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Rozvojová strategie svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko představuje 

střednědobý ucelený strategický dokument platný pro období 2014-2020 (resp. 2023). 

Cestou naplňování vize strategie MR VMB chtěl přispět ke  zvýšení kvality  života obyvatel ve 

všech oblastech a umožnit regionu prezentovat se jako moderní evropský region. Realizace 

projektů, které budou v souladu s touto strategií a budou efektivně finančně podpořeny, 

povede ke zlepšení kvality života za respektování principů udržitelného rozvoje.  

1.1 Základní informace o Mikroregionu  

 
Název subjektu:   Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko  
sídlo:     Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí 
kancelář:    Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí  
Právní forma:    svazek obcí  
IČ:     712 19 986 
E-mail:    mikroregion@atlas.cz  
Tel.:     +420 566 782 013, +420 731 112 713  
 
Mikroregion Velkomeziříčsko – Bítešsko ( svazek obcí ) byl založen počátkem roku 

2004 a řadí se k největším mikroregionům. Zakládajícími členy bylo 54 obcí.  

Na počátku roku 2005 sdružoval mikroregion 53 obcí se 34 086 obyvateli 

V roce 2013 měl svazek 56 obcí, v současné době je jich 58: 

 

Baliny, Blízkov, Bory, Březejc, Březí, Březské, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní 

Libochová, Heřmanov, Horní Heřmanice, Horní Libochová, Horní Radslavice, Jabloňov, Jívoví, 

Kadolec, Kozlov, Křižanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, Martinice, Měřín, Milešín, Moravec, 

Netín, Nová Ves, Nové sady, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Osové, Osová Bítýška, Otín, 

Pavlínov, Petráveč, Pikárec, Radňoves, Rousměrov, Rozseč, Ruda, Sklené nad Oslavou, Skryje, 

Skřinářov, Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov, Uhřínov, Újezd u Tišnova, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, 

Vídeň, Vidonín, Vlkov,  Záblatí, Zadní Zhořec, Žďárec. 

 

Území MR leží z převážné části v oblasti spadající pod Velké Meziříčí – obec s rozšířenou 

působností. Východní části 

leží na území kraje 

Jihomoravského. Na jih od 

regionu leží území bývalého 

okresu Třebíč, na západní 

straně region ohraničuje 

bývalý okres Jihlava. Ze 

severu je území definováno 
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hranicí s územími obcí Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě a Bystřice nad 

Pernštejnem. V současné době spadá pod MAS 59 obcí, které se rozkládají ve dvou krajích – 

Kraji Vysočina a Kraji Jihomoravském.  

 
 
Hospodaření MR 

Členské obce přispívají každoročně na činnost MR částkou 16,- Kč/1 obyvatel, což činí 
každoročně u cca 500 tis.Kč. Z této částky jsou hrazeny běžné náklady kanceláře MR.  
 

Činnost mikroregionu 

Předmětem činnosti mikroregionu je iniciování rozvojových aktivit v oblastech lidských 

zdrojů, průmyslu, služeb, technické infrastruktury, rozvoje cestovního ruchu a turistiky 

s cílem získat pro tyto činnosti prostředky z veřejných zdrojů.  

 

Konkrétní činnost lze rozdělit: 

 

A - Poradenská činnost pro obce 

1) Právní 

V této oblasti členské obce využívají především kvalifikaci manažerky, a to při zpracování 

smluv, konzultacích v právní oblasti apod. 

2) Dotační 

Kromě konzultací dotačních podmínek zpracovává manažerka MR především malým obcím 

dotační žádosti, monitorovací a závěrečné zprávy. Její pomoc se týká i zpracování podkladů 

pro zakázky malého rozsahu. 

3) Realizace společných projektů a činností 

Projekty, které realizoval MR jako celek se týkaly propagace cestovního ruchu na území 

(Průvodce, cyklomapy, pořízení turistického webového portálu), dále vzdělávání starostů 

(především IT). 

Významným projektem z poslední doby je společný nákup energií na burze, jehož 

výsledkem jsou významné úspory pro každou nakupující obec. 

4) Další 

Podle potřeb obcí pomáhá manažerka MR s vypracováním např. rozvojových strategií. 

 

Spolupráce s (MAS) Most Vysočiny 
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Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko patří k zakladatelům obecně prospěšné společnosti 

MOST Vysočiny, o.p.s. Tato organizace v současné době připravuje pro území své 

působnosti, které je totožné s územím MR VMB, rozvojovou strategii na období 2014-2020. 

Kvalita strategie a úspěšná standardizace MAS jsou základem pro žádost MAS o získání 

dotací na realizaci rozvojové strategie ve vymezeném území 

 

 

 

 

2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Analytická část této strategie se zaměřuje na nejdůležitější faktory, které mají vliv na rozvoj 

území Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. Věnuje se konkrétnímu vymezení území, jeho 

základnímu popisu, základní charakteristice a vymezení problémů a potřeb (SWOT analýza).  

 

2.1 Popis a charakteristika území 

Území působnosti MR náleží ve většině ke Kraji Vysočina. Jeho rozloha činí 474,472km2, 

počet obyvatel k 31. 12. 2014 je 36 142. Hustota obyvatel: cca 13 obyvatel/1 km2. 

Převážná část katastrů obcí, spadajících do působnosti MAS MOST Vysočiny, leží na území 

okresu Žďár nad Sázavou (53), 1 obec spadá pod okres Třebíč, a na východní části území jsou 

3 obce náležejících k okresu Brno-venkov. 

 

Oblast působnosti MR zahrnuje katastrální území těchto měst, městysů a obcí: Baliny, 

Blízkov, Bory, Březejc, Březí, Březské, Černá, Dobrá Voda, Dolní Heřmanice, Dolní Libochová, 

Heřmanov, Horní Heřmanice, Horní Libochová, Horní Radslavice, Jabloňov, Jívoví, Kadolec, 

Kozlov, Křižanov, Křoví, Kundratice, Lavičky, Martinice, Měřín, Milešín, Moravec, Netín, Nová 

Ves, Nové Sady, Ořechov, Oslavice, Oslavička, Osová Bítýška, Otín, Pavlínov, Petráveč, 

Pikárec, Radňoves, Rousměrov, Rozseč, Ruda, Sklené nad Oslavou, Skryje, Skřinářov, 

Stránecká Zhoř, Sviny, Tasov,  Uhřínov, Újezd u Tišnova, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Vídeň, 

Vidonín, Vlkov,  Záblatí, Zadní Zhořec, Žďárec. 

 

2.2 Shodné charakteristiky území   

Základním shodným charakteristickým znakem je, že 90% obcí v působnosti MR náleží do 

Kraje Vysočina, pod působnost jednoho ORP. Šest obcí leží na okraji hranic působnosti 

území, jsou s ním ale spojeny např. dopravními cestami, možnostmi zaměstnání, dojížděním 

do škol apod. 

Tento znak je i historickým prvkem, obce dříve náležely pod okres Velké Meziříčí, posléze 

společně pod okres Žďár nad Sázavou. 
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Dále: 

Charakter osídlení: 

Dalším shodným znakem území je charakter osídlení, více jak 90% sídelních celků v území 

tvoří obce, z nich pak na území není obec s počtem obyvatel nad 11 tis.  

Na území není město s počtem obyvatel nad 25 tis. 

Počet obyvatel v obcích je stálý, jak prokazují statistická data, nejvíce obyvatel v každé obci 

je v produktivním věku, t.j. mezi 15-64 lety. 

Školství 

Pro území je charakteristická existence vesnických malotřídek. Jedná se o školy, v nichž se 

děti různých věkových kategorií vzdělávají společně. 

 

Tradice 

V území působnosti MR se nevyskytují zásadní turistické cíle ani památky. Charakteristická je 

přítomnost tzv. malých kulturních památek v každé, i té nejmenší obci. Jedná se o kapličky, 

kříže, malé kostelíky. Většinou jsou umístěny ve středu obce a jsou součástí přirozeného 

centra obcí. Obce využívají dotačních titulů i vlastních finančních prostředků k tomu, aby tyto 

památky opravily. 

Největším městem území je Velké Meziříčí s více jak 10 000 obyvateli, jehož MěÚ Velké 

Meziříčí plní i funkci ORP. Velké Meziříčí vždy plnilo funkci nejen správního, ale i kulturního, 

společenského centra a centra vzdělání. Donedávna zde fungovaly školy s více než stoletou 

tradicí: gymnázium, střední ekonomická škola "Světlá" a zemědělské učiliště. Současná doba, 

bohužel, tradicím v oblasti vzdělání mnoho nepřeje a tak z těchto tří škol samostatně existuje 

již jenom gymnázium. 

Velká Bíteš zůstává nositelem folklorních tradic území podporováním lidových souborů a 

akcí. 

 

Doprava 

Celé území je spojeno dopravními cestami, tzv. páteřní komunikací je dálnice D1, která vede 

středem území a dále rychlostní silnice Brno-Jihlava.  

Z prostředků veřejné dopravy je nejfrekventovanější autobusová doprava, dále pak 

železniční, nejvíce spojení umožňuje cesty do škol a do zaměstnání. 

Na území neexistuje veřejná lodní ani letecká doprava. 

 

Život v obcích 

Na území snad není obce, kde by neexistoval dobrovolný sbor hasičů. Ti plní nejen úkoly 

vyplývající z jejich předmětu činnosti, ale vždy byli organizátory společenských a sportovních 

akcí v obcích. 

Ochotnickému divadlu se věnovali občané řady i malých obcí již před válkou, ochotnické 

divadlo na území zažívá svoji renesanci a to ať už v tradičních formách či formách nových, 

např. muzikálová divadla. 
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V „dobrých“ časových dojezdových vzdálenostech jsou krajská města Jihlava, pod jehož 

působnost území v převážné většině spadá, ale i Brno, jako známé kulturní a sportovní 

středisko, město s obchodními centry. 

Podnikání, zemědělství 

Na území působí více jak 4 tis. podnikatelských subjektů, a to i v nejmenších obcích, z toho 

490 jsou zemědělští podnikatelé. Dřívější charakteristické zaměření zemědělské výroby- 

pěstování brambor a řepy- již bylo doplněno pěstováním obilovin. 

Přímo ve Velkém Meziříčí se již téměř sedmdesát let vyrábí francovka ALPA, masážní 

přípravek se stoletou tradicí. Výroba ve Velkém Meziříčí je pokračováním výroby, která byla 

původně v Brně.  

K tradičním podnikatelským odvětvím v minulosti patřilo koželužství. 

 

Přírodní charakteristika 
Území regionu leží po obou stranách dálnice D1, kterou do nedávné doby vnímali všichni 

pozitivně, jako tepnu, přivádějící do oblasti pracovní příležitosti a návštěvníky. Dnešní pohled 

zahrnuje i „rub mince“ (ekologické dopady, havárie, apod.). Přitom ve vzdálenosti jen 

několika málo kilometrů od dálničního pásu je po obou stranách krásná a neporušená 

příroda Vysočiny s nedoceněnými možnostmi nejenom v cestovním ruchu, ale i pro 

regeneraci sil obyvatel v regionu.  

 

Obecně lze říci, že se nacházíme na území s málo znečištěným ovzduším v porovnání 

s dalšími oblastmi České republiky.  Problémy v kvalitě ovzduší na našem území jsou 

identifikovány díky projektu „ Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“. Projekt 

potvrzuje, že znečištění ovzduší se přesunulo na úroveň malých obcí a tyto společně s 

dopravou se staly významným problémem. Domácí topeniště významně ovlivňují kvalitu 

malých sídel a zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva, zvláště dětí.  Na našem území není 

identifikován významný bodový zdroj znečištění odpadních vod. Jako významný vliv plošného 

znečištění byl identifikován, stejně jako u povrchových vod, dusík ze zemědělské činnosti a 

relevantní pesticidy. 

 

Půdní fond na řadě míst ohrožuje vodní eroze, v poslední době zejména vlivem přívalových 

srážek dochází k poškození příznivých fyzikálních vlastností půdy. Vzrůstají plochy 

neobhospodařovaných pozemků. 

 

 

 

2.3 Socio-ekonomická analýza 

 

 

2.3.1 Analýza demografického vývoje 
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2.3.1.1  Vývoj počtu obyvatel 

  

Celkový počet obyvatel území 

Pro území působnosti MR je charakteristický stabilní počet obyvatel. V průběhu 

analyzovaného období, v letech 2008 - 2015 činil průměrně 36 052 obyvatel. 

Od r. 2008 do r. 2014 počet obyvatel mírně, ale stále stoupal, v roce 2015 je evidován pokles 

počtu obyvatel, o 266 méně než v roce 2014. Tento pokles není dramatický, rozhodně 

neznamená, že hrozí odliv obyvatel v území. 

 

 

 

Počet obyvatel v sídelních střediscích 

Obce do 200 obyvatel  

V sídelních střediscích s počtem obyvatel do 200 žilo v období let 2008-2014 v průměru 

3 362 obyvatel (jde o 25 obcí). Výraznější pokles počtu obyvatel znamenal pro sídelní 

střediska této velikosti jen rok 2013, kdy počet obyvatel klesl pod průměrnou hodnotu, na 

2986. V následujícím roce však počet obyvatel stoupl na 3400. 

Ze statistických údajů vyplývá, že v těchto sídelních střediscích je počet obyvatel stabilní. 
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Obce od 201-500 obyvatel 

V obcích s počtem obyvatel byl v analyzovaném období 2008-2014 počet obyvatel nejméně 

stabilní.  

V průměru činil 6 846 obyvatel. Obce s počtem obyvatel do 500 zaznamenaly větší pokles 

obyvatel (v celkovém součtu) v období let 2010 - 2011, poté počet obyvatel stoupal na 7 290 

v roce 2013. 

Rok 2014 znamenal stejně jako v případě sídelních středisek do 200 obyvatel, pokles 

celkového počtu obyvatel, o 337. 
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Obce od 500-1000 obyvatel 

V těchto sídelních střediscích počet obyvatel stále, i když mírně, stoupá. Rozdíl v počtu 

obyvatel v hraničních letech analyzovaného období: rok 2008 a 2014 je + 200 obyvatel. 

V těchto sídelních střediscích nebyl zaznamenán pokles počtu obyvatel mezi roky 2013-2014, 

jako u dvou předchozích typů středisek osídlení. 

 

 

Obce od 1000 obyvatel 

V sídelních střediscích s počtem obyvatel od 1 000 (do 25 tisíc) obyvatel, což v reálu 

představuje 2 města a 2 městyse, byl zaznamenán pokles počtu obyvatel už v roce 2013. 

Pokles ale není nijak dramatický, jde o celkový počet 103 obyvatel. 
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Závěr: 

Počet obyvatel na území MR je stabilní, nedochází k poklesu počtu obyvatel. Pohybu 

obyvatel (důvody, apod.) je věnována další část analýzy. 

 

 

Struktura obyvatel 

 

Strukturou obyvatelstva rozumíme složení obyvatelstva podle různých demografických, 

sociálních, případně geografických či ekonomických kategorií. 

Za základní kritérium pro sledování struktury obyvatelstva je považován v demografické 

statistice pohlaví a věk, dále vzdělání atd. 

Analýza struktury obyvatel je provedena nejprve pro MR jako celku a dále pak pro jednotlivé 

velikostní skupiny středisek osídlení. 

Analyzovaným obdobím jsou roky 2008 až 2012, dále rok 2014. 

 

A - Složení obyvatel podle pohlaví 

 

Území MR jako celek 

Analyzovaným obdobím je rozmezí let 2008 - 2014. Analyzováno bylo celé území MR, celkem 

59 obcí. 

 

 

V celém analyzovaném období žilo v obcích regionu vždy více žen jak mužů. Největší rozdíl 

v počtu byl v roce 2009 (o 288 žen více), nejmenší pak v roce 2012 (pouze o 50 žen více jak 

mužů). 
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Sídelní střediska  

 

A - Obce do 200 obyvatel 

Poměr mužů a žen žijících v obcích je v celém analyzovaném období přibližně stejný, největší 

rozdíl v počtu vyplývá ze statistických údajů roku 2009 – o 54 více žen. 

 

 

 

B - Obce od 201 do 500 obyvatel 

 

 

 



14 

   

V obcích velikostní kategorie od 201 do 500 obyvatel v celém analyzovaném období mírně 

převažoval počet mužů nad počtem žen,  v roce 2012 o 144, v roce 2014 o 183. 

 

C - Obce od 501do 1 000 obyvatel 

 

V osmi obcích území působnosti, patřících do velikostní kategorie od 501-1000 obyvatel, 

převažoval v každém analyzovaném roce počet žen nad počtem mužů. 

V roce 2008 byl rozdíl nejvyšší – 166, v roce 2010 -163. Od roku 2011 se početní rozdíl 

snižoval na rozdíl 71 v roce 2014. 

 

D - Obce od 1001 do 25 000 obyvatel 
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Ve dvou městech a dvou městysech, které představují velikostní kategorii obcí nad 1001 

obyvatel (do 25 000), měly ženy početní převahu ve všech analyzovaných obdobích. Početní 

rozdíl byl nejvýraznější ze všech analyzovaných kategorií obcí, největší v r. 2014 +208 žen. 

 

 

Z hlediska demografického vývoje je příznivé, že počet žen na území převyšuje počet mužů. 

S ohledem na nalýzu údajů o pohybu obyvatel v území, jehož výsledky jsou rovněž pro 

území dlouhodobě příznivé, lze očekávat, že se počet obyvatel na území nebude snižovat. 

 

B -  SLOŽENÍ  OBYVATEL PODLE VĚKU 

 
Území působnosti MR jako celek 
 

 

Vývoj věkové struktury 

Analyzovaným obdobím jsou roky 2008, 2012, 2013, 2014. 

Počet obyvatel podle věku 

 

 

Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel v analyzovaném období je skupina obyvatel ve 

věku 15-65 let, tedy skupina „produktivní“, a to ve všech letech analyzovaných obdobích.  

Nejvíce obyvatel této věkové skupiny žilo na území v roce 2008, od tohoto roku však stále 

klesá, na počet 24 497 obyvatel v roce 2014. Pokles však není nijak dramatický, souvisí 

s faktem stárnutí. V návaznosti na to stoupá počet obyvatel věkové skupiny nad 65let. 
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I počet obyvatel ve věku 0-14 let (preproduktivní skupina) je poměrně stálý, neklesá, v roce 

2014 byl počet obyvatel této věkové skupiny nejvyšší – 5 717 osob.  

Počet obyvatel postproduktivní skupiny, tedy nad 65let věku od roku 2008 stále stoupá, od 

5 049 osob v roce 2008 do 6 020 v roce 2014. 

      Sídelní střediska  

A – obce do 200 obyvatel 

Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel v analyzovaném období je skupina obyvatel ve 

věku 15-65 let, tedy skupina „produktivní“, a to ve všech letech analyzovaných obdobích.  

Nejvíce obyvatel této věkové skupiny žilo na území obcí v r. 2012, v r. 2014 jich bylo 2 269. I 

počet obyvatel ve věku 0-14 let (preproduktivní skupina) byl nejvyšší v r. 2012 - 483 osob.  

Oproti počtu z roku 2008 – 331 jde o nárůst o 152 osob. V roce 2014 byl počet obyvatel této 

věkové skupiny 477, tedy nižší o 6 osob. 

Počet obyvatel postproduktivní skupiny, tedy nad 65 let věku od roku 2008 stále stoupá, od 

350 osob v roce 2008 do 654 osob v roce 2014. 
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B - Obce od 201 do 500 obyvatel 
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Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel v analyzovaném období je skupina obyvatel ve 

věku 15-65 let, tedy skupina „produktivní“, a to ve všech letech analyzovaných obdobích.  

Nejvíce obyvatel této věkové skupiny žilo na území obcí v r. 2012, v r. 2014 jich bylo 4 639. I 

počet obyvatel ve věku 0-14 let (preproduktivní skupina) byl nejvyšší v r. 2012 - 1251 osob. 

Oproti počtu z r. 2008 – 839 jde o nárůst o 412 osob. V r. 2014 byl počet obyvatel této 

věkové skupiny 1209, tedy nižší o 42 osob oproti r. 2012. 

Počet obyvatel postproduktivní skupiny, tedy nad 65 let věku od r. 2008 do r. 2012 stoupl 

z 667 osob na 1 197 osob, v roce 2014 klesl na 1 105 osob. 

C -Obce od 501 do 1 000 obyvatel 
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Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel v analyzovaném období je skupina obyvatel ve 

věku 15-65 let, tedy skupina „produktivní“, a to ve všech letech analyzovaných obdobích.  

Nejvíce obyvatel této věkové skupiny žilo na území obcí v roce 2012, v roce 2014 jich bylo 

2 269. I počet obyvatel ve věku 0-14 let (preproduktivní skupina) byl nejvyšší v roce 2012 - 

483 osob. Oproti počtu z r. 2008 – 331 jde o nárůst o 152 osob. V roce 2014 byl počet 

obyvatel této věkové skupiny 477, tedy nižší o 6 osob. 

Počet obyvatel postproduktivní skupiny, tedy nad 65 let věku od roku 2008 stále stoupá, od 

350 osob v roce 2008 do 654 osob v roce 2014. 

 

D - Obce od 1001 do 25 000 obyvatel 
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Nejpočetnější věkovou skupinou obyvatel v analyzovaném období je skupina obyvatel ve 

věku 15-65 let, skupina „produktivní“, a to ve všech letech analyzovaných obdobích.  Nejvíce 

obyvatel této věkové skupiny žilo na území obcí v r. 2008, a to 14 702. V r. 2012 jich bylo 

14 340, v r. 2014 pak 14 012. 

V obcích této velikostní skupiny tedy zaznamenáváme postupný početní pokles.    

Počet obyvatel ve věku 0-14 let (preproduktivní skupina) byl nejvyšší v letech 2008 a 2014 – 

vždy 3 179 osob. V roce 2012 se narodilo o 37 dětí méně. 

Počet obyvatel postproduktivní skupiny, tedy nad 65 let věku od r. 2008 stále stoupá, od 2 

777 osob v r. 2008 do 3 375 osob v roce 2014. 

 

Závěr 

Index stáří 

rok Index 

Celé území 

Index- obce 

 do 200 obyv. 

Index-obce 

od 201-500 obyv. 

Index-obce 

od 501-1000 obyv. 

Index-obce 

nad 1001 obyv. 

2008 89,1 105,7 79,5 90,8 87,3 

2012 101,1 122,6 95,7 99,1 99,3 

2013 108,1 132,5 94,05 100,6 105,1 

2014 105,3 137,1 91,4 103,9 106,2 

 

 

 

2.3.1.2  Vývoj osídlení - analýza vývoje osídlení, pohybu 

   obyvatel 

 

Pohyb obyvatel 

Pohyb obyvatel zahrnuje jednak populační procesy, které souvisí s rozmnožováním a 

umíráním a dále všechny prostorové přesuny obyvatelstva. 

Změny v počtu obyvatel analyzované v této části rozvojové strategie probíhaly jednak 

„přirozeným“ způsobem, tj. v důsledku úmrtí a pak narozením a dále mechanickým 

způsobem, tj. v důsledku vystěhování/přistěhování na území regionu.  
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Přirozený pohyb obyvatel označovaný jako přirozený přírůstek resp. úbytek obyvatel 

charakterizuje přirozenou změnu populace, skládá se ze dvou základních procesů, a to z 

porodnosti a z úmrtnosti. 

Mechanický pohyb populace znamená stěhování obyvatel překračující hranice území obce, 

jde jak o odstředivé tak dostředivé působení. Pro charakterizování procesů spojených se 

změnou trvalého bydliště dané obce se požívá tzv. migrační saldo, to je složeno opět ze dvou 

základních komponentů, a to z protisměrného působení imigrace a emigrace. Migrační saldo 

tak vypovídá o atraktivitě daného místa z pohledu bydlení přesněji trvalého žití. 

 

Pohyb počtu obyvatel v obcích dle velikosti sídelní struktury 

A - Obce do 200 obyvatel 

 

 

V analyzovaném období žilo v obcích v kategorii do 200 obyvatel celkem od 2 986 (rok 2013) 

do 3 689 obyvatel (rok 2010). Od roku 2009 se celkový počet obyvatel žijících v těchto obcích 

ustálil, činí v průměru 3 356 obyvatel.  

 

Přirozený pohyb počtu obyvatel, porodnost/úmrtnost 

V období let 2008 - 2014 se v obcích s počtem obyvatel do 200 narodilo 237 dětí (ve 

statistických údajích jsou brány v potaz pouze živě narození obyvatelé). Ve stejném období 

zemřelo 244 obyvatel. 

Ve sledovaném období je výsledek přirozeného pohybu obyvatel v záporných hodnotách, 

zemřelo více obyvatel, než se narodilo živých dětí – o sedm. 
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MECHANICKÝ POHYB 

Do obcí se ve sledovaném období přistěhovalo 471 obyvatel, vystěhovalo se 379 obyvatel. 

 

V důsledku přistěhování obyvatel se ve sledovaném období počet obyvatel regionu zvýšil o 

136 obyvatel.  Jde o výsledné číslo rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, tedy 

o migrační saldo. 

 

rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 
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+15 +17 +17 -2 +23 +12 +10 

 

Migrační obrat = přistěhovalí + vystěhovalí 

Migrační obrat v regionu za jednotlivá období činil: 

 

rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

 

91 

 

107 

 

107 

 

152 

 

111 

 

211 

 

182 

 

B - Obce od 201 do 500 obyvatel 

 

Změny v počtu obyvatel 

 

Změny v počtu obyvatel v analyzovaném období let 2008 - 2012, 2014 probíhaly jednak 

„přirozeným“ způsobem, tj. v důsledku úmrtí a pak narozením a dále mechanickým 

způsobem, tj. v důsledku vystěhování/přistěhování na území obcí. 
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Přirozený pohyb počtu obyvatel, porodnost/úmrtnost 

 

V období let 2008 - 2014 se v obcích s počtem obyvatel do 200 narodilo 460 dětí (ve 

statistických údajích jsou brány v potaz pouze živě narození obyvatelé). Ve stejném období 

zemřelo 371 obyvatel. 

Ve sledovaném období je výsledek přirozeného pohybu obyvatel v kladných hodnotách, 

zemřelo méně obyvatel, než se narodilo živých dětí – o 89. 

 

 

 

 

MECHANICKÝ POHYB 

Do obcí se ve sledovaném období přistěhovalo 869 obyvatel, vystěhovalo se 706 obyvatel. 
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V důsledku přistěhování obyvatel se ve sledovaném období počet obyvatel regionu zvýšil o 

163 obyvatel.  Jde o výsledné číslo rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, tedy 

o migrační saldo. 

rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

 

+42 

 

+44 

 

-1 

 

+21 

 

+12 

 

+31 

 

+45 

 

Migrační obrat = přistěhovalí + vystěhovalí 

Migrační obrat v regionu za jednotlivá období činil: 

 

Rok 

2008 

Rok  

2009 

Rok 

2010 

Rok  

2011 

Rok  

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

 

248 

 

280 

 

227 

 

247 

 

286 

  

285 
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C - Obce od 501 do 1 000 obyvatel 

 

 

 

Změny v počtu obyvatel 

 

Změny v počtu obyvatel v analyzovaném období let 2008 - 2012, 2014 probíhaly jednak 

„přirozeným“ způsobem, tj. v důsledku úmrtí a pak narozením a dále mechanickým 

způsobem, tj. v důsledku vystěhování/přistěhování na území obcí. 

 

 

 

Přirozený pohyb počtu obyvatel, porodnost/úmrtnost 

 

V období let 2008-2014 se v obcích s počtem obyvatel od 201 do 5000 narodilo 340 dětí (ve 

statistických údajích jsou brány v potaz pouze živě narození obyvatelé). Ve stejném období 

zemřelo 333 obyvatel. 

Ve sledovaném období je výsledek přirozeného pohybu obyvatel v kladných hodnotách, i 

když nepatrných. 
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MECHANICKÝ POHYB 

Do obcí se ve sledovaném období přistěhovalo 786 obyvatel, vystěhovalo se 604 obyvatel. 

 

V důsledku přistěhování obyvatel se ve sledovaném období počet obyvatel regionu zvýšil o 

182 obyvatel.  Jde o výsledné číslo rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, tedy 

o migrační saldo. 

rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 
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+64 

 

+27 

 

0 

 

+32 

 

+43 

 

+56 

 

+16 

 

Migrační obrat = přistěhovalí + vystěhovalí 

Migrační obrat v regionu za jednotlivá období činil: 

 

Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

246 205 220 238 251 178 230 

 

 

 

 

 

 

D - Obce nad 1 001 obyvatel (do 25 000 obyvatel) 

 

 

 

Změny v počtu obyvatel 
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Změny v počtu obyvatel v analyzovaném období let 2008 - 2012, 2014 probíhaly jednak 

„přirozeným“ způsobem, tj. v důsledku úmrtí a pak narozením a dále mechanickým 

způsobem, tj. v důsledku vystěhování/přistěhování na území obcí. 

 

 

Přirozený pohyb počtu obyvatel, porodnost/úmrtnost 

V období let 2008-2014 se v obcích s počtem obyvatel od 1001 narodilo 1 353 dětí (ve 

statistických údajích jsou brány v potaz pouze živě narození obyvatelé). Ve stejném období 

zemřelo 1116 obyvatel. 

Ve sledovaném období je výsledek přirozeného pohybu obyvatel v kladných hodnotách, 

narodilo se o 237 živých dětí - obyvatel více než zemřelo. 

 

 

 

MECHANICKÝ POHYB 

=mechanická obnova obyvatel v procesu stěhování 

Do obcí se ve sledovaném období přistěhovalo 1 684 obyvatel, vystěhovalo se 1 993 

obyvatel. 

V důsledku přistěhování obyvatel se ve sledovaných obcích snížil o 309 obyvatel.  Jde o 

výsledné číslo rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, tedy o migrační saldo. 
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rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

 

+50 

 

-43 

 

+1 

 

-46 

 

-67 

 

-122 

 

-14 

 

 

 

 

Migrační obrat = přistěhovalí + vystěhovalí 

Migrační obrat v regionu za jednotlivá období činil: 

 

Rok 

2008 

Rok  

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok  

2013 

Rok 

2014 

780 651 725 654 623 736 660 

 

 

 

 

 

Přirozený pohyb počtu obyvatel, porodnost/úmrtnost na celém území v působnosti MAS 
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Přirozený pohyb obyvatel označovaný jako přirozený přírůstek resp. úbytek obyvatel 

charakterizuje přirozenou změnu populace, skládá se ze dvou základních procesů, a to z 

porodnosti a z úmrtnosti. 

V období let 2008-2014 se na území živě narodilo 2 719 dětí (ve statistických údajích jsou 

brány v potaz pouze živě narození obyvatelé). Ve stejném období zemřelo 2 343 obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

 

Ve sledovaném období je celkový přírůstek obyvatel přirozeným pohybem pouze v 

kladných hodnotách, tedy stále se rodí více živých dětí oproti počtu zemřelých obyvatel. 

 

 

MECHANICKÝ POHYB 

 

Mechanický pohyb populace znamená stěhování obyvatel překračující hranice území obce, 

jde jak o odstředivé tak dostředivé působení. Pro charakterizování procesů spojených se 

změnou trvalého bydliště dané obce se požívá tzv. migrační saldo, to je složeno opět ze dvou 

základních komponentů, a to z protisměrného působení imigrace a emigrace. Migrační saldo 

tak vypovídá o atraktivitě daného místa z pohledu bydlení přesněji trvalého žití. 

V důsledku přistěhování obyvatel se ve sledovaném období počet obyvatel regionu zvýšil 

pouze o 281.  Jde o výsledné číslo rozdílu mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých, tedy 

o migrační saldo.  
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Migrační obrat (součet obyvatel přistěhovaných a vystěhovaných) v regionu za jednotlivá 

období činil: 

 

Rok 

2008 

Rok  

2009 

Rok 

2010 

Rok  

2011 

Rok  

2012 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

 

1 487 

 

1 241 

 

1 312 

 

1 269 

 

1 244 

 

1 305 

 

1 363 

 

 

 

 

 

Migrační saldo bylo, s výjimkou roku 2013, vždy kladné, v roce 2013 byl počet obyvatel, který 

se vystěhoval mimo území vyšší, než počet obyvatel, který se na území přistěhoval. 

rok 

2008 

rok  

2009 

rok 

2010 

rok  

2011 

rok  

2012 

rok 

2013 

rok 

2014 

 

+177 

 

+45 

 

+8 

 

+9 

 

+14 

 

-29 

 

+57 
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V analyzovaném období se na území MR více obyvatel přistěhovalo, než jej opustilo. Území 

je i z pohledu trvalého žití pro obyvatele atraktivní. 

 

Sídelní struktura 

Kraj Vysočina se řadí k méně obydleným krajům České republiky, na obyvatelstvu ČR se 

podílí 5 %. 

