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V. ZÁSOBNÍK ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ



V.1 ÚZEMNÍ A REGIONÁLNÍ KONTEXT 



 STRATEGIE ROZVOJE ŽIDLOCHOVICKÉHO REGIONU

1.1 Židlochovice – přirozené centrum regionu

Administrativní postavení Židlochovic jako pověřené obce třetího stupně klade na město nové nároky,
vyplývající  z této  funkce.  Na  rozdíl  od  regionálních  center  typu  okresních  měst  postrádají
Židlochovice  tradici  přirozeného  centra  regionu.  Tento  fakt  spolu  s velikostí  města  způsobují,  že
Židlochovice  nejsou  pro  svoji  novou  správní  funkci  dostatečně  vybaveny  –  nedostatečné  je  jak
vybavení infrastrukturou obchodu a služeb, tak například dopravní spojení (viz rozvojový program 3.1
Dopravní dostupnost Židlochovic hromadnou dopravou). 

Uvedené nedostatky je možné řešit  v zásadě dvěma způsoby – dělbou sídelní  práce mezi hlavními
středisky osídlení v regionu a posilováním centrální funkce Židlochovic. Strategie rozvoje doporučuje
kombinaci obou přístupů s maximálním využitím přirozených vývojových trendů. 

Polycentrický model  sídelní  dělby práce předpokládá posilování  významu více obcí  regionu podle
jejich dosavadního zaměření a rozvojových předpokladů – např. Rajhrad má vynikající předpoklady
stát se kulturním centrem regionu, Těšany regionálním centrem cestovního ruchu, Hrušovany centrem
obchodu a průmyslu atp.  I při tomto uspořádání je však role Židlochovic jako regionálního centra
nezastupitelná.  Z toho  vyplývají  jednak  požadavky  na  rozvoj  chybějících  nebo  nedostatečné
zastoupených funkcí, jednak požadavky na urbanismus a architekturu města.

Rozvojový program navrhuje z hlediska funkčního následující kroky:

 Udržení,  resp.  rozšíření  existujících  základních,  středních  a  speciálních  škol
v Židlochovicích

 Udržení, resp. rozšíření systému zdravotnických zařízení v Židlochovicích

 Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Židlochovického regionu

 Zlepšování a rozšiřování služeb Městského úřadu v Židlochovicích

 Zřízení fungujícího informačního centra regionu

 Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Z hlediska územního rozvoje navrhuje rozvojový program následující operace, vedoucí k posílení role
Židlochovic jako přirozeného centra regionu:

 Rekonstrukce  prostranství  za  mostem  na  levém  břehu  Svratky,  vedoucí  k posílení
městotvorných  funkcí  (zdůraznění  dominanty  zámku,  začlenění  nové  budovy  MěÚ,
kultivace veřejných prostranství)

 Výstavba terminálu hromadné dopravy

 Funkčně logické a snadno dostupné umístění jednotlivých odborů MěÚ

 Rekonstrukce cukrovaru na obchodní a společenské centrum

 Umístění informačního centra regionu v reprezentativních prostorách

 Postupné zlepšování vzhledu veřejných prostranství

Dílčí úkoly:

7



 Zpracování plánu výstavby, koordinace činností se zainteresovanými subjekty

 Příprava jednotlivých investičních akcí

 Zajištění výstavby akcí investovaných městem Židlochovice

 Součinnost MěÚ Židlochovice s investory dalších akcí.

Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Město Židlochovice

Zúčastněné subjekty Město Židlochovice, Region Židlochovicko, JMK, další zainteresované
subjekty

Způsob realizace z vlastních zdrojů, ze zdrojů JMK a ze soukromých zdrojů
Náklady obce/obcí budou stanoveny na základě dílčích projektů
Forma účasti regionu zúčastněný subjekt
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1.2 Marketing  regionu   

Základními  charakteristikami  moderně  a  účinně  fungující  veřejné  správy  jsou  komunikativnost,
otevřenost  a  kvalitní  práce  s informacemi.  Židlochovický  region  může  v tomto  ohledu  poměrně
snadno a bez vynaložení větších finančních prostředků dosáhnout významných efektů, které jednak
přinesou  prospěch jeho obyvatelům, jednak se mohou pozitivně projevit na hospodaření regionu. 

