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1. ÚVOD  

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 
2013 z hlediska kohezní politiky byla zpracována jako jedna ze 14 dílčích analýz. Dle pokynů 
zadavatele byl kladen důraz na propojení hodnocení současného stavu, s odhadem 
pravděpodobného vývoje a pozice kraje na počátku programového období 2014–2020 a na 
reflexi Strategie EU 2020.  

Analýzy se soustředily na zvýraznění specifik kraje předmětných z hlediska budoucí kohezní 
politiky. Klíčovým východiskem pro zpracování byl Program rozvoje Jihomoravského kraje 
na období 2010–2013. Pro zachycení aktuálního socioekonomického stavu bylo využito 
spektra statistických informací ČSÚ a dalších institucí. SWOT analýza upřednostňuje výroky 
vážící se přednostně k Jihomoravskému kraji a sloužící k argumentaci zacílení podpory 
v rámci kohezní politiky před šířeji se vyskytujícími charakteristikami (např. migrační 
atraktivita, kterou vykazuje celá řada krajů). 

Klíčovou částí je specifikace předpokládaných prioritních oblastí kraje pro období po roce 
2013. Výchozím krokem je srovnání Strategie rozvoje JMK platné až do roku 2016 a 
Programu rozvoje kraje platného do roku 2013 se základní strategií EU na nové programové 
období, tj. se Strategií EU 2020. S ohledem na průniky jsou potom vybraná témata 
zohledněna ve výběru hlavních prioritních oblastí pro čerpání ze strukturálních fondů po roce 
2013. Zohledněny jsou i další materiály týkající se zhodnocení současné a návrhu budoucí 
kohezní politiky EU. Jádrem této části je identifikace hlavních problémových oblastí kraje po 
roce 2013 na základě odhadu předpokládané situace v roce 2013. Obdobně jsou uchopeny i 
rozvojové možnosti, kdy jsou s přihlédnutím k aktuálně realizovaným projektům formulovány 
předpokládané potřeby. Tyto potřeby jsou koncentrovaně vyjádřeny v rozvojových tématech. 
Nejdůležitější témata jsou posléze promítnuta do specifikace předpokládaných prioritních 
oblastí kraje pro období po roce 2013. 

V závěrečné fázi tvorby dokumentu se zapojili i pracovníci odborů krajského úřadu 
Jihomoravského kraje a přispěli svými podněty ke zkvalitnění jednotlivých textů. Celý 
dokument byl na osobním jednání diskutován s pracovníky Odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Poslední verze dokumentu obsahuje zapracované 
stanovisko JMK k finální verzi předložené k vyjádření členům Meziregionální poradní skupiny 
MMR ČR. 
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE 

2.1 POSTAVENÍ KRAJE 

Správní struktura 

Jihomoravský kraj (rozloha 7 195 km2, 1 151 708 obyvatel k 31. 12. 2009, 160 obyvatel/km2) 
zahrnuje území sedmi okresů, a to Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, 
Vyškov a Znojmo. Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002 
Sb., o stanovení území okresů ČR, došlo s účinností od 1. 1. 2007 ke změně u 26 obcí 
Jihomoravského kraje. Smyslem bylo sladění území okresů se správními obvody obcí s 
rozšířenou působností. Do okresu Hodonín přešla 1 obec, zbývajících 25 obcí přešlo do 
okresu Brno-venkov.  

Jihomoravský kraj je tedy tvořen 673 obcemi, které jsou soustředěny do 34 obvodů obcí 
s pověřeným obecním úřadem a do je překrývajících 21 obvodů obcí s rozšířenou působností. 

Správním centrem Jihomoravského kraje je druhé největší město ČR, město Brno (371 399 
obyvatel k 31. 12. 2009). Na území kraje se nachází celkem 49 obcí se statutem města, město 
Brno je statutárním městem. 

 

Geografická a dopravní poloha 

Jihomoravský kraj se nachází na jihovýchodě České republiky. Jako většina krajů ČR je 
příhraničním regionem, na jihu sousedí s rakouskou spolkovou zemí Dolní Rakousko a na 
jihovýchodě se slovenskými kraji Trnavským a Trenčínským. Od západu na východ sousedí 
s Jihočeským krajem, s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajem.  

Charakter krajiny určuje poloha území ve dvou prvořadých evropských geologických 
soustavách, Českém masivu a Karpatech. Hranice mezi těmito soustavami probíhá 
Vyškovskou bránou, Brnem a severozápadním okrajem Dyjsko-svrateckého úvalu. Území 
kraje leží v hlavním povodí řeky Moravy, většina území kraje je však odvodňována jejím 
nejvýznamnějším pravostranným přítokem, řekou Dyjí.  

Kraj se nachází na křižovatce významných evropských dopravních tras. Z hlediska dopravy 
má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního systému tvoří dálnice 
D1, D2, R52 (s pokračováním jako komunikace první třídy I/52) a I/43 (v malém úseku na 
okraji Brna se zařazením mezi rychlostní komunikace). Centrum kraje může nabídnout i 
veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany. 

 

Postavení v rámci ČR  

Jihomoravský kraj disponuje na svém území jedinečnostmi národního, evropského a 
světového formátu a má značné (i výjimečné) předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Ty 
vyplývají z pestrosti krajinných typů na rozhraní dvou základních evropských geologických 
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 i z 
nadregionálních dopravních tras.  

Jihomoravský kraj navíc disponuje řadou podmínek a příležitostí, jež jsou základem pro 
turistickou atraktivitu – především vinařství, folklór a tradice. K největším atraktivitám stále 
patří nejen pro návštěvníky zvenčí, ale i pro bydlící obyvatelstvo významné kulturní, 
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sportovní i jiné akce, např. vinobraní, rekonstrukce historických bitev, Grand Prix a řada 
dalších. V posledních letech došlo k významnému rozvoji veletržní a kongresové turistiky 
s územní dominancí města Brna. To vše je podporováno výstavbou nových 4* a 5* hotelů a 
marketingovými kampaněmi zaměřenými právě na tento druh cestovního ruchu. 

 

2.2 OBYVATELSTVO A OSÍDLENÍ 

Vývoj a struktura populace 

Na území Jihomoravského kraje žilo k 31. 12. 2009 celkem 1 151 708 obyvatel, z toho 
589 691 žen, tj. 51,2 %. Podíl žen v populaci byl mezi kraji druhý nejvyšší (spolu se 
Zlínským krajem) po hl. m. Praze (51,3 %). Počet obyvatel Jihomoravského kraje se od 
počátku roku zvýšil o 4 562 osob, což představovalo přírůstek 4,0 osob na 1 000 obyvatel. 
V tomto případě byl Jihomoravský kraj na třetím místě pomyslného žebříčku krajů ČR (za 
Středočeským krajem a Prahou), v šesti krajích obyvatelstvo ubývá.  

Z okresů Jihomoravského kraje se počet obyvatel zvýšil nejvýrazněji v okrese Brno-venkov, 
a to jak v absolutním vyjádření (o 2 530 osob) tak i v přepočtu na tisíc obyvatel (12,7 osob na 
1 000 obyvatel). V okrese Hodonín bylo jako v jediném okrese kraje zaznamenáno snížení 
počtu obyvatel (o 190 osob). 

Do Jihomoravského kraje se za rok 2009 přistěhovalo 10 392 osob, počet přistěhovalých byl 
o 1 935 osob nižší než za rok 2008. Z celkového počtu přistěhovalých se cca třetina 
přistěhovala ze zahraničí. Nejvíce přistěhovalých z ciziny pocházelo z Ukrajiny, dále ze 
Slovenska a z Mongolska. Z kraje se v roce 2009 vystěhovalo 7 394 osob, počet 
vystěhovalých byl o 255 osob nižší než v roce 2008.  

V Jihomoravském kraji žije po Praze a Středočeském kraji třetí největší počet oficiálně 
přihlášených cizinců (téměř 36 tis. ke konci roku 2008, 33. tis. ke konci roku 2009). Více než 
90 % z nich je v produktivním věku. Ze zemí EU jich pochází necelá třetina. Většina cizinců 
žije v Brně a v okrese Brno-venkov. Reálné hodnoty jsou dle odhadů výrazně vyšší. Cizinci 
jsou za současné hospodářské recese nejohroženější skupinou z hlediska ztráty zaměstnání. 

Ukazatele popisující život obyvatel – vzdělanost, zdravotní stav, poptávka po sociálních 
službách ve vztahu k nabídce atd. – jsou v kraji jako celku poměrně dobré, ale v rámci kraje 
se projevují značné rozdíly.  

 

Bydlení  

Stáří domovního fondu je v Jihomoravském kraji nižší oproti průměru ČR – podíl domů 
postavených v období po roce 1945 v Jihomoravském kraji činil 67,2 % (údaj v roce 2001), 
zatímco v ČR 62,9 %. Nejstarší domovní fond se nachází v okresech Brno-město (podíl domů 
postavených po roce 1945 zde činí pouze 51,0 %) a Znojmo (62,0 %). Naopak nejmladší 
domy se vyskytují v okresech Hodonín, Břeclav a Blansko (podíl domů postavených po roce 
1945 přesahuje 70,0 %). 

Intenzita bytové výstavby je v Jihomoravském kraji dlouhodobě jedna z nejvyšších mezi kraji 
ČR. Mezi léty 2007 a 2008 došlo nicméně k poklesu z 5,3 na 4,0 dokončených bytů na 1 000 
obyvatel, což byla třetí nejvyšší hodnota (po Praze a Středočeském kraji). Mezi okresy kraje 
existují poměrně významné rozdíly. Výrazně nadprůměrná je intenzita bytové výstavby 
stabilně v okrese Brno-venkov (7,7 bytů na 1 000 obyvatel), což svědčí o atraktivitě výstavby 
v zázemí města Brna v souvislosti s probíhajícím procesem suburbanizace. Naopak velmi 
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nízká je výstavba v okrajových okresech Jihomoravského kraje – okres Břeclav 2,7, okres 
Hodonín pouze 1,4.  

Vybavenost bytů kanalizací a plynovou přípojkou je v Jihomoravském kraji vyšší než 
republikový průměr. Výrazný je rozdíl zejména u přípojek plynu v bytových domech, jimiž 
jsou domy v JMK vybaveny zhruba o polovinu častěji než průměrně v ČR (85,1 % v JMK, 
55,2 % v ČR; stav v roce 2007). Kanalizací jsou vybaveny téměř všechny bytové domy 
v kraji (99,6 %). Napojení rodinných domů na kanalizaci i plyn je poněkud nižší, než je tomu 
u bytových domů, ale i tak jsou tyto hodnoty vyšší než republikový průměr.  

K hodnocení stavu bytového fondu patří také hledisko energetické náročnosti budov a s tím 
související regenerace panelových sídlišť. Z Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie bylo v Jihomoravském kraji schváleno 
k financování celkem 238 projektů v hodnotě 1,55 mld. Kč (k 10. 6. 2010). Ve většině 
případů bylo předmětem získané dotace zateplení budov a výměna oken. Tento počet je ve 
srovnání s ostatními kraji v několika případech až dvojnásobný (např. v kraji Vysočina bylo 
schváleno 112 projektů, ve Středočeském kraji 106, v Jihočeském 120, Olomoucký kraj 116, 
v Moravskoslezském 167, ve Zlínském kraji 200). Z výše uvedeného srovnání vyplývá, že v 
Jihomoravském kraji se v dostatečné míře využívaly možnosti pro získávání finanční podpory 
za účelem zlepšení energetické náročnosti budov.   

Co se týče čerpání prostředků z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora 
regenerace panelových sídlišť“ Jihomoravský kraj ve srovnání s ostatními kraji získal vyšší 
prostředky. V roce 2009 bylo schváleno 10 projektů v celkové hodnotě cca 24,2 mil. Kč., pro 
srovnání Pardubický kraj: 7 projektů (19, 6 mil Kč) Olomoucký kraj 6 projektů (17,5 mil. 
Kč), Moravskoslezský kraj 4 projekty (8,4 mil. Kč). Vyšší dotaci než Jihomoravský kraj 
získal v tomto roce jen kraj Zlínský, a to na 8 projektů cca 25,1. mil. Kč.  

 

Struktura osídlení  

Charakter osídlení Jihomoravského kraje je v posledních letech stabilní. Poměrně vysoký 
podíl obyvatelstva žije v menších velikostních kategoriích obcí. Významným problémem 
brněnské sídelní aglomerace je proces suburbanizace, který však ovlivňuje celý region díky 
silné dominanci města Brna. Město Brno a jeho suburbánní zóna, ba i dříve regiony v blízkém 
zázemí, se významně integrují a tvoří funkční celek (okres Brno-město, Brno-venkov mimo 
ORP Tišnov a Ivančice, ORP Blansko, z okresu Vyškov minimálně ORP Slavkov u Brna). 
V uvedené zóně se dynamicky rozvíjí i další funkce území – pracovní a obslužná funkce.  