Sídelní struktura kraje je velmi rozdrobená, tvoří ji velký počet populačně malých sídel. Na 

jedno sídlo (část obce), kterých je v území 1 402, připadá průměrně pouze 364 obyvatel. 

Sídla jsou integrována do 704 obcí. Průměrná populační velikost obce v kraji je 725 obyvatel. 

V kraji jsou daleko nejčetněji zastoupeny obce s počtem obyvatel menším než 500. Jde o 

téměř čtyři pětiny všech obcí kraje (550 obcí). V Kraji Vysočina v těchto obcích bydlí 20,4 % 

obyvatel kraje. Na druhé straně v kraji bydlí ve městech s více než 10 tisíci obyvateli pouze 

36,7 % obyvatel. Tento více než třetinový podíl obyvatelstva bydlí v osmi největších městech 

kraje, která přesahují uvedenou hranici. Mimo okresních měst se jedná o Velké Meziříčí, 

Humpolec a Nové Město na Moravě. Statut města má však v současnosti ještě dalších 25 

obcí. Ve všech městech kraje bydlí 58,4 % populace. 
(zdroj ČSÚ) 

Počet sídelních středisek s počtem obyvatel menším než 500 je na území působnosti MR 

v roce 2015 celkem 55, tedy 93% ze všech sídelních středisek. Je to tedy více, než činí počet 

těchto středisek v Kraji Vysočina celkem. 

V obcích do 500 obyvatel bydlí na území MR v roce 2014 53 % obyvatel území. V porovnání 

s Krajem Vysočina je to o 32,6 % více. 
 

Střediska osídlení na území MR  

 

Z hlediska počtu obyvatel můžeme střediska osídlení rozdělit na: 
 

A- Obce s počtem obyvatel do 200       

B- Obce s počtem obyvatel od 201 do 500      

C- Obce s počtem obyvatel od 501 do 1000     

D- Obce s počtem obyvatel nad 1001 (do 25 tisíc) obyvatel  

 



35 

   

 

 

Z grafu je zřejmý počet obcí jednotlivých velikostních kategorií v letech 2008 až 2014. 

 

 

Vývoj osídlení 

Jak vyplývá z grafu, počet obcí se v jednotlivých velikostních kategoriích středisek osídlení 

v průběhu analyzovaného období, tj. mezi roky 2008 až 2014, příliš neměnil.  

 

A- Obce s počtem obyvatel do 200  

Počet středisek osídlení, obcí s počtem obyvatel do 200, se v analyzovaném období 

pohyboval mezi 23 až 27, přičemž nejstabilnější je počet 25 - ve 4 letech, v průměru se jedná 

o 25 obcí. 

Zcela nejmenší počet obyvatel má obec Skryje, v současné době 50 obyvatel. 

Průměrné % obyvatel v sídelních střediscích (vzhledem k celkovému počtu obyvatel): r. 2014 

cca 9,5 %. 
      

B- Obce s počtem obyvatel od 201 do 500  

I v této kategorii středisek osídlení se počet obcí během analyzovaného období příliš 

nezměnil, od 20 do 274 obcí, nejstabilnější je počet 20 obcí, průměr je 22 obcí. 

Průměrné % obyvatel v sídelních střediscích: r. 2014 cca 18% 
     

C- Obce s počtem obyvatel od 501 do 1000  

Obce s počtem obyvatel od 501 do 1000 je ustálený, jde o 8 obcí. 

V těchto obcích jsou školy, zdravotní střediska, obchody, obce slouží pro okolní, malé obce, 

jako obce „střediskové“.   



36 

   

Průměrné % obyvatel v sídelních střediscích: r. 2014 cca 14,5 % 
  

D- Obce s počtem obyvatel nad 1001 (do 25 tisíc) obyvatel  

Na území v působnosti MR spadají po celé analyzované období do těchto středisek osídlení 2 

městyse a 2 města, z nichž největší, Velké Meziříčí, má téměř 11  tisíc obyvatel. 

Průměrné % obyvatel v sídelních střediscích: cca 57 % v r. 2014 

 
 

 Rok  

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2012 

Rok 

2013 

Rok  

2014 

Rok  

2015 

 Počet 

Obyv.celk 

Počet 

Obyv.celk 

Počet 

Obyv.celk 

 Počet 

Obyv.celk 

 

Území MR 36 035 36 064 36 128 36 142 36 324 35 971 

Kraj  

Vysočina 

514 569 516 411 511 207 510 209 509 895  

Území MR,% 

Vyj.na počtu 

Obyvatel v KV 

7% 6,9% 7,05% 7,08% 7,12%  

 

2.3.1.3  Vzdělanost 
 

Dlouhodobý hospodářský růst se nezanedbatelně promítá do zvyšování kvality života země. 

Významným faktorem ovlivňujícím tento růst je vzdělanost obyvatel. Vztah mezi 

hospodářským růstem a vzdělaností je však velmi dlouhodobý a zůstává běžnému pohledu 

skryt. 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva je obecně chápána a přijímána jako jeden ze základních 

prvků socio-ekonomického rozvoje území a rozvoje lidského kapitálu v něm. Rozložení 

vzdělanosti částečně koresponduje s rozložením vzdělávacích zařízení a také s rozložením 

ekonomických aktivit a průmyslových odvětví v kraji a regionu. 
 

Cílem vzdělávání je osobnostní rozvoj každého žáka s ohledem na jeho schopnosti, zájmy a 

potřeby jakožto naplnění jedné ze základních životních hodnot. Vzdělávání je cestou k rozvoji 

aktivního občanství vytvářející předpoklady pro svobodnou společnost. 

Celoživotní vzdělávání je cestou k získávání a rozvoji pracovních kompetencí, které jsou 

předpokladem kvalitního pracovní uplatnění. 

Výše dosažené vzdělání poskytuje občanovi  lepší postavení na trhu práce, vyšší příjmy, 

menší ohrožení dlouhodobou nezaměstnaností.  Naším úkolem bude aktivovat občany k 

touze po vlastním trvalém rozvoji po celý jejich život, k tomu vytvářet a podporovat všechny 

formy vzdělávání.  
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Analýza vzdělanosti 

 

Analyzované údaje jsou z r. 2011, kdy proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. 

Analyzovanou skupinou obyvatel území je věková skupina nad 15let věku. 

 

Analyzované údaje jsou obsaženy ve 3 následujících grafech: 
 

Z údajů analýzy vyplývá, že na území je skupina obyvatel bez vzdělání nejmenší početní 

skupinou, v procentuálním vyjádření jde o zanedbatelné množství, cca 8% však obyvatel 

dosahuje tato skupina v městysu Křižanov druhou, početně nejmenší skupinu obyvatel 

s ukončením vysokoškolským vzděláním, v průměru jde o 10% obyvatel. 

 

Nejpočetněji je v regionu zastoupená skupina obyvatel, která dosáhla středního vzdělání bez 

maturity, dále pak skupina se středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným vzděláním. 

 

V průměru 20% obyvatel v každé obci regionu má základní (i neukončené) vzdělání. 
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Zdroj: Kraj Vysočina 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel ve srovnání s ČR se oproti minulým letům výrazně změnila. 

Podíl obyvatelstva ve věku 15 a více let se v uvedeném období zvýšil o 3,3 procentního bodu. 

Po roce 2001 pokračoval úbytek obyvatel se základním vzděláním. V roce 2011 je jejich podíl 

na obyvatelstvu starším 15 let o 22,2% nižší. Počet obyvatel se středním vzděláním bez 

maturity klesl o 5,5 %. Na druhou stranu v uvedeném období byl zaznamenán nárůst počtu 

obyvatel se středním vzděláním s maturitou, a to o 17,4%. Touto hodnotou se Kraj Vysočina 

již zařadil k průměru ČR. Významně stoupl rovněž i počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, 

jejichž počet se zvýšil o polovinu a jejich podíl na populaci ve věku činí téměř 9,9% (2001, 

6,7%, 2008 8,7 %). Ve vztahu k průměru je tato hodnota stále významně nižší (12,4%), i když 

růst v Kraji Vysočina patřil mezi největší mezi kraji. Negativní je růst počtu obyvatel bez 

vzdělání o 521 (z 1 496 v roce 2001 na 2017 v roce 2011), zůstává však v ČR nejnižší.    

Národnostní složení kraje je velmi homogenní. Populace Kraje Vysočina je poměrně stabilní. 

Svědčí o tom i podíl rodáků, který je v kraji o 4 % vyšší než v celostátním průměru (48,7%). O 

sociálním složení poskytne určitou informaci rozložení profesí. Výpovědí z hlediska sociální 

struktury jsou nepochybně rovněž údaje o kriminalitě, která je v Kraji Vysočina vůbec 
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nejnižší v celé republice (asi poloviční úroveň celostátního průměru), a na druhé straně o 

poměrně vysoké religiozitě (která je naopak asi o polovinu vyšší, než je celostátní průměr). 

 

Na území v působnosti MR se nacházejí mateřské, základní, základní speciální a střední 

školy. Vyšší odborné školy jsou v dojezdových vzdálenostech (Jihlava, Třebíč, Žďár nad 

Sázavou, Brno). Na území se nenachází žádná vysoká škola, nejbližší je v Třebíči a Jihlavě, 

dále pak v Brně. 

Mateřské, základní, základní speciální školy jsou dobře dosažitelné, ve velké míře pokrývají 

celé území.  Jejich potřeby jsou především v oblasti materiální, v oblasti vybavenosti i údržby 

budov.  

 

Střední školy zasáhlo slučování škol, které výrazně zasáhlo do jejich činností, a v poslední 

době se potýkají s nedostatkem žáků. 

Venkovské školy patří k tradicím regionu. Udržitelnost venkovských škol v současné době 

závisí především na finančních možnostech i zřizovatelů. Příspěvek od státu je závislý na 

počtu žáků ve třídách a podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Mezi venkovskými školami najdeme i školy komunitní (v obcích Tasov a Bory). Komunitní 

škola je vzdělávací instituce, která nabízí možnost celoživotního vzdělávání našim občanům. 

Pracuje na principu otevřenosti, aktivním zapojování rodičů a občanů a zlepšuje sociální 

klima školy a komunity.  

Venkovská komunitní škola zlepšuje vztah občanů ke vzdělávání stejně jako vztah ke škole a 

jejímu významu v životě obce. Pomáhá zachovat školu v obci. 

V roce 2005 byla právě v Borech založena celostátní asociace „Národní síť venkovských 

komunitních škol“ na základě dohody zástupců venkovských komunitních škol a zájemců o 

celoživotní venkovské vzdělávání. 

 

Počet základních a mateřských škol, které budou na území fungovat, je tedy závislý nejen na 

množství žáků, ale i na množství finančních prostředků zřizovatelů.  

Doprava dětí do škol je řešena ve Velkém Meziříčí integrovaným systémem dopravy, řešení 

dopravy dětí do škol na venkově je problematičtější. 

 

K optimálnímu využiti kapacit a zkvalitněni předškolní výchovy a základního školství by měly 

v nadcházejícím období napomoci Místní akční plány (MAP). Jejich hlavním přínosem bude 

vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v 

území. „Aktéři“, tedy představitele samospráv, ředitelé školských zařízení a představitele 

organizací zabývajících se dalším vzděláváním se sejdou a společně sestaví akční plán 

vzdělávání, plán investic a zahájí spolupráci v oblasti výměny zkušeností. 

Most Vysočiny, o.p.s., je realizátorem tohoto projektu pro oblast ORP Velké Meziříčí. 
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Každý MAP by měl obsahovat rozpracování těchto opatření: 

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita. 

2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání. 

3. Inkluzívní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 

Jednotlivá opatření budou v MAP odůvodněna na základě místní analýzy a k naplnění cílů 

opatřeni budou existovat tři „aktivity“: 

1. Aktivity škol (školy budou podporovány zjednodušenou formou financování pomoci 

šablon). 

2. Infrastruktura pro vzdělávání (nové kapacity a zkvalitňování vzdělávání v návaznosti na 

IROP). 

3. Aktivity spolupráce (společné využívání lidských a technických kapacit). 

 

 

2.3.4  Životní prostředí 
 
 

2.3.4.1  Přírodní podmínky  
 

Námi sledovaná oblast Velkomeziříčska – Bítešska  se nachází v celku Křižanovská vrchovina, 

která zaujímá největší část Vysočiny. Tento celek se dále rozděluje na podcelky: Dačická 

kotlina (podél řeky Dyje), Brtnická vrchovina (podél řek Jihlava, Brtnice a Jihlávka) a Bítešská 

vrchovina, kam spadá i okolí Velkého Meziříčí. Bítešská vrchovina dosahuje nejvyšší výšku 

vrcholem Harusova kopce u Nového Města na Moravě. Pro celek je však charakteristický 

mírně zvlněný reliéf a rozsáhlé plošiny s některými hluboce zaříznutými údolími řek, 

například Oslavy (Pohl, 1996). 

Vymezená oblast se nachází podle geologie v Českém masívu. Velkomeziříčsko je součástí 

moldanubické oblasti. V oblasti Velkomeziříčska se vyskytují podle České geologické 

společnosti fluviální, písčito-hlinité sedimenty, deoviofluviální písčito-hlinité sedimenty a 

deluviální hlinito-písčité až hlinito-kamenité sedimenty průběžně v celém vymezeném území 

v blízkosti potoků, řek a rybníků. Většina území Velkomeziříčska je ze severovýchodu a 

severu tvořena biotitickými a migmatitickýmmi rulami a artritickými migmatity, 

leukokratními biotitickými migmatity neolitického typy se sellimanitem a 

serepenzinizovanými peridotity. Do oblasti Velkomeziříčska ze západu a jihozápadu vnikají 

porfyrické amfiboly – biotitické melanokratní žuly až melanokratní křemenné seynity, 

porfyrické amfiboly – biotitické melanokratní žuly až melanokratní křemenné syenity a z části 

melanokratní biotitické žuly neporfyrické a aplity a také pegmatity.  

Ve vybraném území se vyskytují nejvíce tyto půdní typy: kambizemě, fluvizemě, pseudogleje, 

luvizemě. Kambizemě jsou vázané na silně členité reliéfy (pahorkatiny, vrchoviny, hornatiny); 

nachází se ve svažitých podmínkách.  Fluvizemě se nachází v nivách vodních toků a vznikají z 
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povodňových sedimentů. Luvizemě vznikají z prachovic, polygenetických hlín i lehčích 

substrátů v rovinatém a mírně zvlněném terénu pahorkatin. Luvizemě se vyskytují především 

ve východní a severovýchodní části vymezeného území.   

Území Velkomeziříčska se rozkládá na Bítešské vrchovině. Krajinu tvoří táhlé hřbety a mělké 

sníženiny. Terén se postupně svažuje směrem na jihovýchod, postupně klesá od západních 

Arnoleckých hor. Nejvyšší vrchy se nacházejí v severozápadní části území, z nich nejvyšší je 

Havlina (706 m). Nejnižším bodem je naopak místo, kde řeka Oslava protíná hranice 

správního obvodu.  

Oblast Velkomeziříčska je tvořena těmito celky: 

Provincie:  Česká vysočina 

Subprovincie:  II Českomoravská 

Oblast:  II C – Českomoravská vrchovina 

Celek:   II C-5 Křižanovská vrchovina 

Podcelek:  II C – 5A Bítešská vrchovina 

Okrsky:  II C – 5A – k – Velkomeziříčská pahorkatina 

   II C – 5A – h – Jinošovská pahorkatina  

Podle Balatky je vymezené území součástí Českomoravské vrchoviny, což je území na česko-

moravském pomezí, s vrchovinným reliéfem ve středu a pahorkatinným reliéfem 

v okrajových částech. Napříč probíhá hlavní evropské rozvodí, okraje vrchoviny jsou 

rozřezány hlubokými údolími vodních toků (ve vymezeném území protéká řeka Oslava).  Je 

složená z krystalinických hornin (granitoidy centrálního moldanubického plutonu, 

metamorfované horniny moldanubika), ve sníženinách druhohorní a třetihorní usazeniny. 

Řeka Oslava tvoří hranici mezi dvěma geomorfologickými okrsky a to Velkomeziříčskou 

pahorkatinou na západě a Jinošovskou pahorkatinou na východě, a spolu se svými přítoky 

odvodňuje podstatnou část Bítešské vrchoviny.  

 

2.3.4.2  Vodní hospodářství 
 

Nejvýznamnějším vodním tokem Velkomeziříčska je Oslava, která se svými přítoky 

odvodňuje téměř celou oblast. Ve vybraném území se do řeky Oslavy vlévá řeka Balinka 

(zprava) ve Velkém Meziříčí a potok Polomina (zleva) u obce Tasov. Mezi hlavní přítoky patří 

zmiňovaná Balinka, kde jsou vytvořeny četné jezy a peřeje. Dolní část toku byla vyhlášena 

jako Přírodní park Balinské údolí. V plochých sníženinách v oblasti Křižanova a Netína se 

nacházejí četné rybníky, z nichž největší jsou, Netínský, Sklenský, Velký Chlostov, Rudský a 

Velký Navrátil. V roce 1961 byla na řece Oslavě postavena přehradní nádrž Mostiště. Jedná 
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se o sypanou hráz vysokou 34 m, která vytváří umělé jezero v délce 5,4 km. Zadržená voda je 

jedním ze zdrojů pitné vody pro Třebíč a pro dalších více než 100 obcí. Vodní nádrž Mostiště 

slouží také jako hydroelektrárna, protipovodňová hráz a pomáhá rovněž se zavlažováním 

okolí. Vybrané území se nachází v členitém reliéfu pahorkatin. Tomu odpovídá i charakter 

zemědělství. Pěstují se zde brambory, řepka olejka a obiloviny – ječmen, žito, triticale. 

Terén je rozčleněn táhlými kopci, údolími řek a množstvím lesů. Pro krajinu jsou 

charakteristické také rybníky, z nichž nejstarší byly zakládány již ve13.st.  

 

            

 

Rybníky 

Velkomeziříčsko je známo velkým množstvím rybníků. Největší z nich se nacházejí 

u Netína (Netínský a další), rozsáhlé vodní plochy skýtá také oblast Křižanovska a Měřínska. 

Většina z nich je využívána pro chov ryb, ale hojně jsou využívány také k rekreaci. 

 

 

 

2.3.4.3   Ovzduší  

 

Z hlediska podnebí, zasahují do Velkomeziříčska klimatické oblasti, které mají označení MT 9 

a MT 5. Klimatická oblast MT9 zasahuje do vybraného území z jihovýchodu. Klimatická oblast 

MT 5 zasahuje do zbytku území Velkomeziříčska.   

Klimatická oblast MT 9 – se vyznačuje dlouhým létem, které je suché až mírně suché. 

Přechodná období mají krátké období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima 

je v této klimatické oblasti mírná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky. (Internetové 

odkazy z AP_CESKA – v digitální podobě, zapůjčené od doc. Hofmanna) 

Klimatická oblast MT 5 – se vyznačuje normálním až krátkým létem, které je mírně až mírně 

chladné a suché až mírně suché. Přechodná období jsou normální až dlouhé, s mírným jarem 

a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírně chladná a suchá až mírně suchá 

s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. (Internetové odkazy z AP_CESKA – v digitální 
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podobě, zapůjčené od doc. Hofmanna). Oblast Velkomeziříčska je podle klimatických 

charakteristik zařazena do oblasti mírně teplé. 

 

Atmosférické srážky 

Srážky můžeme kromě teploty považovat za rozhodující ukazatel podnebí. Jsou totiž 

určujícím činitelem při vývoji vegetace, jsou významné z hlediska zemědělského, vodo- 

hospodářského i technického. Ke srážkám patří z nejvýznamnějších déšť, sníh, kroupy. Ty 

nazýváme padající neboli vertikální srážky. Některé formy srážek se vytvářejí přímo na 

povrchu, jako například rosa, jinovatka, jíní, ledovka, atd. Podle způsobu vzniku je 

jmenujeme horizontální neboli usazené srážky (Demek, 1992). 

Srážky (jejich množství i intenzita) jsou závislé na nadmořské výšce a převažujícím směru 

větru. Oblast Velkého Meziříčí patří mezi vlhčí oblasti republiky. Množství ročních srážek se 

pohybuje kolem 600 – 700 mm. Nejvíce srážek spadne v červenci a srpnu. Největší měsíční 

úhrn srážek byl naměřen v srpnu roku 2002, kdy spadlo 182,3 mm. 

Povětrnostní podmínky 

Vítr patří k proměnlivým klimatickým charakteristikám. Mění se totiž nejen jeho směr, ale i 

rychlost. Vítr ovlivňuje i průběh jiných meteorologických prvků jako teploty vzduchu, výskytu 

mlh, dešťových srážek apod. Sám je ovlivňován především reliéfem. (Demek, 1992). V okolí 

Velkého Meziříčí převažuje západní až severozápadní proudění. 

Vítr severozápadní 29 %. 

Vítr západní 27 %. 

Vítr jihovýchodní 18 %. 

 

2.3.4.4   Ochrana přírody a krajiny 

 

ÚSES - je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální 

systém ekologické stability, jenž se skládá zejména z biokoridorů a biocenter. Tyto jsou 

zpracovány v územně plánovacích dokumentacích obcí a měst (územních plánech) našeho 

ORP. 

Přírodní park byl zřízen v roce 1984 jako tzv. oblast klidu. Pozdější změnou legislativy byla 

oblast převedena do kategorie přírodního parku. Balinské údolí se nachází při západním 

okraji města Velké Meziříčí a jeho hranice sahají k obcím Oslavice, Baliny a Uhřínov. Údolí 

meandrující říčky Balinky je cenné hlavně z krajinářského hlediska. Jedná se o zachovalý 

fragment v zemědělsky intenzivně využívané krajině. Rozmanitost prostředí se odráží v 
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druhové bohatosti fauny, zejména ptáků. Můžeme se setkat s druhy vázanými na řeku, louku 

i lesní společenstvo. Z těch vzácnějších jmenuji třeba ledňáčka říčního nebo datla černého. 

Lesní porosty zaujímají více než 50% území a na strmých svazích tvoří poměrně souvislý 

komplex. V nižších partiích jsou dřeviny soustředěny do malých lesíků, alejí a stromořadí. 

Ekologickou stabilitu krajiny zvyšují i solitery stromů a keřů. Většinu ploché široké nivy 

Balinky vyplňují louky s vlhkomilnými druhy rostlin. Členitý terén vytváří mnoho malebných 

zákoutí, která činí oblast lákavou nejen pro pěší turistiku, ale i pro cykloturistiku a v zimě běh 

na lyžích. 

VKP registrované orgánem ochrany přírody ORP dle ust. § 6 zákona  Za Křížovníkem – k.ú. 

Křižanov, 0,36 ha, květnatá mokrá louka s výskytem chráněných a ohrožených rostlin a 

živočichů; 

K Vanči – k.ú. Tasov, 1,31 ha, stráň s kostřavovými trávníky a výskytem teplomilných rostlin; 

Na přehradě – k.ú. Vídeň, 2,6 ha, louka s mnoha druhy rostlin podél vodárenské nádrže 

Mostiště, objekt vhodný ke studiu samovolné regenerace;   

4 NATURA 2000 

EVL - 4,84 ha, k.ú. Horní Libochová, leží na území PP Obecník, ochrana biotopu populace 

puchýřky útlé a dalších rostlin vázaných na biotop vegetace letněných rybníků; 

 

2.3.4.5   Chráněná území 

 

Maloplošná chráněná území 

 

Dobrá Voda 

– 5,2 ha, k.ú. Dobrá Voda, ochrana mokřadních luk a rybníků s výskytem cenných 

společenstev rostlin a živočichů; 

 

Šebeň  

– 134,44 ha, k.ú. Dobrá Voda, k ochraně významné populace lesního mravence druhu 

Formica polyctena; 

 

Heřmanov  

– 1,9 ha, k.ú. Heřmanov, k ochraně unikátního mineralogického naleziště tzv. 

Heřmanovských koulí; 0,5 km J od Heřmanova. 

Předmětem ochrany je remízek, ve kterém se nachází zajímavé mineralogické naleziště na 

styku dvou hornin (pegmatit a hadec), známé především unikátními, tzv. heřmanovskými 

koulemi. Jsou to čočky o průměru až 10 cm, jejichž jádro je tvořeno většinou plochou peckou 
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složenou ze šupin zelenohnědého flogopitu a okraj z vláknitého stříbrně šedavého 

anthofylitu. 

 

 

Bory 

Dalším významným přírodním parkem je Přírodní park Mrázkova louka (2,26 ha), který se 

nachází 2 km severně od obce Bory. Je zajímavá tím, že se zde vyskytuje rašelinná lesní louka 

a roste zde populace silně ohrožené rosnatky okrouhlolisté a z živočichů se zde vyskytují 

chráněné druhy čolka velkého, čolka obecného, čolka horského, ropuchy obecné a skokana 

krátkonohého. 

 

Rasuveň  

– 20,5 ha, k.ú. Dolní Bory, ochrana zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového 

vegetačního stupně ve stáří více jak 200 let; 2,5 km SZ od obce Bory. Bučina na vrcholu a SZ 

svahu vrchu Bukovec (579,5m). Nachází se zde přírodě blízké jedlové bučiny pralesovitého 

typu s odpovídajícím bylinným patrem (česnáček lékařský, svízel vonný, pstroček dvoulistý, 

kopytník evropský, bažanka vytrvalá aj.). 

 

Velká Bíteš 

Olšoveček - 1,1 ha, k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, k ochraně rybníků a tůně s výskytem 

ohrožených ryb a obojživelníků; JZ od Velké Bíteše, 0,5 km J od Jindřichova. Dvojice lesních 

rybníčků a část Pucovského potoka (0,5 km), který je spojuje. Čisté lesní rybníčky a písčitý 

potok představují refugium ohrožených druhů ryb (sekavec písečný, střevle potoční) a 

obojživelníků (čolek horský, ropucha obecná). 

 

Horní Libochová 

Obecník - 4,84 ha, k.ú. Horní Libochová, ochrana biotopu populace puchýřky útlé a dalších 

rostlin vázaných na biotop vegetace letněných rybníků; 

 

Přírodní parky 

Přírodní park Balinské údolí 

Celý park se nachází na území mikroregionu, západně od Velkého Meziříčí. Zaujímá 440 ha. 

Byl zřízen pro ochranu zalesněného údolí o délce 8,5 km s přirozeně meandrujícím tokem 

říčky Balinky. Údolní niva je široká 10 - 20 metrů. Od ní se na obě strany zvedají krátké strmé 

svahy, rozčleněné četnými svahovými údolími. Na ně navazují roviny, ze kterých vystupují 

výrazné hřbety. Území je významné z hlediska zachování přírodovědných a krajinářských 

hodnot i pro rekreaci. 

 

 

 



49 

   

 

Přírodní park Třebíčsko 

Rozsáhlé území jihozápadně od Velkého Meziříčí dosahující k Třebíči. Zaujímá 9 800 ha. 

Jedná se o oblast třebíčského žulosyenitového masívu s balvanitými ostrůvky a vzácnými 

prvky fauny a flóry. Vyznačuje se vystupujícím žulosyenitovým geologickým podložím 

v podobě balvanů a menších skalek roztroušených po krajině, které spolu s dalšími 

krajinotvornými prvky – rozptýlená zeleň, drobné lesíky a remízky, četné rybníky - dodávají 

krajině malebný ráz.  

 

Přírodní park Svratecká hornatina 

Park se nachází v sousedství mikroregionu, hranice začínají u obce Skryje na východě území 

MAS a dále pokračují severovýchodním směrem. Zaujímá 365 km2. Ráz krajiny udávají 

hluboce zaříznutá údolí Svratky a jejich přítoků, jako je např. Nedvědička, Bystřice nebo 

Hodonínka. Výšková členitost je často vyšší než 300 m. Území je velice cenné, patří 

k nejpozoruhodnějším v rámci Českomoravské vrchoviny. 

Přírodní park Údolí Bílého potoka 

Území parku navazuje na oblast mikroregionu, nachází se východně od Velké Bíteše a 

dosahuje až k Veverské Bítýšce. Zahrnuje téměř 15 km dlouhý úsek toku Bílého potoka v 

sevřeném a hlubokém malebném údolí. Strmé svahy údolí, na mnoha místech skalnaté, jsou 

souvisle zalesněny. Kromě několika starých mlýnů a usedlostí leží přibližně v polovině údolí 

Šmelcovna, obec s několika domky a malým kostelíkem. Od středověku až do počátku 19. 

století se zde zpracovávala stříbrná a železná ruda. Místo je proslulé díky tradiční turistické 

akci Vítání jara, která se zde koná již od roku 1902 vždy první jarní neděli. 

Přírodní park Dobrá Voda 

SSV od Velkého Meziříčí, mezi obcemi Vídeň a Dobrá Voda. 

Část údolní nivy potoka Mastník, kde se zachovaly fragmenty dříve běžných vlhkých luk 

s některými ohroženými druhy rostlin. Roste zde suchopýr úzkolistý, prstnatec májový, 

vachta trojlistá, v litorálu jednoho z rybníků přeslička říční a šípatka vodní. Mokřady u 

rybníků jsou místem rozmnožování obojživelníků. 

 

Přírodní park Pláně 

SV od Velké Bíteše, 0,3 km SV od Kuřimské Nové Vsi. Bývalé pastviny na příkrém svahu 

v údolí bezejmenného potoka. Zachovala se zde teplomilná společenstva krátkostébelných 

trávníků, travinobylinných lemů a křovin s roztroušenými keři jalovců. Vyskytuje se např. 

hvozdík kropenatý, čičorka pestrá, devaterník velkokvětý tmavý, smolnička obecná a bojínek 

tuhý. Bohatá je zde fauna bezobratlých. 
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Památné stromy 

Velké Meziříčí 

Buk lesní, tzv. Lavického buk, k.ú. Dolní Radslavice, významná krajinná dominanta na kopci 

v místní trati Pod Bučí. O: 325 cm, V: 25 m, S: 300 let. 

Bartuškova lípa, k.ú. Olší nad Oslavou, nejmohutnější strom v obci; Lípa malolistá, mezi 

stodolami na SZ okraji obce. O: 450 cm, V: 28 m, S: 300 let. 

Dub v Nesměři, k.ú. Osové, má vysoké estetické hodnoty; 

Bory 

Lípa malolistá, skupina 3 lip, k.ú. Bory, park na návsi u kostela v části Horní Bory. O: 226, 220, 

320 cm, V: 16, 20, 26 m, S: 200-250 let. 

Javor mléč, k.ú. Bory, část Horní Bory, v polích necelý 1 km SV nad obcí, vpravo od polní cesty 

k rybníku Těšíku. O: 225 cm, V: 22 m, S: 80 let. 

Rousměrov 

Lípy Ke Sklenému, k.ú. Rousměrov, skupina 3 stromů je výraznou dominantou krajiny, 

uprostřed mramorový kříž; Skupina 4 lip velkolistých, 0,3 km JZ od Rousměrova uprostřed 

polí směrem k železniční trati.  O: 265, 163, 286, 196 cm, V: 18, 14, 18, 16 m, S: 100 let. 

Vídeň 

Ambrožův dub, k.ú. Vídeň, dominanta blízkého okolí obce; Dub letní, Z okraj obce asi 200 m 

od křižovatky silnic. O: 430 cm, V: 18 m, S: 250 let. 

Stránecká Zhoř 

Lípa u Hlaváčova mlýna, k.ú. Frankův Zhořec, v blízkosti soutoku Balinky a potoka Žďárka. O: 

572 cm, V: 35m, S: 300 let. 

Oslavička 

Stromořadí u Bažantnice, k.ú. Oslavička, alej lemuje oboustranně polní cestu, která kříží 

silnici na Rohy, 0,5 km SV od obce. Ve stromořadí roste 27 stromů – 18 ks lípy velkolisté, 8 ks 

lípy malolisté, 1 ks javor klen. 

Dub letní, k.ú. Oslavička, u zemědělského objektu vlevo u silnice od železniční zastávky na 

Nový Telečkov. O: 683 cm, V: 12 m, S: 400 let. Nejstarší památný strom Velkomeziříčska. 

Pavlínov 
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dominanta obce-lípa malolistá, k.ú. Pavlínov, v zahradě myslivny uprostřed obce. O: 401 cm, 

V: 32 m, S: 300-400 let.  

Skřinářov 

Lípy ve Skřinářově, k.ú. Skřinářov, 2 stromy jsou dominantou obce; 

Netín 

Hrušeň obecná, k.ú. Netín, SV nad obcí v polích, vlevo od polní cesty za pilou. O: 300 cm, V: 

15 m, S: 80 let. 