Marketing regionu bude zaměřen na následující skupiny adresátů:

 občané  regionu

 návštěvníci regionu

 Jihomoravský kraj

 podnikatelé působící v regionu

 sdělovací prostředky.

Pravidelná komunikace s partnery v rámci regionu a s Jihomoravským krajem je klíčem k prosazení
většiny projektů  investičního charakteru.  Základem úspěchu jsou dobře  připravené a věrohodnými
daty  argumentačně  podložené  projekty  a  zavedená  komunikační  strategie  (např.  vedení
Židlochovického  regionu  – starostové  členských obcí,  pracovníci  obecních  úřadů,  vedoucí  odborů
MěÚ). Obdobná komunikační strategie bude zpracována ve vztahu ke Krajskému úřadu. 

Dobrá  informovanost  občanů  a  návštěvníků  regionu  je  jedním  z klíčových  prvků  marketingové
strategie Židlochovického regionu. Region by proto měl lépe využívat zejména elektronických médií –
webových stránek, případně lokálního televizního kanálu.   

Komunikace regionu s místní podnikatelskou sférou vykazuje deficit, který se negativně projevuje na
obou stranách:  podnikatelé  si  často nepřipadají  v regionu „jako doma“ a region z podnikatelských
iniciativ málo profituje. Touto problematikou se podrobněji zabývá rozvojový program 4.1 Podpora
podnikání a spolupráce s podnikateli. 

Propagace  regionu  prostřednictvím  lokálních,  regionálních  i  celostátních  médií  může  napomoci
k popularizaci  akcí  pořádaných v regionu  a  v prosazování   větších  projektů  (při  propagaci  nelze
zapomenout  na  jasnou  symboliku  regionu  –  logo  a  jednotnou  grafiku  veškerých  propagačních
materiálů).  Tiskové  konference,  briefingy  a  vydávání  tiskových  zpráv  by  se  měly  stát  hlavními
komunikačními nástroji spolupráce s médii, nejlépe při příležitosti konání příslušné akce, minimálně
však jednou za půl roku.

Dílčí kroky:

 aktualizace www stránek minimálně 2x měsíčně

 poslanecké a zastupitelské iniciativy

 organizace „podnikatelských dnů“ minimálně 2x ročně

 stanovení pravidel pro sponzoring a reklamu



 tiskové konference, briefingy, tiskové zprávy  minimálně 1x měsíčně

 propagace regionu a jím připravovaných projektů v médiích.
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Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko; jednotlivé obce regionu; místní podnikatelská
sféra; místní, krajská a celostátní média

Způsob realizace z vlastních zdrojů 
Náklady obce/obcí v rámci provozních nákladů regionu a jeho obcí, cca 500.000,- Kč/rok
Forma účasti regionu garant projektu



1.3 Informační systémy a komunikace v rámci regionu 

Jedním z velkých problémů Židlochovicka (i pravděpodobně vzhledem k rozloze regionu a velkému počtu
obcí) je nedostatečná informovanost o dění v regionu. V poslední době registrujeme pozitivní změny (vznik
informačního  místa  pro  podnikatele  –  IMP  OHK  Brno-venkov  a  turistického  informačního  centra
v Židlochovicích,  nové  webové  stránky  Regionu  Židlochovicko).  Prozatím  jsou  informace  vzájemně
neprovázané, nepokrývají celé spektrum požadovaných dat a často se informace týkají spíše toho co bylo,
než co bude.

Právě  zajištění  kvalitního  širokospektrálního  informačního  systému  o  regionu  a  jeho  aktuálním  dění
považujeme  za  jeden  ze  základních  důvodů  existence  regionu.  Region  Židlochovicko  v rámci  svého
informačního systému by měl podávat nebo umožnit přístup zejména k těmto informacím:

 údaje o regionu a obcích regionu

 informace a poradenská činnost o dotačních možnostech a grantové politice kraje, státu a EU

 evidence nestátních neziskových organizací na území regionu a zajištění komunikace mezi nimi

 evidence zájmových a společenských organizací na území regionu a zajištění komunikace mezi
nimi

 informace o sportovním, kulturním a společenském dění v regionu

 informace z oblasti cestovního ruchu

 informace o plánovaných investičních záměrech v regionu

 další informace, týkající se života regionu

Region Židlochovicko bude informační systém pravidelně monitorovat, aktualizovat a doplňovat.

Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, obce, podniky a další subjekty v regionu

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí a regionu, prověřit možnosti dotačních
titulů KÚ JMK, MI ČR, EU, soukromé zdroje

Náklady obce/obcí RP je systémové opatření, náklady na informační systém zahrnuty
v rozpočtech obcí

Forma účasti regionu garant projektu
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1.4 Spolupráce mikroregionů v rámci správního obvodu pověřené obce
Židlochovice 

Poté, co se Židlochovice staly pověřenou obcí 3.stupně se správním obvodem zahrnujícím  24 obcí
s téměř  27.300  obyvateli,  změnil  se  podstatně  i  způsob  komunikace  mezi  Městským  úřadem  v
Židlochovicích a obecními úřady ostatních obcí. Židlochovice vykonávají státní správu v řadě oblastí
života, takže mezi nimi a obcemi regionu se vytvářejí  mnohem užší vazby než doposud. Snahou a
úkolem Židlochovic  do budoucna  bude  zabezpečit  co  možná  nejlepší  servis  obyvatelům Regionu
Židlochovicko. 

Na území Regionu Židlochovicko, který rozvíjí  činnost v územních hranicích obcí  spadajících pod
správní obvod pověřené obce Židlochovice,  existuje a vyvíjí  činnost  i jiné mikroregiony: Cézava,
Rajhradsko, Jih, Koválov, Sdružení obcí Ždánického lesa a Politaví. Minimálně Cézava a Rajhradsko
jsou  regiony aktivními,  Svazek  obcí  Region  Cézava  má zpracovanou  Strategii  rozvoje  regionu  a
v současnosti svou aktivní činnost úspěšně směřuje k otázkám obnovy životního prostředí a podpory
rozvoje cestovního ruchu. Také Rajhradsko má v úmyslu zabývat se především „měkkými“ projekty,
především z oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Mimo výše zmíněné svazky obcí působí na území regionu také účelové svazky, především z oblasti
správy  a  údržby  inženýrských  sítí  (energetiky,  vodovodů  a  kanalizací)  a  turistické  infrastruktury
(údržby cyklostezky) a další.

Cílem rozvojového programu je rozvíjet vztahy s mikroregiony a svazky obcí působícími na území
Regionu Židlochovicko, založené na dobré informovanosti a vzájemně výhodné spolupráci, zejména
v oblasti  naplňování  strategických  cílů  rozvoje  území.  Rozvojový  program  předpokládá  úzkou
spolupráci  mikroregionů  a  svazků  obcí  zejména  v oblasti  životního  prostředí  (obnova  a  údržba
krajiny, čištění odpadních vod atd.), kulturního a společenského života a podpory rozvoje cestovního
ruchu.  Pro  tento  scénář  spolupráce  navrhujeme  iniciovat  pravidelná  setkání  zástupců  regionů,
mikroregionů a svazků obcí.  

Dílčí úkoly:

 Dohoda  představitelů  Regionu  Židlochovicko  o  navázání  spolupráce  s  regiony,
mikroregiony a svazky obcí;

 Iniciace úvodní schůzky, představení Strategie rozvoje židlochovického regionu a návrh
oblastí vzájemné spolupráce;

 Dohoda scénáře další spolupráce.

Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, aktivní regiony, mikroregiony a svazky obcí
působící na území Regionu Židlochovicko

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu regionu
Náklady obce/obcí RP je systémové opatření, náklady budou zahrnuty v rozpočtu regionu
Forma účasti regionu garant projektu
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V.2 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



2.1 Koncepce ochrany stávajících lesů a péče o rozptýlenou zeleň v krajině

V krajinném obrazu celého regionu Židlochovicko chybí lesní porosty většího rozsahu a výraznější hmoty
zeleně,  které  by  vytvářely  přirozené  zázemí  v  krajině  a  návaznost  jednotlivých  krajinných  enkláv  s
porostními skupinami  a celky menšího rozsahu.  Ochrana,  obnova a  rozvoj  stávajících  lesů  a  souvislých
porostů (izolované lesní porosty, bažantnice, obory, lužní lesy, doprovodná zeleň a jejich rezidua) je proto
prioritou pro udržení stávajícího rozsahu a kvality lesů a porostů, a zajištění základní struktury pro udržení
existence lesa jako významného krajinotvorného prvku.