V poslední dekádě se i v Jihomoravském kraji naplno projevila určitá negativní forma 
suburbanizace – urban sprawl. Působením dominantního města Brna dochází 
k nekontrolovanému a nekoordinovanému zabírání orné půdy pro bydlení a průmyslové zóny 
v okolních obcích v prstencovém pásu do 30 km od Brna. Jihomoravský kraj si je vědom 
tohoto problému a nechal ve spolupráci se Statutárním městem Brnem vypracovat „Územní 
studii aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí“, která aktualizovala vymezení prostoru 
Brněnské aglomerace, prověřila jeho možnosti a zformulovala doporučení (včetně návrhu 
postupných kroků) pro podporu funkčních i prostorových aglomeračních vazeb směřujících k 
jeho optimálnímu a efektivnímu rozvoji. Studie bude využita pro zpracování Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, Územního plánu města Brna a dále pro založení partnerství 
obcí. 

Do kategorie venkovských obcí (při respektování nejobvyklejší hranice 2 000 obyvatel), 
náleží v JMK přibližně 88 % obcí, tři čtvrtiny obcí mají méně než 1 000 obyvatel. Konkrétní 
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situace jednotlivých venkovských obcí je významně určována jejich polohou, vyjadřující 
jejich vazby k větším městům i polohu v systému dopravních sítí. V Jihomoravském kraji se 
nachází 14 % venkovských obcí v zázemí měst (zde jsou brána v úvahu města nad 10 tis. 
obyvatel), dalších 16 % obcí má velmi dobrou polohu a 43 % venkovských obcí se již v tomto 
směru nachází v poměrně špatné poloze. Touto skutečností jsou pak podvázány celkové 
rozvojové předpoklady obcí a výrazně ovlivněn život jejich obyvatel. Poloha se tak odráží i 
v populačním vývoji a vzdělanosti obyvatel. 

V roce 2009 žilo z celkového počtu obyvatel 62,5 % ve 49 obcích se statutem města. Hustota 
obyvatelstva dosahuje průměru 160 osob na km2, což je v porovnání s celostátním průměrem 
o 27 osob více. Největší hustotu osídlení v kraji má obec Zastávka s 2 241,8 osobami na km2 
a nejmenší Podhradí nad Dyjí se 7,1 osobami na km2. Z hlediska celkových podmínek pro 
rozvoj obcí se okrajové části kraje (zejména Vranovsko, resp. i území Znojemska a okolí 
Velké nad Veličkou na Hodonínsku) potýkají s obtížnou dostupností středisek služeb i 
nabídky pracovních míst a s úbytkem obyvatelstva. 

 

2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

Dostupnost zařízení veřejných služeb (školy, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních 
služeb, komerční služby, infrastruktura pro trávení volného času) se značně liší v závislosti na 
velikosti a poloze obce. Obecně se s velikostí obce zlepšuje i její vybavenost. Slabší 
vybavenost v malých obcích lze řešit např. zlepšením dopravní dostupnosti, nikoliv nezbytně 
(finančně nákladným) budováním nových zařízení.  

 

Vzdělávání 

Dle dat Českého statistického úřadu počet dětí v mateřských školách v posledních letech 
vzrostl (o 7,1 % za období 2004–2009). Ve školním roce 2009/2010 fungovalo v JMK celkem 
630 mateřských škol, do nichž docházelo 34 615 dětí. Mateřské školy jsou v současné době 
jediným druhem škol, kde dochází k nárůstu počtu dětí s předpokladem dalšího pokračování 
tohoto trendu. Lze předpokládat postupné naplňování jejich kapacit, které může vést až 
k výraznému nedostatku těchto míst (v mnohých městech se již tak děje).  

Počet žáků základních škol za období 2004–2009 celkem výrazně poklesl (o 15,4 %), počet 
škol se však zvýšil. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo 475 základních škol v kraji 
celkem 85 711 žáků. V dlouhodobém horizontu pokračuje pokles žáků na II. stupni ZŠ, počet 
dětí zahajujících povinnou školní docházku se postupně zvyšuje. Budoucí nárůst počtu dětí, 
které budou plnit povinnou školní docházku, lze dovodit z demografického vývoje dětí 
v mateřských školách. V obcích nadále pokračuje integrace mateřských a základních škol, 
která byla zahájena v minulých letech. Zřizovatelé mají totiž velký zájem zachovat ve svých 
obcích vzdělávací nabídku jak předškolního, tak základního vzdělávání. V Jihomoravském 
kraji se nachází druhá nejhustší síť základních uměleckých škol (po Praze) a na počet 
obyvatel nejvíce jejich žáků. 

U středních škol počet žáků soustavně klesá. Souvisejícím negativním jevem je to, že klesá 
také počet škol, které v rámci přijímacího řízení realizují přijímací zkoušky. Roste podíl žáků 
v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou na úkor podílu žáků v oborech s výučním 
listem.  

Z celkového počtu 15 vyšších odborných škol v kraji jsou pouze 4 samostatné; 11 je jich 
sdruženo pod jedno ředitelství se střední školou. Od školního roku 2003/04 dochází ke 
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snižování celkového počtu studentů na VOŠ, stejně jako počtu přijatých do 1. ročníků, což je 
zřejmě ovlivněno zejména vzrůstající nabídkou bakalářských oborů na vysokých školách. 

Jihomoravský kraj zaujímá po Praze druhou nejvýznamnější roli ve vzdělávací soustavě ČR; 
ve sledovaném období (2004–2009) se zvýšil počet vysokoškolských studentů o pětinu. 
V kraji sídlí 5 veřejných vysokých škol, 1 státní a 7 soukromých vysokých škol a působí zde i 
několik poboček dalších vysokých škol sídlících mimo kraj. V roce 2009 studovalo v JMK 
cca 75 tis. studentů, což je přibližně 20 % všech vysokoškolských studentů v ČR. Strategický 
potenciál pro rozvoj kraje skýtají především obory technické (informační technologie a 
elektrotechnika), medicínské a přírodní vědy. Vzdělávací a vědeckovýzkumný potenciál 
vysokých škol a jeho propojení s potřebami praxe (např. medicínské výzkumné centrum 
ICRC nebo podnikatelské inkubátory) vytváří velmi dobré podmínky pro růst 
konkurenceschopnosti kraje. Blíže viz část Výzkum, vývoj a inovace v kapitole 2.4.  

 

Sociální péče 

Demografická situace, tj. změny ve věkové struktuře (stárnutí obyvatel), vytváří problémy ve 
skupině mladé i nejstarší generace – na jedné straně úbytek žáků ve školách (hrozba rušení 
ZŠ) a na druhé straně nedostačující kapacita zařízení sociální péče. Počet zařízení sociálních 
služeb v kraji se za posledních deset let zdvojnásobil. Počet míst v těchto zařízeních byl 
navýšen, ale v porovnání s růstem počtu jen z přibližně 8 000 míst na současných zhruba 
9 000 míst. Nárůst počtu míst je však nižší oproti nárůstu počtu uchazečů, takže tlak na místa 
v zařízeních sociální péče stále trvá. Jsou proto nutné investice do vzniku nových kapacit 
pobytových služeb. 

Všechny typy zařízení sociálních služeb jsou velmi silně koncentrovány do Brna, kde je např. 
lokalizována zhruba polovina z celkové krajské kapacity lůžek v domovech pro seniory, dále 
do bývalých okresních měst. Domovy pro seniory s relativně velkou kapacitou se nacházejí 
také v Hodoníně, Břeclavi, Vyškově a Boskovicích. V Zastávce, Hodoníně a Břeclavi se 
soustřeďují největší kapacity domovů se zvláštním režimem. Lokalizace sociálních služeb 
v dalších obcích je územně značně nerovnoměrná a příliš nesouvisí s velikostí sídla. 

Výrazný nedostatek zařízení sociálních služeb – měřeno počtem lůžek – je zaznamenán 
především v okrese Brno-venkov, dále na Vyškovsku, Břeclavsku a Hodonínsku (zařízení 
jsou koncentrována do těchto měst a zbytek okresu je poddimenzován). Specializovaná 
zařízení pro zdravotně postižené občany jsou sice zastoupena v  každém okrese 
Jihomoravského kraje, ale pouze pro určité věkové skupiny uživatelů. 

V kraji jsou zastoupeny téměř všechny druhy sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, poskytovány jsou zřizovateli řady právních forem (nejen státní správa a 
samospráva, ale i nestátní neziskové organizace). Zastoupení jednotlivých druhů sociálních 
služeb je však nerovnoměrné – nízké je zastoupení zejména osobní asistence, odlehčovacích 
služeb, denních stacionářů, nízkoprahových zařízení a sociální rehabilitace. V kraji je rovněž 
omezená kapacita pečovatelské služby a služeb osobní asistence. Vedle organizací 
zřizovaných krajem hrají velkou roli nestátní neziskové organizace. 

Nejvyužívanější sociální službou je v JMK odborné sociální poradenství. Počty intervencí 
několikanásobně převyšují další počty uživatelů jednotlivých sociálních služeb. Mezi další 
často užívané sociální služby dále patří pečovatelská služba, domovy pro seniory, domovy se 
zvláštním režimem a sociálně aktivizační služby pro seniory. 
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Zdravotnictví 

V Jihomoravském kraji fungovalo v roce 2009 celkem 35 lůžkových zařízení poskytujících 
akutní a následnou ústavní péči, z toho 22 nemocnic. V kraji bylo registrováno více než 3 800 
nestátních zdravotnických zařízení (včetně lékáren). Z toho je cca 600 praktických lékařů pro 
dospělé, cca 260 praktických lékařů pro děti a dorost, cca 450 zubních lékařů a cca 190 
gynekologů. Síť zdravotnických zařízení a jejich kapacita je stabilizovaná, dostatečně hustá a 
dobře dostupná. Jihomoravský kraj dosahuje oproti průměru ČR vyšších relativních hodnot 
počtu zdravotnických zařízení i lékařů na počet obyvatel. 

V kraji se nachází řada vysoce specializovaných pracovišť. Ta jsou silně koncentrována, 
soustřeďují se ve městě Brně (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny, 
Masarykův onkologický ústav, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie). Ve 
spolupráci FN u sv. Anny s americkou Mayo Clinic vzniká Mezinárodní centrum klinického 
výzkumu (ICRC), které bude zaměřeno zejména na kardiovaskulární, transplantační a 
neurovědní programy.  

Území kraje je dobře pokryto z hlediska dostupnosti zdravotnické záchranné služby. 
Problematickou však zůstává oblast Vranovska (zejména jeho západní část) a Olešnicka, kde 
je obtížné zajistit dojezdnost ZZS v časovém horizontu 15 minut. 

Zdravotní stav obyvatelstva, vyjádřený úmrtnostními poměry, je relativně dobrý. Počet 
zemřelých na 1 000 obyvatel je v JMK velmi příznivý. Avšak u více než poloviny zemřelých 
byly příčinou smrti nemoci oběhové soustavy. Na novotvary zemřela v kraji čtvrtina osob, jde 
především o zhoubné novotvary tlustého střeva. Z hlediska výskytu vybraných chorob se 
ukazuje poměrně špatná situace okresu Znojmo, kde byl zaznamenán ze všech okresů JMK 
nejvyšší výskyt mononukleózy, salmonely a klíšťové encefalitidy.  

 

Kultura, sport, volný čas 

Síť kulturních zařízení je v Jihomoravském kraji stabilizovaná. Z mezikrajského srovnání 
vychází Jihomoravský kraj jako dobře saturovaný uvedenými zařízeními s přihlédnutím na 
význam středisek v ČR. Kulturní síť je diferencovaná podle velikosti středisek, přičemž role 
středisek je tímto způsobem spíše posilována (obslužná funkce).  