 

2.3.5  Technická a dopravní infrastruktura  

 
2.3.5.1   Zásobování teplem a plynem 

 

Jaderná elektrárna Dukovany společně s vodní přečerpávací elektrárnou Dalešice tvoří na 

území Kraje Vysočina energetický uzel nadregionálního významu a svými hranicemi 

bezprostředně souvisí v jihovýchodní části s územím masky.  Energetika je tak z 

dlouhodobého pohledu v jihovýchodní části kraje zakořeněná. Důležitá je v tomto ohledu 

potřeba modernizace a další rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany. K rozvoji jaderné 

energetiky v Kraji Vysočina se jednoznačně kladně staví obecní samosprávy v širokém okolí 

dukovanské jaderné elektrárny. V souvislosti s existencí Jaderné elektrárny Dukovany a 

jejímu negativnímu vlivu na kvalitu života v okolních obcích je třeba usilovat o zvýšení 

finančních kompenzací ze strany ČEZ ve prospěch dotčených obecních samospráv.  

V Kraji Vysočina existuje řada menších zdrojů výroby elektřiny. Z nich některé vyrábí kromě 

elektrické energie také teplo. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET) umožňuje v 

porovnání s oddělenou výrobou elektrické energie a tepla dosáhnout úspor primární energie 

30 – 40 %. Rozvojem KVET se rovněž docílí zvýšení bezpečnosti zásobování teplem a 

elektřinou. Zavádění KVET v Kraji Vysočina tak může výrazně přispět k tlumení následků 

krizových událostí (havárie, živelné pohromy apod.).  

Stále významnější místo v energetice mají tzv. alternativní zdroje energie.  

Plynofikace je plošné zavádění infrastruktury pro distribuci zemního plynu v aglomeracích.                   

V Česku se plynofikace ujal především v 90. letech. Opět – hlavním hybatelem byl požadavek 

na zlepšení ovzduší v zemi. V rámci zlepšování kvality ovzduší chtěli vládní špičky podpořit 

přechod na ekologičtější způsob topení od hnědého uhlí k zemnímu plynu. Ve městech se 

začaly plošně budovat rozvody a přípojky plynového potrubí, regulační stanice plynu 

(regulační stanice jsou speciální zařízení určená pro automatickou regulaci vstupního 

přetlaku plynného média na nižší výstupní přetlak – bez nich by nebyl možný rozvod plynu 

do domácností). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Distribuce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemn%C3%AD_plyn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aglomerace
http://www.gasplan.cz/
http://www.gasplan.cz/
http://www.gasplan.cz/
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Podíl plynofikovaných obcí na celkovém počtu obcí na Velkomeziříčsku je cca 75%. 

Na výrobě tepla se podílí převážně lokální kotelny na tuhá paliva, v poslední době stoupá 

význam biostanic a ve většině případů je vytápění zajišťováno výrobou tepla v plynových 

kotelnách. Malý podíl mají alternativní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, v menších obcích 

mají velký podíl na vytápění domácností tuhá paliva (dřevo, uhlí atd.) 

 

2.3.5.2  Vodovodní a kanalizační síť 
 
V oblasti odvádění a čištění odpadních vod je i přes rozptýlenou sídelní strukturu 

odkanalizování obcí na poměrně dobré úrovni, kvalita této infrastruktury však neodpovídá 

potřebám. Problematickým zůstává zejména špatný stavebně-technický stav kanalizačních 

sítí z let 1950 – 1970 a doposud neexistující ucelené kanalizační systémy v malých sídlech.  

S ohledem na vysokou stávající hodnotu životního prostředí je problematika čistoty vod 

jednou z priorit regionu. Jde zejména o zlepšení kvality povrchové a podzemní vody a 

eliminaci zdrojů znečištění vod zejména odpadními vodami, ekologickými haváriemi, 

hospodařením v rozporu s kodexem správné zemědělské praxe.  

Nejvýznamnější investicí v oblasti optimalizace odvádění odpadních vod je obnova a rozšíření 

kanalizačních sítí potřebných k odvedení odpadních vod na stávající či nově vybudované 

ČOV.  

Ne všechny ČOV však svým technickým řešením umožňují dosáhnout čisticích efektů 

odpovídajících současným legislativním požadavkům (u větších ČOV se jedná o odstranění 

sloučenin dusíku a fosforu). Řada těchto ČOV musí projít rekonstrukcí zastaralé technologie.  

Záměrem navrhovaných opatření je zvýšení současné úrovně čištění odpadních vod 

vypouštěných do vod povrchových na základě postupné obnovy a rekonstrukcí stávajících 

čistírenských a kanalizačních systémů. Současně je nutno řešit rozšíření kanalizačních 

systémů a čištění odpadních vod v sídlech nacházejících se v územích vyžadujících zvláštní 

ochranu podzemních nebo povrchových vod nebo ochranu přírody (např. ochranná pásma 

vodních zdrojů, chráněná oblast přirozené akumulace vod, chráněná krajinná oblast).  

Rozhodující roli v této oblasti musí sehrávat stát. Obce mohou toto opatření naplňovat 

pouze částečně za podpory krajů a to poskytováním finančních prostředků na podporu studií 

nebo projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení souvisejících s 

odváděním a čištěním odpadních vod, spolufinancováním staveb souvisejících s odváděním a 

čištěním odpadních vod finančně podpořených Ministerstvem zemědělství a poskytováním 

dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v oblasti vodního hospodářství, které 

řeší odvádění a čištění odpadních vod.  

 

2.3.5.3  Odpadové hospodářství 
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Odpadové hospodářství v území MR vychází z Plánu odpadového hospodářství kraje 

Vysočina (dále jen POH KV, který byl zpracován na základě § 43 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, který ukládá kraji v samostatné působnosti zpracovat plán odpadového 

hospodářství kraje pro jím spravované území. Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina 

je v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství ČR (dále jen POH ČR), 

který byl vyhlášen Nařízením vlády č. 197/2003 Sb.  Účelem plánu odpadového hospodářství 

kraje je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU 

v oblasti odpadového hospodářství na území kraje Vysočina a s tím spojené ekonomické 

dopady. Plánovací proces v oblasti odpadového hospodářství v ČR tvořený osou:  Plán 

odpadového hospodářství ČR, Plány odpadového hospodářství krajů, Plány odpadového 

hospodářství původců odpadů, odpovídá zásadám 6. Akčního programu EU pro oblast 

životního prostředí a je v souladu s tvorbou základních rozvojových dokumentů území. 

POH KV obsahuje závaznou a směrnou část řešení. Závazná část řešení plánu řeší především 

opatření k předcházení a vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností, zásady pro nakládání s komunálními, nebezpečnými a vybranými odpady, zásady 

pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady a také podíly odpadů 

recyklovaných a ukládaných na skládku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SBĚRNÝ DVŮR TS VELKÉ MEZIŘÍČÍ  

Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina není jen plánem kraje, ale všech subjektů 

odpadového hospodářství působících na území (dokonce i mimo území) kraje Vysočina.  
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Dominantním způsobem nakládání s komunálním odpadem je skládkování.  Celková 

produkce odpadů a produkce nebezpečných odpadů, závisí především na množství a typu 

průmyslové a zemědělské výroby. Produkce komunálních odpadů je však samostatnou 

kapitolou, kterou výrazně ovlivňují následující faktory: typ zástavby a způsob vytápění 

(člověk žijící v rodinném domě vytápěném tuhými palivy, produkuje ročně o 50 kg více 

odpadů než člověk žijící v centrálně vytápěném městském bytě), různá produkce odpadů 

zemin, produkce kalů ze septiků a žump. 

Na území masky jsou dvě největší skládky: 

Vlkovská – Město Velká Bíteš 

U Vysokého mostu – TS Velké Meziříčí, s.r.o. 

 

2.3.5.4  Dopravní infrastruktura 
 
 
Silniční a cyklistická doprava 
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Zdroj: Kraj Vysočina 

Páteřní silniční síť Kraje Vysočina tvoří základní a rozhodující komunikační spojení 

významných center osídlení regionu a zabezpečuje propojení mezi okresy a sousedními kraji. 

Tato páteřní silniční síť je tvořena dálnicí D1 (93 km), silnicemi I. třídy (425) ve vlastnictví 

státu a vybranými silnicemi II. a III. třídy (710 km) ve vlastnictví kraje. Je základem kvalitní 

dopravní dostupnosti, spojuje všechny obce kraje s počtem obyvatel nad 3 000 (mimo město 

Svratka v okrese Žďár nad Sázavou) a zabezpečuje dopravní spojení pro téměř 63% 

obyvatelstva kraje.  

Region MR protíná ve směru V<->Z dálnice D1. Ve směru S<->J je dopravní infrastruktura 

tvořena silnicemi převážně II. a III. třídy. Most Vysočina je most na 144. kilometru dálnice D1, 

který překlenuje údolí řeky Oslavy ve Velkém Meziříčí. Ve skutečnosti se jedná o dva 

souběžné ocelové mosty (pro každý směr dálnice jeden), jejichž 425 metrů dlouhá mostovka 

se nachází ve výšce 76 metrů. Díky těmto rozměrům se jedná o nejvyšší a druhý nejdelší 

most na dálnici D1. 

Dopravní propojení sídel je jedním z významných hledisek dalšího možného rozvoje sídel v 

MR a má přímý vliv i na průmyslovou či bytovou výstavbu. Zlepšení dopravní infrastruktury je 

nezbytné i s ohledem na dodržení zákonů o životním prostředí a má značný vliv na úroveň a 

podmínky bydlení v obcích.  

Hlavním cílem dopravní infrastruktury je zajištění relativně rychlé, bezpečné a přitom 

ekologicky přijatelné dostupnosti regionu a všech jeho částí. Krom D1 hrají v rámci území 

významnou roli silnice I. třídy, které většinou navazují na D1- jedná se především o silnici 

1/37, která vede z Východních Čech a prochází východní částí území Velkou Bíteší.  

Nejvýznamnější úlohu v území ovšem tvoří silnice II/602, která je z velké většiny bývalou 

státní silnicí č. 2 v trase Brno – Jihlava, a nyní tvoří doprovodnou komunikací k dálnici D1 na 

stejném úseku. Díky tomuto původu má základní parametry (šířka, sklony, poloměry zatáček) 

odpovídající spíše silnici I. třídy. Někdy bývá nazývána Stará brněnská silnice. Silnice II/391 je 

silnice II. třídy, která spojuje Křižanov a Žďárec. Dosahuje délky 14 km. Z hlediska území naší 

MAS silnice II/389 spojuje Moravec s obcemi ležícími v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-

venkov (Vratislávka, Újezd u Tišnova, Žďárec) a navazuje na silnici II/385 u Předklášteří. 

Silnice II/395 která spojuje Velkou Bíteš a silnici I/52 u Pohořelic. 

Na výše uvedené komunikace, které prochází největším počtem sídel regionu, navazují další 

místní okresní státní silnice III. třídy, na kterých úpravy a modernizace zahrnují zkvalitňování 

průjezdnosti, systematické a pravidelné opravy, úpravy a opatření sloužící k zajištění místní a 

okresní obslužnosti, zrychlení a vyšší bezpečnosti provozu.  

Dostupná doprava a kvalitní dopravní obslužnost je cestou k prosperitě a pro jejich zlepšení 

je nutné prohloubení všestranné spolupráce s místními podniky, které v dopravní oblasti 

působí.  

Oblast veřejné osobní přepravy převážně zajišťuje: 

Firma ICOM TRANSPORT a.s. se sídlem v Jihlavě, která se podílí především na zajištění 

dopravní obslužnosti mezi centry krajů – Jihlavou a Brnem. ZDAR, a.s. se podílí velkou měrou 

na zajištění dopravní obslužnosti na území MAS, společnost převzala veškeré činnosti a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II/385
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99edkl%C3%A1%C5%A1te%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_B%C3%ADte%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_I/52
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poho%C5%99elice_(okres_Brno-venkov)
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majetek bývalého podniku ČSAD Žďár nad Sázavou s výjimkou provozovny ve Velké Bíteši, 

která byla zprivatizována samostatně jako Bítešská dopravní společnost. Dnes se společnost 

organizačně člení na závody nákladní dopravy, osobní dopravy a opravárenských služeb, 

přičemž všechny tyto činnosti mají územní zastoupení v území působnosti MAS ve Velkém 

Meziříčí, kde rovněž zajišťuje provozy městské dopravy. V rámci závodu osobní dopravy 

zajišťuje společnost ZDAR dopravní obslužnost především na území okresu Žďár nad 

Sázavou. 

Na zajišťování dopravní obslužnosti se podílejí dále dopravci  BDS-BUS s.r.o., Zlatovánek 

s.r.o., TRADO-BUS s.r.o., VYDOS-BUS s.r.o., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Tourbus 

s.r.o., KRODOS-BUS s.r.o., ČSAD Autobusy České Budějovice a.s., ČSAD STTRANS a.s., ČAS-

SERVICE s.r.o., ČSAD Vsetín, ČSAD Tišnov a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ADOSA s.r.o.  

Přepravní vazby okresu Žďár nad Sázavou tvoří převážně linky mající regionální charakter 

v rámci přepravních potřeb do spádových měst okresu (Bystřice nad Pernštejnem, Nové 

Město na Moravě, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou), popřípadě do měst mimo 

území okresu (Havlíčkův Brod, Třebíč, Přibyslav, Polná atd.). 

Území působnosti MAS: 

730700 Vratislávka-Moravec 

730980 Vratislávka-Dolní Rožínka 

760553 Jihlava-Puklice-Kamenice-Kamenice, Řehořov-Měřín-Velké Meziříčí 

790311 Třebíč-Velké Meziříčí-Žďár nad Sázavou 

790550 Tasov-Pyšel-Náměšť n. Oslavou-Velká Bíteš 

840112 Žďár nad Sázavou-Měřín 

840114 Žďár nad Sázavou-Mirošov/Moravec 

840201 Velké Meziříčí-Heřmanov-Bory, Horní Bory 

840202 Velké Meziříčí-Bory-Křižanov 

840203 Velké Meziříčí-Pavlínov-Měřín 

840204 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou-Žďár nad Sázavou 

840205 Velké Meziříčí-Radostín nad Oslavou 

840206 Velké Meziříčí-Tasov-Ruda, Lhotka 

840207 Velké Meziříčí-Nové Město na Moravě 

840208 Velké Meziříčí-Moravec-Žďár nad Sázavou 

840209 Velké Meziříčí-Budišov-Hodov 

840210 Velké Meziříčí-Osové 

840211 Velké Meziříčí-Lavičky, Závist-Velké Meziříčí 

840212 Velké Meziříčí-Měřín-Chlumek 

840213 Velké Meziříčí-Křoví 

840214 Žďár nad Sázavou-Velké Meziříčí-Třebíč 

840215 Velké Meziříčí-Dolní Rožínka-Bystřice nad Pernštejnem 

840216 Velké Meziříčí-Polná 
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840304 Bystřice nad Pernštejnem-Dolní Rožínka-Moravec-Radkov 

840503 Velká Bíteš-Heřmanov-Křižanov 

840504 Velká Bíteš-Přibyslavice-Svatoslav 

840505 Velká Bíteš-Tasov 

840507 Skřinářov-Velká Bíteš 

840508 Velká Bíteš-Skřinářov-Křižanov 

840511 Velká Bíteš-Krokočín 

Zajištěno je přímé spojení spádových obcí s rozšířenou působností (tj. Bystřice nad 

Pernštejnem, Nově Město na Moravě, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou) s krajským městem 

Jihlavou:  

760420 Jihlava-Velká Bíteš-Brno 

760421 Jihlava-Velká Bíteš 

790540 Náměšť n. Osl.-Velká Bíteš-Jihlava 

V rámci mezikrajského spojení zajišťují spádovost do Jihomoravského kraje linky: 

727411 Deblín-Svatoslav-Přibyslavice-Velká Bíteš 

728163 Tišnov-Dolní Loučky-Níhov-Velká Bíteš 

728411 Deblín-Svatoslav-Přibyslavice-Velká Bíteš 

729163 Tišnov-Dolní Loučky-Níhov-Velká Bíteš 

729401 Brno-Říčany-Domašov-Velká Bíteš 

729411 Deblín-Svatoslav-Přibyslavice-Velká Bíteš 

729420 Zastávka-Příbram na Moravě-Zbraslav-Velká Bíteš 

760721 Jihlava-Brno 

840217 Velké Meziříčí-Velká Bíteš-Brno-Praha 

840506 Velké Meziříčí-Velká Bíteš-Brno 

Na území kraje jsou zajišťovány též linky dálkového charakteru:  

350450 Pelhřimov-Humpolec-Velké Meziřičí-Brno 

720010 Brno-Velké Meziříčí-Jihlava-Tábor-Písek-Strakonice 

720250 Brno-Jihlava-Pelhřimov-Tábor-Písek-Strakonice 

Zdroj: Kraj Vysočina 

Shrnutí dopravní obslužnosti území 

Dopravní obslužnost území okresu Žďár nad Sázavou, do kterého spadá převážná část území 

působnosti MAS, je dána v prvé řadě zájmem cestujících o spojení mezi městy Žďár nad 

Sázavou, Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem. Mezi těmito městy je silné 

autobusové propojení. Tato tři města dále mohou využívat své polohy na železniční trati 251, 

a tím spojení na důležité železniční uzly Havlíčkův Brod a Brno. 
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Dále jsou tady požadavky cestujících na zajištění dopravy do spádových obcí a městysů 

(Hamry nad Sázavou, Nové Veselí, Velká Losenice, Herálec, Bohdalov, Polnička) a dále 

do krajského města. Silné vazby jsou dány na obce se spádovou základní školou, lékařem, 

úřady, nabídkou pracovních míst. 

Území MR se vyznačuje silným napojením na Jihlavu a Brno, zejména díky využití dálnice D1. 

Východní oblast okresu Žďáru nad Sázavou je silně orientována na Jihomoravský kraj a jeho 

integrovaný dopravní systém, který zvyšuje nabídku spojení do tohoto kraje. 

Zajímavým údajem úzce souvisejícím s dopravní obslužností na území MR je přehled dojezdu 

žáků do obcí se základní školou (uvedený přehled se týká území obce s rozšířenou 

působností Velké Meziříčí). 

 

Obec se školou 
celkem 

dojíždí 

malotřídní 

(m); 

úplná (p) 

Obce s největším zastoupením dojíždějících žáků 

Velké Meziříčí 272 p 

Martinice Oslavice Lavičky Ruda Uhřínov 

43 41 36 22 21 

Jabloňov Březejc 
Dolní 

Heřmanice 
Vídeň Petráveč 

20 16 12 12 9 

Bory 86 p 

Vídeň 
Sklené nad 

Oslavou 
Radenice   

38 22 13   

Křižanov 134 p 

Jívoví Horní Libochová Kadolec Dobrá Voda Kundratice 

25 21 17 14 11 

Pikárec Kozlov Sviny 
Dolní 

Libochová 
 

10 9 6 5  

Měřín 220 p 

Stránecká Zhoř Černá Otín Blízkov Meziříčko 

45 33 26 22 18 

Netín Jersín Pavlínov Chlumek 
Horní 

Radslavice 

16 15 13 13 8 

Osová Bítýška 123 p 

Ořechov Záblatí Vlkov Březí Březské 

29 18 14 12 11 
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Skřinářov Křoví Heřmanov Velká Bíteš  

11 7 6 5  

Tasov 42 p 

Dolní 

Heřmanice 
Čikov Pyšel   

17 15 7   

Velká Bíteš 88 p 

Křoví Nové Sady Krokočín Vlkov Bězděkov 

22 18 16 12 8 

Dobrá Voda 0 m 

     

     

Dolní 

Heřmanice 
0 m 

     

     

Heřmanov 6 m 

Nová Ves Vidonín    

3 2    

Křoví 1 m 

     

     

Lavičky 28 m 

Velké Meziříčí     

26     

Moravec 11 m 

Pikárec Radkov    

6 5    

Netín 5 m 

Stránecká Zhoř     

5     

Oslavice 7 m 

Oslavička Petráveč    

3 2    

Pavlínov 0 m 

     

     

Ruda 0 m 

     

     

Zdroj: Kraj Vysočina 
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Velké Meziříčí, výchozí stanice a cíl cesty 

Z grafického znázornění cílů cest zaznamenaných u cestujících „z města Velké Meziříčí“ je 

patrné, že větší podíl cestujících směřuje do města Jihlava (11%), do města Brno (11%), (směr 

cesty do Jihomoravského kraje), do města Velká Bíteš (8%), do městyse Měřín, městyse 

Křižanov (7%), do obce Lavičky (5%) a ostatní cíle jsou zastoupeny v méně než 5% 

z celkového počtu cestujících. V opačném směru „do města Velké Meziříčí“ dochází 

k mírnému rozdílu v procentuálním podílu cestujících. Největší podíl směřuje z města Jihlava 

(13%), dále z města Brno (10%), (směr cesty z Jihomoravského kraje), z města Velká Bíteš, 

městyse Měřín (7%), z městyse Křižanov (6%) a z dalších obcí jsou cesty v méně než 5% 

z celkového počtu cestujících.  
 

Vyjížďka z Velkého Meziříčí
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Zdroj: Kraj Vysočina 

Hlavní přepravní vazby v Kraji Vysočina 

Na základě analýzy současného řešení veřejné dopravy byly vytipovány významné přepravní 

vazby na území kraje. V těchto vazbách byly vypracovány orientační souhrnné jízdní řády 

autobusových linek. Ty zahrnují odjezdy spojů z výchozí zastávky, odjezdy z významnějšího 

bodu na trase a příjezdy na konečnou zastávku. Některé z vazeb doplňují jízdní řády 

železnice. Byla zmapována spojení krajského města se všemi okresními městy, spojení 

okresních měst s významnými správními centry v příslušné oblasti. Jedná se o spojení: 

Jihlava – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Brno – velice významná vazba, vyšší nabídka je ve 

směru na Jihlavu (v pracovní dny v celé trase cca 30 spojů, v sobotu 10 spojů, v neděli 20 

spojů). Převládají místní linky nad dálkovými. Nejsilnější nabídka je v úseku Velká Bíteš – 

Brno. Délka autobusové trasy činí cca 90 km. 

Žďár nad Sázavou – Křižanov – Velká Bíteš – Brno – méně významná vazba s nabídkou 

5 párů spojů v pracovní dny, 1 páru v sobotu a 2 párů v neděli. V trase také železnice s vyšší 

nabídkou. Délka autobusové trasy činí cca 80 km. 

Třebíč – Velké Meziříčí – Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou – vazba nabízí v celé délce 

trasy 5 spojů v pracovní dny ve směru z Třebíče, zpět 3 spoje. Dále 1 spoj v sobotu a 3 spoje 

v neděli. Nabídku doplňuje železnice v trase Žďár n. S. - Křižanov – Velké Meziříčí. Délka 

autobusové trasy činí cca 55 km. 

Přepravní vazby v kraji s nejvyšší nabídkou spojení: 

Jihlava – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Brno 

Silniční doprava se potýká s nedostatkem dopravních investic, které jsou nezbytným 

předpokladem vedoucím ke zkvalitnění stávajících místních komunikací. Žádoucí je rovněž 

zajistit adekvátní napojení mikroregionů a jejich center na vyšší nadřazenou dopravní síť 

(především dálniční a silniční), a zkvalitnit tak podnikatelské prostředí a umožnit efektivní 

mobilitu pracovních sil, dojížďku do škol a za službami. S tím také souvisí podmínky pro 

posílení vzájemných vazeb uvnitř regionu a uvnitř kraje.  

 

Vzhledem ke krásnému a čistému přírodnímu prostředí území je vnímána jako významný 

rozvojový prvek rovněž cyklistická doprava. Kromě významu v rámci cestovního ruchu je 

důležitá její role i v rámci městské dopravy, kde může v případě vybudování kvalitních 

cyklostezek působit jako regulátor individuálního motorismu.  

 

 

Cyklotrasy 

 

Mlynářská stezka 

Mlynářská stezka je tematická nadregionální cyklistická trasa, jejíž hlavním motivem je 

historie mlynářství. Navržená trasa, jejíž délka dosahuje 184,8 km, propojuje území dvou 

krajů a obvody osmi obcí s rozšířenou působností. Celá trasa začíná v Novém Městě na 
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Moravě (zde se napojuje na Posázavskou cyklotrasu a na regionální cyklotrasu Jeseník – 

Znojmo). Navržená trasa překračuje hranice kraje Vysočina a přes území Jihomoravského 

kraje pokračuje až na území Dolního Rakouska. Cílovým bodem je hraniční přechod Čížov-

Hardegg (pouze pro pěší a cyklisty). Zde se Mlynářská stezka napojuje na síť cyklotras a 

cyklostezek v Dolním Rakousku. Trasa je navržena po stávajících komunikacích, maximálně se 

přibližujících, případně kopírujících vodní toky, na nichž leží jednotlivé mlýny. 

 

Značené cyklotrasy 

celková délka tras: 113,87 km 

 

trasa 5240 celková délka 34,65 km 

 

1. Bohdalec 

2. Bory    

3. Březejc  

4. Dobrá Voda   

5. Jabloňov 

6. Jívoví    

7. Křižanov     

8. Radenice   

9. Rousměrov   

10. Ruda    

11. Sklené nad Oslavou  

12. Sviny  

13. Tasov    

14. Vídeň  

                                                                     

trasa 5241, celková délka 33,95 km 

 

1. Březské   

2. Čikov    

3. Křoví    

4. Lubné    

5. Níhov    

6. Osová Bítýška   

7. Rojetín    

8. Řikonín   

9. Strážek   

10. Velká Bíteš   

11. Vlkov    

12. Vratislávka   

13. Záblatí    

14. Ždárec                                                              

    

trasa 5242, celková délka 24,53 km 

1. Březejc     

2. Martinice     

trasa 5243, celková délka16,02 km 

1. Bobrůvka   

2. Heřmanov   
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3. Netín    

4. Ořechov   

5. Osová Bítýška   

6. Ruda    

7. Velké Meziříčí  

 

3. Horní Libochová  

4. Kadolec   

5. Křižanov   

6. Pikárec  

7. Radešín  

8. Radkov   

9. Skřinářov   

                         

                                                 

   

 

 

 

Železniční doprava 
 

Železniční síť je v Kraji Vysočina konfigurována hvězdicovitě se dvěma centry – Jihlavou a 

Havlíčkovým Brodem. Územím MAS MOST Vysočiny prochází dvoukolejná elektrizovaná 

dráha Praha –Kolín –Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Brno (tratě č. 230 a 250, která je 

propojena s mezinárodní železniční tratí Brno - České Budějovice. Po trati 250, která je 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVi43_ge7KAhXF_w4KHc1bCH0QjRwIBw&url=http://www.penzionmarie.cz/soubory/cyklostezky.html&psig=AFQjCNGQpYhTaxeDiDcbGBmxnJIDaksIhg&ust=1455221830850215
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dvoukolejná a elektrifikovaná střídavou napájecí soustavou o napětí 25 kV 50 Hz, jsou 

vedeny kromě osobních (zastávkových) vlaků i rychlíky, které jsou z našeho místa dostupné 

ve Žďáru nad Sázavou. Přestupní stanicí je Křižanov. Železniční trať Křižanov – Studenec (v 

jízdním řádu pro cestující označená číslem 252) je jednokolejná regionální trať o stavební 

délce 32,0 km. Nabízí 16 párů osobních vlaků v pracovním dni, 10 párů vlaků o víkendech. 

Původní část trati mezi Oslavicí a starým nádražím ve Velkém Meziříčí nyní slouží jako vlečka. 

Železniční trať Žďár nad Sázavou – Tišnov (v současném jízdním řádu pro cestující označená 

číslem 251) je jednokolejná regionální dráha o délce 59,8 km spojující čtyři města na 

Českomoravské vrchovině: Žďár nad Sázavou, Nové Město na Moravě, Bystřici nad 

Pernštejnem a Tišnov. 

Stavebně technický stav všech tratí na území a technický stav související infrastruktury 

(stanice, zastávky aj.) a vozového parku zhoršuje konkurenceschopnost železniční dopravy s 

dopravou silniční, a následně způsobuje úbytek počtu cestujících.  

 

Shrnutí nabídky železniční dopravy v kraji 

Silná nabídka přímého spojení s krajským městem Jihlavou je zabezpečena z Havlíčkova 

Brodu a z Třebíče. Přepravní potřeby v úseku Žďár nad Sázavou – Havlíčkův Brod jsou 

zajištěny pouze železniční dopravou, a to odpovídající nabídkou vlaků. Železniční doprava 

nabízí regionální přímé spojení Ždírec nad Doubravou – Chotěboř – Havlíčkův Brod – Jihlava 

– Třebíč (3 páry vlaků). Železniční doprava neřeší vyjma jeden pár vlaků přepravní potřeby 

mezi městy Pelhřimovem a Jihlavou, a Jihlavou a Žďárem nad Sázavou. V rámci Kraje 

Vysočina je zajištěno následující přímé spojení mezi okresními a spádovými městy: 

- Havlíčkův Brod – Chotěboř, Světlá nad Sázavou, Ledeč nad Sázavou, Humpolec, Golčův 

  Jeníkov, Přibyslav 

- Jihlava – Telč, Třešť 

- Pelhřimov – Pacov 

- Třebíč – Náměšť nad Sázavou 

- Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí 

 

Veřejná doprava 

Veřejná hromadná doprava by měla zabezpečovat základní dopravní obslužnost regionu a 

nabízet alternativu k dopravě individuální. Dosavadní vývoj však ukazuje na preferenci spíše 

dopravy individuální před dopravou veřejnou. Zčásti je to důsledkem rozmělnění dříve jasněji 

definovaných přepravních proudů, zčásti ale také důsledkem málo atraktivní nabídky veřejné 

hromadné dopravy. Situace je navíc komplikována rostoucími náklady na provozování 

veřejné hromadné dopravy a snižujícími se počty cestujících – uživatelů veřejné dopravy. 

Negativně též působí zastaralost vozového parku.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Region%C3%A1ln%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Region%C3%A1ln%C3%AD_dr%C3%A1ha
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto_na_Morav%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byst%C5%99ice_nad_Pern%C5%A1tejnem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ti%C5%A1nov
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Ve vztahu k veřejné hromadné dopravě postupně vykrystalizovaly dva hlavní problémy. 

Prvním je přetížení městských center individuální automobilovou dopravou a druhým 

nedostatečná obsluha venkovských regionů veřejnou dopravou. Ve všech případech je 

žádoucí přispět ke zkvalitnění nabídky veřejné hromadné dopravy tak, aby oslovila a přitáhla 

více cestujících. Role veřejné dopravy ve městech je nezastupitelná, protože přispívá k 

udržitelné mobilitě a předchází dopravním kongescím. Ve venkovském prostoru je úloha 

veřejné dopravy poněkud odlišná; důraz je zde kladen na zabezpečení základní dopravní 

obslužnosti.  

Smyslem opatření proto je podpořit poptávku po veřejné hromadné dopravě zlepšením její 

nabídky i prostřednictvím technicko-organizačních opatření. Je nutné plně využít možností 

veřejné hromadné dopravy jako jednoho systému, jako jednotné sítě pro zákazníka, avšak s 

různými typy dopravních prostředků v podobě integrovaných dopravních systémů (IDS). 

Prioritním úkolem tedy je přispět k integraci a provázání jednotlivých subsystémů veřejné 

dopravy. Zároveň je nutné umožnit využití veřejné dopravy v kombinaci s dopravou 

individuální (záchytná parkoviště u terminálů veřejné dopravy – systémy park and ride /P&R/ 

apod.). Potenciál přestupních stanic a uzlů lze navíc využít pro rozvoj podnikatelských aktivit. 

Kromě již zmíněných efektů podporuje kvalitně zajištěná veřejná doprava i rozvoj cestovního 

ruchu, a umožňuje tím lepší využití jeho ekonomického potenciálu.  

MHD ve Velkém Meziříčí 

Síť MHD ve Velkém Meziříčí tvoří 3 autobusové linky č. 845201, 845202 a 845203. V praxi je 

používáno číselné označení linek čísly 1, 2, 3.  

Všechny linky zajišťují vazbu jak okrajových částí, tak centrální části a významných 

zaměstnavatelů na autobusové nádraží. Linka č. 1 zajišťuje jeden pár spojů v ranní špičce 

a pár spojů v odpolední špičce pracovního dne. Linka č. 2 zajišťuje provoz po celý den 

v nepravidelných intervalech pouze v pracovních dnech. Linka č. 3 zajišťuje 1 spoj kolem 

16 hod. v pracovní dny ve směru Autobusové nádraží – Lhotky - Draka kabely. 