Postupná  obnova a  rozvoj  lesních  porostů  a  krajinné  zeleně  zajistí  nejen  zlepšení  mikroklimatických  a
zdravotních  poměrů  v krajině,  ale  i  značné  omezení  vlivů  ohrožení  území  větrnou  a  vodní  erozí,  dále
výrazné  omezení  prašnosti  a  nadměrného  vysušování  území.  V  nemalé  míře  přispěje  rozvoj  lesních  a
ostatních trvalých porostů i k postupné obnově charakteru krajiny a změně jejího celkového obrazu a tím i
zvýšení atraktivity území. Z hlediska realizace se jedná o dlouhodobý proces postupné obnovy území.

Samostatnou kapitolou péče o krajinnou zeleň bude přírodní park Výhon.

Cílem rozvojového programu je vytvoření Koncepce ochrany a rozvoje lesních porostů a rozptýlené zeleně v
krajině a jejích postupné obnovy 

Dílčí kroky:

 stanovení zvláštních regulativů pro ochranu lesních porostů a rozptýlené zeleně v krajině 

 zpracování a případné doplnění stávající dokumentace pro obnovu a rozvoj lesních porostů

 mapování stávající rozptýlené zeleně a souvislých porostů menšího rozsahu v krajině (návaznost
na některé části zpracovaných projektů ÚSES)

 vytipování územních rezerv pro rozvoj lesních porostů a obnovu souvislé krajinné zeleně

 v rámci regionu

 koordinace  s  projekty  a  jinými  opatřeními  ve  strategii  rozvoje  mikroregionu  -   ÚSES  a
zpracovávaným krajinným plánem pro region Cézava (východní část regionu Židlochovicko),
navrhovanou Prognózou Jihomoravského kraje a pozemkovými úpravami

 možnosti  postupného  financování  z dotačních  titulů  a  podpůrných  programů  na  základě
předložené dokumentace 

 etapizace obnovy území a postupná realizace jednotlivých etap

Termín 2005 – 2020 a dále 
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, Lesy ČR, Ústav pro
hospodářskou ochranu lesa,

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z nadací a dotačních titulů KÚ JmK a
podpůrných programů MŽP ČR, MZe ČR, MMR ČR

Náklady obce/obcí nelze stanovit 

Forma účasti regionu sběr dat a místní mapování stávajícího stavu, koordinace jednotlivých
dokumentů a návrh koncepce



 STRATEGIE ROZVOJE ŽIDLOCHOVICKÉHO REGIONU

2.2 Zalesňování neproduktivních půd a rekultivace vytěžených území

Nízká  lesnatost  území v regionu Židlochovicko není  jen  pouhým estetickým nedostatkem značně
jednotvárné a otevřené zemědělské krajiny s obnaženými půdami a s minimálním zastoupením lesů, a
to pouze v krajině izolovaných větších celcích obklopených zemědělsky využívanou půdou. Je též
závažným  problémem,  neboť  zvyšuje  působení  negativních  faktorů  v  krajině,  snižování  její
ekologické stability a celkové harmonie území. 

Jednou z možností obnovy směrem k původní krajinné struktuře a renaturalizaci území je zalesňování
méně  úrodných  a  méně  produktivních  půd,  následná  biologická  rekultivace  vytěžených  území  a
zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd.

Jak  vyplývá  ze  zpracovaných  analýz  regionu  Židlochovicko  a  průzkumů  sociologických,
demografických i ekonomických, zvyšuje se odliv pracovních sil ze zemědělství, mění se i původní
extenzivní  zemědělské  hospodaření  a  trendy  směřují  spíše  ke  specializaci  a  intenzifikaci  v
dlouhodobém vývoji. 