Jihomoravský kraj má významné zastoupení památkových objektů. Nachází se mezi nimi i 
objekty nadnárodního významu, zařazené do seznamu světového kulturního dědictví 
UNESCO – Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat. V roce 2008 byly 
nejnavštěvovanějšími objekty v JMK zámek Lednice (331 013 návštěvníků), hrad Pernštejn 
(128 535), hrad Bítov (82 592), zámek Vranov nad Dyjí (65 802) a hrad Veveří (64 883). 
Z muzeí a galerií jsou výrazně nejvíce navštěvovány brněnské objekty: Moravské zemské 
muzeum (171 910 návštěvníků v roce 2008), Muzeum města Brna (140 937), Moravská 
galerie v Brně (116 031). Velkou překážkou ve správě jsou např. stále nedořešené vlastnické 
vztahy a všudypřítomný nedostatek finančních zdrojů na pokrytí kýžených investicí.1  

Pokud jde o širší území významná i pro cestovní ruch, tak je třeba uvést Moravský kraj, NP 
Podyjí, vinařské oblasti či např. Baťův kanál. V posledních letech se JMK profiluje i 
v lázeňství. K lázním Hodonín přibyly lázně Lednice a budován je lázeňský komplex 
v Pasohlávkách. 

                                                 
1 Velmi problematické je i vyjasnění pojmu a funkčního obsahu termínu „památková péče“. U 
některých vlastníků bývá památková péče vnímána spíše jako nežádoucí přítěž. K takovému 
stavu přispívá i nevyhovující legislativa a neefektivní struktura státní památkové péče. 
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Mezi nejvýznamnější pravidelně pořádané akce jednoznačně patří motocyklový závod Grand 
Prix České republiky, který patří s více než 200 tis. návštěvností mezi nejoblíbenější závody 
celého seriálu Mistrovství světa motocyklů. Mezi další krajské akce s více než desítkami tisíc 
návštěvníků patří například rekonstrukce napoleonské bitvy u Slavkova, podzimní vinobraní 
ve Znojmě či Mikulově nebo festival ohňostrojů v Brně. 

V  kraji působí řada profesionálních sportovních klubů úspěšných i na národní či mezinárodní 
úrovni, např. basketbalistky BK Gambrinus Sika Brno (klub dříve známý jako IMOS 
Žabovřesky), baseballový klub AVG Draci Brno, klub házené HC Britterm Veselí nad 
Moravou, fotbalový 1. FC Brno nebo hokejová HC Kometa Brno či Orli Znojmo s.r.o.  

Organizované sportovní aktivity nabízejí četné sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a další 
neziskové organizace. Nabídka sportovního vyžití je četnější ve velkých městech, v malých 
obcích působní nejčastěji „tradiční“ Sokolové, fotbalové kluby apod. Sportovní zařízení 
bývají v některých případech přístupná i pro širokou veřejnost (např. v určitých hodinách). 
Kapacity pro uspokojení individuální poptávky běžných občanů jsou však nedostatečné.  

V porovnání vybavenosti sportovní infrastrukturou vůči ČR je Jihomoravský kraj průměrný 
až podprůměrný. Infrastruktura pro individuální i organizovaný sport je v ČR i kraji ve 
srovnání se západoevropskými státy nedostatečná, podobně jako u ostatní infrastruktury.  

 

2.4 EKONOMIKA 

Výkonnost ekonomiky  

Hrubý domácí produkt na obyvatele JMK činil 326 596 Kč v roce 2008, což bylo 92 % 
průměrné hodnoty za ČR. V období 2000–2008 se JMK podílel na celorepublikovém HDP 
průměrně hodnotou 10,17 %. V roce 2008 dosahoval podíl JMK na 10,12 %, což byla třetí 
nejvyšší hodnota ze všech krajů České republiky (po Hlavním městě Praze a Středočeském 
kraji) a tato hodnota odpovídala podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva kraje na 
ekonomicky aktivním obyvatelstvu České republiky. Je však nutno podotknout, že z 
makroekonomického hlediska byl rok 2008 mezníkem ve vývoji hospodářství, což se odrazilo 
i na ekonomice Jihomoravského kraje. 

Pokud jde o strukturu vytvořeného produktu, tak největší část hrubé přidané hodnoty připadá 
na zpracovatelský průmysl. Jeho podíl je však celkově pod republikovým průměrem. 
Nadprůměrného podílu dosahuje kraj v případě hodnoty přidané dle klasifikace CZ-NACE 
v odvětví obchodu a oprav, a zejména v činnostech v oblasti nemovitostí a pronájmu a v 
podnikatelské činnosti (odvětví K). Jihomoravský kraj se podílí 10,7 % na tvorbě hrubého 
fixního kapitálu ČR a absolutně je s přehledem na druhém místě za Prahou. Srovnáme-li 
objem čistého disponibilního důchodu domácností, tak je JMK na 4. místě (v přepočtu na 
obyvatele rovněž na 4. místě). 

V registru ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2009 evidováno více než 275 tisíc subjektů 
se sídlem v Jihomoravském kraji. Tři čtvrtiny z celku tvořily fyzické osoby (207,9 tis. 
jednotek) a čtvrtinu osoby právnické (67,2 tis.). Počet živnostníků (192,9 tis. osob), kteří 
tvořili téměř 93 % z počtu fyzických osob, se zvýšil o 6 173 jednotek, což je po Středočeském 
kraji druhý nejvyšší početní nárůst. Počet právnických osob vzrostl o 3 265 jednotek, z toho 
počet obchodních společností se zvýšil o 1 544 (celkem 39 007 jednotek). Největší podíl 
všech ekonomických subjektů se zaměřuje na obchod, opravy motorových vozidel a výrobků 
pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, 
podnikatelské činnosti a zpracovatelský průmysl. 
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V Jihomoravském kraji sídlilo celkem 282 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci 
(nejvyšší počet mezi kraji). Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem v těchto 
podnicích sice přesáhly částku 155 mld. Kč (šestý nejvyšší objem mezi kraji), tvořily 6,5 % 
republikového celku, ale proti roku 2008 poklesly o 33,9 mld. Kč, tj. o 17,9 %.  

 

Struktura ekonomické základny 

V 1. čtvrtletí roku 2010 pracovalo ve všech sektorech národního hospodářství 
Jihomoravského kraje 522,7 tis. osob, což představovalo 10,8 % pracujících v České 
republice. Počet pracujících Jihomoravského kraje v letech 2005–2008 kontinuálně rostl (poté 
nastal mírný pokles), přičemž přesuny počtu pracujících mezi jednotlivými sektory a 
odvětvími národního hospodářství Jihomoravského kraje byly v posledních letech již daleko 
menší a méně intenzivní než na počátku 90. let. Dynamika změn ve struktuře zaměstnanosti 
Jihomoravského kraje se snižuje, počet pracovníků v jednotlivých sektorech a odvětvích se 
stabilizuje.  

K tradičním odvětvím v kraji patří zemědělství, které reprezentuje lesnictví, rybářství, 
klasická živočišná a rostlinné výroba, a zejména vinařství. V 1. čtvrtletí roku 2010 pracovalo 
v primárním sektoru 2,8 % ekonomicky aktivních obyvatel (EAO). Došlo tedy k poklesu o 
0,4 % oproti roku 2008.  

Sekundární sektor, v němž bylo v 1. čtvrtletí roku 2010 zaměstnáno 36,0 % EAO, 
reprezentuje v Jihomoravském kraji především zpracovatelský průmysl (oproti roku 2008 
došlo k poklesu o cca 5 %). Sídlilo zde 244 průmyslových podniků se 100 a více zaměstnanci. 
Tímto počtem se Jihomoravský kraj řadil mezi kraji na první místo v České republice. 
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v těchto firmách se proti stejnému období roku 2009 
snížil o 14,5 tis. osob, tj. o 19,5 %.  

V důsledku poklesu zaměstnanosti v jiných sektor vzrostl podíl EAO ve službách na 61,2 %. 
V souvislosti se znalostní ekonomikou hraje důležitou roli zázemí tržních služeb, které 
napomáhají růstu produktivity, konkurenceschopnosti a exportních schopností firem dalších 
odvětví (zejména oblast finanční zahrnující i pojišťovnictví spolu s obchodními službami 
včetně realitních činností). Tržní služby bývají koncentrovány do nejvýznamnějších 
aglomerací či metropolitních regionů. Tyto služby činily v roce 2008 více než 16,4 % hrubé 
přidané hodnoty kraje. Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele z hlediska počtu pracovníků 
patří v Jihomoravském kraji především organizace z odvětví zdravotnictví, veřejné správy a 
školství, ale přes pravidelný úbytek zaměstnanců také subjekty z odvětví dopravy a spojů. 

V oblasti cestovního ruchu dochází k postupnému nárůstu a zlepšení služeb. I přes rostoucí 
příjezdy návštěvníků do kraje se však stále nedaří zajistit dostatečnou využitelnost pokojů a 
lůžek v těchto zařízeních. Ta dosahuje v průměru okolo 30 %, což je velmi málo. Průměrný 
počet přenocování každým rokem mírně klesá (až na 1,9 v roce 2008). Cestou k prodloužení 
pobytu návštěvníků v kraji je podpora kvalitativního rozvoje kapacit infrastruktury CR. 

Ekonomickým jádrem celého kraje je město Brno, na jehož perimetru došlo v rámci 
suburbánního rozvoje k realizaci nových podnikatelských výrobně skladovacích areálů, 
realizovaných na zelené louce a ve vazbě nadřazený dopravní systém (Brněnská průmyslová 
zóna - Černovická terasa, Český technologický park, CTP Modřice a průmyslová zóna Brno 
Jih ve Šlapanicích). V aglomeraci sehrává důležitou roli i výrobní zóna v Kuřimi (Tyco 
Electronics Czech). Objevují se i menší výrobní lokality realizované na zelené louce v 
blízkosti významných dopravních tras (území mezi D1 a II/602 u Troubska a Popůvek).  
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Vnější ekonomické vztahy 

Jihomoravský kraj patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější v získávání zahraničních investorů. 
Podniky ve vlastnictví zahraničních subjektů tvoří 14 % všech podniků s více než 20 
zaměstnanci. Jejich podíl na zaměstnanosti je však vyšší. 

Exportní struktura Jihomoravského kraje potvrzuje relativně vyváženou výrobní strukturu 
regionu. Ve 3. čtvrtletí 2008 započal propad vývozu zboží z Jihomoravského kraje. V roce 
2009 se meziročně snížil o 20,5 %. Zatímco v roce 2008 bylo z Jihomoravského kraje 
vyvezeno zboží o celkové hodnotě 174,0 mld. Kč (běžné ceny), v roce 2009 se jeho hodnota 
snížila na 138,4 mld. Kč.  

Nejvyšší podíl měl export produkce elektrických přístrojů ke spínání elektrických obvodů 
(5,1 %), výrobků ze základních kovů (4,2 %) a také točivé stroje elektrické a jejich díly 
(3,7 %) a telekomunikační zařízení a díly, příslušenství televizí s 3,6 %. Již tradičně zaujal 
kraj Jihomoravský nejvýznamnější postavení ve vývozu traktorů (89 %) z České republiky. 
Druhý nejvyšší podíl z exportu ČR (55,8 %) tvořily jiné textilní tkaniny (ne bavlněné, z 
vláken umělých) a třetí nejvýznamnější vývoz kraje představovaly speciální příze a speciální 
textilní materiály (tj. 42,5 % z celkového vývozu ČR). 

 

Trh práce 

Situace na trhu práce v Jihomoravském kraji se až do října roku 2008 neustále zlepšovala, 
nicméně od tohoto období došlo k obratu a na trhu práce kraje začaly se projevovat dopady 
negativního vývoje celosvětové hospodářské situace. Globální hospodářská recese způsobila 
výrazný nárůst počtu uchazečů o zaměstnání a snížení počtu volných pracovních míst. 

Aktuální nezaměstnanost (5/2010) v Jihomoravském kraji činí 9,8 %, což je v rámci ČR 
nadprůměrná hodnota (8,7 %), počet uchazečů na jedno volné pracovní místo dosáhl 21,7. 
Vážným problémem je nevyrovnanost mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce (varovným 
signálem pro využívání regionálního vzdělanostního potenciálu jsou nedostatečné možnosti 
pro uplatnění absolventů). V souvislosti s růstem nezaměstnanosti došlo k výrazně vyššímu 
poklesu zaměstnanosti u mužů (což koresponduje s poklesem zaměstnanosti v průmyslu).  

Kvalifikované lidské zdroje sehrávají klíčovou úlohu v procesu vytváření a transferu znalostí, 
jež jsou jedním ze zásadních předpokladů zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického a 
technologického rozvoje kraje. Celková vzdělanostní úroveň obyvatelstva i pracovní síly v 
JMK se dlouhodobě všeobecně zlepšuje, pozitivní tendence jsou více patrné u žen.  