 

ICT 

Přístup k informacím se stává jednou ze základních podmínek konkurenceschopnosti v 

informační společnosti. V této souvislosti roste potřeba snadného přístupu k prostředkům 

ICT, které umožňují i efektivnější přístup k informacím a agendám veřejné správy, a tím i 

přiblížení veřejné správy, občanů a komerční sféry. Nutnou podmínkou bezproblémového 

přístupu k informacím je snadná dostupnost vysokorychlostního internetu (broadbandu) na 

celém území kraje a podpora mobility uživatelů internetu.  
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2.3.6  Vybavenost obcí a služby 
 

2.3.6.1  Školy a školská zařízení  

 

rok 2012 

školy 
MŠ, třídy ZŠ 1.st. ZŠ 2.st. ZŠ oba st. ZŠ celk. gymn. SOŠ SOU ZUŠ 

Oslavička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skryje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Újezd u Tišnova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pikárec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Milešín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horní Heřmanice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasov 2 0 0 6 6 0 0 0 0 

Baliny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blízkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Březejc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Březí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Březské 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Černá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dobrá Voda 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Dolní Heřmanice 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Dolní Libochová 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heřmanov 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Bory 2 0 0 9 9 0 0 0 0 

Horní Libochová 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Horní Radslavice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jabloňov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jívoví 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kadolec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Křižanov 4 0 0 14 14 0 1 0 0 

Křoví 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Kundratice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lavičky 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Martinice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Měřín 5 0 0 18 18 0 0 0 0 

Moravec 1 2 0 0 2 0 0 0 0 

Netín 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Nová Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nové Sady 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2012 

školy MŠ, třídy ZŠ 1.st. ZŠ 2.st. ZŠ oba st. ZŠ celk. gymn. SOŠ SOU ZUŠ 

Ořechov 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oslavice 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

Osová Bítýška 2 0 0 9 9 0 0 0 0 

Otín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavlínov 0 2 0 0 2 0 0 0 0 

Petráveč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Radňoves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rousměrov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozseč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruda 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Sklené nad 

Oslavou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skřinářov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Stránecká Zhoř 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sviny 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

Uhřínov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Velká Bíteš 9 0 0 28 28 0 0 1 1 

Velké Meziříčí 19 6 1 57 64 1 1 2 1 

Vídeň 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vidonín 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vlkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záblatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zadní Zhořec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tišnovská Nová 

Ves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vratislávka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žďárec 1 0 0 7 7 0 0 0 0 

celkem 57 21 1 149 171 1 3 4 2 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V regionu je celkem 57 tříd mateřských škol. Nejvíce v největším městě regionu, ve Velkém 

Meziříčí. 

Ve školkách ve větších obcích, např. ve Velké Bíteši, Křižanově, Měříně, jsou převážně děti 

místních občanů. V ostatních obcích jsou školky obsazovány dětmi i z okolních obcí. 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

V regionu je celkem 171 tříd v základních školách. 

Základní školy, první stupeň: 

V regionu je 21 tříd v tzv. prvostupňových školách. Buď se jedná o typ škol, na který 

nenavazuje druhý stupeň (Heřmanov, Křoví, Moravec, Netín, atd.) a děti potom musí 

dojíždět do základní školy druhého stupně. Ve Velkém Meziříčí je 6 tříd ZŠ prvního stupně, 

děti potom pouze docházejí do jiné školy. 
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Základní školy s prvním i druhým stupněm: 

V regionu je 149 tříd tohoto typu. 

 

Na našem území se nachází 5 škol speciálních: 

- Základní škola Březejc, Sviny 13 – poskytuje výchovu a vzdělání žákům převáženě 

s kombinací postižení, u všech dětí je hlavním typem postižení mentální retardace, která je 

ve většině případů spojena s tělesným postižením (škola spadá pod centrum Kociánka Brno). 

- Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí patří k nejstarším školám speciálně 

pedagogického zaměření v kraji Vysočina. Poskytuje vzdělání žákům s různým stupněm 

mentálního postižení, kombinovanými vadami a nově vzdělává i žáky s lékařskou diagnózou 

autismus. 

- Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a středisko výchovné péče Velké Meziříčí je zařízení, které se věnuje 

dětem a mládeži s poruchami chování a emocí. 

- Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, rovněž nabízí vzdělání žákům s mentálním 

postižením. V současnosti škola umožňuje i nástup pětiletých dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami do přípravného stupně. Škola získala v roce 2001 certifikát o přijetí 

do sítě projektu „Zdravá škola“. 

- Poslední speciální školou je Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš. 

Děti se vyučují ve třídách malotřídního typu. Jsou plněny osnovy vzdělávacích programů 

Základní škola, Zvláštní škola, Pomocná škola. Délka pobytů dětí v léčebně je různá, 3-5 

měsíců. Proto se škola snaží, aby děti po návratu do svých kmenových škol nebyly ve skluzu 

především v hlavních vyučovacích předmětech.  

 

STŘEDNÍ ŠKOLY  

Gymnázia 

V regionu je pouze jedno gymnázium – ve Velkém Meziříčí. 

Název školy: Gymnázium Velké Meziříčí 

Adresa: Sokolovská 27/235, 594 01 Velké Meziříčí 

Zřizovatel: Kraj Vysočina 

  Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

Studijní obory: 79-41-K/81 Gymnázium - osmiletý obor (od 2007/2008) 

   79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (do 2006/2007) 

   79-41-K/41 Gymnázium - čtyřletý obor (od  2009/2010) 

   79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (do  2006/2007) 

 

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí 

navazuje na více než stoletou tradici výchovy a vzdělávání škol Světlá. Záměrem školy je 

poskytnout žákům v souladu s učebními plány a osnovami vzdělání, které odpovídá 
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zvolenému směru studia nejen v oblasti vědomostí a praktických dovedností, ale i 

společenské výchovy, která je důležitým předpokladem pro uplatnění v praxi. Jednou z 

podmínek studia je vztah k oboru, samostatnost a odpovědnost při plnění úkolů. Již během 

studia by měli být žáci schopni samostatně komunikovat alespoň v jednom cizím jazyce, což 

je jedním z předpokladů jejich zařazení do zahraničních praxí. 

Škola zajišťuje pro vybrané studenty tříměsíční zahraniční praxi v Německu, Francii, Itálii a 

Velké Británii. 

Cílem výchovné a vzdělávací práce je připravit žáky na budoucí povolání tak, aby neměli 

problémy se zařazením do praxe. Toho škola dosahuje náročným přístupem k plnění 

povinností v teoretickém i praktickém vyučování. Důraz je kladen na společenské 

vystupování, chování, odpovědnost a morální zásady. 

Škola Světlá nabízí od roku 1996 studium čtyřletého studijního oboru Hotelnictví a turismus, 

který umožňuje vedle teoretických a praktických odborných předmětů a předmětů 

všeobecně vzdělávacích také ve značné míře studovat 2-3 cizí jazyky. Studium je zakončeno 

zkouškou s možností pokračovat ve studiu na kterékoliv vysoké škole.  

Od roku 1999 se sloučením školy Světlá s Integrovanou střední školou začíná vyučovat i obor 

Obchodní akademie. Tento obor umožňuje studovat převážně ekonomické a finanční 

předměty. Během studia tohoto oboru je kladen důraz také na výuku cizích jazyků.  

V roce 2013 došlo ke sloučení hotelové školy se Střední školou řemesel a služeb Velké 

Meziříčí. 

Studijní obory: 

Hotelnictví (65-42-M/01) 

Obchodní akademie (63-41-M/02) 

Učební obory 

nabízí učební obory s výučním listem a také maturitní obory, s možností dálkového studia.  

Učební obory: 

Mechanik opravář motorových vozidel  

Opravář zemědělských strojů 

Elektrikář 

Zemědělec - farmář 

Kuchař – číšník 

Výuka autoškoly, 

 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 

64-41-L/51 Podnikání 

 
 

http://www.hotelskola.cz/cs/o-studiu/studijni-obory/68-hotelnictvi-65-42-m01-studijni-obor
http://www.hotelskola.cz/cs/o-studiu/studijni-obory/69-obchodni-akademie-63-41-m02
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Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace 

1.9.1999 zahájilo ve Velké Bíteši výuku nově vzniklé Střední odborné učiliště Jana Tiraye,  

které bylo schváleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ke dni 15. dubna 

1999. Do názvu učiliště bylo současně propůjčeno jméno bítešského rodáka a čestného 

občana města Jana Tiraye, jenž byl významnou pedagogickou osobností regionu. Od roku 

2009 působí škola pod novým názvem - Střední odborná škola Jana Tiraye. 

Název školy: Střední odborná škola Jana Tiraye 

Adresa: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš 

Zřizovatel: Město Velká Bíteš 

  Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš 

Studijní obory: Mechanik-seřizovač - čtyřletý obor 

   Obráběč kovů - tříletý obor 

   Kadeřník - tříletý obor 

   Cukrář - tříletý obor  

   Kuchař - číšník - tříletý obor 

   Elektrikář - tříletý obor 

   Krejčí - tříletý obor 

   Prodavač - tříletý obor 

   Zedník - tříletý obor 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY 

Základní umělecké školy jsou pouze ve 2 městech regionu, ve Velkém Meziříčí a ve Velké 

Bíteši. 

 

ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ 

Na území ORP je evidováno celkem 11 školních družin, z toho 6 ve Velkém Meziříčí. Na 

uvedeném území není zřízen žádný školní klub. K dalším školským zařízením patří DÓZA - 

středisko volného času Velké Meziříčí, které je střediskem volného času pro zájmové 

vzdělávání zabezpečující volnočasové aktivity v průběhu celého kalendářního roku. 

Zřizovatelem organizace je město Velké Meziříčí. Ve Velké Bíteši působí Pionýrská skupina 

Velká Bíteš, z. s., která se zabývá organizací letních táborů pro mládež. 
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2.3.6.2  Zdravotnická zařízení a sociální péče 

 

Zdravotnická péče 

Na území MR se nachází jedna nemocnice (Nemocnice sv. Zdislavy, a.s., Mostiště 93, Velké 

Meziříčí) se 135 lůžky, poskytující lůžkovou péči v oboru chirurgie, robotické chirurgie, 

ortopedie, následné péče a léčebny dlouhodobě nemocných. 

V nemocnici jsou dále poskytovány ambulantní služby a to ambulance interní, 

diabetologické, kardiologické, plicní, gastroenterologické, spondylochirurgické, urologické a 

ambulance lůžkových oborů. V nemocnici je v nepřetržitém provozu radiodiagnostické 

oddělení a medicínské laboratoře. 

Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš je zaměřena na léčbu psychiatrických nemocí u 

dětí, jejím zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.  

Sdružená ambulantní zařízení poskytující ambulantní péči se nachází ve Velkém Meziříčí a 

Velké Bíteši.  

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé se nachází na území MAS v sedmi 

obcích v celkovém počtu 10 ordinací, samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a 

dorost v osmi obcích v celkovém počtu 12 ordinací, ordinace stomatologa v šesti obcích 

v celkovém počtu 15 ordinací, ordinace gynekologa ve čtyřech obcích v celkovém počtu 5 

ordinací. 

Samostatné ordinace lékařů specialistů (např. ORL, kožní, oční, psychiatrie, logopedie) jsou 

ve čtyřech obcích v celkovém počtu 24 ordinací. 

Ostatní samostatná zařízení jako rehabilitace, logopedie, psychologická poradna, 

stomatologická laboratoř se nachází na území v celkovém počtu 11 zařízení. 

Lékárny jsou na území MR ve čtyřech obcích v celkovém počtu 13 lékáren, vč. lékárny, která 

je umístěna v objektu nemocnice. 

Zdravotnická záchranná služba  

Výjezdovou základnou na území jsou města Velká Bíteš a Velké Meziříčí. 

 

2.3.6.3  Sociální služby 

 

Dle analýzy demografických údajů na území MAS je počet obyvatel v preproduktivní, 

produktivní i postproduktivní skupině relativně stálý, lze však do budoucna očekávat, že 

bude počet obyvatel v předproduktivním věku klesat. To může být ovlivněno tím, že klesá 

počet lidí, kteří se stávají ekonomicky aktivními v období od 14 do 20 let. Roste také počet 

lidí, kteří se ještě po dvacátém roku věku připravují na budoucí povolání.  
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Proces stárnutí ve spojení s dobrým zdravotním stavem obyvatel do budoucna může 

způsobit, a to už je v současné době i patrné, že se bude stále zvyšovat počet obyvatel ve 

věku nad 65 let. 

V důsledku tohoto procesu budou muset obce i občané změnit způsob svého chování. 

Z hlediska poskytování sociálních služeb je důležité i to, že vzhledem k nárůstu počtu starých 

lidí bude muset být přehodnoceno zejména vybavení službami pro seniory. Tento vývoj 

povede zejména ke zvýšení poptávky po terénních službách pro seniory a vyžádá si zaměření 

na efektivitu systému poskytování sociálních služeb uvedené cílové skupině. Na druhou 

stranu nižší porodnost může vést ke snižování absolutního počtu obyvatel s některými typy 

zdravotního postižení. Roztříštěná sídelní struktura pak vede k obtížím při zabezpečení místní 

dostupnosti sociálních služeb a ke zvýšené nákladovosti poskytování sociálních služeb.  

I starostové obcí vidí jako velký budoucí problém péči o staré, osamělé občany, o postižené 

občany, zvl. v malých obcích. V řadě malých obcí jsou sociální služby místně nedostupné 

Další potřebnou sociální skupinou jsou rodiny pečující o postižené osoby, ať už děti nebo 

dospělé. Rodiny, které o ně pečují denně, uvítají rozšíření a zkvalitnění poskytování služeb 

terénních i ambulantních (formou denních stacionářů, odlehčovacích služeb event. 

pečovatelské služby atd.). 

Pro zvýšení sociálně-právního povědomí, poskytování sociální poradenství pro celou šíři 

cílových skupin (dlouhodobě nezaměstnaní, mladiství, senioři atd.) mohou sloužit i 

komunitní centra, k jejichž vybudování se chystá několik obcí na území MAS. 

Na území MAS jsou poskytovány pobytové i terénní a ambulantní sociální služby. 
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Pobytové služby 

 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

lůžek) dle registru 

Domov Kamélie 

Křižanov, 

příspěvková org. 

Křižanov, Bystřice 

nad Pernštejnem, 

Osová Bítýška 

Žďár nad Sázavou Osoby 

s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

92 
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Chráněné bydlení 

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu 

skupinového, popřípadě individuálního bydlení. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita dle 

registru 

Domov Kamélie 

Křižanov, 

příspěvková 

organizace 

Křižanov, Velké 

Meziříčí, Osová 

Bítýška 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby 

s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

44 

 

Domovy se zvláštním režimem 

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových 

látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které 

mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních 

služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název poskytovatele Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita počet 

lůžek dle registru 

Domov pro seniory 

Velké Meziříčí, 

příspěvková org. 

Velké Meziříčí Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s chronickým 

duševním 

onemocněním 

36 

Domov Kamélie 

Křižanov, příspěvková 

organizace 

Kadolec Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s mentálním 

postižením 

Osoby s kombinov. 

postižením 

6 
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Domovy pro seniory 

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

lůžek) dle registru 

Domov pro 

seniory Velké 

Meziříčí, 

příspěvková 

organizace 

Velké Meziříčí Žďár nad 

Sázavou 

Osoby 

s chronickým 

onemocněním 

Senioři  

64 

 

Poliklinika Velká 

Bíteš, 

příspěvková 

organizace 

Velká Bíteš Žďár nad 

Sázavou 

Senioři  27 

Česká katolická 

charita – 

Charitní domov 

Moravec 

Moravec Žďár nad 

Sázavou 

Senioři 90 

 

Ambulantní a terénní služby 

Odborné sociální poradenství 

Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů 

sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, 

poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti 

trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života 

může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování 

kompenzačních pomůcek. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres dle sídla 

poskytování 

služby 

Cílová skupina 
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Občanská 

poradna Žďár 

nad Sázavou 

Žďár nad 

Sázavou, Velké 

Meziříčí 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby v krizi 

 

 

Denní stacionáře 

V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním 

onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název poskytovatele Místo 

poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita počet 

klientů dle registru 

Diecézní charita 

Brno, Oblastní 

charita Žďár n. S 

NESA – denní 

stacionář Velké 

Meziříčí 

Velké Meziříčí Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

18 

 

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, 

nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, 

posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností 

alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou 

pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo 

poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 

Diecézní charita 

Brno, Oblastní 

charita Žďár n.S. – 

Klub v 9 - centrum 

Žďár nad 

Sázavou, 

Bystřice nad 

Pernštejnem, 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s chronickým 

duševním onemocnění 

Ambulantní – 36 

Terénní - 1 
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služeb pro 

podporu 

duševního zdraví 

Žďár nad Sázavou  

 

Velké Meziříčí 

Chaloupky o. p.s., 

školská zařízení 

pro zájmové a 

další vzdělávání 

Baliny u Velkého 

Meziříčí 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s mentálním 

postižením 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby s tělesným 

postižením 

5 klientů 

Tyfloservis,o.p.s. 

Jihlava 

Jihlava 

Kraj Vysočina 

Jihlava Lidé ve věku 15 a více 

let, kteří jsou nevidomí 

či slabozrací nebo mají 

kombinované zrakové a 

další postižení.  

 

Denní kapacita 

terénní forma 

 2 klienti 

ambulantní 

forma 3 klienti. 

 

 

 

Osobní asistence 

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost 

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

 

Přehled poskytovatelů  

Název 

poskytovatele 

Místo 

poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 

Diecézní charita 

Brno, Oblastní 

charita Žďár nad 

Sázavou, Osobní 

asistence Velké 

Velké Meziříčí, 

Bystřice nad 

Pernštejnem, 

Žďár n. Sáz. 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s chronickým 

onemocněním 

Osoby s jiným zdravotním 

postižením 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

24 
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Meziříčí Osoby s mentálním postižením 

Osoby s tělesným postižením 

Osoby se sluchovým 

postižením 

Osoby se zdravotním 

postižením 

Osoby se zrakovým postižením 

Senioři 

 

Pečovatelská služba 

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají 

sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, 

a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve 

vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 

Městys Měřín Měřín Žďár nad 

Sázavou 

Senioři  

Osoby s tělesným 

postižením 

20 

Městys Křižanov Křižanov Žďár nad 

Sázavou 

Osoby 

s chronickým 

onemocněním 

Osoby s tělesným 

postižením 

Osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři  

Ambulantní – 10 

Terénní – 55 

Poliklinika Velká 

Bíteš, 

příspěvková 

organizace 

Velká Bíteš Žďár nad 

Sázavou 

Osoby 

s chronickým 

onemocněním 

Osoby s jiným 

zdravotním 

Ambulantní – 10 

Terénní – 60 
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postižením 

Osoby s tělesným 

postižením 

Senioři  

Sociální služby 

města Velké 

Meziříčí 

Velké Meziříčí Žďár nad 

Sázavou 

Osoby 

s chronickým 

onemocněním 

 Osoby se 
zdravotním 
postižením 

 Senioři  

Ambulantní – 

122 

Terénní – 122 

Zdeňka 

Lancmanová – 

osobní asistent - 

pečovatel 

Velkomeziříčsko, 

Bítešsko 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby se 

zdravotním 

postižením 

Senioři 

15 

 

Odlehčovací služby 

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, 

které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je 

umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita dle 

registru 

Domov bez 

zámku, 

příspěvková 

organizace 

Velká Bíteš, 

Náměšť nad 

Oslavou, Okříšky 

Třebíč Osoby 

s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

3 lůžka 

Sociální služby 

města Velké 

Meziříčí 

Velké Meziříčí Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

Senioři 

5 lůžek  

 



81 

   

 

Hospicová péče 

V roce 2015 jsou financováni níže uvedení poskytovatelé, kteří zabezpečují hospicovou péči v 

rámci uvedených registrovaných sociálních služeb. Poskytovatelé byli vybráni k podpoře 

v rámci zvláštního dotačního řízení a budou nadále podporováni na základě sledování 

efektivity a kontroly jejich činnosti.  

 

Přehled poskytovatelů 

 Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Druh služby / 

Kapacita 

Domácí hospic 

Vysočina, o.p.s., 

Středisko 

hospicové péče 

Nové Město na 

Moravě 

Nové Město na 

Moravě, Velké 

Meziříčí 

Žďár nad Sázavou Osoby 

s chronickým 

onemocněním 

Osoby s jiným 

zdravotním 

postižením 

Osoby v krizi 

Senioři 

Odlehčovací 

služby / 6 

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby 

dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je 

zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik 

souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být 

poskytována osobám anonymně. 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo 

poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita dle 

registru 

Diecézní charita 

Brno, Oblastní 

charita Žďár nad 

Sázavou – 

Žďár nad 

Sázavou, Velká 

Bíteš 

Žďár nad Sázavou Děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 

let ohrožené 

společensky 

Ambulantní – 35 

Terénní – 8 
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Ponorka - 

nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Žďár nad 

Sázavou 

nežádoucími jevy 

Osoby ohrožené 

závislostí nebo 

závislé na 

návykových 

látkách 

Osoby, které 

vedou rizikový 

způsob života 

nebo jsou tímto 

způsobem života 

ohroženy 

Diecézní charita 

Brno, Oblastní 

charita Žďár nad 

Sázavou,  

Wellmez - 

nízkoprahové 

zařízení pro děti a 

mládež Velké 

Meziříčí  

Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou Děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 

let ohrožené 

společensky 

nežádoucími jevy 

Osoby, které 

vedou rizikový 

způsob života 

nebo jsou tímto 

způsobem života 

ohroženy 

Ambulantní – 40 

Terénní – 8 

 

Tlumočnické služby 

Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám 

s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje 

běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 
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CENTRUM PRO 

NESLYŠÍCÍ A 

NEDOSLÝCHAVÉ 

KRAJE VYSOČINA, 

o. p. s. 

Jihlava, Havlíčkův 

Brod, Třebíč, 

Pelhřimov, Žďár 

nad Sázavou 

Jihlava, Havlíčkův 

Brod, Třebíč, 

Pelhřimov, 

 Žďár nad Sázavou 

Osoby se 

sluchovým 

postižením 

Ambulantní – 11 

(okamžitá 

kapacita) 

Terénní – 10 

(denní kapacita) 

 

Tísňová péče 

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a 

elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví 

nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 

ŽIVOT 90  Jihlava Jihlava 

(Kraj Vysočina)  

Jihlava 

(Kraj Vysočina) 

Osoby s chronickým 

onemocněním 

Osoby s tělesným 

postižením 

Osoby se zdravotním 

postižením 

Osoby se zrakovým 

postižením 

Senioři  

250 

 

Raná péče  

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, služba 

poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo 

jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na 

podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo 

poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita (počet 

klientů) dle 

registru 

Diecézní charita Třebíč Třebíč  Osoby s jiným zdravotním Ambulantní – 61 
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Brno, Oblastní 

charita Třebíč – 

Raná péče Třebíč 

postižením 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

Osoby s tělesným 

postižením 

Rodiny s dítětem / dětmi 

Terénní – 61 

Oblastní charita 

Havlíčkův Brod – 

Středisko rané 

péče Havlíčkův 

Brod 

Havlíčkův Brod Havlíčkův 

Brod 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby s jiným zdravotním 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

Osoby s tělesným 

postižením 

Rodiny s dítětem / dětmi 

Ambulantní – 6 

Terénní – 6 

Portimo, o.p.s. – 

Raná péče 

Nové Město na 

Moravě 

Žďár nad 

Sázavou 

Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby s mentálním 

postižením 

Osoby s tělesným 

postižením 

Rodiny s dítětem / dětmi 

Ambulantní – 10 

Terénní – 5 

Středisko rané 

péče SPRP České 

Budějovice 

Vysočina  Vysočina  Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby se zrakovým 

postižením 

Rodiny s dítětem / dětmi 

Ambulantní – 6 

Terénní – 6 

Středisko rané 

péče SPRP Brno 

Vysočina  Vysočina  Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby se zrakovým 

postižením 

Terénní – 130 

(roční kapacita) 
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Rodiny s dítětem / dětmi 

Centrum pro 

dětský sluch 

Tamtam, o.p.s. – 

Raná péče pro 

Moravu a Slezsko 

Vysočina  Vysočina  Osoby s kombinovaným 

postižením 

Osoby se sluchovým 

postižením 

Rodiny s dítětem/dětmi 

Ambulantní – 10 

Terénní - 125 

 

Telefonická krizová pomoc 

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu 

osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní 

situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. 

 

Přehled poskytovatelů 

Název 

poskytovatele 

Místo poskytování 

služby 

Okres Cílová skupina Kapacita 

STŘED, z. ú. Třebíč, Kraj 

Vysočina 

Třebíč  Osoby v krizi 

 

30 kontaktů/ 

týden 

 

 

2.3.6.4  Kulturní zařízení v obcích 

 

Největší centrum organizované kultury se nachází ve Velkém Meziříčí. Kulturní organizace 

města zde navazují svou činností na intenzívní společenský a kulturní život minulosti. 

Významnými organizačními složkami kultury jsou městská knihovna, muzeum, kino i kulturně 

společenské centrum Jupiter club. Organizují výstavy, koncerty a další významné kulturní 

akce. Na pestré mozaice kulturního života se podílí rovněž celá řada souborů a neziskových 

organizací. 

Hlavní kulturní a společenské akce:  

Sportovec města, Velikonoční výstava a Vánoční výstava, Festival muzejních nocí, Noc 

kostelů, Muzikanti dětem – charitativní koncert, MHF 13měst Concentus Moraviae, 

Velkomeziříčská pouť, Evropský festival filozofie, Harmonikáři, Velkomeziříčské kulturní léto, 

Dechovka v Dolních Heřmanicích, Historické slavnosti, 4 klíče k velkomeziříčské bráně, 

Gastroden , Adventní světýlka, Vánoční koncerty. 
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Druhým největším střediskem kultury je Informační centrum a Klub kultury Města Velké 
Bíteše  

OBEC Knihovn
a 

Kino Divadlo Galerie Muzeum Kulturní 
zařízení 
ostatní 

Středisko 
pro děti a 
mládež 

Sakrální 
stavba 

Baliny      1   

Blízkov      2  1 

Bory 1  1   2  2 

Březejc         

Březí 1     1  1 

Březské 1     1  1 

Černá      1   

Dobrá Voda 1     1  1 

Dol. Heřmanice 1     1   

Dol. Libochová      2  1 

Heřmanov 1     1  1 

Hor. Heřmanice         

Hor. Libochová        1 

Hor.Radslavice         

Jabloňov 1        

Jívoví 1     1   

Kadolec      1  1 

Kozlov 1        

Křižanov 1     1  1 

Křoví 1       1 

Kundratice      1   

Lavičky 1     1  1 

Martinice 1     1   

Měřín 1     1  1 

Milešín         

Moravec 1     1  1 

Netín      1  1 

Nová Ves      1   

Nové sady      1   

Ořechov 1     1  1 

Oslavice 1     1   

Oslavička         

Os. Bítýška 1     1  1 

Otín      1  1 

Pavlínov 1     2   

Petráveč      1   

Pikárec      1 1 1 

Radňoves         

Rousměrov 1     1   

Rozseč         

Ruda 1     1  1 

Sklené n. O. 1     1  1 

Skřinářov         

Skryje 1       1 

Stránecká Zhoř        2 

Sviny      1   

Tasov 1       1 

Uhřínov 1     1  1 

Újezd u Tiš.         

Velká Bíteš 1 1  1 1 8  2 
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Vel. Meziříčí 4 1  2 2 4 1 2 

Vídeň 1     1 1 1 

Vidonín 1     1   

Vlkov 1   1  1   

Záblatí         

Zadní Zhořec        1 

Žďárec 1     1  1 

Zdroj: ČSÚ 

Jak je z tabulky patrné, 19 obcí (z celkového počtu 58) na území MRS nedisponuje zázemím 

pro kulturní a společenský život. V jiných případech, kde se kulturní zařízení nachází, není 

ideální technická či funkční kvalita těchto zařízení, což dokazují projektové záměry obcí 

v oblasti rekonstrukce, výstavby či modernizace kulturních a společenských center.   

 

2.3.6.5  Sportovní zařízení v obcích 

Zázemí pro sportovní aktivity je soustředěno především do městských center – Velkého 

Meziříčí, Velké Bíteše, Měřína, Osové Bítýšky. 

Velké Meziříčí nabízí podmínky pro celoroční sportovní odvětví: zastřešený zimní stadion, 

fotbalové plochy, jedna s umělým povrchem, sportovní areál s volejbalovými i tenisovými 

kurty, krytou nafukovací halu pro házenou. Tělocvičny ZŠ jsou využívány pro volejbal, 

basketbal, florbal a jiné sporty. Významnou roli sehrává i sjezdařský areál „Fajtův kopec“ 

s možností umělého zasněžování i travního lyžování. Možnosti sjezdového lyžování nabízí i 

areál na Dědkově hoře. 

Velká Bíteš má rovněž zastřešený zimní stadion, fotbalové hřiště.  

                                                                                                                              

 

Zimní stadion Velká Bíteš     Osová Bítýška nabízí víceúčelovou halu  

 

Většina obcí na území masky má své fotbalové plochy, případně hřiště pro soutěže hasičů a 

mnohde jsou využívány pro rekreační a amatérské sportovní aktivity prostory v místních 

sokolovnách.  
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Přehled sportovních zařízení v obcích na území MAS 

OBEC Koupali
ště a 
bazény 

Hřiště (s 
provozovatelem, 
správcem) 

Tělocvičny, 
vč. školních 

Stadiony 
(otevřené, 
kryté) 

Zimní 
stadiony 

Areál pro 
sjezdové 
lyžování 

Jiné 
zařízení 
pro TV 

Baliny        

Blízkov  2      

Bory 1 3 1     

Březejc  1      

Březí  1      

Březské       1 

Černá  1     1 

Dobrá Voda  1      

Dol. Heřmanice  1  1 otevř.   1 

Dol. Libochová        

Heřmanov  1      

Hor. Heřmanice        

Hor. Libochová        

Hor.Radslavice        

Jabloňov  1      

Jívoví  1      

Kadolec        

Kozlov        

Křižanov  1 1     

Křoví  1 1     

Kundratice        

Lavičky  1      

Martinice  1      

Měřín  3 1   1 Dědkov 1 

Milešín        

Moravec   1     

Netín  1 1     

Nová Ves       1 

Nové sady  1      

Ořechov  1      

Oslavice  1      

Oslavička        

Os. Bítýška  1 1     

Otín        

Pavlínov  1      

Petráveč       1 

Pikárec        

Radňoves        

Rousměrov  1      

Rozseč        

Ruda  1     1 

Sklené n. O.        

Skřinářov        

Skryje        

Stránecká Zhoř  1      

Sviny        

Tasov  2 1     

Uhřínov  2      
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Újezd u Tiš.        

Velká Bíteš  9 4 1 otevř. 1  3 

Vel. Meziříčí 1 12 9 1 otevř. 1 1 5 

Vídeň  1      

Vidonín 1 1 1     

Vlkov  2      

Záblatí        

Zadní Zhořec  1      

Žďárec  1 1     

Zdroj: ČSÚ 

Jak vyplývá z uvedené tabulky, v některých obcích nenajdeme žádné sportovní zařízení. 

Existuje zde ve většině případů úzká souvislost mezi velikostí obcí a zastoupením 

sledovaných zařízení. Na základě dotazníkového šetření obce mají zájem o obnovu a rozvoj 

sportovního zázemí.  

 

2.3.6.6  Spolková činnost  

 

Spolková činnost na Velkomeziříčsku: 
 

Vlastivědná a genealogická společnost 

Zaměření: občanská genealogie, vlastivěda, badatelská činnost, vydávání publikací a jejich 

prodej, pořádání přednášek, besed a tematických zájezdů. 

Loutkoherecký soubor  

je duší loutkového divadla ve Velkém 

Meziříčí. Má 18 členů, kteří ve svém 

volném čase využívají podmínek v 

Jupiter clubu a pravidelně nacvičují 

pohádková představení pro nejmenší 

diváky již více jak půl století. Soubor je 

složen z členů různých věkových 

kategorií (nejmladší 14 let, nejstarší 90 

let - Václav Slabý, který v souboru 

účinkuje od jeho začátku). Někteří z 

nich jsou už druhou generací loutkařů. 

Soubor je složen z "vodičů a mluvičů" - 

tudíž ke každé loutce patří dva jedinci - 

jeden loutku ovládá a druhý ji 

propůjčuje svůj hlas. Jsou i členové, kteří ovládají obě činnosti. K divadlu samozřejmě patří i 

důležitá technická podpora - ozvučení, osvětlení, opona, režie, nápověda  a kulisy. 

Loutkoherecký soubor patří k nejaktivnějším zájmovým útvarům ve městě. Veškerou činnost 
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spojenou s loutkovým divadlem dělají bez finanční odměny. Největší odměnou pro ně jsou 

rozzářené dětské oči a potlesk na konci představení. 

Klub filatelistů při Jupiter club Velké Meziříčí pořádá výměnné schůzky jednou až dvakrát v 

měsíci  v budově Jupiter clubu, předsálí kina. Zájemci se seznámí vším, co je zajímá z oboru 

filatelie.  

