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3.4 Demografická a socioekonomická charakteristika území 

Jihomoravský kraj má rozlohu 7 196 km2. K 1. 1. 2015 je po�et obyvatel na území kraje 1 172 853, což je 
163 obyvatel/km2. Na území Jihomoravského kraje se nachází 673 obcí, správním centrem je Brno 
(377 440 obyvatel k 1. 1. 2015). V �eské republice se �adí Jihomoravský kraj co do po�tu obyvatel na �tvr-
té místo za St�edo�eský kraj, Hlavní m�sto Prahu a Moravskoslezský kraj. Dominantním sídlem v �ešené 
oblasti je krajské m�sto Brno. M�sto Brno je p�irozeným centrem regionu a zárove� i druhým nejv�tším 
m�stem v �R. Z hlediska celostátních a mezinárodních vazeb je Brno významných zdrojem a cílem cest 
cestujících z jiných krajských m�st v �R a zahrani�ních blízkých sídel Bratislavy a Vídn�. Z hlediska 
regionálních je Brno významným centrem regionu s atraktivitou pro oblast zam�stnanosti, vzd�lání a 
služeb. V tomto p�ípad� vytvá�í m�sto Brno intenzivní vazby zejména s bývalými okresními m�sty a 
s oblastními regionálními centry. Místní vztahy na území m�sta Brna jsou vzhledem k jeho velikosti, po�tu 
obyvatel a správnímu �len�ní velmi vysoké zejména v centrální �ásti m�sta a p�ilehlých lokalitách. Ve 
vztahu k �ešenému projektu má velikost významných sídel v regionu vliv na poptávku po regionální a 
dálkové železni�ní doprav�. Z následujících obrázk� je patrné, že po�et obyvatel v �ešené oblasti a 
rozmíst�ní a velikost jednotlivých sídel je nejhustší v t�ch lokalitách, jež jsou v t�sné blízkosti m�sta Brna 
(do cca 20 km). Tato sídla vytvá�í tzv. metropolitní oblast m�sta Brna. Demograficky nejvýznamn�jší sídla 
leží ve v�tšin� p�ípad� na železni�ních tratích, kdy na t�chto tratích provozované dálkové a regionální 
spoje zajiš�ují p�epravu cestujících z t�chto sídel zejména do m�sta Brna, ale zárove� i do dalších sídel. 
Jako p�íklad lze jmenovat Blansko, Tišnov, Ku�im, Vyškov, Slavkov u Brna a další.  

 

Obrázek 12 - Po�et obyvatel v krajích �R 

 

 

 

 

Obrázek 13 - Po�et obyvatel v nejv�tších sídlech Jihomoravského kraje 

Po�et obyvatel v Jihomoravském kraji i konkrétn� v jeho sídlech se vyvíjí dle atraktivity regionu spo�ívající 
v úrovni kvality bydlení, zam�stnání, vzd�lání, kulturního vyžití apod. Významným faktorem vývoje po�tu 
obyvatel jsou i r�zné celospole�enské trendy a místní specifika. Na území Jihomoravského kraje došlo za 
posledních p�ibližn� 10 let k ur�itému vývoji po�tu obyvatel, který se promítá do zm�ny poptávky po dopra-
v� a následn� i do zatížení dopravních sítí. Obecn� lze �ešené území z hlediska zm�ny po�tu obyvatel 
rozd�lit na oblast m�sta Brna a jeho p�ilehlé aglomerace a na okolní oblast Jihomoravského kraje. 
V p�ípad� m�sta Brna a zejména jeho nejbližšího okolí je patrný nár�st po�tu obyvatel. To je dáno vyso-
kou atraktivitou m�sta Brna z hlediska nabídky pracovních p�íležitostí, zam�stnání a kulturního vyžití. Na-
proti tomu sídla v okolí m�sta Brna nabízí atraktivní možnosti bydlení, což je spojeno s procesem subur-
banizace. Z procentuálního hlediska došlo v n�kterých sídlech k nár�stu po�tu obyvatel o 15 – 20 procent 
b�hem posledních 10 let. Na území m�sta Brna je pak nár�st po�tu obyvatel do 5 procent b�hem posled-
ních deseti let. Tento vývoj se projevuje zvyšující se poptávkou po doprav� a následn� i do zvyšujícího se 
zatížení dopravních sítí na území m�sta Brna a v jeho okolí. Naproti tomu zbývající �ást území Jihomorav-
ského kraje má až na výjimky spíše stagnující, �i mírn� klesající trend vývoje po�tu obyvatel. Tento vývoj 
je dán nízkou atraktivitou t�chto lokalit z hlediska nabídky pracovních p�íležitosti, dostupnosti služeb a dal-
šími místními specifiky. Konkrétní dosahované zm�ny v po�tu obyvatel �ástí Jihomoravského kraje jsou 
znázorn�ny na následujícím obrázku. 



Studie proveditelnosti železni �ního uzlu Brno 

 

 15

 

Obrázek 14 - Vývoj po�tu obyvatel Jihomoravského kraje mezi roky 2004 a 2014 

Jihomoravský kraj je ekonomicky významným regionem �R, na celorepublikovém hrubém domácím pro-
duktu se podílí 10,9 %. V období 2003-2013 se podíl Jihomoravského kraje na HDP �R pohyboval 
v rozmezí 10,0 % až 10,9 %. Ekonomická výkonnost regionu je tak pom�rn� stabilní, ur�itým výkyvem bylo 
období ekonomické krize p�ibližn� mezi roky 2009 a 2013. Ekonomicky nejvýznamn�jší je v tomto ohledu 
území m�sta Brna a jeho okolí. Nachází se zde �ada pr�myslových podnik�, poskytovatel� služeb, admi-
nistrativy a dalších ekonomických odv�tví. Na tomto území je rovn�ž dosahována nízká nezam�stnanost 
na úrovni 6 až 8 %. Nominální mzdy jsou v kontextu celé �R nadpr�m�rné. Vývoj nezam�stnanosti, výše 
nominálních mezd a HDP v regionu je závislý na širších celorepublikových i celoevropských trendech. Po 
skon�ení ekonomické krize docházelo v minulých letech k zvýšení HDP a nominálních mezd a ke snížení 
nezam�stnanosti. Do budoucna lze o�ekávat situaci stabilní s možnými výkyvy, které lze však jen obtížn� 
predikovat. Na následujících obrázcích jsou vykresleny statistiky minulého vývoje ekonomických charakte-
ristik regionu. 

 

Graf 1 - Vývoj podílu regionu na tvorb� HDP v �R 

 

Graf 2 - Vývoj míry registrované nezam�stnanosti 

 

Graf 3 - Vývoj pr�m�rné m�sí�ní nominální mzdy 