Jihomoravský kraj vykazuje i poměrně vysoký podíl cizinců na trhu práce (cca 5,4 %, 4. 
místo v pořadí mezi kraji). Ekonomická recese probíhající v roce 2009 se v JMK projevila i 
poklesem počtu cizinců v kraji pracujících, avšak ne tak podstatně, jako v jiných částech ČR. 

V roce 2009 dosáhla průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji 25 700 Kč, což je třetí 
nejvyšší hodnota za Hlavním městem Prahou a Středočeským krajem. 

 

Výzkum a vývoj, inovace  

Jihomoravský kraj má díky přítomnosti řady vysokých škol silný vědecko-výzkumný 
potenciál a nadprůměrně vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu. Působí zde řada podniků 
zabývajících se výzkumem a vývojem. Probíhá spolupráce mezi vysokými školami a 
podnikatelskou sférou. 
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Aktivity na podporu podnikání formou podnikatelských inkubátorů jsou v Jihomoravském 
kraji ve srovnání s dalšími kraji nadprůměrné. V Brně fungují čtyři inkubátory (z 13 v celé 
ČR): Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor II, Podnikatelský inkubátor 
Brno-Jih, Biotechnologický inkubátor INBIT. 

Z 13 vysokých škol v kraji jsou z hlediska zaměření na vědu a výzkum pro JMK klíčové 
Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno a Mendelova univerzita v Brně. V návaznosti na tyto školy se připravuje řada 
projektů zaměřených na rozvoj výzkumných center a kapacit (např. CEITEC). 

V rámci České republiky v roce 2008 činil podíl výdajů na výzkum a vývoj 1,47 % z HDP 
v běžných cenách. JMK byl podílem 1,62 % v pořadí krajů na 3. místě za Prahou a 
Středočeským krajem. 

Vnitřní výdaje na výzkum a vývoj v jednotkách sídlících v JMK dosáhly v roce 2008 více než 
6 miliard Kč (podíl na objemu výdajů v České republice činil 11,2 %). Proti roku 2001 se 
tento objem zvýšil více než dvojnásobně. 

V roce 2008 se na pracovištích JMK věnovalo výzkumu a vývoji 7,8 tis. zaměstnanců, což 
bylo 17,5 % z celkového počtu v rámci České republiky (44,2 tis.). Výdaje i počet 
zaměstnanců ve výzkumu a vývoji se v JMK po roce 2001 postupně zvyšoval. K 
nejvýraznějšímu zvýšení počtu zaměstnanců i počtu výzkumných pracovníků došlo 
v podnikatelském sektoru. 

 

Veřejné rozpočty 

Veřejné rozpočty na území kraje jsou tvořeny rozpočty kraje jako samosprávného celku, 
rozpočty obcí a rozpočty dobrovolných svazků obcí.  

Rozpočtové hospodaření Jihomoravského kraje v období 2006–2008 odráželo celkový 
růstový trend české ekonomiky i veřejných rozpočtů (v letech 2002–2005 se projevovalo 
spíše postupné nabíhání kompetencí a rozvojových činností kraje). Příjmy se mezi rokem 
2006 a 2007 zvýšily o 3,5 %, mezi roky 2007 a 2008 o 7,6 %. Podíváme-li se na strukturu 
příjmů, tak podíl přijatých transferů (dotací) činí dlouhodobě více než 60 % v případě 
finálního plnění rozpočtu (ve schváleném rozpočtu jde ovšem pouze o několik málo 
procentních bodů). Nárůst transferů, tj. dotačních příjmů, činil mezi léty 2006–2008 cca 6 %. 
Podíl kapitálových (investičních) výdajů se mezi léty 2006–2008 zvýšil z 10,6 % na 13,1 %.  

Klíčový je pohled na strukturu výdajů. Většina výdajů jde do oblasti školství, dominantní 
podíl zaujímá oblast dopravy, a to jak po stránce financování dopravních staveb, tak pokud 
jde o zajištění dopravní obslužnosti kraje. Nemalé investice jdou i do oblasti zdravotnictví. 

Z hlediska objemu a alokace finanční prostředků kraje je rok 2009 zlomový. Vzhledem 
k výraznému poklesu daňových příjmů kraje bylo nutné uskutečnit řadu úsporných opatření, 
která přetrvávají i v roce 2010. Protipólem úsporných opatření je snaha kraje maximálně 
využít možností financování z fondů EU, kdy si kraj na krytí spolufinancování vzal půjčku od 
evropské investiční banky ve výši 2 mld. Kč.  

Hospodaření obcí v posledních letech kopírovalo obdobný trend, kdy do roku 2008 příjmy 
rostly a poté následoval výrazný propad daňových příjmů. V současné době tak došlo ke 
zpomalení investiční aktivity a k omezení disponibilních prostředků na zabezpečení a 
spolufinancování projektů. V roce 2009 obce JMK získaly polovinu finančních prostředků 
z daňových příjmů, 32 % potom tvořily dotace. Podíl kapitálových výdajů činil cca 29 %. 
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Obce Jihomoravského kraje patří v rámci ČR mezi nejzadluženější (zde výrazně působí 
zadlužení Brna). Dluh obcí JMK v přepočtu na obyvatele v roce 2008 dosáhl 9 635 korun. 

Objem rozpočtů dobrovolných svazků obcí se podílí na rozpočtech samospráv cca 3 %, na 
příjmové straně silně dominují dotace, v roce 2009 byly běžné a kapitálové výdaje svazků 
vyrovnané. 

Srovnáme-li strukturu příjmů a výdajů samosprávných celků Jihomoravského kraje 
v druhovém členění, tak jsou téměř na úrovni ČR. Celkový podíl daňových příjmů v roce 
2008 činil 47,2 %, podíl přijatých dotací 40,6 % a podíl kapitálových výdajů 24,6 %. 

 

2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

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. Historicky zakotvený význam města a jeho blízkost 
k moravským úvalům a k Moravské bráně vedl k postupnému rozvoji radiální sítě dálkových 
dopravních tras. O významné dopravní poloze Jihomoravského kraje svědčí zejména průchod 
několika dopravních tras, jež se po vstupu České republiky do EU staly součástí 
transevropské dopravní sítě TEN-T, dále procházející mezinárodní cyklistické koridory 
evropského významu Euro Velo 4 a 9. V Brně a v Břeclavi jsou plánována logistická centra. 

JMK leží sice na významné dopravní křižovatce, důležité páteřní komunikace však nejsou 
v dobrém technickém stavu nebo kapacitně nevyhovují. Nejzatíženější trasou je dálnice D1, 
po níž v bezprostředním zázemí Brna projíždí více než 50 tisíc aut denně (příčinou vysoké 
intenzity provozu je zde kombinace tranzitní, příměstské a městské dopravy, mj. i kvůli 
lokalizaci velkých obchodních objektů v její blízkosti) a také I/52, I/42 a I/43. Z pohledu 
dopravní infrastruktury JMK je důležité dobudování rychlostních silnic R52, R 55 a R43, 
zkapacitnění dálnice D1 v okolí Brna a dostavba velkého městského okruhu v Brně. Pro 
zlepšení dopravní dostupnosti Znojemska je důležité přebudování I/53. 

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. Také mnohé 
ze silnic II. a III. třídy se nenacházejí v dobrém stavu a je nutná jejich rekonstrukce, 
modernizace či oprava. 

V Jihomoravském kraji je 790 km provozní délky železničních tratí, na 100 km2 tak připadá 
11,2 km železničních tratí. Z perspektivního pohledu lze očekávat další posílení pozice kraje 
v síti dálkových dopravních tras, neboť Brno je navrženo jako uzlový bod výhledové sítě 
vysokorychlostních tratí. Zcela mimořádným tématem je přestavba brněnského železničního 
uzlu (v Brně jsou součástí ŽUB i terminály IDS na území města Brna). Problémem je 
technický stav „nekoridorových“ železničních tratí s velkým meziregionálním dopravním 
potenciálem (Brno – Přerov, Brno – Jihlava). 

V kraji se nachází veřejné mezinárodní letiště Brno-Tuřany s pravidelnou i nepravidelnou 
osobní i nákladní dopravou. Letiště svými technickými parametry a vybavením splňuje 
mezinárodní standardy pro celoroční provoz všech typů letadel i za ztížených povětrnostních 
podmínek. Po určitém nárůstu v minulých letech počet pravidelných destinací poklesl, stejně 
tak jako frekvence spojů a cestujících. Dominují charterové lety. 

Od 1. 7. 2010 je celé území kraje včetně přesahů do jiných krajů a států zahrnuto do 
jednotného integrovaného systému dopravní obslužnosti (IDS JMK), jehož základním 
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principem je propojenost, návaznost a komplexnost dopravní obslužnost regionu se zapojením 
různých druhů dopravy.  

Roste délka budovaných tras pro bezpečnou nemotorovou dopravu, ale přesto je stále 
nedostačující (vyznačeno cca 4 000 cyklotras, vybudováno cca 250 km cyklostezek), zejména 
co se týče tras spojujících sídla, určených převážně pro dopravu bydlícího obyvatelstva. Navíc 
tyto trasy jen v poměrně malé míře vedou odděleně od komunikací.  

 

Vodní hospodářství 

Na území Jihomoravského kraje se v období let 2005–2007 počet čistíren odpadních vod 
zvýšil o 1/5 ze 159 na 191 (3. nejvyšší počet v rámci krajů celé ČR). Obdobně se zvýšil podíl 
čištěných odpadních vod kraje na 96,5 %, nicméně stále nedosahuje průměrného podílu celé 
ČR. Podíl osob bydlících v domech napojených na kanalizaci se zvýšil z 83,1 % na 86,5 % 
obyvatel bydlících v Jihomoravském kraji tj. téměř 1 mil. osob. Tento nárůst byl provázen 
nárůstem počtu obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou ČOV – v roce 2007 více než 
900 tis. osob (79,6 % obyvatel Jihomoravského kraje). I přes tyto skutečnosti je 
přetrvávajícím problémem Jihomoravského kraje nedostatečně rozvinutý systém těchto 
kanalizačních sítí a ČOV v jeho venkovských oblastech. Nutno se zaměřit na budování ČOV 
a splaškové kanalizace v obcích do 2 000 EAO v chráněných územích.  

V kraji není dostatek zdrojů pitné vody, zásobování je ze zdrojů mimo kraj (Vírská přehrada, 
Březová nad Svitavou).  

V posledních dvou desetiletích dochází k častým záplavám (1997, 2002, 2006, 2010), které 
mají značné ekonomické dopady a vliv na ochranu a tvorbu krajiny. K budování 
protipovodňových opatření se přistupuje pozvolna a často nesystémově. 

 

Energetika 

Z hlediska zásobování energií je územím výrazně dovozovým. Energetická spotřeba v kraji je 
zhruba na úrovni energetické spotřeby ČR, což znamená, že je 2–3 násobně větší než ve 
vyspělých zemích. Až do roku 2007 stoupala spotřeba všech druhů energie, v roce 2008 
stoupla pouze spotřeba hnědého a černého uhlí, což se odráží na kvalitě ovzduší; spotřeba 
zemního plynu, tepelné a elektrické energie poklesla. V kraji se těží ropa a zemní plyn. 

Kraj má z celé ČR nejvýhodnější podmínky pro využití potenciálu sluneční energie. Tento 
potenciál je ve srovnání s ostatními regiony využíván poměrně výrazně. Negativním vlivem 
jsou zábory zemědělského půdního fondu. Do budoucna by měly být solární systémy 
budovány spíše na střechách budov. Při projektování nové výstavby se doposud málo využívá 
pasivního slunečního záření. Jihomoravský kraj má vysoký potenciál biomasy. Využití tohoto 
potenciálu neodpovídá možnostem. Program má podpořit pěstování a výrobu, rozšíření 
zplyňovacích kotlů na biomasu a bioplynových stanic na výrobu bioplynu z organických 
zbytků zemědělské výroby, organické části komunálních a průmyslových odpadů či z 
čistírenských kalů a využití bioplynu pro výrobu energie. 

Velkým potenciálem Jihomoravského kraje je existence spalovny v Brně, která je plně 
zapojena do teplárenské sítě města. V současnosti probíhající rekonstrukce vylepší výkon a 
efektivitu spalovny, takže kromě vyšších dávek tepla bude nově instalovaná turbína dodávat 
také elektrickou energii do sítě. Spalovna výrazně pomáhá k využití odpadu coby zdroji tepla 
a energie a také k lepšímu dotřiďování odpadů.  
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Odpadové hospodářství 

Od roku 2003 až do roku 2006 celková produkce odpadu v Jihomoravském kraji kontinuálně 
klesala, v roce 2007 zaznamenala výrazný vzestup a celková hodnota produkce odpadu téměř 
dosáhla hodnot roku 2003, tj. téměř 3,4 mil. tun. Větší množství odpadů v rámci krajů ČR 
vyprodukovalo pouze hlavní město Praha. Do roku 2007 vzrostla také produkce komunálního 
odpadu na 275 kg komunálního odpadu na 1 obyvatele v roce 2007, což je však ve srovnání 
s ostatními kraji jedna z nejnižších hodnot. 