Country kapela STETSON, o které můžeme slýchat bezmála už 26 let, pochází z Velkého 

Meziříčí. V roce 1981 založil country kapelu STETSON Karel Bílek, původně jako duo. V 

průběhu tří let se STETSON rozšířil o další muzikanty - flétna, kontrabas, foukací harmoniky, 

housle, mandolínu a banjo. Zvuk kapely a repertoáru byl ovlivněn do značné míry trempským 

zpěvníkem. Kapela se proto především pravidelně presentovala na Náměšťské placce a 

podobně zaměřených akcí. Výraznější přiblížení ke stylu country&western ovlivnil příchod 

hráče na pedálovou steelkytaru Pavla Abesky (1985). Zvuk si výběr písniček postupně 

směřoval k modernímu country. V té době i ozvučovací zařízení doznalo velmi kvalitní (na tu 

dobu) úrovně. 

Autorské, Invenční Divadlo Studentů – tak se jedním z několika možných způsobů dá 

vystihnout zkratka uskupení A.I.D.S. Tento spolek studentů, až na drobné výjimky z Gymnázia 

Velké Meziříčí 

Studna – amatérské divadelní uskupení studentů při Jupiter clubu 

Amatérský soubor Ikaros při Jupiter clubu, zaměřuje se na divadelní tvorbu a muzikály. 

Jazz club- členové jazz klubu se schází pravidelně, každou první sobotu v měsíci. Po stránce 

technické jim zajistíme kvalitní zvukovou aparaturu pro poslech jazzových hudebních 

skvostů. 

Horáčan – folklórní soubor 

Další spolky: 

Srdce Horácka o. s.  

Český svaz žen  

Spolková činnost na Bítešsku: 

Národopisný kroužek „Bítešánek“ reprezentuje Mateřskou školu U Stadionu již více jak 25 
let. Jeho činnost navazuje na bohaté folklorní tradice města, ale i na zvyky a tradice 
chudobného Horácka a Podhorácka. Každým rokem vychovává přibližně 20 dětí ve věku od 3 
do 6 let, nyní pod vedením Mgr. Naděždy Burianové a za klavírního doprovodu Dany 
Neklapilové.  
Dětský folklórní soubor Sluníčko 
 
Národopisný soubor Bítešan, školní děti 
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BÍTEŠAN, folklorní skupina dospělých  

Skupina nejstarších tanečníků národopisného souboru. Navazuje na mladší skupiny souboru. 

V současnosti se stává z 10 párů tanečníků ve věku od 15 do 25 let. 

Vznik Houslové muziky Bítešan bezprostředně souvisí s oživením činnosti podhoráckého 

národopisného souboru Bítešan z Velké Bíteše v roce 2002. 

Počátky muzejnictví ve Velké Bíteši spadají do období před sto léty, kdy tehdejší mladý učitel 

Jan Tiray (1853 - 1925) pořádal starobylé městské písemnosti a při té činnosti se zmiňoval o 

předmětech na radnici, jež by zasluhovaly ochrany a uchování. Z jeho popudu byl později 

založen muzejní spolek a dne 16. srpna 1925 slavnostně otevřeno městské muzeum. 

 

Bítešský hudební půlkruh je občanské sdružení, které si vytklo za cíl zpřístupnit obyvatelům 

regionu Velkobítešska krásnou, chcete-li „vážnou“ hudbu. Od roku 1997 pořádáme každou 

sezónu minimálně osm koncertů interpretů špičkové úrovně. Bítešský hudební půlkruh svým 

vznikem zaplňuje předešlé vakuum v oblasti vážné hudby na Velkobítešsku. Milovníci tohoto 

žánru byli odkázáni na koncerty v Brně, Praze či dalších městech. 

 

Jazz club - členové jazz klubu se schází pravidelně, každou první sobotu v měsíci. Po stránce 

technické jim zajistíme kvalitní zvukovou aparaturu pro poslech jazzových hudebních 

skvostů. 

 

2.3.6.7  Řízení obcí, informovanost, spolupráce 

 

Do území MR VMB spadá 58 obcí. Dvě z nich mají status města (Velké Meziříčí a Velká Bíteš), 

2 status městyse (Měřín, Křižanov), zbývající status obce.  

Město Velké Meziříčí je obcí s rozšířenou působností (ORP). Většina obcí z území MAS spadá 

pod ORP Velké Meziříčí, 5 obcí zahrnuje ORP Tišnov (obce Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd 

u Tišnova, Vratislávka, Žďárec), obec Horní Heřmanice spadá pod ORP Třebíč. 

Řízení obcí je možné posuzovat na základě předpokladů, které mají vliv na samotné vedení 

obce a jejich rozvoj.  

Jeden z předpokladů je dostatečné zajištění vedení obce. V současné době je v obcích na 

území MR 16 uvolněných starostů (27%) a 42 neuvolněných starostů (+ 3 uvolnění 

místostarostové)- (viz tabulka  -Řízení obcí) – v předchozím volebním období bylo 17 

uvolněných starostů). Vzhledem k administrativní náročnosti řízení obcí je počet uvolněných 

starostů nízký (uvolněný starosta může přispět k lepšímu řízení obce – hledat úspory při 

nakládání s veřejným majetkem, podílet se na přípravě rozvojových projektů, využívat cizí 

zdroje financování, komunikovat s občany v dané obci a komunitně plánovat atd. Jednou 

z významných komunitních obcí je obec Bory). Z uvedených údajů lze konstatovat, že ve 

většině obcí je vedení obce směřováno pouze k zajištění chodu obce.  
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Jako podklad pro řízení obcí slouží zpracované územní plány, strategické rozvojové plány, 

plány investic apod. Více jak polovina obcí na území MAS má zpracovaný plán územního 

rozvoje (34 obcí), v řadě obcí pracují na jeho aktualizaci. V některých dalších obcích probíhá 

projednávání k zadání územního plánu.  

Územní plán je dokument, který se týká široké veřejnosti (zástupců obcí, státní a veřejné 

správy, stavebníků atd.), tedy všech obyvatel a uživatelů území a řeší budoucí podobu 

(zaměření) veškerých ploch na území obce. Proto je velmi důležité, aby každá obec měla 

zpracovaný územní plán. I když se jedná o časově a zejména finančně velice nákladnou 

záležitost, věříme, že na území MAS budou mít všechny obce k dispozici územní plány, které 

budou sloužit k rozvoji obcí.  

Přehledová mapa o stavu zpracovaných územních plánů je uvedena v příloze SCLLD.  

Metodickou pomoc při řízení obcí nabízí rovněž Kraje (na území MAS se jedná o Kraj 

Vysočina a Kraj Jihomoravský). 

Řízení obcí   Rok 2011    Rok 2015 

Obec Starosta  Místo 

starosta  

Počet 

členů 

OZ 

Starosta Místo 

starosta 

Počet 

členů OZ 

Rada 

Baliny N N 7 N N 7  

Blízkov N N 9 U N 9  

Bory U N 15 U N 15 ano (5 čl.) 

Březejc N N 5 N N 5  

Březí N N 7 N N 7  

Březské N N 7 N N 7  

Černá N N 9 N N 7  

Dobrá Voda N N 9 N N 9  

Dolní 

Heřmanice 

U N 9 U N 9  

Dolní Libochová N N 7 N N 7  

Heřmanov N N 9 N N 9  

Horní 

Heřmanice 

N N 7 N N 7  

Horní 

Libochová 

N N 7 N N 7  
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Horní 

Radslavice 

N N 5 N N 5  

Jabloňov N N 7 N N 7  

Jívoví N N 7 N N 7  

Kadolec N N 7 N N 7  

Kozlov N N 7 N N 7  

Křižanov U N 13 U N 13  

Křoví  N N 15 N N 15  

Kundratice N N 7 N N 7  

Lavičky N N 7 N N 7  

Martinice U N 7 U N 7  

Měřín U N 15 U N 15 ano (5 čl.) 

Milešín N N 7 N N 5  

Moravec U N 9 U N 9  

Netín U N 9 U N 9  

Nová Ves N N 7 N N 7  

Nové Sady N N 7 N N 7  

Ořechov N N 9 N N 9  

Oslavice U N 9 U N 9  

Oslavička N N  

2místost. 

7 N N 

2místost. 

7  

Osová Bítýška U N 13 U N 13  

Osové N N  N N   

Otín U N 9 U N 9  

Pavlínov N N 9 N N 9  

Petráveč U N 9 U N 9  

Pikárec N N 9 N N 9  

Radňoves N N 9 N U 9  

Rousměrov N N 7 N N 7  
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Rozseč N N 7 N N 7  

Ruda U N 7 N N 7  

Sklené nad 

Oslavou 

N N 7 N N 7  

Skřinářov N N 7 N N 7  

Skryje N N 7 N N 7  

Stránecká Zhoř U N 11 U N 7  

Sviny N N 5 N N 5  

Tasov N N 9 N N 9  

Uhřínov N N 7 N N 7  

Újezd u Tišnova N N 7 N N 7  

Velká Bíteš U U 22 U U 21 ano 

Velké Meziříčí U U 23 U U 23 ano 

Vídeň U N 9 U N 9  

Vidonín N N 7 N N 7  

Vlkov N N 9 N N 9  

Záblatí N N 7 N N 7  

Zadní Zhořec N N 9 N N 9  

Žďárec N N 7 N N 7  

Zdroj: Mr 

Poznámka. U – uvolněný, N – neuvolněný 

Hospodaření obcí na území působnosti MR 

Problematika hospodaření obcí je složitá záležitost. Jednou z možností, jak charakterizovat 

hospodaření obce, je její rozpočet. Výše příjmů a výdajů podléhá mezi lety značným 

výkyvům, které mohou souviset například s realizací různých investičních akcí a příjmy 

z dotací na tyto akce.  

Na území MR v roce 2013 hospodařily 4 obce se schodkem vyšším než 3 mil. Kč (Blízkov, 

Bory, Osová Bítýška, Uhřínov). V roce 2014 zaznamenaly nejvyšší schodek města Velká Bíteš 

a Velké Meziříčí, dále pak obce Dolní Heřmanice a Bory. Nejvyšší příjmy a výdaje na 

obyvatele v roce 2013 měla obec Dolní Heřmanice (př. 92 tis., výd. 89 tis.). V roce 2014 měla 

nejvyšší příjmy v přepočtu na obyvatele obec Petráveč (82 tis.), rovněž nejvyšší výdaje (70 

tis.). V roce 2014 hospodařilo 47 obcí (z celkových 59) bez dluhů.  
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     Rok 2013 

 

Obec 

Počet 

obyvat

el 

 

Příjmy 

 

Výdaje 

Schodek 

(přebytek) 

Příjmy na 

obyvatele 

Výdaje  

na 

obyvatele 

Schodek 

(přebytek) 

 na 

obyvatele 

Baliny 123 1 494 000 1 171 000 323 000 12 000 9 000 3 000 

Blízkov 324 13 633 000 17 499 000 -3 868 000 41 000 53 000 -12 000 

Bory 790 40 008 000 44 491 000 -4 483 000 50 000 56 000 -6 000 

Březejc 141 4 197 000 1 428 000 2 769 000 29 000 10 000 19 000 

Březí 185 2 854 000 2 229 000 625 000 16 000 12 000 3 000 

Březské 206 3 119 000 3 083 000 35 000 17 000 17 000 0 

Černá 314 15 453 000 15 681 000 -228 000 50 000 51 000 -1 000 

Dobrá Voda 340 6 340 000 4 840 000 1 500 000 18 000 14 000 4 000 

Dolní Heřmanice 511 46 808 000 45 407 000 1 400 000 92 000 89 000 3 000 

Dolní Libochová 152 2 136 000 2 023 000 112 000 14 000 13 000 1 000 

Heřmanov 219 2 852 000 2 562 000 290 000 14 000 12 000 1 000 

Horní Heřmanice 131 5 868 000 3 771 000 2 097 000 40 000 26 000 14 000 

Horní Libochová 201 2 309 000 2 491 000 -182 000 12 000 13 000 -1 000 

Horní Radslavice 91 1 702 000 1 292 000 410 000 19 000 14 000 5 000 

Jabloňov 351 3 751 000 2 487 000 1 264 000 10 000 7 000 4 000 

Jívoví 296 3 623 000 2 673 000 949 000 13 000 9 000 3 000 

Kadolec 164 4 493 000 1 715 000 2 778 000 27 000 10 000 17 000 

Kozlov 198 2 072 000 1 334 000 737 000 11 000 7 000 4 000 

Křižanov 1892 32 703 000 26 606 000 6 096 000 17 000 14 000 3 000 

Křoví  562 8 428 000 8 719 000 -292 000 15 000 15 000 -1 000 

Kundratice 185 2 324 000 2 188 000 136 000 12 000 11 000 1 000 

Lavičky 477 5 350 000 4 771 000 578 000 11 000 10 000 1 000 

Martinice 438 4 297 000 3 465 000 831 000 10 000 8 000 2 000 

Měřín 1971 30 499 000 24 504 000 5 994 000 16 000 12 000 3 000 
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Milešín 86 1 256 000 1 169 000 87 000 14 000 13 000 1 000 

Moravec 596 7 365 000 5 805 000 1 560 000 12 000 10 000 3 000 

Netín 326 4 486 000 3 311 000 1 175 000 13 000 10 000 3 000 

Nová Ves 164 1 990 000 1 366 000 624 000 12 000 8 000 4 000 

Nové Sady 190 3 575 000 2 413 000 1 162 000 18 000 12 000 6 000 

Ořechov 318 4 762 000 5 497 000 -735 000 15 000 17 000 -2 000 

Oslavice 667 7 272 000 6 129 000 1 143 000 11 000 9 000 2 000 

Oslavička 107 1 352 000 919 000 432 000 12 000 8 000 4 000 

Osová Bítýška 864 20 379 000 23 921 000 -3 542 000 23 000 27 000  -4 000 

Otín 327 7 528 000 6 314 000 1 214 000 23 000 19 000 4 000 

Pavlínov 255 4 699 000 4 458 000 241 000 18 000 17 000 1 000 

Petráveč 182 7 177 000 4 340 000 2 837 000 32 000 20 000 13 000 

Pikárec 318 7 067 000 6 789 000 277 000 22 000 21 000  1 000 

Radňoves 107 1380 000 980 000 400 000 13 000 9 000 4 000 

Rousměrov 129 2 169 000 2 175 000 -6 000 17 000 17 000 0 

Rozseč 104 1 132 000 1 254 000 - 121 000 12 000 13 000 -1 000 

Ruda 356 8 982 000 9 039 000 -57 000 24 000 24 000 0 

Sklené nad 

Oslavou 

234 2 755 000 2 397 000 358 000 12 000 10 000 1 000 

Skřinářov 138 2 078 000 1 935 000 143 000 14 000  13 000 1 000 

Skryje 52 1 337 000 1 401 000 -64 000 21 000 22 000 -1 000 

Stránecká Zhoř 615 9 206 000 8 195 000 1 011 000 15 000 14 000 2 000 

Sviny 106 1 393 000 1 000 000 393 000 14 000 10 000 4 000 

Tasov 614 10 874 000 8 090 000 2 784 000 17 000  12 000 4 000 

Uhřínov 291 8 271 000 12 437 000 -4 166 000 27 000 41 000 -14 000 

Újezd u Tišnova 130 1 528 000 1 166 000 362 000 11 000 9 000 3 000 

Velká Bíteš 5 061 102 774 000 85 888 000 16 886 000 20 000 17 000 3 000 

Velké Meziříčí 11 750 209 996 000 211 659 000 -1 663 000 18 000 18 000 0 

Vídeň 407 5 028 000 6 112 000 -1 084 000 12 000 14 000 -3 000 
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Vidonín 170 3 060 000 2 088 000 972 000 19 000 13 000 6 000 

Vlkov 265 3 090 000  5 325 000 -2 235 000 12 000 20 000 -8 000 

Záblatí 189 2 379 000 1 237 000 1 142 000 12 000 6 000 6 000 

Zadní Zhořec 145 1 695 000 1 043 000 652 000 12 000 7 000 4 000 

Žďárec 372 5 906 000 4 457 000 1 449 000 16 000 12 000 4 000 

 

Rok 2014 

 

Obec 

Počet 

obyvat

el 

 

Příjmy 

 

Výdaje 

Schodek 

přebytek 

Příjmy na 

obyvatele 

Výdaje na 

obyvatele 

Schodek 

přebytek 

na 

obyvatele 

Baliny 120 1 631 000 1 207 000 424 000 13 000 10 000 3 000 

Blízkov 330 8 013 000 6 604 000 1 409 000 24 000 20 000 4 000 

Bory 800 35 009 000 42 368 000 -7 358 000 44 000 53 000 -9 000 

Březejc 141 2 246 000 1 873 000 373 000 16 000 13 000 3 000 

Březí 181 3 348 000 3 224 000 125 000 19 000 18 000 1 000 

Březské 200 3 544 000 3 173 000 372 000 19 000 17 000 2 000 

Černá 309 6 630 000 6 237 000 393 000 22 000 20 000 1 000 

Dobrá Voda 349 4 558 000 3 281 000 1 277 000 13 000 9 000 4 000 

Dolní 

Heřmanice 

513 15 328 000 27 142 000 -11 814 

000 

30 000 53 000 -23 000 

Dolní Libochová 157 2 356 000 2 238 000 118 000 15 000 14 000 1 000 

Heřmanov 216 3 392 000 2 519 000 873 000 16 000 12 000 4 000 

Horní 

Heřmanice 

134 4 296 000 4 692 000 - 396 000 29 000 32 000 - 3000 

Horní 

Libochová 

203 3 704 000 3 716 000 - 12 000 19 000 19 000 -0 

Horní 

Radslavice 

91 1 598 000 1 213 000 386 000 18 000 13 000 4 000 

Jabloňov 362 4 090 000 3 565 000 525 000 11 000 10 000 1 000 

Jívoví 292 3 837 000 2 723 000 1 114 000 13 000 9 000 4 000 

Kadolec 167 2 515 000 3 303 000 -788 000 15 000 20 000 -5 000 
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Kozlov 204 2 299 000 1 278 000 1 022 000 12 000 7 000 5 000 

Křižanov 1875 34 804 000 28 094 000 6 710 000 19 000 15 000 4 000 

Křoví  572 10 158 000 8 439 000 1 719 000 18 000 15 000 3 000 

Kundratice 187 2 355 000 2 198 000 157 000 12 000 11 000 1 000 

Lavičky 481 5 789 000 8 309 000 - 2 520 000 12 000 17 000 -5 000 

Martinice 443 5 809 000 6 450 000 -641 000 13 000 14 000 -1 000 

Měřín 1960 37 025 000 34 957 000 2 068 000 19 000 18 000 1 000 

Milešín 85 1 278 000 1 050 000 227 000 15 000 12 000 3 000 

Moravec 612 9 970 000 10 116 000 -146 000 16 000 17 000 -0 

Netín 324 4 619 000 3 800 000 819 000 14 000 11 000 2 000 

Nová Ves 162 2 090 000  1507 000 583 000 13 000 9 000 4 000 

Nové Sady 201 2 783 000 2 521 000 263 000 14 000 12 000 1 000 

Ořechov 311 6 720 000 5 755 000 965 000 21 000 18 000 3 000 

Oslavice 682 15 292 000 11 112 000 4 179 000 22 000 16 000 6 000 

Oslavička 107 1 420 000 1 072 000 348 000 13 000 10 000 3 000 

Osová Bítýška 878 26 597 000 23 824 000 2 773 000 30 000 27 000 3 000 

Otín 334 10 483 000 8 349 000 2 134 000 32 000 25 000 6 000 

Pavlínov 256 6 113 000 6 084 000 29 000 24 000 24 000 0 

Petráveč 213 18 096 000 15 540 000 2 557 000 82 000 70 000 12 000 

Pikárec 320 5 158 000 3 869 000 1 289 000 16 000 12 000 4 000 

Radňoves 106 1 590 000 1 239 000 352 000 15 000 12 000 3 000 

Rousměrov 129 1 717 000 1 625 000 92 000 13 000 12 000 1 000 

Rozseč 97  1 158 000 1 198 000 -40 000 12 000 12 000 0 

Ruda 362 6 405 000 5 488 000 917 000 17 000 15 000 2 000 

Sklené nad 

Oslavou 

235 2 792 000 1 872 000 920 000 12 000 8 000 4 000 

Skřinářov 144 2 196 000 2 276 000 -80 000 15 000 15 000 -1 000 

Skryje 55 2 898 000 2 876 000 22 000 46 000 46 000 0 

Stránecká Zhoř 608 8 960 000 6 325 000 2 635 000 15 000 11 000 4 000 
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Sviny 104 1 420 000 1 799 000 -378 000 14 000 17 000 -4 000 

Tasov 640 11 277 000 6 449 000 4 828 000 17 000 10 000 7 000 

Uhřínov 287 4 733 000 2 928 000 1 805 000 16 000 10 000 6 000 

Újezd u Tišnova 135 1 643 000 1 600 000 44 000 12 000 12 000 0 

Velká Bíteš 5 064 129 598 000 164 434 000 -34 836 

000 

25 000 32 000  -7 000 

Velké Meziříčí 11 662 277 615 000 351 457 000 -73 842 

000 

24 000 30 000 -6 000 

Vídeň 426 12 870 000 9 681 000 3 189 000 30 000 22 000 7 000 

Vidonín 170 2 991 000 2 328 000 663 000 18 000 14 000 4 000 

Vlkov 261 5 708 000 2 573 000 3 135 000 22 000 10 000 12 000 

Záblatí 205 2 820 000 1 600 000 1 220 000 14 000 8 000 6 000 

Zadní Zhořec 147 1 870 000 1 528 000 341 000 13 000 10 000 2 000 

Žďárec 366 6 483 000 5 106 000 1 378 000 18 000 14 000 4 000 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz, MF ČR 

 

 

 

Informovanost, spolupráce, partnerství 

Zásadní možností občana jak získat informace o dění v obci je účast na zasedání obecního 

zastupitelstva. K dalším využívaným způsobům předávání informací patří místní rozhlas, 

vývěsní tabule. Bohužel hlášení rozhlasu bývá časově omezené a vývěsní tabule jsou 

limitované dostupností. Další formou předávání informací jsou webové stránky obcí. Na 

území MR mají téměř všechny obce funkční webové stránky (pouze 3 obce nemají webové 

stránky – Kadolec, Nová Ves a Sviny). Stránky ovšem mnohdy nejsou pravidelně 

aktualizovány, jejich správa přináší relativně vysokou časovou náročnost a obce nemají na 

jejich administraci čas. Z uvedených důvodů se zmíněné formy přenosu informací nejeví jako 

ideální platforma pro předávání informací.  

Doposud méně rozšířeným zdrojem pro přenos informací jsou elektronické systémy, které by 

mohly být rychlým a účinným nástrojem pro komunikaci a aktuální informovanost (např. 

zasílání SMS, newsletteru, Facebook apod.) 

Významným informačním zdrojem pro obyvatele je obecní zpravodaj. U obecního zpravodaje 

je ovšem frekvence vydávání různá a uvedené informace o dění v obci jsou mnohdy 

http://monitor.statnipokladna.cz/
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neaktuální. Další možností pro zprostředkování informací jsou veřejná diskuzní fóra 

představitelů města s veřejností na vybraná rozvojová témata. V rámci takovýchto setkání je 

zajištěna i zpětná vazba, tedy i veřejnost se může okamžitě vyjádřit k daným tématům, 

navrhnout nová řešení a přispět tak k rozvoji obce. Diskuzní fóra se ale bohužel konají spíše 

ve větších sídlech (např. ve Velkém Meziříčí). V menších obcích, ve kterých působí 

neuvolněný starosta a místostarosta, jsou taková setkání méně častá. 

Se zprostředkováváním informací úzce souvisí spolupráce obcí. Starostové obcí mají zájem, 

mimo jiné také o informace ohledně grantových možností EU a ČR. V současné době existuje 

velké množství dotačních titulů, jejichž podmínky jsou velmi složité a obsáhlé. Starostové 

menších obcí uvítají pomoc v podobě podání stručných informací o klíčových podmínkách a 

možnostech těchto programů. Pomoc takovým obcím nabízí na našem území kromě  

Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko I MAS Most Vysočiny,o.p.s., jeho úkolem je 

zprostředkování vzájemné informovanosti, ochrana a prosazování společných zájmů, 

vzájemná spolupráce, realizace společných projektů, apod. Některé obce jsou zároveň členy 

Mikroregionu Tišnovsko. 

Obce na území MR se snaží také rozvíjet svou spolupráci s partnerskými městy a obcemi v ČR 

i v zahraničí. Partnerství s obcemi či městy mimo území MAS rozvíjejí bohužel jen větší 

města, viz tabulka. 

 

Obec Partnerské město 

Velké Meziříčí České Meziříčí 

 Valašské Meziříčí  

 Tisno (Chorvatsko) 

 Vansbro (Švédsko) 

Velká Bíteš Hanušovce nad Topľou (Slovensko) 

 Torrevecchia Pia (Itálie) 

 

 

2.3.6.8  Bydlení, bytová výstavba 

 

Pro vyhodnocení současného stavu v oblasti bydlení jsou východiskem data ze sčítání lidu, 

domů a bytů z roku 2011. Kraj Vysočina vykazoval nejvyšší podíl bytů v rodinných domech a 

zároveň také největší sídelní rozdrobenost v rámci ČR. Průměrné stáří trvale obydlených bytů 
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bylo na Vysočině vyšší než činil průměr ČR při současné nižší procentuální vybavenosti bytů, 

co se týče napojení na inženýrské sítě. Rovněž nižší procento bytů I. a II. Kvalitativní 

kategorie oproti průměru ČR a vyšší podíl starých bytů ukazuje na nižší kvalitu bytového 

fondu. Hlavní role při tvorbě a uplatňování bytové politiky zůstává i nadále státu, jenž 

disponuje finančními prostředky odpovídajícími složitosti a rozsahu problematiky bydlení, a 

dále plnoprávným občanům, nesoucí za své bytové poměry veškerou odpovědnost. Je 

nezbytné, aby státní bytová politika byla jasná, dlouhodobě stabilní a aby dotační tituly a 

podpory byly rovněž dlouhodobě neměnné a podpořené dostatečnými objemy finančních 

prostředků. Samozřejmostí by měla být dobrá legislativa s dobře vyváženými právy 

nájemníků a vlastníků bytů a vytvoření ekonomického prostředí umožňujícího dosáhnout 

investorům do bytové oblasti rozumné návratnosti vložených investic.  Jedno z potenciálních 

nebezpečí pro obyvatele v území masky je radon. Vysočina v tomto ohledu patří mezi nejvíce 

rizikové oblasti z celé České republiky. Jednou z navržených aktivit je snižování rizika ozáření 

obyvatel kraje vhodnými preventivními opatřeními.  

Kraj Vysočina vykazoval nejvyšší podíl bytů v rodinných domech a zároveň také největší 

sídelní rozdrobenost v rámci ČR. Průměrné stáří trvale obydlených bytů bylo na Vysočině 

vyšší, než činil průměr ČR při současné nižší procentuální vybavenosti bytů, co se týče 

napojení na inženýrské sítě. Rovněž nižší procento bytů I. a II. Kvalitativní kategorie oproti 

průměru ČR a vyšší podíl starých bytů ukazuje na nižší kvalitu bytového fondu.  

Hlavní role při tvorbě a uplatňování bytové politiky zůstává i nadále státu, jenž disponuje 

finančními prostředky odpovídajícími složitosti a rozsahu problematiky bydlení, a dále 

plnoprávným občanům, nesoucí za své bytové poměry veškerou odpovědnost. Je nezbytné, 

aby státní bytová politika byla jasná, dlouhodobě stabilní a aby dotační tituly a podpory byly 

rovněž dlouhodobě neměnné a podpořené dostatečnými objemy finančních prostředků. 

Samozřejmostí by měla být dobrá legislativa s dobře vyváženými právy nájemníků a vlastníků 

bytů a vytvoření ekonomického prostředí umožňujícího dosáhnout investorům do bytové 

oblasti rozumné návratnosti vložených investic.  

Bytová výstavba 

V tabulce jsou uvedeny údaje o počtech nově vystavěných bytů (celkem, z toho v rodinných 

domech a v bytových domech). Údaje v tabulce jsou seřazeny dle počtu vystavěných bytů, od 

nejmenšího počtu k nejvyššímu. 

U názvu obce je uvedeno, do jaké velikostní kategorie obec patří. 

 

2001-2012 

dokončené 

byty 

celkem 

byty 

v rod. 

domech 

byty 

v bytových 

domech 

A Baliny 0 3 0 
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A Březí 0 3 0 

A Horní Radslavice 0 2 0 

A Milešín 1 6 0 

B Březské 1 0 0 

A Kadolec 1 5 0 

A Rousměrov 2 13 0 

A Rozseč 2 0 0 

A Vidonín 2 7 0 

A Oslavička 3 3 0 

A Újezd u Tišnova 3 0 0 

A Březejc 3 0 0 

A Radňoves 3 4 0 

A Skřinářov 3 12 0 

A Vratislávka 3 11 0 

B Černá 4 5 0 

A Horní Libochová 4 7 0 

B Pavlínov 4 25 0 

A Sviny 4 2 0 

A Horní Heřmanice 5 6 0 

A Dolní Libochová 5 9 0 

B Kozlov 5 1 0 

B Jabloňov 6 4 0 

A Kundratice 6 51 0 

B Pikárec 7 26 0 

B Blízkov 7 5 0 

B Sklené nad Oslavou 7 20 0 

B Heřmanov 8 11 0 
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B Ruda 8 40 0 

B Jívoví 9 15 0 

A Nová Ves 9 13 0 

 

 

 

2001-2012 

bytová 

výstavba 

celkem 

byty 

v rod. 

domech 

byty 

v bytových 

domech 

B Otín 9 5 0 

A Petráveč 9 11 0 

B Uhřínov 9 10 0 

A Zadní Zhořec 9 30 0 

B Ořechov 10 15 0 

C Dolní Heřmanice 11 7 0 

B Martinice 11 4 0 

A Nové Sady 11 9 0 

A Skryje 12 1 0 

B Dobrá Voda 12 2 0 

B Netín 13 2 0 

B Vídeň 14 8 0 

B Vlkov 14 7 0 

A Záblatí 14 3 0 

B Žďárec 14 18 0 

C Tasov 15 4 0 

C Moravec 18 9 0 

C Stránecká Zhoř 19 109 59 

B Lavičky 20 116 123 

C Osová Bítýška 26 14 0 
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C Křoví 28 1 0 

C Bory 29 10 0 

C Oslavice 30 13 0 

D Měřín 43 5 0 

D Křižanov 60 3 0 

D Velké Meziříčí 252 2 0 

D Velká Bíteš 268 10 0 

 

celkem 1 109 737 182 

 

A=obec do 200 obyvatel 

B=obec od 201 do 500 obyvatel 

C=obec od 501do 1000 obyvatel 

D=obec nad 1001 obyvatel 

 

Pozn. První sloupec tabulky = nástavby, přístavby, domovy pro seniory aj. 

 

Nejvíce bytů se postavilo v obcích kategorie D, tedy s počtem obyvatel od 1001 výše. 

Městem kde se postavil největší počet bytů je Velká Bíteš, druhé největší město regionu. 

Dále vzestupně jsou uvedeny obce kategorie C, s počtem obyvatel od 501 do 1000. Jejich 

řadu narušuje jedna obec kat. B. 

Podíváme-li se na úvodní část tabulky, v ní jsou nejprve uvedeny obce s nejmenším počtem 

obyvatel a také v nich vznikl nejmenší počet nových bytů. Následují obce kategorie B. 

Jsou i výjimky, kdy např. v obcích kat. A byl postaven větší počet nových bytů, který je 

„zanesl“ do středu tabulky. 

Za sledované období bylo v regionu postaveno celkem 1 109 nových bytů. 

 

Jedno z potenciálních nebezpečí pro obyvatele v území masky je radon. Vysočina v tomto 

ohledu patří mezi nejvíce rizikové oblasti z celé České republiky. Jednou z navržených aktivit 

je snižování rizika ozáření obyvatel kraje vhodnými preventivními opatřeními.  
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V území působnosti MR: 

 

Velikost obce Dokončené byty celkem 

2001-2014 

Dokončené byty 

v rodinných domech 

2001-2014 

Dokončené byty 

v bytových domech  

2001-2014 

Do 200 obyvatel 100 69 0 

Od 201-500 obyvatel 321 286 16 

Od 501-1000 obyvatel 192 172 0 

Nad 1001 obyvatel 740 396 216 

celkem 1353 768 232 

 

NA území MR byla v období let  2001-2014 dokončeno celkem 1353 bytů. 

Nejvíce bytů bylo postaveno v obcích nad 1000 obyvatel, což jsou na území pouze 4 obce. 

