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• Proč dojížďka?

➢ Souvisí s regionálním rozvojem města jsou stavební prvky

prosperity a hrají roli při stabilizaci sídelní struktury:

1) plní pracovní funkce,

2) plní obslužné funkce pro své okolí.

➢ Dojížďka za prací a do škol přispívá k regionálnímu rozvoji

zvýšená koncentrace obyvatel vede k nutnosti rozvoje:

1) obchodu,

2) poskytovaných služeb,

3) klade zvýšené nároky na dopravní obslužnost a infrastrukturu,

4) …tedy i zvýšení nabídky pracovních míst v terciální sféře.



• Materiál a metodika

➢ Data o dojížďce za prací a do škol ze SLDB 2001 a 2011.

➢ Komparativní metody prostorové a časové:

1) změny mezi počty vyjíždějících a dojíždějících,

2) meziokresní směrové proudy dojížďky,

3) hodnocení změn dle vybraných sociodemografických

charakteristik,

4) dojížďkové zázemí města Brna,

5) komplexní funkční velikost sídla.



• Meziokresní srovnání dojížďky za prací a do škol v Jihomoravském kraji



• Vývoj počtu dojíždějících ve sledovaných obcích mezi roky 2001 - 2011



• Dojížďka za prací dle pohlaví a věku
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• Vymezení dojížďkového zázemí města Brna
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• Vymezení dojížďkového zázemí města Brna



• Vymezení dojížďkového zázemí města Brna



• Komplexní funkční velikost vybraných sídel
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• Vybrané závěry:

➢ Největším centrem dojížďky je okres Brno-město směřuje nejvíce

osob z okresu Brno-venkov a z okresu Blansko.

➢ Největší směrový proud z okresu Brno-město směřuje do okresu Brno-

venkov.

➢ Nejméně atraktivními z celkové dojížďky mezi obcemi jsou Hodonín a

Znojmo.

➢ Nejvyšší pozitivní změnu dojížďky zaznamenala obec Modřice (ve

srovnání s počtem ekonomicky aktivních obyvatel obce je až pětinásobný).

➢ Klesl počet dojíždějících ve věku 15–24 let (snížila se zaměstnanost).

➢ Centra pracovní dojížďky lze rozdělit podle odvětví do 2 skupin 1) odvětví

průmyslu a 2) ostatní ekonomické činnosti.

➢ Celkově se hodnoty nejdelšího času stráveného dojížďkou snížily a naopak

se zvýšily podíly dojíždějících osob v kratším čase; největší podíl je v čase

15-29 min.



• Vybrané závěry:

➢ Nárůst počtu dojížďkových proudů do města Brna z větších

vzdáleností (včetně území jiných krajů).

➢ Došlo k výraznému rozšíření dojížďkového zázemí města, avšak

za současného snížení intenzity dojížďky z obcí v nejbližším okolí

města Brna.

➢ Územně, ekonomicky a populačně dominující region města Brna

potvrzuje silnou nadregionální působnost.

➢ Ukazatel komplexní funkční velikosti v roce 2001 převyšoval počet

obyvatel ve všech sledovaných obcích (nejvyšší převýšení obec

Modřice, dalšími obcemi Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo).

➢ V roce 2011 hodnoty KFV vzrostly pouze v Brně, Kuřimi a Modřicích.
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„Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a 

odstraňování regionálních disparit v České republice“