Pozitivním trendem je zvyšující se podíl recyklovaného a k výrobě energie či jako paliva 
využitého celkového odpadu (30 %), nicméně energetické využívání odpadů je stále na nízké 
úrovni, přestože větší množství odpadu tímto způsobem využilo pouze hlavní město Praha. 
Skládkování stále zůstává dominantním způsobem odstranění odpadů a v porovnání s rokem 
2005 opět mírně narostlo, přičemž kapacita prostorů na ukládání odpadů tj. kapacita skládek 
je v Jihomoravském kraji dostatečná. V kraji se nachází 5 skládek inertních odpadů, 4 skládky 
nebezpečných odpadů a 10 skládek ostatních odpadů. Třetina celkových odpadů byla využita 
na úpravu terénu. Nárůst skládkování v kraji je v současné době ovlivněn rekonstrukcí 
spalovny SAKO Brno, které by měla být uvedena do provozu v roce 2010 a očekává se 
následně velké snížení skládkování. 

V posledních letech velmi výrazně zlepšila struktura a vybavenost sběrných dvorů. Na obecní 
úrovni se rozvíjí kompostování. 

 

2.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Příroda a krajina 

Životní prostředí v kraji je relativně stabilizované. Pro udržitelnost adekvátních vztahů 
přírodního a sociálněekonomického prostředí je tedy významnější usměrňování rozvoje 
urbanizovaných oblastí (zejména koncepční rozvoj brněnské aglomerace), rozvoj venkova, 
který je v rámci společné zemědělské politiky úzce spjat se zemědělstvím a ochranou a 
tvorbou krajiny včetně následné péče a údržby. 

Krajina Jihomoravského kraje je charakteristická vysokým zastoupením polí a zorněných 
ploch využívaných k intenzivní zemědělské činnosti, zatímco z pohledu zastoupení lesů se 
řadí k méně zalesněným krajům v ČR. V kraji je detailně naplánovaný systém ekologické 
stability, jednotlivé prvky systému (biocentra a biokoridory) však nejsou v plně funkční 
formě. 

Na území Jihomoravského kraje se nacházejí v rozdílném měřítku všechny druhy chráněných 
území přírody a krajiny v ČR. Chráněná území zaujímají 7 % území kraje (1 NP a 3 CHKO). 
Soustavou Natura 2000 je chráněno více než 80 tis. ha Jihomoravského kraje. Na území JMK 
lze najít 308 evropsky významných lokalit (Panonská a Kontinentální oblast), což je více než 
třetina lokalit v ČR. Nerovnoměrná lokalizace a rozloha chráněných území přírody a krajiny a 
lokalit Natura v rámci Jihomoravského kraje odráží jeho přírodní specifika a heterogenitu. 

Významným zásahem do kvality krajiny i do kvality života jejich obyvatel je zemědělství, 
které se v JMK řadí mezi tradiční ekonomické aktivity, což je dáno zejména vysokou 
produkční schopností půd ve vybraných územích kraje. Se vstupem České republiky do EU a 
postupným přecházením na její společnou zemědělskou politiku se začíná klást stále větší 
důraz na odchýlení od tradičních produkčních forem zemědělského hospodaření a přechází se 
spíše na formy mimoprodukční. Jako určité alternativy se objevují vybrané specifické formy 
zemědělství – ekologické, technické plodiny apod., které jsou Evropskou unii velmi 
podporovány a které mohou představovat novou šanci pro rozvoj jihomoravského venkova. 
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Nešetrné způsoby zemědělského hospodaření (meliorace, odlesnění, rozorání mezí atd.) 
v minulých dobách se v současnosti výrazně projevují např. stále častější a intenzivnější erozí 
půdy, zejm. větrnou nebo omezeným vsakováním vody do půdy. Tyto procesy negativně 
ovlivňují celé zemědělství, a proto je třeba rychle zavádět ve vybraných územích účinná 
protiopatření. Komplexní pozemkové úpravy jako nástroj k řešení různých typů eroze jsou 
realizovány dosud v nevelké skupině obcí. 

Se zemědělským hospodařením velmi úzce souvisí i oblast lesnictví, zejména samotný 
management hospodaření v lesích, kdy je třeba rozlišovat mezi lesními plochami přirozenými 
a původně zachovalými na jedné straně a na straně druhé mezi lesy hospodářskými, kde již 
nehraje rozhodující roli pestrá a přirozená druhová skladba, ale spíše vybrané dřeviny jako 
obchodní produkt, který je třeba dále zpracovat, a to nejlépe rovnou na území JMK.  

 

Voda 

Jakost povrchových vod se dlouhodobě zlepšuje, nelze ji však považovat za uspokojující, 
zejména v případě menších vodních toků. Nejvíce znečištěnými vodními toky jsou Litava a 
Trkmanka, levostranné přítoky Svratky resp. Dyje vykazující nejvyšší třídu znečištění. Stále 
jsou ohroženy některé vodní nádrže (Brněnská přehrada, Novomlýnské nádrže, Letovice) 
eutrofizací (zvýšený obsah živin, zejména dusíku a fosforu), přičemž následné rozšíření sinic 
představuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo a limitující faktor rozvoje rekreace a 
střednědobě i rybářského a dalšího ekonomického využití nádrží a toků. Znečištěním jsou 
ohroženy také některé zdroje podzemních vod, u nichž byla v roce 2007 zjištěna nadlimitní 
koncentrace dusíkatých látek.  

Na území Jihomoravského kraje se nachází řada ochranných pásem vodních zdrojů, z nichž je 
nejvýznamnější CHOPAV Kvartér řeky Moravy (chráněná oblast přirozené akumulace vod) 
při dolním toku řek Moravy a Dyje). Jižní části kraje jsou ohroženy suchem. 

Rizikem pro čistotu povrchových a podzemních vod jsou staré ekologické zátěže (SEZ), jež 
byly v roce 2008 lokalizovány na 656 místech Jihomoravského kraje (7 % SEZ celé ČR).  

 

Ovzduší 

Kvalita ovzduší, vod, půdního fondu a vegetační pokryv tvoří základní rámec pro život 
obyvatel i realizaci ekonomických činností. Charakteristiky životního prostředí 
Jihomoravského kraje jsou v posledních letech relativně stabilizované a dochází pouze 
k dílčímu kolísání. 

Čistota ovzduší patří mezi hlavní ukazatele, které rozhodují o tom, zda se obyvatelé i 
návštěvníci cítí v daném místě příjemně. Jihomoravský kraj nepatří mezi území, která byla 
v minulosti drasticky zasažena znečištěním vzduchu, navíc od roku 2004 znečištění stále 
klesá. Nejhorších hodnot nabývají ukazatele ovzduší v městě Brně.  

Nárůst automobilové dopravy, kromě problémů se znečištěním ovzduší, přináší také 
nadměrné zatížení hlukem. Hluk je v Jihomoravském kraji problémem zejména v blízkém 
okolí významných silničních tahů (především D1, D2, R52, R46), a také na tranzitních 
komunikacích procházejících obcemi (např. velký městský okruh Brně, tranzit obcemi Česká, 
Znojmo, Břeclav a řadou dalších). 
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3. SWOT ANALÝZA 

S – Silné stránky 

S.1 Výhodná poloha v rámci ČR i Evropy (geopolitická, geoekonomická, dopravní). 

S.2 Kraj s druhým nejsilnějším pólem rozvoje v České republice – městem Brnem. 

S.3 Mimořádně silná pozice kraje v systému středního, vyššího odborného a vysokého školství v ČR 
a z toho plynoucí nadprůměrná úroveň vzdělanosti obyvatel kraje ve srovnání s ČR. 

S.4 V rámci ČR nadprůměrný počet vědecko-výzkumných pracovníků (cca 16 % v ČR). 

S.5 Existence vědeckých mezinárodně konkurenceschopných vědeckovýzkumných týmů 
ve vybraných vědních oborech (molekulární biologie, biochemie, medicína, materiálový 
výzkum…). 

S.6 Diverzifikovaná výrobní struktura v rámci celého kraje. 

S.7 Funkční a stále se zkvalitňující integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje.  

S.8 Rozsáhlá infrastruktura pro rozvoj inovativního podnikání a funkční spolupráce v oblasti inovací 
a podpory začínajících firem. 

S.9 Letiště Brno-Tuřany s mezinárodním statutem a moderním vybavením. 

S.10 Kvalitní zázemí pro veletržní a kongresovou turistiku (BVV, budování kongresových kapacit, 
sílící marketingová podpora…). 

S.11 Vinařství, které dosáhlo moderní evropské úrovně se zachováním svých tradičních atributů. 

S.12 Relativně dobře zachovaný místní tradice a folklór. 

S.13 Nadprůměrné fyzicko-geografické předpoklady kraje k rozvoji produkční funkce zemědělství. 

 

W – Slabé stránky 

W.1 Chybějící páteřní rychlostní silniční komunikace ve směru sever – jih (z Pardubického kraje 
směrem k česko-rakouským hranicím). 

W.2 Chybějící vazba mezi nabídkou studijních oborů a trhem práce. 

W.3 Okrajová území kraje s koncentrujícími se problémy socioekonomického charakteru 
(nezaměstnanost, nedostatek pracovních míst, nízké mzdy, obtížná dopravní dostupnost). 

W.4 Nekoordinovaný rozvoj suburbánního území zejména brněnské aglomerace. 

W.5 Výrazný stupeň znečištění vodních toků. 

W.6 Výrazná sezónnost (léto) cestovního ruchu v kraji. 

W.7 Nejnižší průměrná doba pobytu návštěvníků ze všech krajů ČR. 

W.8 Pokles zpracovatelských kapacit potravinářského průmyslu a jejich technologická zaostalost. 

W.9 Roztříštěná organizační struktura, řízení a marketing cestovního ruchu. 

W.10 Přetížená kapacita dálnice D1 a problémy jejího technického stavu. 

W.11 Relativně nízký stupeň ekologické stability krajiny především v jižní části kraje (vysoké 
zornění, nízká lesnatost a zatravnění). 

W.12 Vysoká míra ohrožení zemědělské půdy působením degradačních činitelů (úbytek humusu, 
vodní a větrná eroze, zatížení polutany). 

 



19 

 

O – Příležitosti 

O.1 Využití nových poznatků vědy, výzkumu a vývoje k posílení konkurenceschopnosti různých 
odvětví hospodářství kraje.  

O.2 Zájem tuzemských a zahraniční investorů o disponibilní výrobní a technologické zóny a 
vědecko-výzkumné zázemí. 

O.3 Prosazení Brna jako města vysokého školství, technologického vývoje a veletržních tradicí a 
jako centra obchodu a veletrhů pro střední a východní Evropu. 

O.4 Realizace připravovaných dopravních projektů celostátního významu (R43, R52, R55, přestavba 
železničního uzlu Brno, železniční tratě Brno – Přerov, Brno – Jihlava). 

O.5 Zájem dopravních společností o využití letiště Brno-Tuřany a rozšíření pravidelných linek 
(včetně nízkonákladových dopravců) po Evropě. 

O.6 Intenzivnější rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Slovenskem (zejména v oblasti 
podnikání a cestovního ruchu). 

O.7 Využití zahraničních mladých výzkumných pracovníků pro řešení výzkumných grantů (JCMM). 

O.8 Zvýšení zájmu o lázeňskou a relaxační turistiku (nové lázně, využití geotermálních pramenů, 
rozšiřování relaxačních programů). 

O.9 Budování odbytových a zpracovatelských center zemědělských prvovýrobců a jejich možná 
provázanost (produkční vertikály). 

 

T – Ohrožení 

T.1 Konkurence okolních regionálních center v oblasti získávání vědeckých kapacit, nabídce 
výzkumné infrastruktury a ve vytváření podmínek pro investory. 

T.2 Nastavení společné zemědělské politiky Evropské unie (odklon od podpory produkčního 
zemědělství, nerovné podmínky zemědělských subjektů jednotlivých států EU). 

T.3 Omezení vnějších zdrojů financování na důležité rozvojové projekty v kraji a oddalování 
realizace z důvodů obstrukcí (zejména důležité dopravní stavby). 