Zajímavý je údaj o výstavbě bytových domů v poměrně malých obcích, s počtem obyvatel 

mezi 201-500, bylo postaveno celkem 16 bytových domů. Tato kategorie obcí zaznamenala i 

vysoký počet bytů v rodinných domech. Je potěšující, že výstavba rodinných domů na území 

pokračuje ve všech velikostních kategoriích obcí. 
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2.3.6.9  Bezpečnost obyvatel, kriminalita 

 

Ochranu obyvatelstva na území MR zajišťují složky integrovaného záchranného systému 

Kraje Vysočina a Kraje Jihomoravského. Většina obcí na území MR spadá pod Obvodní 

oddělení Policie Velké Meziříčí, 5 obcí zahrnuje Obvodní oddělení Policie Tišnov (jedná se o 

obce, které spadají pod Jihomoravský Kraj).  Na ochraně obyvatelstva se rovněž podílí 

Městská policie (pouze ve Velkém Meziříčí). 

Statistika kriminality se bohužel sleduje pouze po okresech a obvodech obcí s rozšířenou 

působností. Proto je následující tabulka věnována přehledu trestných činů v rámci 

Obvodního oddělení Policie Velké Meziříčí. 

Celkově lze konstatovat, že na území MR je nízká kriminalita.  

Ke zvýšené kriminalitě dochází v největším městě v rámci území MR, což je Velké Meziříčí. 

Jedná se zejména o lokality města, v kterých dosud nejsou instalovány kamerové body. 

Zvýšené množství trestných činů se objevuje v okolí zábavních center, na parkovištích 

umístěných ve městě na sídlištích a samotách. Z tohoto důvodu by bylo vhodné nainstalovat 

další kamerové body. Na základě policejních statistik OO PČR a statistik Města (městská 

policie, přestupková komise) Velké Meziříčí je zřejmé, že kriminalita v tomto území po 

prudkém růstu na konci 90.tých let mírně stagnovala, ale v meziročním porovnání let 2006 a 

2014 se zvýšila. K markantnímu zvýšení došlo zejména u loupeží. Jedná se především o 

vloupání do vozidel a krádeže z nich, krádeže celých vozidel, vloupání do objektů (prodejny, 

rodinné domy, školky, byty, soukromé firmy). Toto je připisováno na vrub bezprostřední 

blízkosti dálnice. Dochází rovněž k nárůstu případů rušení nočního klidu, vandalství a 

sprejerství (zejména při odchodu mládeže z diskotékových center).  
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Důležitou součástí při zabezpečení bezpečnosti obyvatel je kvalitní veřejné osvětlení. 

Soustava veřejného osvětlení je většinou ve vlastnictví obce a ta se stará o její údržbu. Ve 

většině malých obcí je však světelná soustava zastaralá, někde špatně rozvržená, takže na 

komunikacích vznikají hluchá místa, svítidla jsou poškozená a nefunkční.  Z těchto důvodů 

mají obce na našem území kvůli bezpečnosti obyvatel zájem o instalaci kvalitního veřejného 

osvětlení. A to i z důvodu ekonomického – moderní světelné soustavy kladou důraz na co 

možná nejvyšší efektivitu svítidel, což znamená nízkou spotřebu při vyhovujícím světelném 

výkonu. 

Zdravotnická záchranná služba má na území MR výjezdové stanoviště ve Velkém Meziříčí, 

Velké Bíteši a pro obce z Jihomoravského kraje v Tišnově.  

 

Počet trestných činů v rámci OO Policie Velké Meziříčí 

období počet 
trestných 
činů 

objasněné 
trestné činy 

index 
kriminality 

trestné činy počet 

Rok 2013 501 230 143,3 Vraždy 0 

    Znásilnění 0 

    Fyzické útoky 34 

    Loupeže 2 

    Vloupání do obydlí 18 

    Vloupání do chat a 
chalup 

13 

    Krádeže automobilů 6 

    Krádeže věcí z 
automobilů 

77 

    Krádeže jízdních kol 4 

    Výroba, držení a 
distribuce drog 

6 

    Řízení pod vlivem 27 

    Všechny zbývající 
činy 

314 

období počet 
trestných 
činů 

objasněné 
trestné činy 

index 
kriminality 

trestné činy počet 

Rok 2014 503 256 143,9 Vraždy 0 

    Znásilnění 1 

    Fyzické útoky 26 

    Loupeže 2 

    Vloupání do obydlí 16 

    Vloupání do chat a 
chalup 

8 

    Krádeže automobilů 10 

    Krádeže věcí z 77 
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automobilů 

    Krádeže jízdních kol 7 

    Výroba, držení a 
distribuce drog 

4 

    Řízení pod vlivem 25 

    Všechny zbývající 
činy 

327 

Zdroj: http://www.mapakriminality.cz/ 

 

 

 

 

 

Kriminalita dětí, osob ve věku 0-17 let na území ORP Velké Meziříčí za rok 2014 

Násilné činy celkem 1 

Krádeže, vloupání do bytu 0 

Krádeže motorových vozidel - jednostopých 0 

Krádeže věcí z automobilu 0 

Majetkové činy 3 

Šíření toxikomanie 3 

Ostatní trestná činnost 3 

Celkem: 10 
Zdroj: MÚ Velké Meziříčí 

 

2.3.7  Turistický ruch, rekreace 

Území Velkomeziříčsko-Bítešska zaujímá značnou část Českomoravské vrchoviny. Je tvořeno 

59 obcemi, které jsou soustředěny kolem největších obcí – měst Velkého Meziříčí, Velké 

Bíteše a dále městysů Měřína a Křižanova. Východní část MR již leží na území 

Jihomoravského kraje. Území protíná od západu k jihovýchodu nejdůležitější dopravní tepna 

ČR, dálnice D1 mezi Prahou a Brnem. Dálnice D1, přechází nad Velkým Meziříčím přes jednu 

z největších mostních staveb v ČR – dálniční most vysoký 76 m a dlouhý 426 m. Díky této 

dopravní tepně je mikroregion snadno dostupný ze všech částí naší republiky.                                                                                                                                  

Malebná krajina MR je vyhledávaná především milovníky zachovalé přírody – turisty, 

cykloturisty, houbaři a v zimě především milovníky běžeckého lyžování. 
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Terén – rozčleněný táhlými kopci, údolími řek a množstvím lesů – je přístupný nejen zdatným 

turistům, ale vhodné lokality k procházkám a lehčím túrám tu najdou senioři i rodiny 

s malými dětmi.  

Pro krajinu jsou charakteristické také rybníky, z nichž nejstarší byly zakládány již ve13.st. 

Značná část území má statut chráněných území. Jsou zde tedy místa s původní vegetací, 

vzácnými druhy rostlin a živočichů, rašeliništi a skalními útvary.  

  

                                                                                                        
 

Na své si přijdou i milovníci památek. V každé obci najdeme kapličku nebo zvoničku, 

kamenné a kovové kříže, smírčí kameny, ve větších obcích pak kostely a fary. 

 
   

O všechny tyto památky obyvatelé s láskou pečují.                                                                                                                         

Nepovšimnuty nezůstanou ani větší památné stavby – zbytky hradů, tvrzí, zachovalé zámky i 

javascript:joom_opendhtml('http://www.skivm.cz/index.php?option=com_joomgallery&func=watermark&id=1777&catid=97&orig=1&no_html=1&Itemid=17','LPV-Fajtak_34','','730','547')
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církevní stavby.                                                                                                                                                                       

Pro turisty i ostatní návštěvníky je region dobře připraven, i když v poslední době se 

projevuje nedostatek kapacit ubytovacích zařízení. Pobyt zde ocení zvláště ti, kteří hledají 

klidná místa mimo rušná turistická centra. 

Informační turistická střediska se nacházejí ve městech Velká Bíteš a Velké Meziříčí. 

Obyvatelé obcí žijí bohatým kulturním i společenským životem, o čemž svědčí množství 

různých tradičních akcí, které jednotlivé obce pořádají. 

        

K nejaktivnějším pořadatelům těchto akcí patří sbory dobrovolných hasičů. 

Těžko bychom hledali obec, kde nebyl Sbor dobrovolných hasičů založen. Jeho 

členové plní svoji základní funkci, tedy ochranu životů i majetku občanů, s láskou 

se starají o techniku, která v mnohých případech dosáhla již úctyhodného stáří. 

Vychovávají své nástupce, pořádají plesy, sportovní akce, akce pro děti, ve 

prospěch obce odpracují každý rok řadu brigádnických hodin. Obvykle to jsou 

právě oni, kdo se již dlouhá léta starají o pořádání různých sportovních, 

kulturních a společenských akcí. Zcela tak naplňují heslo, kterým se všichni 

dobrovolní hasiči řídí: “Bohu služ, vlasti přej, bližnímu pomáhej”. 

Z údajů o Kraji Vysočina vplývá, že: 

* počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních je vždy nejvyšší ve III.Q kalendářního 

   roku 

* hosté přenocovali v ubytovacích zařízeních Kraje vysočina v průměru necelé tři dny 

* co do návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení je Vysočina na předposledním místě 

   krajů ČR, na stejném místě je i v počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 
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Na území MAS se nejvíce ubytovacích kapacit nachází ve dvou největších městech, Velká 

Bíteš a Velké Meziříčí, dále pak v městysech Křižanov a Měřín. 

 

2.3.8  Zemědělství a lesní hospodářství 

Region se rozkládá ve Velkomeziříčském bioregionu hercynské podprovincie (Culek, 2005). 

Povrch Velkomeziříčska je podle Portálu veřejné správy tvořen z velké části nezavlažovanou 

ornou půdou. Vyskytují se zde i směsice polí, luk a trvalých plodin. Co se týče lesů, jsou v této 

oblasti zastoupeny především jehličnaté lesy, smíšené lesy a okrajově i listnaté lesy. 

Potenciálně přirozenou vegetaci tvoří povrch Velkomeziříčska z velké části biková bučina, 

v malé míře je zde zastoupena bučina s kyčelnicí devítilistou a ve velmi omezené míře se na 

tomto území vyskytuje biková anebo jedlová doubrava. 

Zemědělství 

Zemědělství, jako nedílná součást venkovského prostoru, je důležitým hospodářským 

odvětvím na území MAS. Kromě významu pro místní ekonomiku a trh práce má velký vliv na 

utváření a podobu krajiny kolem nás. Zemědělská výroba patří mezi odvětví, které nabízí a 

umožňuje lidem práci v obcích, tedy v místě. K důležitým zemědělským společnostem na 

území MAS patří: AGRO Měřín a.s., NIVA a.s. Vlkov, Hospodářské obchodní družstvo 

Jabloňov – Ruda, Farma rodiny Němcovy, Velkostatek Maria Podstatzka-Lichtensteinová atd. 

Půdní fond České republiky 

Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným 

výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek 

životního prostředí. Ochrana zemědělského půdního fondu, jeho zvelebování a racionální 

využívání jsou činnosti, kterými je také zajišťována ochrana a zlepšování životního prostředí. 
 

Půdní typy charakterizují půdy zejména podle toho, jaké množství humusu obsahují. V 

oblasti Velkomeziříčska -Bítešska se vyskytují převážné hnědé půdy, vytvořené většinou na 

zvětralinách žul a rul. Tyto půdy mají větší podíl zvětralin a jsou převážně zalesněné. 
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Na některých místech, zejména ve vyšších oblastech, jsou půdy značně kyselé přecházející v 

půdy podzolové. Jsou mělké, značně kamenité s hojnými organickými látkami pro pomalou 

mineralizaci v půdě. 

Celková výměra ČR je 7, 9 mil. ha. Největší díl – více než polovinu (54 %) – využíváme k 

zemědělské činnosti, tedy k produkci potravin a krmiv. Jedná se o činnost provozovanou na 

orné půdě, v sadech, vinicích a chmelnicích a trvalých travních porostech, jako jsou louky a 

pastviny, které zaujímají cca 1 mil. ha. Tyto plochy tvoří tzv. zemědělský půdní fond (cca 4,3 

mil. ha). Rozdělení celého půdního fondu je zobrazeno na následujícím grafu. 

 
Podíl zemědělské půdy v ČR k 31.12.2013 

 

Na jednoho obyvatele republiky připadá 0,42 ha zemědělské půdy, z toho 0,30 ha půdy orné, 

což je přibližně evropský průměr. Více než třetinu půdního fondu ČR tvoří lesní pozemky. Od 

roku 1995 ubylo 15 tis. ha zemědělské půdy, oproti tomu výměra lesní půdy vzrostla o 16 tis. 

ha. Z následující tabulky je zřetelné, že za posledních téměř 50 let nejvíce ubyla orná půda a 

to o 366 tis. ha. 

Porovnání výměry jednotlivých druhů pozemků ZPF v roce 1966 a 2013 (v hektarech) 

Druh pozemku 1966 2013 rozdíl 

Orná půda 3 3581 570  2 985 792 - 365 778 

chmelnice 9 427 10 312 + 885              

vinice 7 984 19 652 + 11 668 

zahrada 146 960 163 476 + 16 516 

http://www.ochrana-pudy.cz/wp-content/uploads/rozdeleni-zpf-2013.jpg
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Ovocný sad 48 092 46 172 - 1920 

TTp 950 100 994 461 44 361 

Zemědělská půda 4 514 133 4 219 867 - 294 266 

Lesní pozemek 2 599 628 2 663 731 + 64 103 

(zdroj: Půdní fond ČR) 

Orná půda pak zaujímá cca 38 % zemědělského půdního fondu (v Kraji Vysočina činí orná 

půda v roce 2014 275 404 ha). Asi třetinu půdy (33 %) ČR pokrývají lesy, které využíváme k 

rekreaci nebo jako zdroj surovin a léčiv (dřevo, byliny). Přibližně 15 % půdy zaujímají 

chráněná území. Dále půdy využíváme jako pozemky pro stavbu obydlí a různých zařízení, 

které slouží k výrobním účelům (haly) nebo ke sportovní a rekreační činnosti (hřiště, 

sportovní a relaxační centra).  

Zemědělská půda se v ČR nachází převážně v méně příznivých půdně klimatických 

podmínkách. Nadprůměrně úrodných orných půd je u nás přibližně 40 %, průměrně a 

podprůměrně úrodných půd je 54 % a pro zemědělskou činnost zcela nevhodných ploch je 

cca 6 %. 

Více než 20 % zemědělské půdy se v ČR rozkládá v nadmořské výšce nad 500 m n. m., z 

celoevropského hlediska české zemědělství náleží k typu podhorskému až horskému. Oblasti 

s vyšší nadmořskou výškou lze považovat za méně příznivé pro zemědělskou činnost. Díky 

poměrně vysoké hustotě zalidnění ČR má však zemědělská činnost tradici i v těchto 

oblastech. 

 

 

 

 

 

 

Graf: Využití území – struktura půdního fondu v ČR [%] 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/krajina/index.php?article=63
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Obrázek: Podíl zemědělské půdy v jednotlivých okresech ČR, 2011 (%) 

Zdroj: ČÚZK 
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Půdní fond – Kraj Vysočina 

 

Půdní druh výměra 

Zemědělská celkem 41 201 261 

- Z toho          orná 31 906 647 

                     trvalé travní porosty 8 220 412 

- Nezemědělská celkem 26 754 839 

- Z toho              lesní 20 622 230 

-                         Vodní plochy 115 472 

Celková výměra 67956100 

 
 

 
Úbytky půdního fondu jsou z velké části v Kraji Vysočina zapříčiněny požadavky na zalesnění, 

výstavbu průmyslových zón a obchvatů obcí sloužících k napojení těchto zón na dálnici D1. 

Územní plány obcí a jejich časté změny požadují další plochy pro nezemědělské využití. V 

roce 2006 bylo jen krajským úřadem odejmuto 169 ha zemědělské půdy, z toho většina pro 

účely zalesnění zemědělských půd (jde o odnětí v rozsahu od 1 do 10 ha zemědělské půdy, v 

této sumě není započten údaj o odnětí půdy do 1 ha, což je v kompetenci jednotlivých 

pověřených obecních úřadů s rozšířenou působností). 

Půdní fond na řadě míst ohrožuje vodní eroze, v poslední době zejména vlivem přívalových 

srážek dochází k poškození příznivých fyzikálních vlastností půdy. Vzrůstají plochy 

neobhospodařovaných pozemků. Ke kontaminaci zemědělských půd dochází lokálně, v 

návaznosti na některé stávající podniky a skládky. 
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Poměr zemědělské a nezemědělské půdy v okresech Kraje Vysočina 

 

 

 

 

Půdní fond- území MR 

Rok 2008 

V ROCE 2008 ČINILA CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ V KATASTRU OBCÍ V MR 47  453 ha. 

Z této výměry největší část, 61,8% je zemědělské půdy, nezemědělské půdy je 38,2 % 

 

Nezemědělská půda: 38,2%     Zemědělská půda:  61,8 % 

Z toho        z toho 

Lesní půda  27,8     zahrady   1,7% 

Vodní plochy  2,3%     ovocné sady  0,2% 

Zast.plochy  1,4     orná půda  48,5% 

Ostatní plochy  6,7     trvalé travní por. 11,4% 
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Rozdělení půdní plochy na zemědělské a nezemědělské pozemky 
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Zemědělská půda, složení 

 

Nezemědělská půda, složení 

 

Rok 2012 

V ROCE 2012 ČINILA CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ V KATASTRU OBCÍ V MR 47  448 ha. 

 

Z této výměry největší část, 62,2% je zemědělské půdy, nezemědělské půdy je 37,8 %. 

,Nezemědělská půda: 37,8     Zemědělská půda:  62,2 % 

Z toho        z toho 

Lesní půda 27,7      zahrady  1,7% 

Vodní plochy 2,3%      ovocné sady 0,2% 

Zast. plochy 1,4      orná půda 48,9% 

Ostatní plochy 6,5      trvalé travní por. 11,4% 
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Porovnání údajů, rok 2008 - 2012 

 

 

Výměra zemědělské půdy zůstala po celou dobu prakticky stejná, drobný úbytek ve výši 0,4% 

byl zaznamenán u orné půdy, a to v r. 2012. 
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Výměra nezemědělské půdy se také téměř nezměnila. Drobnou odchylku zaznamenala 

výměra lesní půdy, které v r. 2012 bylo o 0,1% výměry více než v roce2008, stejně půdy 

kategorie „ostatní“, o 0,2% více. 

 

Rok 2013 

V ROCE 2013 ČINILA CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ V KATASTRU OBCÍ V MR 47  454 ha. 

Z této výměry největší část, 61,8% je zemědělské půdy, nezemědělské půdy je 38,2 % 

 

Nezemědělská půda: 38,3     Zemědělská půda:  61,7 % 

Z toho        z toho 

Lesní půda  27,9     zahrady   1,7% 

Vodní plochy  2,3%     ovocné sady  0,2% 

Zast.plochy  1,4     orná půda  48,5% 

Ostatní plochy  6,7     trvalé travní por. 11,4% 
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Srovnání údajů za období let 2008 a 2013 
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Rok 2014 

V ROCE 2014 ČINILA CELKOVÁ VÝMĚRA POZEMKŮ V KATASTRU OBCÍ V ÚZEMÍ MR 

 47 456,6 ha. 

Z této výměry největší část, 61,8% je zemědělské půdy, nezemědělské půdy je 38,2 %. 

 

Nezemědělská půda:  18190,8 ha., tj. 38%  Zemědělská půda: 29 265,7ha, tj. 62% 

Z celkové výměry činí:         z toho 

Lesní půda  28%     zahrady     2% 

Vodní plochy  2%     ovocné sady  0% 

Zast.plochy  2%     orná půda  48% 

Ostatní plochy  7%     trvalé travní por. 11% 
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Z uvedených grafů je patrné, že v průběhu let 2008 – 2014 se poměr zemědělské a 

nezemědělské půdy na území MR téměř neměnil. Pouze v roce 2012 byla výměra 

zemědělské půdy o 0,4% vyšší. 
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Z grafu struktury zemědělské půdy je patrné, že území MR má téměř o 10% více orné půdy 

v porovnání s celorepublikovým průměrem (orná půda za ČR činí 70%).   

 

Závěr: 

V důsledku využití orné půdy (z celkové zemědělské půdy) je potřeba intenzívní zemědělství, 

ve kterém je potřeba mechanizace a obnova techniky, což jsou potřeby zemědělských 

podniků ( modernizace zemědělských podniků). 

V důsledku uvedené dominance orné půdy na našem území je důležité provádění 

protierozních opatření (vhodné hospodářské postupy, úpravy v krajině apod.). Je třeba dbát 

na vhodnou péči o krajinu při obhospodařování půdy. 

Na území MR se nachází vodní nádrž Mostiště, severně od Velkého Meziříčí, která je 

důležitou zásobárnou pitné vody. V jejím okolí je proto zemědělství regulované. 

 

Diskutovaným tématem je podpora agroturistiky na našem území. V současné době se 

aktivity v rámci agroturistiky spíše nerealizují. Najčastějšími uváděnými důvody jsou absence 

vhodných podmínek (atraktivní lokality atd.) a náročnost na realizaci (ochrana soukromí, 

chybějící kapacity apod.). Někteří zemědělci ovšem vidí značný potenciál v rozvoji 

agroturistiky a zvažují aktivity agroturistiky jako přidruženou činnost. Nejčastěji by se jednalo 

o vyjížďky na koních v kombinaci s možnostmi ubytování. Pro jezdeckou turistiku lze využít 

polních a lesních cest. Výhodou území MR je čistá a zachovalá příroda a také dobrý 

dojezdový čas od velkých měst (D1). Je třeba dbát ovšem na pravidla šetrného turismu. 

Na území je třeba pokarčovat v realizaci komplexních pozemkových úprav. Komplexní 

pozemkové úpravy ve smyslu zákona a ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 

uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí a zabezpečuje se využití pozemků a vyrovnání 

jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. Současně 

se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, 
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vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav 

slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní 

plánování. 
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Podnikání v zemědělství 

Počet evidovaných zemědělských podnikatelů v území MAS MOST Vysočiny: 

 Fyzické osoby Právnické osoby celkem 

k 13.01.2016 447 49 496 

Zdroj: MÚ, ORP Velké Meziříčí 

Území MR je považováno za bramborářskou oblast. Dále se na jejím území pěstuje 

především pšenice a řepka (podobně jako v celém Kraji Vysočina).  

Počet evidovaných zemědělských podnikatelů v Kraji Vysočina: 

 Fyzické osoby Právnické osoby celkem 

k 31.12.2013 3728 528 4256 

k 31.12.2014 3785 533 4318 

Z droj: www.eagri.cz 

 

Využití zemědělské půdy (ha) ČR  Kraj Vysočina Podíl na ČR v % 

Obiloviny celkem 
Pšenice celkem vč. špaldy 
Žito celkem 
Ječmen celkem 
Oves celkem 
Kukuřice na zrno 

1 428 930 
833 268 
41 763 
348 826 
45 330 
106 661 

142 218 
74 751 
6 609 
46 000 
6 644 
2 316 

10,0 
9,0 
15,8 
13,2 
14,7 
2,2 

Okopaniny celkem 
Brambory celkem 
Cukrovka technická 

87 099 
22 986 
62 893 

9 021 
8 700 
291 

10,4 
37,8 
0,5 

Technické plodiny clekem 
Řepka a řepice 

489 832 
416 449 

48 039 
42 391 

9,8 
10,2 

Zdroj: Výsledky ze strukturálního šetření v zemědělství v Kraji Vysočina, 2013 

Stavy hospodářských zvířat (ks) ČR  Kraj Vysočina Podíl na ČR v % 

Skot celkem 
Drůbež celkem 
Prasata celkem 
Ovce celkem 
Kozy celkem 
Koně celkem 
Králíci celkem 
Kožešinová zvířata 

1 368 813 
25 344 798 
1 574 399 
199 376 
17 903 
26 496 
40 815 
1 509 

212 561 
715 205 
254 867 
12 535 
1 868 
1 447 
4 369 
1 331 

15,5 
2,8 
16,2 
6,3 
10,4 
5,5 
10,7 
88,2 

Zdroj: Výsledky ze strukturálního šetření v zemědělství v Kraji Vysočina, 2013 

http://www.eagri.cz/
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Poskytované služby v zemědělství 

Zemědělské subjekty poskytující služby: ČR  Kraj Vysočina Podíl na ČR v % 

agroturistiku 
sportovní aktivity na venkově 
zemědělské služby pro odběratele 
péči o krajinu 
chov ryb 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

203 
57  
808 
329 
21 
169 

6 
1 
173 
70 
7 
31 

3,0 
1,8 
21,4 
21,4 
33,9 
18,4 

Zdroj: Výsledky ze strukturálního šetření v zemědělství v Kraji Vysočina, 2013 

 

Z diskuze se zemědělskými podnikateli vyplývá potřeba podporovat podnikatelské aktivity - 

pořizování technologií a rozvoj drobného podnikání. Větší zemědělské subjekty v oblasti jsou 

zaměřeny na kombinovanou zemědělskou výrobu – intenzivní rostlinnou výrobu doplňuje 

výroba živočišná (např. AGRO Měřín a.s.). Problémem je zastarávání technologického 

vybavení zemědělských podniků, nedostatečná úroveň investic se rovněž odráží ve stavu 

zemědělských staveb.  

Velký potenciál pro budoucnost je také spatřován v oblasti zpracování faremní produkce. Je 

potřeba však drobným zemědělcům pomoci s řešením základních požadavků na splnění 

legislativních norem („kuchařka“ pro zpracování produkce na farmě a prodej ze dvora; 

inspirace příklady dobré praxe přímo na farmách). Spotřebitelé si k nim cestu většinou už 

najdou sami. 

Lesy – lesní půda 

Les je jeden z nejpřirozenějších ekosystémů v České republice. Jako významný nositel 

druhové rozmanitosti představuje základ našeho životního prostředí. 

Kraj Vysočina 

Území kraje Vysočina je charakteristické maloplošným střídáním celků lesní a zemědělské 

krajiny; rozsáhlejší lesní komplexy se nacházejí spíše v pramenné oblasti hlavního 

evropského rozvodí ve Žďárských vrších. Lesy mají nepříznivou druhovou skladbu, kdy 

převažují smrkové porosty s nízkou stabilitou. 

V roce 2014 se lesy na Vysočině rozkládaly na výměře 207 230 hektarů, to je 30,5 % z celkové 

rozlohy kraje. Porostní půda tvořila 98,2 %, což je nejvyšší hodnota v rámci ČR. Lesní 

pozemky na Vysočině představují 7,8 % z celkové výměry lesů v České republice, mezi kraji je 

to čtvrtý největší podíl. Nejrozsáhlejší lesy se nachází v Jihočeském kraji (14,2 % z ČR) 

a nejmenší podíl lesních pozemků je evidován v Pardubickém kraji (5,0 % z ČR).  
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ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRAJE VYSOČINA vymezují lesní krajinu jako: 

  

- lidskými zásahy méně pozměněný krajinný typ;  

- lesní porosty zaujímají více než 70% plochy (nelesní enklávy v podobě sídel, zemědělských 

ploch apod. tvoří menší, izolované a lesem zpravidla zcela obklopené plochy);  

- charakteristická pohledová uzavřenost atd. 

Zásady územního rozvoje stanovují hlavní cílové využití krajiny pro:  

lesní hospodářství;  

cestovní ruch a rekreaci;  

bydlení;  

drobné místní ekonomické aktivity.  

 
 

Mezi prioritami „ Územního plánování Kraje Vysočina pro zajištění udržitelného rozvoje“ je 

m.j. i uplatnění mimoprodukční funkce lesů zejména v rekreačně atraktivních oblastech, s 

cílem umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území. 

 

Nezemědělská půda v ČR (rozloha celkem 3 662 230 ha) 

  

Rok 
  Lesní pozemky   Vodní plochy   Zastavěné pozemky   Ostatní plochy 

1990   2 629 483     157 541    126 073    685 790  

2012   2 661 889    163 965    131 800    704 577   
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Z celkové plochy Kraje Vysočina zaujímají pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) cca 

30,4 %, přičemž lesní porosty pokrývají cca 29,8 % plochy. Převážná většina lesních porostů v 

kraji je jehličnatých, listnatých porostů je pouze cca 10 %. Z dřevin je nejvíce zastoupen smrk 

ztepilý, který byl v roce 2006 na Vysočině také nejvíce vysazovanou dřevinou, z listnatých 

dřevin to pak byl buk lesní. V roce 2006 se v Kraji Vysočina zdravotní stav lesů v porovnání s 

rokem 2005 mírně zhoršil. 

 

Výměra lesní půdy v katastru obcí na území  MR 

 

Rok % lesní půdy 

z celkové výměry 

2008 27,8 

2012 27,7 

2013 27,9 

2014 28 

 

Výměra lesní půdy v hektarech činí 13 074 ha. 

Každá z obcí na území působnosti má ve vlastnictví m. j. i lesní půdu. Vlastníkem největší 

výměry je město Velká Bíteš (1892 ha). 

 

Obce (MAS) lesní pozemky v ha 

  
 Oslavička 139,3 

Skryje 87,4 

Újezd u Tišnova 153,9 

Pikárec 362,9 

Milešín 19,8 

Horní Heřmanice 144,5 

Tasov 379,7 

Baliny 252,3 

Blízkov 341,1 

Březejc 155,5 

Březí 75,9 

Březské 229,8 

Černá 281,0 

Dobrá Voda 210,7 

Dolní Heřmanice 563,0 

Dolní Libochová 56,3 

Heřmanov 144,8 
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Bory 810,0 

Horní Libochová 46,4 

Horní Radslavice 136,8 

Jabloňov 229,3 

Jívoví 140,9 

Kadolec 236,2 

Kozlov 128,0 

Křižanov 137,6 

Křoví 199,8 

Kundratice 28,1 

Lavičky 48,2 

Martinice 130,4 

Měřín 324,7 

Moravec 97,4 

Netín 175,2 

Nová Ves 135,1 

Nové Sady 28,1 

Ořechov 49,6 

Oslavice 222,6 

Osová Bítýška 164,8 

Otín 137,5 

Pavlínov 302,7 

Petráveč 91,1 

Radňoves 58,5 

Rousměrov 214,3 

Rozseč 11,4 

Ruda 361,5 

Sklené nad Oslavou 288,4 

Skřinářov 542,8 

Stránecká Zhoř 171,8 

Sviny 140,7 

  

Uhřínov 148,5 

Velká Bíteš 1892,2 

Velké Meziříčí 813,7 

Vídeň 95,0 

Vidonín 61,5 

Vlkov 151,7 

  

Záblatí 38,5 

Zadní Zhořec 146,6 

Žďárec 224,5 

    

celkem 13226,6 

 

Lesní pozemky dle typu hospodařícího subjektu (stav k 31. 12.) 
 

      v ha 
    

Ha 

Rok 
                                    

Lesní pozemky 
celkem

1))
          

v tom lesy 
 

 
státní 

 
měst a obcí soukromé ostatních majitelů 

2000 2 637 290 1 683 540 358 853 547 182 47 715 
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2001 2 638 917 1 649 852 379 843 558 576 50 646 

2002 2 643 058 1 627 751 390 981 567 606 56 720 

2003 2 644 168 1 627 776 397 400 560 463 58 529 

2004 2 645 737 1 617 323 399 471 562 295 66 648 

2005 2 647 416 1 612 451 402 151 566 377 66 437 

2006 2 649 147 1 605 252 404 361 573 887 65 647 

2007 2 651 209 1 601 517 406 760 567 031 75 901 

2008 2 653 033 1 598 708 407 712 564 696 81 917 

2009 2 655 212 1 599 615 409 439 547 665 98 493 

2010 2 657 376 1 597 119 410 639 555 999 93 619 

2011 2 659 837 1 598 026 411 646 544 144 106 021 

2012 2 661 889 1 593 763 415 121 540 320 112 685 

2013 2 663 731 1 591 338 418 086 557 381 96 926 

2014 2 666 376 1 536 905 419 069 564 396 146 006 

 
 

    Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální 
 

  

       

Vlastníci lesních majetků mají možnost být členy Sdružení vlastníků obecních a soukromých 

lesů v ČR (dále SVOL).  Jedná se o dobrovolnou organizaci s celorepublikovou působností, 

která sdružuje vlastníky a správce nestátních lesních majetků. Obce a lesní družstva obcí jsou 

ve SVOL organizovány přímo, a to v komoře obecních lesů. Soukromí vlastníci se podílejí na 

činnosti SVOL prostřednictvím komory soukromých lesů - samostatné právnické osoby, která 

je kolektivním členem SVOL. 

 

Z dotazníkového šetření vyplývají potřeby lesního hospodářství na území MR  především na 

strojní mechanizaci (a na výsadbu stromků a jejich údržbu).  

Druhým uváděným typem projektů jsou opravy polních a lesních cest. Také toto opatření 

má kromě hospodářského významu pozitivní dopad na možnosti trávení volného času v 

přírodě – zlepšování průchodnosti krajiny, využití pro cyklisty atd. Turistické a rekreační 

využití lesa patří k jeho nejmladším funkcím. Rozmach dopravy, především pak 

automobilismu, přiblížil dnes les lidem z měst. Statistiky ukazují, že stále více a více lidí 

vyhledává zdravé prostředí lesa, aby se zde zotavilo, aby alespoň na krátký čas uniklo 

přetechnizovanému prostředí velkých měst a průmyslových oblastí. 

MAS bude v lesích také podporovat obnovu a výstavbu odpočívadel, rozhleden, 

informačních tabulí, stezek či lesních cestiček s můstky apod. 

Opomíjenou oblastí našeho lesnictví je hospodaření v lesích tzv. drobných majitelů lesů, 

kterým byly lesy navráceny v restitucích. Jde o majitele staronové nebo jejich potomky, či 

příbuzné. Jsou to převážně lidé v důchodovém věku, soukromí zemědělci, členové stávajících 

zemědělských družstev, ale také v dosti značném počtu lidé pracující v jiných profesích, kteří 

mnohdy bydlí daleko od svých lesních majetků. Při péči o les je u všech těchto lidí rozhodující 

vztah k nabytému majetku, jenž může být velmi různý. Většina těchto majitelů má však jedno 
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společné: neznalost hospodaření, neznalost praktických činností v lese. Z tohoto důvodu je 

možné podpořit vzdělávací aktivity pro majitele drobných lesů (školení či instruktáž, 

poradenství), aby o ně mohli lépe pečovat. 

 

2.3.9  Podnikání, výroba, zaměstnanost 

Rozvoj podnikání 

 

Podnikatelské činnosti, právní formy podnikání 
 

Druh podnikatelské činnosti počty  

 r. 2008 r. 2012 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 486 490 

Těžba a Průmysl celkem 719 776 

Těžba a dobývání 0 0 

Zpracovatelský průmysl      693 705 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

2 50 

Zásobování vodou; činnosti souvis. s odpadními vodami,  24 21 

odpady a sanacemi   

Stavebnictví   589 639 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba  730 761 

motorových vozidel   

Doprava a skladování    131 136 

Ubytování, stravování a pohostinství   161 201 

Informační a komunikační činnosti   120 50 

Peněžnictví a pojišťovnictví  120 123 

Činnosti v oblasti nemovitostí  52 45 

Profesní, vědecké a technické činnosti     342 363 

Administrativní a podpůrné činnosti   28 36 

Veřejná správa a obrana; povinné soc.zab 99 111 

Vzdělávání   91 83 

Zdravotní a sociální péče   61 62 

Kulturní, zábavní a rekreační činnost 67 74 

Ostatní činnosti  225 288 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů a činnosti  0 0 

pro vlastní potřebu   

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů      0 0 

nezařazeno 32 207 

počet podnik. subjektů celkem 3974 4445 

   
právní formy podnikání   

 r.2008 r.2012 

státní organizace 56 55 
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a.s. 39 37 

Obchodní společnosti 425 487 

družstevní organizace 25 21 

živnostníci 2648 3034 

svobodná povolání 220 220 

zemědělští podnikatelé 294 294 

ostatní 334 334 

celkem 4041 4482 
Zdroj: ČSÚ 

 

V roce 2008 působilo na území MR celkem 3 974 živnostníků. 

Největší počet v oblasti VO a MO, oprav motorových vozidel 730 osob dále v průmyslu 

a stavebnictví. 

V roce 2012 podnikalo na území MR celkem 4445 živnostníků, tedy o 471 více než v roce 

2008. Zvýšený počet podnikajících FO se rozdělil především mezi tzv. neřazené činnosti (+70 

osob), podnikající v průmyslu (+57), ve stavebnictví (+50), v ubytovacích, stravovacích 

službách a pohostinství (+40 osob). 

Největší úbytek podnikatelů pak postihl informační a komunikační činnosti (-70 osob). 

 

Živnostníci jako forma podnikání byli jak v roce 2008 tak v roce 2012 nejčastěji užívanou 

formou podnikání (r. 2008 - 2648 , r. 2012 – 3034). 

Dále to byly obchodní společnosti a tzv. ostatní formy. 

Nejméně bylo v obou analyzovaných obdobích družstevních organizací a akciových 

společností. 

 
 

Nezaměstnanost 

 

Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna 

najít si placené zaměstnání. Nezaměstnaností rozumíme tedy existenci skupiny 

práceschopného obyvatelstva, které nabízí svou práci, ale nenachází pro ni na trhu práce 

uplatnění. Nezaměstnanost má negativní ekonomické a sociální důsledky. Nezaměstnanost 

způsobuje ztrátu statků a služeb, které by mohly být nevyužitými pracovníky vytvořeny. 

Současně zatěžuje státní rozpočet, protože jsou z něho vypláceny dávky v nezaměstnanosti, 

přináší celou řadu negativních sociálních důsledků a způsobuje pokles životní úrovně 

nezaměstnaných. 

Analýza nezaměstnanosti na území působnosti MR 

Následující tabulky specifikují údaje o nezaměstnanosti v analyzovaném období let 2008-

2014 na území v působnosti MR. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_pr%C3%A1ce
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Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat 

(tedy i zaměstnaným a nezaměstnaným), uvádí se v procentech. 
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Údaje za Kraj Vysočina / území MR 

rok Míra nezaměstnanosti 

V % 

Míra nezaměstnanosti 

Muži v % 

Míra nezaměstnanosti 

Ženy v % 

2008 6,89 /7,58 5,8/6,7 7,9/9,85 

2009 6,7/ 14,77 10,6/ 13,5 11,5/ 17 

2010 11,0/ 14,33 11,0/ 13,14 12,0/ 13,14 

2011 11,4/ 13,54 9,1/ 11,22 10,9/ 17,25 

 

Závěr: 

V území působnosti MR bylo nejnižší míry nezaměstnanosti dosaženo v r. 2008, nejvyšší pak 

v r. 2009. Od r. 2009 míra nezaměstnanosti na území v působnosti MR klesala. 

Míra nezaměstnanosti mužů byla nejnižší rovněž v r. 2008, nejvyšší v r. 2009. Do r. 2013 měla 

klesající tendenci, v r. 2014 se opět navýšila. 

Míra nezaměstnanosti žen byla nejnižší v r. 2014, nejvyšší pak v r. 2011. 

 

Míra nezaměstnanosti v porovnání s údaji za Kraj Vysočina 

Míra nezaměstnanosti na území v působnosti MR byla v celém analyzovaném období vyšší, a 

to ve všech porovnávaných obdobích i ukazatelích. 

 

Uchazeči o práci 

Z. č. 435/2004 sb., v aktuálním znění definuje uchazeče v §24: Uchazečem o zaměstnání je 

fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou 

pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem 

stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o 

zaměstnání. 
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rok 2008 2009 2010 2011 2013 2014 

Počet obyvatel/ 

z toho % uchazečů o zaměstnání 

36 144 

3,2% 

35 972 

5,9% 

36 038 

6,1% 

36 128 

5,3% 

36 142 

5,7 % 

36 234 

5,2% 

 

Z údajů v grafu a tabulce vyplývá, že nejvíce uchazečů o práci (ve smyslu platné právní 

úpravy) bylo na území MR evidováno v roce 2010 a přibližně stejný počet pak v r. 2013. 

Rozdíly v počtech evidovaných uchazečů v  obdobích po roce 2008 jsou však nevýznamné. 

V tabulce jsou uvedeny i procenta, kterými se počet evidovaných uchazečů podílí na 

celkovém počtu obyvatel. Srovnání s údaji za Kraj Vysočina je uvedeno na konci této kapitoly. 

 

Údaje o skupinách uchazečů o zaměstnání 

V následujících grafech jsou obsaženy údaje o skupinách osob vedených v evidenci uchazečů 

a zaměstnání, kterým je věnována zvláštní pozornost:  

 

a) Uchazeči, absolventi 

b) Mladiství uchazeči, tedy osoby do 18-ti let věku 

c) Uchazeči ve věku nad 50let 

d) Uchazeči OZP 

e) Uchazeči v evidenci nad 24 měsíců 
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V tabulce jsou, kromě počtu osob z jednotlivých kategorií dle grafů, uvedena i procenta, 

kterými se jednotlivé kategorie podílejí na celkovém počtu osob evidovaných jako uchazeči o 

zaměstnání v letech 2008, 2009, 2010, 2011 ,2013, 2014.  

 

Území MAS 

rok 2008 2009 2010 2011 2013 2014 průměr 

Počet osob 

v evidenci 

uchazečů 

1176 2131 2195 1950 2084 1884 1 903 

Uchazeči OZP 256 

21,7% 

304 

14,3% 

365 

16,6% 

327 

16,7% 

333 

15,9% 

319 

16,9% 

317 

17% 

Mladiství uch. 11 

0,9% 

 

7 

0,3% 

 

3 

0,14% 

2 

0,102% 

7 

0,33% 

 

´4 

0,21% 

5,6 

0,33 
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Uchazeči absolv. 105 

8,9% 

 

161 

7,5% 

178 

8,1% 

177 

9% 

137 

6,5% 

125 

6,6% 

147 

7,7 

Uchazeči 

v evidenci 

Nad 24 měsíců 

194 

16,4% 

197 

9,2% 

291 

13,6% 

427 

21,9% 

 

557 

26,7% 

779 

41,3% 

2445 

21,5 

Uchazeči st. 50-ti 

let 

285 

24,2% 

548 

25,7% 

558 

25,4% 

479 

24,6% 

582 

27,9% 

 490 

25,6 

 

Vybrané údaje o nezaměstnanosti za Kraj Vysočina, porovnání s údaji z území MR 

rok Rok 

2008 

Rok 

2009 

Rok 

2010 

Rok 

2011 

Rok 

2013 

Rok 

2014 

Počet  uchaz.o práci-KV/ 

území MR, počet osob 

17 874 

1176 

28 566 

2131 

29 410 

2195 

25 605 

1950 

28 152 

2084 

25 431 

1884 

Počet uch.o práci, podíl  

-území MR, % 

6,5 

 

7,5 

 

7,25 

 

7,5 

 

7,4 

 

7,42 

 

Mladiství uchaz., počet osob 

KV/MR 

129 

11 

129 

7 

109 

3 

109 

2 

109 

7 

80 

4 

Počet abs. uch.o práci, podíl 

-území MR, % 

8,53 

 

5,5 

 

2,77 

 

1,9 

 

6,5 

 

5,0 

 

Uchazeči 

nad 50 let, počet osob 

4 823 

285 

7 407 

548 

7 987 

558 

6 599 

479 

8 017 

582 

 

Uchazeči o zam. nad 

50let, podíl území MR, % 

5,9 

 

7,4 

 

7,0 

 

7,27 

 

7,3 

 

 

Uchazeči 

Absolventi, počet osob 

1 297 

105 

2 226 

161 

2 090 

178 

2 078 

177 

1 780 

137 

1 525 

125 

Uchazeči abs., podíl 8,1 4,16 8,3 8,5 7,6 8,2 
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Území MR, % 

Uchazeči 

 OZP, počet osob 

3 205 

256 

3 870 

304 

4 159 

365 

3 684 

327 

3 774 

333 

3 677 

319 

Uchazeči OZP, podíl 

Území MR, % 

7,9 7,8 8,7 8,8 8,8 8,6 

Uchazeči evid., podíl 

Nad 24 měs., počet osob 

3 000 

194 

2 867 

197 

4 033 

291 

5 255 

427 

6 613 

557 

10 384 

779 

Uchazeči, evid.nad 24 měs. 

Podíl , území MR, % 

6,4 6,8 

 

7,1 

 

8,1 

 

8,4 

 

7,5 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

rok 2008 2009 2010 2011 2013 2014 průměr 

Počet obyvatel/území MR 

z toho % uchazečů o 

zaměstnání 

36 144 

3,2% 

35 972 

5,9% 

36 038 

6,1% 

36 128 

5,3% 

36 142 

5,7 % 

36 234 

5,2% 

 

5,2 % 

 

Závěr: 

V analyzovaném období činilo % nezaměstnanosti na území MR v průměru 5,2%, přičemž 

nejvyšší bylo v r. 2010, nejmenší pak v roce 2008.  

Počtem nezaměstnaných, resp. počtem osob vedených v evidenci Úřadu práce, se území MR 

podílelo v analyzovaném období na počtu uchazečů o práci v Kraji Vysočina 7,26%. 

Na území byl, s výjimkou r. 2008, malý počet mladistvých uchazečů o práci a vyšší počet 

uchazečů nad 50 let a v evidenci ÚP nad 24 měsíců. 

Počet uchazečů-absolventů v každém roce analyzovaného období přesahoval 100 osob, 

v průměru činil 7,7% z počtu uchazečů evidovaných na ÚP. 

 

Skupinou s nejvyšším počtem evidovaných osob je skupina uchazečů ve věku nad 50let a 

v evidenci uchazečů nad 24 měsíců. Každá z těchto skupin činí v průměru více jak 20% 

z celkového počtu osob evidovaných u Úřadu práce. 

 



142 

   

2.4 Analýza problémů a potřeb 

 

V analýze problémů a potřeb jsou uvedena jednotlivá témata, problémové oblasti i konkrétní 

potřeby, které je třeba v rámci území MR řešit. Tato témata vycházejí z terénních šetření 

mezi starosty v jednotlivých obcích, z dotazníkového šetření, z kulatých stolů, ze společných 

diskusí, osobních pohovorů, které na území probíhaly, ale i z analýzy statistických dat a podle 

nich byly nastaveny jednotlivé priority, specifické cíle a opatření. Největší problémy vyvstaly 

např. v oblastech občanské vybavenosti a služeb, infrastruktury, zaměstnanosti a podnikání a 

v oblasti vzdělávání. V menší míře se jedná o oblasti životního prostředí.  

V analýze potřeb jsou uvedeny pouze potřeby obecného charakteru. Některé z potřeb 

nejsou uvedeny, protože závisí na individuálním řešení každé obce. 

Analýza problémů 

Občanská 
vybavenost 

       -    nedostatek prodejen na malých obcích 
       -    hrozba rušení pošt 
       -    špatný technický stav budov v majetku obce 
       -    obnova a doplnění vybavení SDH kat. 5 
       -    množství osaměle žijících seniorů v malých obcích 
       -    bezpečné umístění dětí v době školních prázdnin (školního volna) 

Vedení obcí - vysoká administrativní zátěž obcí 

- malá aktivní účast zastupitelů 

- zátěž přesunem opatrovnictví 

- realizace veřejných zakázek většího rozsahu 

- územní rozvoj je omezen vlastnictvím pozemků, kdy obec 
vyčerpala možnosti staveb na vlastních pozemcích a soukromí 
vlastníci nesouhlasí s prodejem 

Služby - nedostatečné sociální služby na malých obcích 

- špatná dostupnost zdravotnických služeb 

- malá četnost spojů veřejné dopravy 

Infrastruktura - špatný technický stav MK 

- chybějící kanalizace, popř. v nevyhovujícím stavu 

- nedostatek ČOV a úpraven vody 

- dokončení plynofikace (25% obcí není plynofikováno) 

- chybí účelové cyklostezky a cyklotrasy 

- obnova spojení mezi obcemi polními cestami 

- nedostatek bezpečnostních prvků v dopravě (semafory, značené 
přechody, zpomalovací pásy apod.) 

- špatný technický stav budov (školy, školky) 

- nevyhovující vybavení škol a školek (zvláště na venkově) 

Zaměstnanost a 
podnikání 

- nedostatek kvalifikovaných pracovních sil (technické obory, 
řemesla) 

Vzdělávání - neexistence vysoké školy v území, ani vyšší odborné 

- slučování středních škol s hrozbou následného zrušení 
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- konkurenční boj základních škol o žáky 

- konkurenční boj o děti mateřských škol (MŠ ve městech mají 
plné kapacity, MŠ v některých malých obcích mají nedostatek 
dětí) 

- nedostatek SOŠ a učilišť na území předpokládá dojíždění do škol 
mimo region (někteří z absolventů zůstávají trvale bydlet mimo 
region) 

- kvalifikované další vzdělávání, např. dálkového typu je možné 
pouze mimo území působnosti MR 

- řešení situace ve středním a vyšším školství nespadá pod 
pravomoc obcí 

Cestovní ruch - nedostatek ubytovacích kapacit mimo měst území MR 

- špatný technický stav drobných památek a sakrálních staveb 

- nevyužité možnosti agroturistiky 

- krátkodobý pobyt turistů 

- malá propagace území  MR 

Životní prostředí - nízká ochota investovat do ochrany životního prostředí a nízká 
osobní zodpovědnost 

- černé skládky 

- hlukové zatížení způsobené dopravním provozem 

- emisní zatížení způsobené dopravním provozem a vytápěním 
nekvalitními pevnými palivy a používáním zastaralých typů kotlů 

- zadržování vody v krajině a ochrana orné půdy 

- zachovat funkce lesa 

 

Analýza potřeb 

Hospodářství, 
ekonomika  

- zvýšení výše prostředků pro obce z RUD 

- rozšíření zaměření národních dotací dle potřeb obcí 

- odměna za výkon funkce neuvolněného starosty byla stanovena 
právním předpisem dle zásad odměňování pro uvolněné 
funkcionáře 

- kvalifikované pracovní síly (technické, řemeslné) 

- právní prostředí: obtížné vymáhání práva, velké množství 
složitých právních předpisů často aktualizovaných 

- zajištění zásobování potravinami v malých obcích 

- zvýšit povědomí o možnostech čerpání dotací 

- modernizace vybavení zemědělských a potravinářských podniků 

- zvýšení počtu podnikatelů, zvláště v malých obcích 

- podpora nových pracovních míst, flexibilních úvazků a 
znevýhodněných skupin zaměstnanců 

Životní prostředí - zadržování především dešťové vody v území 

- zvýšení kapacity ČOV 

- ochrana PF 

Život v obcích - investice do ubytovacích zařízení určených pro seniory 

- preventivní opatření pro seniory (podomní obchodníci apod.) 
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- modernizace zázemí a vybavení SDH 

- aktivizace komunitního života a komunitního plánování 

- podpora partnerství (MAS, mikroregiony) 

- podpora malotřídek (svazkových škol) 

- zřízení knihoven mezigeneračních, vybavených audionahrávkami 
pro postižené a seniory 

- Rozvoj a udržitelnost subjektů poskytujících sociální služby, 

rozšíření nabídky ambulantních a terénních služeb 

- Rozvoj a udržitelnost subjektů poskytujících sociální služby, 

rozšíření nabídky ambulantních a terénních služeb 
 

Cestovní ruch - propagace území jako celku (neexistence zásadních turistických 
cílů) 

- využití zájmu cykloturistů o území 

 

Problémy a potřeby, které je možno řešit prostřednictvím PRV jsou vyznačeny žlutě.  

Problémy a potřeby, které je možno řešit prostřednictvím IROP jsou vyznačeny modře.  

Problémy a potřeby, které je možno řešit prostřednictvím OP Z jsou vyznačeny růžově.  

Problémy a potřeby, které je možno řešit prostřednictvím OPŽP jsou vyznačeny ŠEDĚ. 

 

Ostatní zjištěné potřeby a problémy nejsou financovatelné v rámci integrovaného nástroje. 

 

2.5 SWOT analýza 

 

Dotazníkové šetření, které proběhlo u občanů v obcích na území MR, bylo završeno 

komunitním projednáváním těchto výsledků dotazníkového šetření. Setkání občanů se 

uskutečnilo na čtyřech místech území MR tak, aby mohla být zajištěna účast všech 

začleněných obcí  zapojených v MR. 

Samostatně jsou popsány vybrané rozvojové oblasti. 
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   2.5.1 SWOT analýza – PRIORITA Životní prostředí a cestovní ruch, kulturní 

    dědictví 

 

 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Čisté životní prostředí 

Vysoké zastoupení lesů 

Nulová těžební činnost 

Kvalitní ovzduší 

Dopravní návaznost na velká centra (D1) 

Třídění a ukládání odpadu 

Ovzduší ovlivňováno emisemi z dopravy a 

domácností 

Nízká ochota investovat do ochrany 

životního prostředí a nízká osobní 

zodpovědnost 

Nízká atraktivita území 

Neexistence objektů s vysokou návštěvností 

Nedostatečně rozvinutá infrastruktura 

cestovního ruchu (občerstvení, půjčovny 

atd.) 

Nízký ubytovací potenciál 

Nepropojená síť cyklistických tras, resp. 

chybějící cyklotrasy a cyklostezky 

Slabá propagace regionu navenek 

Informační a orientační systém pro turisty 

Špatný stav kulturních památek a nedostatek 

finančních prostředků 

Krátkodobý pobyt turistů 

O - Příležitosti T - Hrozby 

Změna přístupu obyvatel ve vztahu k ŽP 

Ekologická osvěta 

Rozvoj a ochrana kulturního, duchovního a 

přírodního dědictví 

Zanesení nemovitých památek do katastru 

nemovitostí 

Zavádění inovací do propagace kulturního 

dědictví (např. elektronický průvodce) 

Nastavení a využití dotací k rozvoji turistické 

infrastruktury  

Rozvoj agroturistiky 

Tvorba územních plánů a strategických 

dokumentů obcí 

Posílení propagace a publicity cestovního 

ruchu 

Eroze půdy 

Nezájem obyvatel o ochranu krajiny 

Nezájem turistů o poznávání regionu 

Vysočiny 

Narůstající vandalismus ve vztahu 

k památkám a přírodě 

Nedostatek finančních prostředků na 

budování turistické infrastruktury 
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  2.5.2 SWOT analýza – PRIORITA Život v obcích  

  

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Fungující svazek obcí 

Stabilní počet obyvatel 

Spolkový život v jednotlivých obcích 

Aktivní činnost dobrovolných hasičů 

Existence folkloru 

Pestrá nabídka kulturních, společenských a 

sportovních akcí 

Dostupné vzdělávání 

Malá zadluženost obcí, dobrá schopnost 

splácet krátkodobé úvěry 

100% vybavení Czech pointem 

Neexistence vyloučených lokalit 

 

Nevyhovující a nedostatečné zázemí 

některých sportovních, společenských a 

kulturních zařízení 

Nekvalitní zázemí pro činnost spolků 

Nevhodné nastavení dotační politiky 

Vysoká administrativní zátěž obcí 

Horší dostupnost lékařů 

Nevědomost o nabízených sociálních 

službách 

Mezigenerační vztahy a komunikace 

O - Příležitosti T - Hrozby 

Oživení a rozvoj místních kulturních tradic 

Vznik aktivních spolků (např. 

environmentálních) 

Podpora volnočasových aktivit pro děti, 

mládež, mladé rodiny s dětmi a 

znevýhodněné skupiny obyvatel 

Využití komunitního života 

Investice do sociálních služeb (byty a domy 

s pečovatelskou službou, sociální bydlení 

apod.) 

Rozvoj a udržitelnost subjektů poskytujících 

sociální služby, rozšíření nabídky ambulantních 

a terénních služeb 

Koncepce pomoci občanům seniorského 

věku mimo stávající legislativu 

Přicházející trendy na nové volnočasové 

aktivity a potřeba rozvoje příslušné 

infrastruktury, podpora dětských skupin  

Větší zapojení obyvatel do rozhodovacích 

procesů 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Stárnutí populace 

Odchod mladých a aktivních obyvatel do 

větších měst 

Úbytek zájemců o spolkové aktivity 

(nedostatek času, pohodlnost apod.) 

Postupná ztráta zájmu a povědomí o 

místních tradicích a lidové kultuře 

Snížení dostupnosti lékařské péče, sociálních 

služeb 

Vznik sociálně vyloučených lokalit 

Rušení pošt na malých obcích 

Přesunutí povinností státu na malé obce 

ohledně opatrovnictví 
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2.5.3 SWOT analýza – PRIORITA Technická, dopravní a školská  

 infrastruktura  

  

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Dálnice D1 – dostupnost center 

Špatný stav komunikací 

Chybějící cyklostezky a in-line stezky (lidé 

dojíždějící do práce, či děti dojíždějící do škol 

nemohou z důvodu bezpečnosti na 

komunikacích využívat cyklodopravu) 

Venkovské školy 

Dobrá dostupnost internetového připojení 

Třídění a ukládání odpadu 

Školní družiny ve Velkém Meziříčí 

Hluk – rostoucí doprava blízko dálnice 

Nízká dopravní obslužnost 

Vyšší náklady na dopravu 

Absence obchodů na menších obcích 

ČOV – zastaralé vodovody 

Neexistence vysoké školy 

Špatné materiální vybavení malých škol 

Konkurence mezi městskými školami 

Nedostatek finančních prostředků na opravy 

škol, provoz škol, investice a platy 

zaměstnanců 

Nedostatek školních družin na venkově 

Neexistence školních klubů 

O - Příležitosti T - Hrozby 

Bezpečnost dopravy, chodníky v malých 

obcích, veřejné osvětlení, bezbariérové 

přístupy 

Oprava a vybudování spojovacích cest mezi 

obcemi 

Rozvoj infrastruktury pro volnočasové 

aktivity 

Podpora středních škol s odborným a 

uměleckým zaměřením 

Využití opuštěných vesnických objektů 

Spolupráce obcí a škol na území MAS 

Zřízení školních družin 

Přistěhování nových rodin s dětmi 

Stavba obchvatu města 

Podpora plynofikace 

Nová napojení na ČOV 

Uzavření D1 

Nedostatek financí na drahé infrastrukturní 

projekty 

Složitá administrativa dotačních programů  

 Snížení počtu spojů autobusů a vlaků 

(veřejná doprava z malých obcí, školních 

autobusů) 

Rušení venkovských škol 

Nezájem obcí a škol o vzájemnou spolupráci 

Absolventi škol se nevrátí do regionu 

z důvodu pracovní neuplatnitelnosti 

Rostoucí agresivita vůči pedagogům, šikana 

ve školách 

 

 

 

 

2.5.4 SWOT analýza – PRIORITA Zemědělství a lesní hospodářství 
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S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Nízké množství škodlivin v ovzduší   

Množství rybníků v regionu 

Plocha orné půdy 

Vysoká zalesněnost 

Vodní nádrž Mostiště (zásobárna pitné vody) 

 

 

Užívání hnojiv 

Nevyhovující prostředí zemědělských 

podniků 

Špatný stav lesních a polních cest 

Slabá aktivita zemědělských podniků v 

oblasti cestovního ruchu (agroturistika) 

Škody způsobené návštěvností v lesích 

Nevyhovující strojní mechanizace pro lesy 

  

O - Příležitosti T - Hrozby 

Rozvoj zemědělských podniků 

Podpora konkurenceschopnosti 

zemědělských produktů na místním trhu 

(farmářské trhy, prodej ze dvora) 

Využití biologického odpadu zpět do půdy 

Investice do rozvoje lesnictví 

Zaměření na ekologické zemědělství, 

motivace k péči o krajinu 

Využívání alternativních zdrojů energie  

Obnova strojní mechanizace pro lesy 

Spolupráce obcí a podnikatelů 

Modernizace vybavení zemědělských a 

potravinářských podniků 

Realizace komplexních pozemkových úprav 

 

Eroze půdy 

Špatný stav koryt řek 

Extrémní výkyvy počasí, ohrožení 

zemědělské a lesní půdy působením 

klimatických podmínek 

Nešetrný turismus 

Nemoci zvířat, ryb a stromů  

  

 

 

 

 

 

2.5.5 SWOT analýza – PRIORITA Podnikání, výroba, nezaměstnanost 

   

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

Průmyslové zóny zvyšující ekonomiku a 

nabídku pracovních příležitostí 

Strategická pozice regionu mezi městy Praha 

a Brno (D1), dopravní dostupnost 

Ekonomické prostředí založené na malých a 

středních podnicích  

Zaměstnanost znevýhodněných skupin 

obyvatel 

Nedostatek pracovních sil – kvalifikovaných 

(řemeslníků atd.), žáků technických oborů 

Výjezd kvalifikované pracovní síly mimo 

region kvůli vyšším příjmům 
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Vysoké daně a odvody 

Podniky neumějí využít podpor a dotací 

 

O - Příležitosti T - Hrozby 

Příchod nových firem se zájmem investovat 

do regionu, vznik nových pracovních míst 

Podpora podnikání na venkově (nabídka 

zaměstnání i v malých obcích) 

Dotační podpora začínajících podnikatelů  

Zájem podnikatelů o sociální podnikání 

Využití moderních technologií a jejich rychlé 

zavádění  

Flexibilní formy práce 

 

Slabá podpora podnikatelů 

Zvyšující se nezaměstnanost 

Hrozby zaplavení českého trhu výrobky z 

Asie, Polska a nízká podpora domácí 

produkce  

Zvýšení daní a odvodů pro podniky 

Stárnutí populace 

Malá přizpůsobivost dotačních titulů 

skutečným potřebám 

 

 

 

2.5.6 SWOT analýza celková 

 

S - Silné stránky W - Slabé stránky 

S1. Existence MAS, dobré vazby mezi MAS na 

území Kraje Vysočina 

S2. Čisté životní prostředí 

S3. Klidný ráz regionu, dobré podmínky pro 

život 

S4. Spolkový život, činnost dobrovolných 

hasičů 

S5. Vysoká zalesněnost 

S6. Stabilní osídlení 

S7. Stabilní počet obyvatel 

S8. Silná věková skupina obyvatel 

v produktivním věku 

S9. Neexistence vyloučených lokalit 

S10. Nízká kriminalita 

S11. D1 

S12. Základní školství i v menších obcích 

S13. Široké spektrum poskytovaných 

sociálních služeb 

S14. Dostatečně hustá síť komunikací 

S15. Kanalizační a vodovodní síť se průběžně 

W1. Chátrající kulturní/duchovní památky a 

drobné sakrální stavby 

W2. Rušení pošt na malých obcích 

W3.Špatný stav komunikací 

W4. Nedostatečné zajištění bezpečnosti 

v obcích (přechody, osvětlení…) 

W5. Malá podpora cyklodopravy (chybějící 

síť cyklotras a cyklostezek) 

W6. Propojení obcí - cesty 

W7. ČOV – zastaralé vodovody 

W8. Nedostatečná péče o seniory a osamělé 

osoby 

W9. Zastaralé a nevyhovující zázemí JSDH  

W10. Nižší počet obyvatel s vysokoškolským 

vzděláním 

W11. Nedostatečné napojení na hlavní 

železniční koridor  
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doplňuje  

O - Příležitosti T - Hrozby 

O1. Společné projekty (MAS, mikroregionů) 

O2. Rozvoj a ochrana kulturního, duchovního 

a přírodního dědictví 

O3. Investice do sociálních služeb (byty a 

domy s pečovatelskou službou, sociální 

bydlení atd.) 

O4. Meziobecní spolupráce v různých 

oblastech (odpady, sociální služby atd.) 

O5. Rozvoj základní a doprovodné 

infrastruktury cestovního ruchu, podpora 

dlouhodobých turistických pobytů v regionu 

O6. Rozvoj agroturistiky 

O7. Zlepšení dopravní obslužnosti malých 

obcí 

O8. Rozvoj zemědělských podniků, investice 

do rozvoje lesnictví 

O9. Kvalitní materiální vybavení škol 

O10. Podpora vzdělávání, rekvalifikací, 

dalšího vzdělávání, univerzit 3 věku  

O11. Budování multifunkčních center, 

komunitních center 

O12. Převládající středoškolské vzdělání 

obyvatel 

O13. Zkvalitňování zázemí poskytovatelů soc. 

služeb a rozšiřování kapacit 

T1. Nezájem o ochranu životního prostředí 

T2. Znečišťování prostředí 

T3. Extrémní výkyvy počasí, ohrožení 

zemědělské a lesní půdy působením 

klimatických podmínek 

T4. Výskyt černých skládek 

T5. Stárnutí populace v obcích 

T6. Opatrovnictví obcí 

T7. Legislativní změny 

T8. Omezení dopravních spojů 

T9. Nevhodné nastavení dotační politiky 

T10.Senioři jako cílová skupina trestných 

činů   

T11. Vandalismus 

T12. Zvyšování dlouhodobé nezaměstnanosti 

obyvatel 

T13. Rozvoj a ochrana kulturního, 

duchovního a přírodního dědictví 

T14. Vysoká administrativní zátěž (při 

dotačním řízení, v podnikání, v místní 

samosprávě) 

T15. Dostupnost zdravotní a sociální péče 

T16. Nedostatek finančních prostředků na 

úhradu sociálních služeb  

T17. Rušení venkovských škol 

T18. Slučování škol 

T19. Ekonomická krize 

 

 

 

3 STRATEGICKÁ ČÁST 

 

Rozvojová strategie Mikroregionu Velkomeziříčísko-Bítešsko  pro období 2014-2020 je 
stěžejním dokumentem, který definuje problémy, potřeby, rozvojové cíle a priority daného 
území. Tento dokument obsahuje i dílčí, tematicky zaměřené části, tzv. programové rámce, 
které řeší rozvoj regionu do většího detailu v souvislosti s podporou z jednotlivých 
operačních programů.  
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Klíčové oblasti  

Na základě výsledků dotazníkových šetření, jednání u kulatých stolů, místních šetření a 

analýzy statistických dat byla stanovena dlouhodobá rozvojová vize území a z vize vyplývající 

klíčové oblasti rozvoje území. 