T.4 Úbytek zahraničních návštěvníků z důvodu celosvětové ekonomické krize případně jiných 
globálních hrozeb (celosvětové pandemie, katastrofy, terorismus…). 

T.5 Závislost protipovodňové ochrany na územích ležících mimo území kraje.  

T.6 Zatěžující tranzit v silniční kamionové dopravě, zejména na D1 a D2. 

T.7 Zvyšující se tlak investorů a developerů na zábory zemědělského půdního fondu. 

T.8 Zhoršení postavení zemědělských prvovýrobců způsobené nedostatečnou konkurenceschopností 
vůči dovozům a prohlubování rozdílů mezi cenami vstupů a odbytovými cenami v zemědělské 
prvovýrobě. 

T.9 Odliv pracovišť klíčových firem z hlediska zaměstnanosti a vyšší přidané hodnoty výrobků 
zejména z oblasti průmyslu (velké výrobní firmy, firmy výzkumu a vývoje…). 

T.10 Snižující se výkupní ceny a poptávka po druhotně využitelných odpadech. 
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4. SPECIFIKACE PŘEDPOKLÁDANÝCH PRIORITNÍCH OBLASTÍ 
KRAJE PRO OBDOBÍ PO ROCE 2013 

4.1 ROZVOJOVÁ STRATEGIE KRAJE  

Rozvojová strategie kraje v aktuálních koncepčních dokumentech 

Současná rozvojová strategie kraje je zakotvena ve Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 

na období 2006–2016 (dále SRJMK) a v Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 

2010–2013 (dále PRJMK, schválen 29. dubna 2010). 

Ve SRJMK je nastaveno dlouhodobé směřování Jihomoravského kraje ve všech klíčových 
rozvojových oblastech a ve vztahu k celému spektru subjektů působících v kraji. Prioritní 
témata nejkoncentrovaněji zachycuje globální cíl: 

„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.“ 

SRJMK je formálně členěna do šesti prioritních os s následujícím zaměřením:  

− V prioritní ose I. věnované hospodářství klade značný důraz na vědu, výzkum, 
inovace, zlepšení podnikatelského prostředí, tvorbu produkčních vertikál a zvýšení 
vazeb. 

− Prioritní osa II. věnovaná životnímu prostředí zvýrazňuje snížení zátěže lidských 
činností, úspory energie a nová technologická řešení, zmiňuje i environmentální 
výchovu, vzdělávání a osvětu. 

− Prioritní osa III. se věnuje lidským zdrojům a cílí na zlepšení systému rozvoje 
lidských zdrojů, na spolupráci subjektů, integrované přístupy a stimulaci podmínek 
pro vznik pracovních míst a zvýšení kvality pracovní síly. 

− Prioritní osa IV. řeší vztahy sídel a usiluje o usměrnění procesů urbanizace, vytvoření 
funkčních vazeb a diverzifikaci aktivit. 

− Prioritní osa V. rozvíjí dopravní a technickou infrastrukturu.  

− Prioritní osa VI. se zaměřuje na spolupráci subjektů v území a spolupráci se 
zahraničními subjekty. 

Realizaci rozvojových aktivit v horizontu do roku 2013 zpřesňuje Program rozvoje 
Jihomoravského kraje na období 2010–2013. Motto (vize) „Atraktivní a inovativní 
Jihomoravský kraj – do čela středoevropského regionu“ zdůrazňuje užší zacílení programu na 
posílení inovativních přístupů v ekonomice a využití potenciálu cestovního ruchu (priority B., 
D.). Program je členěn do pěti priorit zvolených na základě aktualizace vybraných částí 
profilu kraje, posouzení současného vývoje kraje a s ohledem na obecné rozvojové souvislosti 
i evropské trendy a při zvážení dalších rozvojových souvislostí: 

− Priorita A. Kvalita života obyvatel zastřešuje hlavní veřejné služby v gesci kraje a 
rozvíjí zázemí pro život obyvatel (demografická situace, migrace, zdravotnictví, 
školství, sociální služby, kultura, volný čas, bezpečnost). 
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− Priorita B. Znalostní potenciál a konkurenceschopnost – Věda, výzkum, inovace 
rozvíjí klíčové aspekty konkurenceschopnosti kraje, a to vzdělanostní, výzkumné a 
inovační dispozice kraje (hospodářství, zemědělství, věda a výzkum, vysoké školství, 
trh práce, spolupráce veřejné a soukromé sféry, inovace). 

− Priorita C. Dostupnost a obslužnost směřuje ke zkvalitnění dopravní infrastruktury a 
zajištění veřejné dopravy (dopravní infrastruktura – silnice, železnice, letiště, 
nemotorová doprava; veřejná doprava, dopravní obslužnost). 

− Priorita D. Atraktivnost destinace – zaměřuje se na zdůraznění jedinečnosti a 
výjimečnosti, posílení významu a efektů cestovního ruchu a meziregionální 
spolupráce (cestovní ruch, marketing kraje, kultura a památky, spolupráce kraje s 
regiony a dalšími státy, vrcholový sport, vinařství, nemotorová doprava za účelem 
rekreace a sportu).  

− Priorita E. Kvalita prostředí a krajiny – provazuje a slaďuje rozvojové procesy ve 
vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí (územní rozvoj, rozvoj venkova, 
územní plánování, urbanizační procesy, krajina, životní prostředí, ochrana území). 

 

Struktura návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013  

A. KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL 
A.1 Zlepšení a podpora kvalitního systému vzdělávání 
A.2 Zajištění dostupné a kvalitní zdravotní a sociální péče ve všech částech kraje a 
průřezová prorodinná podpora 
A.3 Rozvoj kultury, památkové péče a možností trávení volného času 
A.4 Zajištění bezpečnosti obyvatel 
B. ZNALOSTNÍ POTENCIÁL A KONKURENCESCHOPNOST – VĚDA, VÝZKUM, 
INOVACE 
B.1 Podpora vzniku firem a rozvoje inovačních schopností firem 
B.2 Podpora vědy, výzkumu a vývoje (se zvláštním zřetelem na lidské zdroje ve VaV, 
popularizaci VaV a využití výsledků VaV v aplikačním sektoru) 
B.3 Podpora podnikatelského prostředí  
C. DOSTUPNOST A OBSLUŽNOST 
C.1 Zlepšení klíčové dopravní infrastruktury kraje 
C.2 Zlepšení regionální dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 
D. ATRAKTIVNOST DESTINACE 
D.1 Koordinace a podpora rozvoje cestovního ruchu 
D.2 Marketingová podpora kraje 
D.3 Rozvoj lázeňství a s ním spojené turistické infrastruktury a služeb 
D.4 Podpora budování doprovodné turistické infrastruktury a služeb 
E. KVALITA PROSTŘEDÍ A KRAJINY 
E.1 Zlepšování stavu životního prostředí a zmírňování negativních dopadů lidské 
činnosti na životní prostředí 
E.2 Udržitelný rozvoj území 
E.3 Multifunkční zemědělství 
E.4 Rozvinutí potenciálu venkova 
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Vazby rozvojových priorit JMK a priorit kohezní politiky po roce 2013 

Podoba kohezní politiky po roce 2013 bude – podle současných indicií – vycházet především 
z dokumentu Evropa 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 
V této souvislosti je třeba s předstihem reflektovat průniky této strategie s aktuálními i 
předpokládanými potřebami jednotlivých regionů EU. 

Strategie Evropa 2020 se zaměřuje na tři hlavní priority: 

– Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích (obsahuje 
iniciativy Inovace; Vzdělávání; Digitální společnost). 

– Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně 
náročnou na zdroje (obsahuje iniciativy Klima, energie a mobilita; 
Konkurenceschopnost). 

– Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se 
bude vyznačovat sociální a územní soudržností (obsahuje iniciativy Zaměstnanost a 
dovednosti; Boj proti chudobě). 

Strategické směřování Jihomoravského kraje se plně setkává s prioritou inteligentní růst, kdy 
se kraj vzhledem ke svému vzdělávacímu i vědeckému potenciálu snaží profilovat jako 
inovativní region. Téma udržitelný růst sice nepatří k nejsilněji akcentovaným v kraji, 
snižování energetické náročnosti, problematika energetických zdrojů a související body jsou 
obsaženy v SRJMK, klimatické otázky jsou pro kraj důležité zejména kvůli ohrožení vodní a 
větrnou erozí. Jihomoravský kraj celkově nepatří v evropském kontextu mezi regiony 
ohrožené sociálními problémy, některé okrajové části kraje se však potýkají s vysokou 
nezaměstnaností, do popředí se stále více dostává otázka integrace cizinců. 

Výše uvedené priority v zásadě konvenují s rozvojovým přístupem jihomoravského kraje. 
V rámci nich by do roku 2020 mělo být naplněno pět stanovaných cílů. Tyto cíle jsou níže 
uvedeny spolu s komentářem ve vztahu k současné a budoucí situaci v Jihomoravském kraji.  

– Míra zaměstnanosti u osob ve věku 20 až 64 let by se měla zvýšit ze současných 69 % 
na nejméně 75 %, mimo jiné prostřednictvím aktivnějšího zapojení žen, starších 
pracovníků a větší integrace migrujících pracovních sil. 

Z hlediska Jihomoravského kraje jde o cíl reálný. JMK se sice v míře zaměstnanosti 
nachází pod průměrem ČR, nicméně rozdíly mezi kraji nejsou příliš výrazné. Otázkou 
je dostatku volných pracovních míst a možnosti uplatnění pro znevýhodněné osoby.  

V širším srovnání je zaměstnanost v uvedené kategorii v JMK výrazně nižší než v EU 
27. Největší rozdíl vykazuje např. srovnání s Německem ve věkové kategorii 20–24 let 
(v ČR studenti VŠ pracují jen ojediněle, v některých zemích jsou evidentně do 
pracovních činností zapojeni mnohem intenzivněji – cestou může být motivace 
mladých lidí být ekonomicky aktivní 
již souběžně s terciárním 
vzděláváním nebo podpora 
kombinované formy terciárního 
studia), značné rezervy jsou i 
v zaměstnávání lidí nad 60 let. 

– EU si v současnosti stanovila cíl, kterým je investice do výzkumu a vývoje ve výši 
3 % HDP. V rámci tohoto cíle se podařilo zaměřit pozornost na potřeby investic do 
výzkumu a vývoje ve veřejném a soukromém sektoru, cíl je ale spíše zaměřen na 
vstupy než na důsledky. Existuje jasná potřeba zlepšení podmínek pro soukromý 

Zaměstnanost JMK Německo EU27 

20 až 24 let 38,7 % 62,8 % 50,7 % 

25 až 59 let 78,3 % 80,8 % 75,7 % 

60 až 64  let 27,0 % 39,8 % 30,1 % 
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výzkum a vývoj v EU a mnohá z opatření navrhovaných v této strategii se ubírají 
tímto směrem. Je rovněž jasné, že společný pohled na výzkum, vývoj a inovace by 
znamenal širší spektrum výdajů, jež by bylo relevantnější pro obchodní operace a pro 
hybné síly produktivity. Komise navrhuje udržení cíle ve výši 3 % a zároveň vytvoření 
ukazatele, který by intenzitu výzkumu, vývoje a inovací odrážel. 

Jihomoravský kraj vykázal v roce 2008 podíl investic do výzkumu a vývoje na HDP 
1,62 % (v pořadí krajů na 3. místě), což je nadprůměrná hodnota v rámci ČR 
(1,47 %). V případě naplnění představ o rozvoji výzkumných zařízení v kraji by mohl 
být cíl dosažitelný. 

– Snížit emise skleníkových plynů o nejméně 20 % oproti úrovním roku 1990 nebo 
o 30 %, pokud pro to budou příznivé podmínky; zvýšit podíl obnovitelných zdrojů 
energie v naší konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit energetickou účinnost 
o 20 %. 

Jihomoravský kraj má dobré podmínky pro solární energii a případně pro energetické 
využití biomasy. Dosažení podílu 20 % obnovitelných zdrojů však není v nejbližší době 
reálné. O dosažení ostatních dílčích cílů v kraji lze jen spekulovat.  

– Cílem týkajícím se úrovně vzdělání u dětí, které předčasně ukončily školní docházku, 
je snížit míru tohoto předčasného ukončení ze současných 15 % na 10 %, a zároveň 
zvýšit podíl osob ve věku 30 až 34 let, jež ukončily terciární vzdělání, z 31 % na 40 % 
v roce 2020. 

Ukončení školní docházky, aniž by žák získal odborné vzdělání (např. výuční list) je 
problémem, s nímž se potýká řada středních a učňovských škol. 