Čtyři klíčové oblasti jsou základními pilíři rozvoje území: 

 

Klíčová oblast A – V obcích to žije 

- zahrnuje oblasti rozvoje komunit (vzhled obcí, služby pro obyvatele, cestovní ruch, 

komunitní život) 

Klíčová oblast B -  Chceme, aby tu žily i naše děti 

- V území musí být vybudováno kvalitní zázemí pro život- infrastruktura, podmínky pro 

podnikání a práci 

- Chceme vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání, nová odvětví a vytvářet v nich 

podmínky pro zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatel 

Klíčová oblast C – Vážíme si přírody a práce našich předků 

- Území MAS je venkovskou oblastí, oblastí lesů, přírody,půdy, kterých si vážíme a 

které chráníme 

- Vážíme si i tradic, a to nejen kulturních: chceme zachovávat tradiční výroby i 

zemědělské podnikání, využívat místní zdroje  

Klíčová oblast D – Jsme bezpečný, stabilní a učící se region 

- Život v regionu musí být pro jeho obyvatele bezpečný v celé škále tohoto pojmu, od 

ochrany života a zdraví a bezpečnost majetku po bezpečnost prostředí a dobré 

mezilidské vztahy 

- Vážíme si vzdělání a vzdělaných lidí, lidí, kteří jsou ochotni se stále učit a vzdělávat a 

kteří jsou pro region zárukou jeho prosperity a stability 

 

 

3.2 Strategické cíle, specifické cíle, opatření 

  

Strategické cíle, specifické cíle, opatření 
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Strategické cíle jsme zformulovali na základě hlavních závěrů analytické části tak, abychom 

naplnili stanovenou vizi. Ke splnění strategických cílů jsme přijali specifické cíle, skládající se 

z jednotlivých opatření. Strategické a specifické cíle budou naplněny postupně, jak budou 

plněna jednotlivá opatření. 

 

Přehled strategický ch cílů, specifických cílů a jednotlivých opatření strategie 

 

Klíčová oblast 1     V obcích to žije 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)  

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 1 Potřeby života v obci a v cestovním 
ruchu 

 

 

SP C 1.1 Podpora komunitního života v obci 

OP 1.1.1 Podpora vzniku komunitních plánů 

OP 1.1.2 Podpora výstavby polyfunkčních 
komunitních center 

OP 1.1.3 Podpora komunitních akcí, partnerství  

SP C 1.2 Podpora zachování tradic OP 1.2.1 Podpora pořádání místních tradičních 
akcí 

OP 1.2.2 Podpora činnosti spolků 

OP 1.2.3 Zapojování mladých občanů do života v 
obci 

SP C 1. 3 Podpora volnočasových aktivit OP 1.3.1 Podpora činnosti knihoven, sportovních 
zařízení 

 OP 1.3.2 Podpora kulturního života se zvláštním 
zaměřením na ochotnické soubory a další aktivity 
občanů 

OP 1.3.3 Podpora zařízení sloužících 
k volnočasovým aktivitám dětí do 15ti let 

OP 1.3.4 Podpora zájmových aktivit (např. 
rukodělné činnosti) 

SP C 1.4 Podpora zachování dostupnosti 
základních služeb 

OP 1.4.1 Zachování prodejen smíšeného zboží, 
pošt, zdravotních středisek 

OP 1.4.2 Podpora prodeje prostřednictvím 
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Pojízdných prodejen 

SP C 1.5 Vzhled obce OP 1.5.1 Podpora obnovy kulturních památek a 
dalších staveb 

OP 1.5.2 Úpravy veřejných ploch 

OP 1.5.3 Pomoc při vyhledávání možnosti pro 
využití starých nevyužívaných objektů 

OP 1.5.4 Podpora výstavby klidových, 
odpočinkových zón k odpočinku a setkávání 
všech generací 

SP C 1.6 Zlepšení podmínek pro rozvoj 
cestovního ruchu 

OP 1.6.1 výšení ubytovacích kapacit 

OP 1.6.2 Pořízení Propagačních materiálů 
zahrnující území v působnosti MAS, tematicky 
zaměřené, v několika jazykových mutacích  

OP 1.6.3 Rozšíření stávající sítě cyklotras, popř. 
budování cyklostezek 

OP 1.6.4 Podpora agroturistiky 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 2 Potřeby zdravotnictví a sociálních 
služeb 

 

SP C 2.1 Zajištění dostatečné kapacity a 
dostupnosti praktických a zubních lékařů 

OP 2.1.1 Zajištění chybějících kapacit základní 
lékařské péče:  Aktivita místních samospráv a VZP 

OP 2.1.2 Zlepšení dopravní dostupnosti základní 
lékařské péče za pomoci místních samospráv 

SP C 2. 2 Zvýšení kapacit a dostupnosti terénních 
a ambulantních sociálních služeb 

OP 2.2.1 Zkvalitnění a rozšíření zázemí 
poskytovatelů sociálních služeb 

OP 2.2.2 Budování polyfunkčních komunitních 
center 

OP 2.2.3 Podpora poskytování ambulantních 
terénních soc. služeb i v malých obcích  

 

SP C 2.3 Podpora činnosti zařízení poskytujících 
sociální služby a dalších aktivit této oblasti 

 

OP 2.3.1 Podpora poskytování vybraných 
sociálních služeb  

POP 2.3.1.1 Podpora aktivit směřující k 
profesionální realizaci sociální práce  

POP 2.3.1.2 Další programy a činnosti v rámci 
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sociálního začleňování nad rámec/mimo režim 
zákona č. 108/2006 Sb.  

SP C 2.4 Zajištění ubytování pro seniory 
s poskytováním základních sociálních služeb ve 
venkovských oblastech 

OP 2.4.1 Podpora výstavby bytů vhodných pro 
seniory (obce, sdružení obcí, mikroregion apod.) 

 

Klíčová oblast B    Chceme, aby tu žily i naše děti 

 
STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 3 Potřeby v oblasti zaměstnanosti   

SP C 3.1 Podpora zaměstnanosti a vzniku nových 
pracovních míst 

OP 3.1.1 Podpora flexibilních forem práce 

OP 3.1.2 Podpora vzniku nových pracovních míst 

OP 3.1.3 Podpora adaptability starších 
pracovníků 

OP 3.1.4 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na 
trhu práce  

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 4 Potřeby v oblasti podpory podnikání  

SP C 4.1 Stabilizace podnikání v malých obcích OP 4.1.1 Podpora nových a rozvoje stávajících 
podnikatelů (nové pracovní síly, rozšíření objektů 
k podnikání, nákup technologií apod.)  

OP 4.1.2 Využití možnosti finanční dotace pro 
zahájení podnikatelské činnosti  

SP C 4.2 Vytvoření podmínek pro podnikání 

 

OP 4.2.1 Vytvoření zón pro podnikání v územních 
plánech 

OP 4.2.2 Informace o dotacích z národních i 
evropských zdrojů 

OP 4.2.3 Využívání možností podpory vzniku 
pracovních míst 

OP 4.2.4 Podpora podnikání v oblasti 
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agroturistiky 

OP 4.2.5 Podpora rekonstrukce objektů 
vhodných pro podnikání 

SP C 4.3 Zvýšení zaměstnanosti OP 4.3.1 Využívání flexibilních forem práce 

OP 4.3.2 Vznik sociálních podniků 

SP C 4.4 Podpora sociálního podnikání OP 4.4.1 Založení (rekonstrukce) sociálního 

podniku (environmentálního podniku) 

OP 4.4.2 Podpora činnosti sociálního podniku 

(environmentálního podniku) 

SP C 4. 5 Podpora řemeslných činností OP 4.5.1 Podpora investic do řemeslných činností 

OP 4.5.2 Podpora udržitelnosti učňovského 
školství  

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 5 Rozvoj infrastruktury  

SP C 5. 1 Zlepšení kvality místních komunikací OP 5.1.1 Průběžné opravy s využíváním dotačních 
titulů 

SP C 5. 2 Zvýšení podílu cyklodopravy pro účely 
dopravy do zaměstnání, škol apod. 

OP 5.2.1 Podpora budování účelových cyklotras a 
cyklostezek 

SP C 5. 3 Dopravní infrastruktura OP 5.3.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy 
technickými opatřeními (bezbariérovost apod.) 

OP 5.3.2 Využívání polních cest jako spojnice 
mezi obcemi (budování, opravy) 

 

 

 

 

 

Klíčová oblast C  Vážíme si přírody a práce našich předků 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 
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SC 6 Potřeby v oblasti životního prostředí  

SP C 6.1 Zajištění dostupnosti a kvality pitné vody 
pro obyvatelstvo 

OP 6.1.1 Podpora výstavby a rekonstrukcí 
vodovodů, úpraven vody 

SP C 6.2 Kvalitní čištění odpadních vod OP 6.2.1 Podpora výstavby a rekonstrukcí 
kanalizací a ČOV 

SP C 6.3 Ochrana ovzduší OP 6.3.1 Podpora kvality vytápění (výměna kotlů) 

OP 6.3.2 Podpora plynofikace 

SP C 6.4 Odstranění nežádoucí hlukové zátěže 
v okolí D1 

OP 6.4.1 Doplnění protihlukových bariér 

SP C 6.5 Komunální ochrana životního prostředí OP 6.5.1 Podpora osvěty o problematice černých 
skládek na území MAS  
OP 6.5.2 Zmonitorovat černé skládky na území 
MAS  
OP 6.5.3 Zapojení veřejnosti do sledování 
černých skládek  

OP 6.5.4 Zvýšit osvětu o třídění odpadu 

OP 6.5.5 Zajištění dostupnosti odpadových nádob 

OP 6.5.6 Podpora kompostování (kompostéry, 
nádoby na sběr kompostu) 

SP C 6.6 Obnova retenčních schopností krajiny OP 6.6.1 Vytváření podmínek pro zadržování a 
vsakování vody 

OP 6.6.2 Revitalizace vodních toků, rybníků a 
jejich okolí 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 7 Potřeby v zemědělství a lesním 
hospodářství 

 

SP C 7.1 Podpora modernizace vybavení 
zemědělských podniků 

OP 7.1.1 Podpora investic do zemědělských 
podniků 

 

SP C 7.2 Podpora zpracování zemědělských 
produktů 

OP 7.2.1 Podpora investičních a neinvestičních 
výdajů souvisejících se zpracováním 
zemědělských produktů 

SP P C72.3 Zaměření na využívání místních zdrojů OP 7.3.1 Podpora regionální značky 

OP 7.3.2 Podpora místních farmářských trhů a 
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přímého prodeje výrobců 

OP 7.3.3 Podpora agroturistiky 

SC 7.4 Ochrana PF OP 7.4.1 Ochrana ploch ohrožených erozí 

OP 7.4.2. Realizace komplexních pozemkových 
úprav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP C 7.5 Zachování funkce lesa jako zdroje 
surovin 

OP 7.5.1 Podpora do lesnických technologií a 
zpracování lesnických produktů 

POP 7.5.1.1 Podpora výsadby (lesní školky) 

POP 7.5.1.2 Podpora nákupu ekologicky šetrné 
techniky a technologie pro lesní hospodářství 

POP 7.5.1.3 Podpora zpracování potěžebních 
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zbytků 

OP 7.5.2 Obnova lesních cest a ostatní 
infrastruktury  

SP C 7.6 Zachování rekreační funkce lesa OP 7.6.1 Posílení rekreační funkce lesa 

POP 7.6.1.1 Podpora opatření k zajištění 
bezpečnosti návštěvníků lesa 

POP 7.6.1.2 Podpora vybudování naučných 
stezek 

OP 7.6.2 Budování (obnova) lesních cest 

SP C 7.7 Zachování lesa jako významného 
krajinného prvku 

OP 7.7.1 Posílení ekologické funkce lesa 
(zachování biologické diverzity, přírodních 
biotopů, výsadba melioračních a zpevňujících 
dřevin) 

OP 7.7.2 Zachování vyváženého vzhledu krajiny 

OP 7.7.3 Obnova lesních porostů po kalamitách 

 

Klíčová oblast D   Jsme bezpečný, stabilní a učící se region 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 8 Potřeby v oblasti vzdělávání  

SP C 8.1 Zachování sítě venkovských mateřských 
a základních škol 

OP 8.1.1 Zkvalitnění infrastruktury a vybavení 
zařízení poskytující předškolní, základní, 
středoškolské, zájmové a neformální vzdělávání 
vč. celoživotního  

POP 8.1.1.1 Podpora rozšíření kapacit 
mateřských škol 

POP 8.1.1.2 Stavební úpravy, pořízení vybavení 
v klíčových kompetencích  

OP 8.1.2 Posilování dopravní obslužnosti 

SP C 8.2 Zvýšení počtu pracovních sil s odbornou 
kvalifikací (technická, řemesla) 

OP 8.2.1 Podpora polytechnické výchovy na ZŠ 

OP 8.2.2 Propagace učňovského školství 

OP 8.2.3 Propagace technických oborů 
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SP C 8.3 Podpora všeobecného vzdělávání OP 8.3.1 Podpora subjektů neziskového sektoru 
zabývajících se terciálním vzděláváním  

OP 8.3.2 Podpora vzniku komunitních škol 

 

STRATEGICKÝ CÍL (SC)  

SPECIFICKÝ CÍL           (SP C)    

OPATŘENÍ (OP) 

PODOPATŘENÍ (POP) 

SC 9 Prevence rizik  

SP C 9.1 Zajištění zázemí hasičských záchranných 
sborů 

OP 9.1.1. Podpora zázemí hasičských 
záchranných sborů  

SP C 9.2. Bezpečnost obyvatel 

 

OP 9.2.1 Osvětová činnost jako prevence  
OP 9.2.2 Komunitní centra 
OP 9.2.3 Bezpečnostní prvky v dopravě 

 

 

3.3 Akční plán 

 
Akční plán 
 
Posláním akčního plánu je převedení Strategie do běžného každodenního života. Jde o nástroj 
sloužící k implementaci přijaté strategie.  
Akční plán obsahuje záměry, jejichž uskutečnění je důležité pro hospodářský a společenský život 
MR. Každý záměr je podrobněji rozpracován a mimo jiné obsahuje také návaznost na možnosti 
financování ze zdrojů ČR a EU. Realizace, popř. i rozsah vytýčených záměrů úzce souvisí právě se 
získáním finančních prostředků z cizích dotačních zdrojů. Neobdržení dotace může znamenat 
výrazné omezení rozsahu, popř. odsunutí termínu realizace projektu.  
Akční plán rozvoje mikroregionu  předkládá soubor základních projektů, které obce i další subjekty 
působící na území mikroregionu považují v nejbližší době za nejdůležitější. Projekty jsou v souladu se 
zpracovanou strategickou částí programu zařazeny systémem :  Strategický cíl v členění na specifické 
cíle a jednotlivá opatření. 
Tam, kde je to relevantní  ,jsou uvedeny  možnosti financování a cílové hodnoty, tj. předpokládaný 
počet realizací, tj. projektů tj., realizátory jsou –mohou být, obce. Ostatní jsou uvedeny ve strategii 
Mas. 
Tato část rozvojové strategie bude 1 x ročně vyhodnocována a aktualizována. 
 

     
 

Klíčová oblast 1:       V obcích to žije 
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Strategický cíl 1   Potřeby života v obci a v cestovním ruchu 

 

 
Specifický cíl 1.1:  Podpora komunitního života v obci, podpora partnerství 
 

Opatření 1.1.1  Podpora vzniku komunitních plánů 

Opatření 1.1.2  Podpora činnosti  komunitních center 

Opatření 1.1.3  Podpora komunitních akcí, partnerství (vč. MAS) 

 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová hodnota 

1.1.1. OPZ Podpora vzniku komunitních plánů 4 

1.1.2 OPZ Podpora činnosti komun.center 2 

1.1.3 PRV, vlastní zdroje Podpora komun.akcí , partnerství 4 

 
 

 

   

    

Specifický cíl 1.2:  Podpora zachování tradic 

 

Opatření 1.2.1 Podpora pořádání místních tradičních akcí 

Opatření 1.2.2 Podpora zázemí spolkůinnosti spolků 

Opatření 1.2.3 Zapojování mladých občanů do života v obci 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření  Cílová 

hodnota 

1.2.1. vlastní Podpora pořádání místních tradičních akcí 6 

1.2.2 Vlastní, nadace Podpora zázemí spolků, výstavba, rekonstrukce 2 

1.2.3 Vlastní, nadace Zapojování mladých občanů do života v obci  

 

 

Specifický cíl 1.3:  Podpora volnočasových aktivit 

Opatření 1.3.1  Podpora volnočasových aktivit  

Opatření  1.3.2 Podpora zařízení sloužících k volnočasovým aktivitám dětí do 15-ti let  

   (např. školní kluby) 
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Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

1.3.1 Vlastní, 

nadace 

Počet podpořených projektů 10 

1.3.2 OPZ Kapacita podpořených zařízení péče o děti nebo 

vzdělávacích zařízení  

3 

 

 

 

Specifický cíl 1.4:  Podpora zachování dostupnosti základních služeb 

Opatření  1.4.1 Zachování pošt 

Opatření  1.4.2 Podpora prodeje prostřednictvím pojízdných prodejen 

 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová hodnota 

Čet 1.4.2  Počet obcí, do kterých zajíždí pojízdná prodejna 2 

 

 

Specifický cíl 1.5:  Vzhled obce 

Opatření 1.5.1 Podpora obnovy kulturních památek a dalších staveb 

Opatření 1.5.2 Podpora výstavby klidových, odpočinkových zón k odpočinku a 

 setkávání všech generací 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

1.5.1. Dotace MMR, SZIF Podpora obnovy kulturních památek a  

dalších staveb 

6 

1.5.2 Dotace MZe, vlastní Úpravy veřejných ploch  

 

2 

 

 

 

Specifický cíl 1.6:  Zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu 

Opatření 1.6.1 Zvýšení ubytovacích kapacit 

Opatření 1.6.2 Pořízení propagačních materiálů zahrnující území v působnosti MAS, 

tematicky zaměřené, v několika jazykových mutacích  
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Opatření 1.6.3 Rozšíření stávající sítě cyklotras, popř. budování cyklostezek 

 

Číslo 

opatření 

Možný 

zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

1.6.1. Vlastní,PRV Zvýšení ubytovacích kapacit 

 
+10 

1.6.2 PRV Pořízení propagačních materiálů zahrnující území 

v  

působnosti MAS,tematicky zaměřených, 

v několika 

 jazykových mutacích 
 

5 000 ks 

1.6.3 Vlastní,SFDI Rozšíření stávající sítě cyklotras, popř. budování  

cyklostezek 

3 km 

 

 

Strategický cíl 2   Potřeby zdravotnictví a sociálních služeb 
 

Specifický cíl 2.1:  Zajištění dostatečné kapacity a dostupnosti praktických a zubních  

   lékařů 

 

Opatření 2.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti základní lékařské péče za pomoci  

  místních samospráv 

 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová hodnota 

2.1.1. - Zvýšení počtu dopravních spojů  

 

 

Specifický cíl 2.2:  Zvýšení kapacit a dostupnosti terénních a ambulantních sociálních 

služeb 

 

Opatření 2.2.1  Zkvalitnění a rozšíření zázemí a vybavení poskytovatelů soc. služeb 

Opatření 2.2.2 Budování komunitních center 

Opatření 2.2.3 Podpora poskytování ambulantních terénních soc. služeb i v malých 

obcích,budování denních stacionářů pro seniory 
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Číslo 

opatření 

Možný 

zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

2.2.1. IROP Počet podpořených zázemí  a vybavení poskytovalů 
soc.služeb 

3 

2.2.2 IROP Zvýšení kapacity poskyt.soc.služeb 5 

2.2.3  IROP Počet podpořených komunitních center 2 

 

2.2.3  Počet míst ve stacionářích 20 

 

 

  

Specifický cíl 2.3:  Podpora činnosti zařízení poskytujících sociální služby a dalších 

aktivit této oblasti 

 

Opatření  2.3.1  Podpora poskytování vybraných sociálních služeb  

Podopatření 2.3.1.1 Podpora aktivit směřující k profesionální realizaci sociální práce  

Podopatření 2.3.1.2 Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad  

   rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.  

 

Číslo 

opatření 

Možný 

zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

2.3.1. OPZ Podpora poskytování vybraných sociálních služeb +10 

2.3.1.1. OPZ Podpora aktivit směřující k profesionální realizaci 

sociální 

práce  

 

 

2.3.1.2 OPZ Další programy a činnosti v rámci sociálního 

začleňování  

nad 

 rámec z.č.108/2006 asb. 

 

 

 

 

Klíčová oblast 2:       Chceme, aby tu žily i naše děti 
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Strategický cíl 3   Potřeby v oblasti zaměstnanosti  

 
 
Specifický cíl 3.1:  Podpora zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst 

 

Opatření 3.1.1  Podpora flexibilních forem práce 

Opatření 3.1.2  Podpora vzniku nových pracovních míst 

Opatření 3.1.3  Podpora adaptability starších pracovníků 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření 

3.1.1. OPZ Podpora flexibilních forem práce 

3.1.2. OPZ Podpora vzniku nových pracovních míst 

3.1.3 OPZ Podpora adaptability starších pracovníků 

 

Strategický cíl 4   Potřeby v oblasti podpory podnikání 

 
 
Specifický cíl 4.1:  Stabilizace podnikání v malých obcích 

 
Opatření 4.1.1  Podpora nových a rozvoje stávajících podnikatelů (nové pracovní síly, 

rozšíření objektů k podnikání, nákup technologií apod.)  

Opatření 4.1.2  Využití možnosti finanční dotace pro zahájení podnikatelské činnosti  

 

Číslo 

opatření 

Možný 

zdroj  

financování 

Název opatření 

4.1.1.  Podpora nových a rozvoje stávajících podnikatelů 

4.1.2.  Využití možnosti finanční dotace pro zahájení podnikatelské 

činnosti 

 

 

 

 

 

Specifický cíl 4.2:  Vytvoření podmínek pro podnikání 

 

Opatření 4.2.1  Vytvoření zón pro podnikání v územních plánech 

Opatření 4.2.2 Informace o dotacích z národních i evropských zdrojů 
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Opatření 4.2.3  Využívání možností podpory vzniku pracovních míst 

Opatření 4.2.4 Podpora podnikání v oblasti agroturistiky 

Opatření 4.2.5 Podpora rekonstrukce objektů vhodných pro podnikání, dplnění 

chybějících přístupových cest a infrastruktury 

Číslo 

opatření 

Možný 

zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

4.2.1.  Vytvoření zón pro podnikání v územních plánech +1 

4.2.2.  Informace o dotacích z národních i evropských 

zdrojů 

 

 

4.2.3  Využívání možností podpory vzniku pracovních 

míst 

 

 

4.2.4.  Podpora podnikání v oblastiagroturistiky  

4.2.5.  Podpora rekonstrukce objektů vhodných pro 

podnikání 

 

 

 

Specifický cíl 4.3:  Podpora sociálního podnikání 

Opatření 4.4.1 Založení (rekonstrukce) sociálního podniku (environmentálního  

   podniku) 

4.4.2 Podpora činnosti sociálního podniku (environmentálního podniku) 

 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření 

4.4.1 IROP Podpora výstavby, rozšíření  soc.podniku 

4.4.2 OPZ Podpora činnosti soc.podniků 

 
Strategický cíl 5 Rozvoj infrastruktury 
 

Specifický cíl 5.1:  Zlepšení kvality místních komunikací 

 

Opatření 5.1.1 Průběžné opravy komunikací s využíváním dotačních titulů 

Opatření 5.1.2 Výstavba a rekonstrukce chodníků  
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Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

5.1.1 IROP, Kraj Vysočina 

MMR vlastní 

Bezpečná doprava, POV 10 km 

5.1.2 IROP, Kraj Vysočina, 

vlastní 

Délka nových a rekonstruovaných 

chodníků 

1km 

 

Specifický cíl 5.2:  Zvýšení podílu cyklodopravy pro účely dopravy do zaměstnání, škol  

   apod. 

 

Opatření 5.2.1 Podpora budování účelových cyklotras a cyklostezek (cyklotras) 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

5.2.1 IROP Bezpečná doprava 2 km 

 

 

Specifický cíl 5.3:  Dopravní infrastruktura 

Opatření 5.3.1 Zvýšení bezpečnosti dopravy techn. opatřeními (bezbariérovost apod.) 

Opatření  5.3.2 Využívání polních cest jako spojnice mezi obcemi (budování, opravy) 

Číslo 

opatření 

Možný zdroj  

financování 

Název opatření Cílová 

hodnota 

5.3.1 IROP Bezpečná doprava 5 akcí 

5.3.2 PRV, POV-Kraj Vysočina, vlastní Budování, opravy 3 km 

 

 

 

KLÍČOVÁ OBLAST C:  Vážíme si přírody a práce našich předků  

 
Strategický cíl 6   Potřeby v oblasti životního prostředí 

 
 

 

Specifický cíl 6.1:  Zajištění dostupnosti a kvality pitné vody pro obyvatelstvo 
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Opatření 6.1.1  Podpora výstavby a rekonstrukcí vodovodů, úpraven vody 
 

  

Číslo 
opatření 

Zdroj 
financování 

Název opatření  cílová hodnota 
2023 

6.1.1 SFŽP, vlastní Délka vodovodů 3 km 
 

 

Specifický cíl 6.2:  Kvalitní čištění odpadních vod 

 

Opatření 6.2.1 Podpora výstavby a rekonstrukcí kanalizací a ČOV 
OP zdroj Indikátor  cílová hodnota 

6.2.1 Vlastní Délka nových/ rekonstruovaných kanalizací  5 km 

6.2.1 Vlastní, 
SFŽP 

Počet nových nebo opravených  ČOV 2  

 
  

      

Specifický cíl 6.3:  Ochrana ovzduší 

 

Opatření 6.3.1  Podpora kvality vytápění (výměna kotlů) 

Opatření 6.3.2.  Podpora plynofikace 

 

Specifický cíl 6.4:  Odstranění nežádoucí hlukové zátěže v okolí D1 

 

Opatření 6.4.1  Doplnění protihlukových bariér 
 

 

Specifický cíl 6.5:  Komunální ochrana životního prostředí 

 

Opatření 6.5.1  Podpora osvěty o problematice černých skládek na území MR  

Opatření 6.5.2  Zmonitorovat černé skládky na území MAS  

Opatření 6.5.3  Zapojení veřejnosti do sledování černých skládek  

Opatření 6.5.4 Zvýšit osvětu o třídění odpadu 

Opatření 6.5.5 Zajištění dostupnosti odpadových nádob 

Opatření 6.5.6 Podpora kompostování (kompostéry, nádoby na sběr kompostu) 

 

 

Specifický cíl 6.6:  Obnova retenčních schopností krajiny 

 

Opatření 6.6.1 Vytváření podmínek pro zadržování a vsakování vody 

Opatření 6.6.2  Revitalizace vodních toků, rybníků a jejich okolí 
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Strategický cíl 7   Potřeby v zemědělství a lesním hospodářství 
 
 

Specifický cíl 7.1:  Podpora modernizace vybavení zemědělských podniků 

 

Opatření 7.1.1  Podpora investic do zemědělských podniků 
 

 
 
Specifický cíl 7.2:  Podpora zpracování zemědělských produktů 

 
Opatření 7.2.1  Podpora investičních a neinvestičních výdajů souvisejících se  

   zpracováním zemědělských produktů 

Specifický cíl 7.3:  Zaměření na využívání místních zdrojů 

 

Opatření 7.3.1  Podpora regionální značky 

Opatření 7.3.2 Podpora místních farmářských trhů a přímého prodeje výrobců 

Opatření 7.3.3  Podpora agroturistiky 
 

 
Specifický cíl 7.4:  Ochrana PF 

 
Opatření 7.4.1  Ochrana ploch ohrožených erozí 
Opatření 7.4.2  Provádění komplexních pozemkových úprav 
 

 
Specifický cíl 7.5:  Zachování funkce lesa jako zdroje surovin 

Opatření 7.4.1 Podpora nákupu mechanizace a technologií pro zpracování 

lesnických produktů a potěžebních zbytků 

Podopatření  7.4.1.1 Podpora výsadby (lesní školky) 

Opatření  7.4.2  Obnova lesních cest a ostatní infrastruktury 

 
 
Specifický cíl 7.6:  Zachování rekreační funkce lesa 

Opatření  7.5.1  Posílení rekreační funkce lesa 

 Podopatření 7.5.1.1 Nákup mobiliáře (infotabule, bezpečnostní prvky, herní a  

    naučné prvky apod.) 

Podopatření 7.5.1.2 Podpora vybudování naučných stezek 
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OP zdroj Indikátor  cílová hodnota 

2023 

7.5.1 PRV Počet podpořených podniků/příjemců 2 

7.5.1 PRV Celková plocha (ha) 1 

 
 
  

Specifický cíl 7.7:  Zachování lesa jako významného krajinného prvku 

 
Opatření 7.7.1  Posílení ekologické funkce lesa (zachování biologické diverzity, 

 přírodních biotopů, výsadba melioračních a zpevňujících dřevin) 

Opatření 7.7.2  Zachování vyváženého vzhledu krajiny 

Opatření 7.7.3  Obnova lesních porostů po kalamitách 

 

 

 
Klíčová oblast D:  Jsme bezpečný, stabilní a učící se region  
 

Strategický cíl 8  Potřeby v oblasti vzdělávání 
 

Specifický cíl 8.1:  Zachování sítě venkovských mateřských a základních škol 

 

Opatření  8.1.1 Zkvalitnění infrastruktury a vybavení zařízení poskytující 

předškolní, základní, středoškolské, zájmové a neformální vzdělávání 

vč. celoživotního. 

Podopatření 8.1.1.1 Podpora rozšíření kapacit MŠ 

Podopatření  8.1.1.2 Stavební úpravy, pořízení vybavení v klíčových kompetencích 

Opatření 8.1.2. Posilování dopravní obslužnosti 

OP zdroj Název opatření cílová 
hodnota 
2023 

8.1.1 IROP Počet podpořených vzdělávacích zařízení 3 

8.1.1 IROP Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

5 

8.1.2 Kraj Počet dopravní spojů 2 

 

 

Specifický cíl 8.2:  Zvýšení počtu pracovních sil s odbornou kvalifikací (technická,  

   řemesla) 
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Opatření 8.2.1 Podpora polytechnické výchovy na ZŠ 

Opatření 8.2.2 Propagace učňovského školství 

Opatření 8.2.3 Rozšíření nabídky studijních technických oborů na SOŠ 

OP zdroj Indikátor  Typ indikátoru cílová hodnota 
2023 

8.2.1 vlastní Počet škol Klíčové kompetence/Projekt MAP 10 

8.2.2 Vlastní Počet propagačních akcí  1 

 

Specifický cíl 8.3:  Podpora všeobecného vzdělávání 

 

Opatření 8.3.1 Podpora subjektů neziskového sektoru zabývajících se terciálním 

 vzděláváním  

Opatření 8.3.2 Podpora vzniku komunitních škol 

 

OP zdroj Indikátor  cílová hodnota 
2023 

8.3.1 Vlastní/OPZ Počet podpořených subjektů 1 

8.3.2 vlastní Počet nově založených komunitních škol 1 

 

Strategický cíl 9   Prevence rizik 

 

Specifický cíl 9.1:  Zajištění zázemí hasičských záchranných sborů 

 

Opatření 9.1.1. Podpora zázemí hasičských záchranných sborů  

 

OP zdroj kód Indikátor  Typ 
indikátoru 

výchozí  
hodnota/rok 

cílová 
hodnota 
2023 

9.1.1 IROP 57001 Počet nové techniky a věcných 
prostředků složek IZS  

 

výstup 0/2014 3 

9.1.1 IROP 57520 Počet exponovaných území 
s nedostatečnou připraveností složek 
IZS 

výsledek 108/2014 
ČR 

48 ČR 

 

Specifický cíl 9.2:  Bezpečnost obyvatel 

 

Opatření 9.2.1 Osvětová činnost jako prevence  
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Závěr 

 

 

Rozvojová strategie Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na období 2014 - 2020 byla 

zpracována souběžně  s rozvojovou strategií území, které je v působnosti  MOST Vysočiny, 

o.p.s., Velké Meziříčí, z důvodu totožnosti území. 

Strategii zpracoval realizační tým pod vedením Mgr. Naděždy Jašové a JUDr. Diany 

Kutnerové, DiS, za metodického vedení Mgr. Terezy Samešové a spol. VIA ALTA, a.s. Třebíč. 

Na zpracování se podíleli starostové obcí MR a další spolupracovníci:Mgr.D. Křížová, Ing. A. 

Vodová, Ing. B. Káňa, Ing .A. Koukola, Mgr. J. Audy , Mgr. M. Dufek a další. 

Realizace strategie bude posuzována společně, tj. s  (MAS) MOST Vysočiny, o.p.s. 

Rozvojová strategie byla schválena Valnou hromadou Mikroregionu Velkomeziříčsko-

Bítešsko dne 29.6.2016. 

 