Věda a výzkum budou schopny v následujících letech absorbovat v kraji velké 
množství vysokoškolsky vzdělaných odborníků. Přílišné zvyšování počtu osob 
s terciárním vzděláním je však spíše cestou kvantity (na úkor kvality) a v konečném 
důsledku narušuje rovnováhu na trhu práce (mnohé podniky se potýkají s kritickým 
nedostatkem určitých řemeslných profesí). Cíl je do jisté míry v rozporu se snahou 
zvýšit míru zaměstnanosti (podrobněji viz část 4.2) 

– Počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, by se měl snížit o 25 %, 
což by vyvedlo z chudoby přes 20 milionů lidí.  

Cíl není pro Jihomoravský kraj příliš relevantní. 

Specifikaci a realizací cílů v oblasti rozvoje lidských zdrojů obsahuje Strategie rozvoje 
lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2006–2016 a navazují krátkodobé realizační plány. 
Prioritami vztahujícími se k cílům strategie Evropa 2020 jsou zejména následující: 

− Zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení za účelem snížení 
nejenom energetické náročnosti. 

− Zlepšení materiálního vybavení škol a školských zařízení zejména u škol 
poskytujících vzdělávání v technických oborech. 

− Vybudování regionálního informačně vzdělávacího střediska jako jednoho z nástrojů 
podpory celoživotního vzdělávání. 

− Podpora rozšíření vzdělávací nabídky středních škol směrem k celoživotnímu 
vzdělávání jako jeden z nástrojů pružné reakce na potřeby trhu práce. 
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Cíle strategie Evropa 2020 jsou relevantní pro všechny členské státy EU a vymezují témata, 
která jsou významná pro EU jako celek. Priority jsou tedy rámcově určeny všem regionům 
EU, ale důležitost jednotlivých priorit pro daný kraj se může případ od případu lišit.  

Krajské dokumenty – strategie a program – naopak reagují na konkrétní výhody a problémy 
kraje, zatímco priority hierarchicky vyšších územních celků v návrhové části „pouze“ 
reflektují. Na rozdíl od strategie Evropa 2020 se krajské dokumenty týkají všech oblastí 
života kraje.  

Z hlediska oblastí důležitých pro rozvoj Jihomoravského kraje a strategií Evropa 2020 příliš 
nezdůrazňovaných je třeba zmínit zejména dopravní infrastrukturu a životní prostředí (čištění 
odpadních vod a čistota povrchových vod, staré ekologické zátěže).  

 

Zhodnocení realizace aktuálních rozvojových priorit JMK s využitím fondů EU 

Pro zkvalitnění života obyvatel v Jihomoravském kraji byla a je stále realizována řada 
projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná např. o 
rekonstrukci či modernizaci školských zařízení (vybavení učeben a laboratoří). V oblasti 
sociálních služeb došlo např. k vybudování bytů pro osoby se zdravotním postižením nebo 
chráněného bydlení. Z oblasti zdravotnictví byly významně podpořeny rekonstrukce a 
dostavba nemocnice ve Znojmě a přístrojové vybavení a mobiliář v nemocnici ve Vyškově a 
v Břeclavi. V současné době je stále v realizaci investiční záměr v břeclavské nemocnici 
zaměřený na zřízení mezioborové jednotky intenzivní péče v pavilonu F. Nositeli většiny 
projektů v oblasti školství, zdravotnictví či sociální péče byly příspěvkové organizace kraje. 

Z hlediska posílení kvality prostředí pro podnikatelské aktivity v kraji byla v minulosti 
realizována celá řada významných projektů. Z Operačního programu Průmysl a podnikání 
byla podpořena výstavba vědeckotechnického parku nebo biotechnologického inkubátoru – 
INBIT. Kvalitní podnikatelské prostředí je podporováno nejen izolovaně v 
rámci Jihomoravského kraje, ale i ve spolupráci se zahraničními regiony. V tomto směru byl 
realizován např. projekt ECONET platform – Hospodářská spolupráce pro české a rakouské 
malé a střední podniky v ose jižní Moravy – Dolního Rakouska a Vídně.   

V oblasti dopravy byly v minulosti realizovány desítky projektů spolufinancovaných ze 
strukturálních fondů EU. Většina z nich se týkala rekonstrukce silnic II. a III. třídy a 
vybudování kruhových objezdů. Významným projektem, jehož realizace bude probíhat do 
roku 2010 je Doplnění infrastruktury letiště Brno-Tuřany. Pro zkvalitnění infrastruktury 
veřejné dopravy bylo realizováno přes deset projektů výstavby nebo modernizace přestupních 
uzlů převážně spojujících silniční a kolejovou dopravu. Významně se kraj podílí na přípravě a 
realizaci projektů zaměřených na budování cyklostezek. 

O významnosti cestovního ruchu pro Jihomoravský kraj hovoří fakt, že za pomocí podpory ze 
strukturálních fondů EU jsou realizovány infrastrukturní projekty cestovního ruchu jako 
například Lázně Pasohlávky nebo i projekty v oblasti služeb cestovního ruchu, například 
propagace a prezentace Jihomoravského kraje, a to v ČR i  v zahraničí. V současnosti stále 
probíhá projekt na propagaci jižní Moravy jako kongresové a incentivní destinace 
budoucnosti. Z programu přeshraniční spolupráce ČR-SR došlo k podpoření několika 
investičních aktivit. Za zmínku stojí např. současně připravovaný projekt Lávka přes řeku 
Moravu v archeologickém parku Mikulčice a Kopčany včetně přístupových komunikací pro 
nemotorovou dopravu a pěší turistiku.  

O zainteresovanosti Jihomoravského kraje v péči o životní prostředí svědčí skutečnost, že 
byla podpořena řada projektů zaměřená na snížení energetické náročnosti a úspory energie 
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příspěvkových organizací kraje (např. instalace solárních systémů na budovách, zateplení 
fasády budov aj.) Další významnou akcí je implementace programu Natura 2000. Všechny 
výše uvedené projekty byly spolufinancovány z Operačního programu životní prostředí. Z OP 
ŽP velmi úspěšně čerpají prostředky i obce JMK, a to především v prioritní ose 1 – vodní 
hospodářství a 4 – odpadové hospodářství, což má významný vliv na rozvoj infrastruktury 
v JMK (budování kanalizací, ČOV, zařízení odpad. hospodářství…). 

 

Ve výše uvedených oblastech kraj realizuje i celou řadu neinvestičních projektů zaměřených 
na rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a zvyšování kvality služeb. 
 
Nejdůležitějším nástrojem kohezní politiky v plánovacím období 2007–2013 je 
v Jihomoravském kraji Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti NUTS 2 
Jihovýchod, v němž je pro projekty realizované na území Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina alokováno 704,45 mil. eur, což je zhruba 18–20 mld. Kč. 

Na základě globálního cíle ROV JV „Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením 
podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu na území NUTS 2 Jihovýchod 
prostřednictvím komplexního zlepšení dopravní dostupnosti a propojení rozvojových pólů 
regionu, vedoucího především k využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu. Dále 
zkvalitňování podmínek pro život obyvatel ve městech a na venkově v souladu s principy 
udržitelného rozvoje“ byly formulovány čtyři prioritní osy, a to:  

1. Dostupnost dopravy 

2. Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 

4. Technická pomoc 

Přehled počtu projektů a přidělených finančních prostředků v JMK z ROP Jihovýchod do 2010 

Prioritní osa 

Počet projektů Finanční prostředky (Kč) 

celkem 
z toho JMK 

celkem 
z toho JMK 

počet % Kč % 

1. Doprava 142 96 67,6 6 770 962 459 3 859 640 226 57,0 

2. Cestovní ruch 182 121 66,5 2 143 666 620 1 310 687 723 61,1 

3. Města a venkov 187 110 58,8 3 296 647 776 1 726 672 382 52,4 

Celkem 511 327 64,0 12 211 276 855 6 897 000 331 56,5 
Pramen: Regionální rada Jihovýchod 

V Jihomoravském kraji bylo přijato nejvíce projektů v rámci prioritní osy 2 – cestovní ruch 
(121), avšak nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno na prioritní osu 1 – doprava (téměř 
3,9 mld. Kč), ve které bylo přijato nejméně projektů (96), avšak s nejvyšší průměrnou alokací. 

Celkově bylo na prioritní osu 1 vyčleněno 49 % všech finančních prostředků programu, tedy 
více než 345 mil. eur, což zatím JMK překračuje s podílem 55,9%. Druhá prioritní osa je 
zaměřena na rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu a připadne na ni 19,0 % 
celkové alokace ROP (téměř 134 mil. eur) – JMK je tak plně v souladu s celkovou finanční 
alokací osy a stavem vyčerpaných financí. Na prioritní osu 3 připadá 28,6 %, tedy více než 
200 mil. eur, podíl čerpání JMK na této ose činí 25,1 %. Zbývající prostředky (3,4 %) jsou 
určeny na technickou pomoc, tedy na aktivity spojené s realizací a řízením ROP a se 
zvýšením absorpční kapacity. 
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4.2 IDENTIFIKACE HLAVNÍCH PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ KRAJE PO ROCE 2013 

Klíčovým problémem bude stále nedořešení páteřní dopravní infrastruktury, kdy silniční 
dopravní uzel v prostoru brněnské aglomerace je přetížen a navrhovaná řešení jsou v různých 
fázích jednání a přípravy. Určité části kraje (zejména Znojemsko a Hodonínsko) jsou 
v důsledku neodpovídajícího dopravního napojení dlouhodobě rozvojově limitovány. 
Výhodné dopravní podmínky jsou limitovány nedostatky k dopravní infrastruktuře. Vzhledem 
k váznoucí projektové a související přípravě potřebných dopravních staveb nelze očekávat 
zlepšení v nejbližší době a výše uvedené bude asi největší výzvou kraje po roce 2013. 

Jedním z  problémů osídlení v JMK zůstane i po roce 2013 negativní forma suburbanizace – 
tzv. urban sprawl. Tento jev se projevoval v posledních deseti letech a má za následek 
nekoordinované zabírání orné půdy pro bydlení a průmyslové zóny v obcích do vzdálenosti 
20–30 km od dominantního Brna. V důsledku hospodářského zpomalení došlo ke zbrzdění 
suburbanizace, nejpozději v roce 2013 bude tlak na výstavbu opět nabývat na intenzitě. 

V JMK se vyskytuje relativně vysokých podíl venkovských obcí (43 %), které mají poměrně 
špatnou polohu z hlediska obslužnosti a dostupnosti. Touto skutečností jsou pak podvázány 
celkové rozvojové předpoklady obcí a výrazně ovlivněn život jejich obyvatel. Poloha se tak 
odráží i v populačním vývoji a vzdělanosti obyvatel. Vzhledem k tomu, že zlepšení dopravní 
dostupnosti a na ni navazující oblasti (vzdělání, zdravotní péče aj.) jsou dlouhodobého 
charakteru, lze předpokládat obdobný stav také po roce 2013. 

V bytové výstavbě se budou dále prohlubovat disproporce mezi městem Brnem a jeho 
zázemím na jedné straně a okrajovými částmi kraje na straně druhé. Zabránit vylidňování 
periferních oblastí lze buďto podporou podnikání a růstem zaměstnanosti v těchto regionech, 
nebo zlepšením jejich dopravní dostupnosti, která umožní snadnější dojížďku za prací.  

Pokračující stárnutí obyvatel bude mít za následek rostoucí nároky na zdravotní a sociální 
péči. V oblasti zdravotnictví bude potřeba posilovat strukturu ambulantních ordinací lékařů 
zejména v odlehlejších oblastech kraje, aby byla zajištěna jejich dostupnost ze všech obcí. 
Intenzivně budou podporování mladí lékaři – především praktičtí lékaři a stomatologové – 
k zakládání vlastních praxí. Budoucnost sociální péče spočívá (vzhledem k růstu počtu 
klientů) v rozšiřování terénních a ambulantních služeb na úrok péče pobytové; stále hlouběji 
se bude projevovat nedostatek míst v pobytových zařízeních.  

Dlouhodobou snahou kraje je podporovat střední odborné vzdělávání – tedy obory s 
absolventy přímo uplatnitelnými v praxi – a nezvyšovat podíl osob se středním všeobecným 
vzděláním (u nichž se předpokládá pokračování v terciárním vzdělání). Již v současnosti se 
v kraji projevuje nedostatek kvalitních řemeslníků a je pravděpodobné jeho prohlubování. 

Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšného rozvoje vědecko-výzkumných a inovačních 
aktivit v regionech je dosažitelnost kvalifikované pracovní síly. Kvalifikované lidské zdroje 
sehrávají klíčovou úlohu v procesu vytváření a transferu znalostí, jež jsou jedním ze 
zásadních předpokladů zajištění dlouhodobě udržitelného ekonomického a technologického 
rozvoje regionů České republiky. V oblasti výzkumu a vývoje jsou však úspěšnost a další 
možnosti rozvoje limitovány spíše finančními zdroji než pracovním potenciálem. V případě, 
že se podaří v současném programovém období vybudovat plánované výzkumné kapacity, 
může být problémem udržitelnost jejich provozu.  

Životní prostředí v kraji je relativně stabilizované, nicméně existuje řada dílčích problémů, 
mezi něž patří především existence vysokého počtu starých ekologických zátěží (cca 656). 
Podporovány by měly být zejména projekty na likvidaci starých ekologických zátěží. 
Obdobným problémem je existence řady objektů brownfields.  
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Pro JMK se mohou v příštích letech stát výrazným ohrožením globální změny klimatu. 
Vlivem klimatických změn může dojít k významným změnám v přírodních ekosystémech, 
stejně jako ke změnám teplotních i srážkových poměrů atd., což bude mít významný vliv na 
rozložení zemědělské výroby i např. na výskyt vody v krajině. To znamená, že může dojít 
k posunům „agro-ekologických“ zón. Jelikož JMK má v současné době velmi kvalitní 
podmínky pro zemědělskou výrobu, se změnami teplotních a vláhových poměrů by mohlo 
dojít k výraznému zhoršení podmínek (tzn. JMK bude příliš suchý a teplotně nadprůměrný). 

 
Územní rozdíly v socioekonomické situaci Jihomoravského kraje a problémové regiony 
Pramen: Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010–2013  

Závažným problémem je rovněž nestejný vývoj a situace v jednotlivých částech kraje (viz 
obrázek). Okrajové regiony trpí vysokou nezaměstnaností a řada obyvatel je již 
nezaměstnatelných. V těchto územích chybí pracovní příležitosti a dochází k vylidňování. 

 

4.3 PŘEDPOKLADY A POTŘEBY PRO DALŠÍ ROZVOJ KRAJE V NOVÉM 
PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 

V následujícím textu jsou v bodech uvedeny nejvýraznější rozvojové předpoklady (témata, na 
nichž lze stavět konkurenceschopnost regionu) a v návaznosti, resp. v protikladu k nim, 
rozvojové potřeby, jejichž vyřešení je důležitým faktorem při využití předpokladů pro rozvoj. 

Předpoklady pro rozvoj kraje: 

− Poloha kraje na křižovatce významných cest křižujících Evropu.  

− Silná pozice města Brna jako centra služeb i jako přirozeného průmyslového centra 
Jihomoravského kraje.  

− Významná pozice vysokého školství, jeho vzdělávací i vědeckovýzkumný potenciál.  
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− Nadprůměrné aktivity na podporu podnikání v Brně představují 4 podnikatelské 
inkubátory (z 13 v celé ČR): Technologický inkubátor VUT, Technologický inkubátor 
II, Podnikatelský inkubátor Brno-Jih, Biotechnologický inkubátor INBIT. 

− Vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu – vinařský cestovní ruch, památky, 
přírodní atraktivity, do budoucna i lázeňství, stále živé tradice, bohatý folklór. 

− Přítomnost špičkových zdravotnických zařízení s nadregionálním dosahem (zdravotní 
péče i vědeckovýzkumný potenciál).  

− Dlouhodobá tradice pořádání veletrhů. 

Potřeby rozvoje kraje: 

− Dobudování páteřní silniční infrastruktury (R 52, R 43, R 55, I/53, řešení přetíženého 
brněnského dopravního uzlu). 

− Přebudování železničního uzlu Brno, dobudování železničních koridorů. 

− Zlepšení dopravní dostupnosti okrajových oblastí kraje. 

− Rozšíření vzdělávací nabídky středních škol směrem k celoživotnímu vzdělávání, což 
zvýší pružnost reagovat na potřeby trhu práce. 

− Zvýšení zájmu uchazečů o obory s výučním listem (především podporou vybraných 
oborů vzdělání). 

− Snížení disproporce mezi poptávkou po sociálních službách a kapacitami zařízení 
sociálních služeb, zejména rozšířením služeb terénních a zřízením nových kapacit 
pobytových služeb.  

− Výraznější využití potenciálu JMK pro rozvoj cestovního ruchu, prodloužení 
průměrné doby pobytu návštěvníků. 

− Dobudování technické infrastruktury – zejména kanalizace a čistíren odpadních vod, 
zásobení pitnou vodou a budování protipovodňových opatření (včetně revitalizace 
krajiny a toků). 

− Odstraňování starých ekologických zátěží. 

− Rozvinutí špičkového výzkumu a vývoje (na vysokých školách, ve vědeckých 
centrech i v podnikatelské sféře) a transfer poznatků do praxe. 

 

4.4 HLAVNÍ PRIORITNÍ OBLASTI PRO ČERPÁNÍ ZE STRUKTURÁLNÍCH 
FONDŮ PO ROCE 2013 

Na základě analýzy současného stavu, probíhajících či reálně naplánovaných rozvojových 
aktivit lze jako prioritní oblasti pro čerpání ze strukturálních fondů po roce 2013 
v Jihomoravském kraji identifikovat následující hlavní prioritní oblasti: 

� Podpora vědy a výzkumu – Jihomoravský kraj má silný vědecký i výzkumný 
potenciál. Do roku 2013 budou vybudována nová výzkumná zařízení a hlavní výzvou 
po roce 2013 bude jejich provozní a personální udržitelnost. 

� Mezinárodní mobilitní programy pro studenty a mladé vědce – získání zkušeností 
našich mladých vědců, přitažení zahraničních vědců. 

� Zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky – podpora 
výzkumu, vývoje a inovací, podpora transferu poznatků a technologií. 
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� Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu – tvorba turistických 
produktů, zlepšení marketingu a zkvalitnění služeb, obnova památek, rozvoj lázeňství 

a vinařské turistiky. 

� Budování silniční dopravní infrastruktury – dobudování R 52, vybudování R 43 a 
R 55, zkapacitnění I/53 (Znojmo – Pohořelice) a řešení brněnského silničního 
dopravního uzlu (rozšíření D1, dostavba velkého městského okruhu a radiál, výstavba 
tangent), modernizace krajských tahů a napojení okrajových oblastí kraje, 
zkapacitnění uzlů veřejné dopravy. 

� Budování železniční dopravní infrastruktury – přestavba železničního uzlu Brno, 
dobudování tranzitních železničních koridorů, modernizace západovýchodního 
koridoru (Brno – Přerov, Brno – Jihlava), zkvalitnění ostatní infrastruktury pro 
regionální dopravu. 

� Snižování dopadů a důsledků lidské činnosti na životní prostředí – řešení starých 
ekologických zátěží a revitalizace brownfields, dobudování kanalizační sítě a čistíren 
odpadních vod, snižování emisí (zejména PM 10, PM2, 5 dle Integrovaného programu 
ke zlepšení kvality ovzduší JMK), podpora energetického využívání odpadů včetně 
biomasy (viz např. nově formulované zásady ve směrnici EP a Rady (ES) č. 98/2008 o 
odpadech, Plán odpadového hospodářství JMK). 

� Zlepšování stavu životního prostředí a krajiny a minimalizace negativních 
důsledků klimatických změn – revitalizace vodních toků, protipovodňová opatření, 
budování protierozních prvků v krajině (např. větrolamy), ekologická výchova a 
vzdělávání (např. zajištění provozu sítě ekologických středisek). 

� Zkvalitňování veřejných služeb – Posílení sítě sociálních zařízení a služeb (v kraji 
je značný nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po zařízeních pro seniory a další 
specifické skupiny a situace se vzhledem ke stárnutí obyvatelstva zhoršuje)2, 
vytváření flexibilní a kvalitní sítě škol, fungování veřejné správy. 

� Opatření aktivní politiky zaměstnanosti – uplatnění absolventů a ohrožených 
skupin na trhu práce, zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou práce. 

� Přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce – periferní oblasti kraje jsou 
na hranicích s Rakouskem a se Slovenskem, přeshraniční spolupráce může být 
významným rozvojovým impulzem; Jihomoravský kraj spolupracuje s 15 evropskými 
regiony a je zapojen do rozvojových iniciativ v rámci střední Evropy, např. 
Centrope)3. 

� Rozvoj venkova – venkovský prostor (tzn. území obcí do 2 000 obyvatel) zaujímá 
v JMK 70,2 % rozlohy, proto je třeba klást důraz na koordinaci aktivit měnícího se 
prostředí venkova, diverzifikaci hospodářských aktivit i usměrňování urbanizačních 
aktivit v okolí měst. 

                                                 
2 Zjišťování potřebnosti konkrétních sociálních služeb v současnosti probíhá v rámci průzkumu a analýzy potřeb 
pro plánování rozvoje sociálních služeb po roce 2013 na úrovni obcí s rozšířenou působností v rámci projektu 
„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. Z dílčích výstupů vyplývá potřeba 
následných služeb po ukončení školní docházky pro dospívající a dospělé zdravotně postižené občany (denní 
stacionáře, chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny). Výstupy budou podkladem pro „Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012–2014“ obsahující i konkrétní opatření, pro 
jejichž realizaci je potřebné a přínosné využití strukturálních fondů. 
3 V případě meziregionální spolupráce nejsou dostatečně rozpracovány kroky k praktickému využití těchto 
kontaktů (JMK přitom okruh regionů stále rozšiřuje – např. aktuální jednání s čínskou provincií Guangdong). 
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� Podpora měst jako motorů rozvoje území – je třeba vytipovat ve struktuře osídlení 
na území Jihomoravského kraje města, která by měla plnit funkci „motorů rozvoje“ 
pro části území JMK a jejich podporou aktivovat udržitelný rozvoj území, které 
ovlivňují, tzv. nasávací efekt sídelních center (dojížďka za prací, do škol atd.). 

Dalšími významnými tématy rozvoje budou: 

� Řešení krizových situací a zajištění bezpečnosti – zlepšení reakcí v případě 
přírodních katastrof, zajištění akceschopnosti složek Integrovaného záchranného 
systému JMK, zlepšení materiálně-technického vybavení jednotek sboru 
dobrovolných hasičů obcí JMK, které jsou zařazeny do „Plošného pokrytí území JMK 
jednotkami požární ochrany. Je třeba zabezpečit obměnu materiálně-technického 
vybavení z důvodu jeho morální i technické zastaralosti (30 a více let). 

� Integrace cizinců – v současné době existuje v Brně Jihomoravské regionální 
centrum na podporu integrace cizinců. S rostoucím počtem cizinců roste i význam 
integračních center a podpora jejich činností. 

� Podpora dalšího vzdělávání – za situace neustále se měnících potřeb trhu práce (kdy 
nabídka škol není schopna dostatečně reagovat na poptávku) a vzrůstajících nároků na 
pracovní sílu je nezbytné rozvinout vzdělávání jako nedílnou součást pracovního 
života. 

� Rozvoj nemotorové dopravy v návaznosti na veřejnou dopravu a cestovní ruch – 
krajem prochází mezinárodní cyklistické koridory Euro Velo 4 a 9 a jejich stav je 
třeba dobudovat do určitých standardů; v jižních částech kraje je velmi rozšířenou 
doprava do zaměstnání i do škol na kole – tomu ovšem neodpovídá cyklistická 
infrastruktura; města v kraji (zejména Brno) až na výjimky neumožňují bezpečnou a 
oddělenou dopravu cyklistů na svém území. 

 

Průnik intervencí PRJMK s dokumentem Evropa 2020 leží zejména v následujících oblastech: 

− Podpora znalostní ekonomiky, inovací. 

− Podpora vědy a výzkumu. 

− Rozvoj lidského potenciálu. 

− Podpora konkurenceschopnosti. 

− Lepší využití zdrojů. 

Neopominutelnými tématy jsou doprava a životní prostředí. 

Z hlediska systémového uchopení a reálnosti uvedených témat je nutno zdůraznit potřebnost 
integrovaného přístupu řešícího rozvoj jednotlivých územních jednotek komplexně a 
provázaně, tak aby se jednotlivé aktivity nekřížily, ale podporovaly. Multifondovost a 
zejména umělé rozdělení prostředků na rozvoj venkovských území mezi regionální operační 
program a Program rozvoje venkova ČR 2007–2013 příliš nepomáhá řešení hlavním 
vnitrokrajských disparit. 