Blízká dostupnost regionu a spádovost  z města Brna je též dobrým předpokladem využití území pro
krátkodobou rekreaci a pobyt v přírodě, kterou však značně omezuje nízká atraktivita krajiny.

Biologická rekultivace a možnost převedení části obnoveného území na lesní porosty s významnějším
krajinným vlivem a strukturou  původního  lužního  lesa  má zásadní  význam pro  postupnou  změnu
krajiny a jejího obrazu. 

Z využití  poznatků  a  zkušeností  při  zalesňování  a  tvorbě  nových  porostních  ploch  v zahraničí  a
zemích  EU  vyplývá  potřeba  vytvoření  robustních  struktur  porostů  nově  vysazovaných  lesů  v
minimálním biokoridoru od 300 m.

Možnosti  obnovy lesa  jsou  též  zakotveny v programu Ministerstva  zemědělství  ČR,  a  to  formou
dotací poskytovaných soukromě hospodařícím zemědělcům a vlastníkům půdy a obcím v horizontu
rozvoje cca 15 let 

Program obnovy lesa a zalesňování území je z hlediska realizace dlouhodobý proces, který postupně
přispěje k obnově a ozdravění krajiny a její ekologické stability a zlepšení životního prostředí celého
území regionu a jeho atraktivity.

Cílem tohoto rozvojového programu je vytvoření regionálního plánu obnovy a tvorby lesních porostů
v  rámci  rekultivací  a  obnovy  vytěžených  území  a  ploch,  změny  využití  méně  produktivních  a
ekonomicky neperspektivních území a zemědělsky využívaných ploch a získání finančních prostředků
pro region na základě využití možností čerpání dotací na zalesňování.

Dílčí kroky:

 koordinace zpracovaných podkladů a záměrů pro zalesňování území (ÚSES, krajinný plán



Cézava, plán obnovy a rekultivace vytěžených území, Územní prognóza Jihomoravského kraje ) 

 doplnění  a aktualizace stávající  dokumentace pro obnovu a rozvoj  lesních porostů, stanovení
priorit pro území regionu, regulativy pro soukromé vlastníky půdy, změny ve využití ZPF

 stanovení územních rezerv pro rozvoj lesních porostů a obnovu souvislé krajinné zeleně

 v rámci regionu

 možnosti  postupného  financování  z dotačních  titulů  a  podpůrných  programů  na  základě
předložené dokumentace 

 postupná realizace jednotlivých částí území

Termín 2005 – 2020 a dále 
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, KÚ JmK, Lesy ČR,
Ústav pro hospodářskou ochranu lesa,

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z nadací a dotačních titulů KÚ JmK a
podpůrných programů MŽP ČR, MZe ČR, z fondů a dotačních titulů EU

Náklady obce/obcí nelze stanovit, dle rozsahu zalesnění v k.ú. a možností jednotlivých obcí a
soukromých subjektů 

Forma účasti regionu mapování stávajícího stavu a jeho aktualizace, koordinace jednotlivých
dokumentů a návrh regionálního programu obnovy, stanovení priorit 
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2.3 Ochrana, obnova a budování vodních ploch (rekultivace území)

Celková  revitalizace  a  renaturalizace  krajiny  na  území  regionu  se  týká  nejen  postupné  změny
krajinného rastru a poměru trvalých porostů, lesních formací  a zemědělských půd, ale i zvyšování
podílu zastoupení vodních ploch. 

V regionu je zásadní nedostatek vodních ploch, funkčních a využitelných přírodních nádrží, jak pro
účely sportovně-rekreační, tak i produkční a chovné a též i k vytvoření podmínek pro rozmnožování
např. obojživelníků formou tůní a mokřadů.

Ochrana stávajících rybníků a vodních nádrží, případně obnova původních nádrží je důležitou součástí
plánu obnovy vodních ploch. (např. Blučina, Měnín, Nosislav, Žatčany).

Zásadním předpokladem je však budování nových vodních ploch na vytěžených územích a plochách
určených pro biologickou rekultivaci. 

V oblasti vytěžených ložisek štěrků a štěrkopísků na území obcí Bratčice, Hrušovany, Medlov a Ledce
jsou značné územní rezervy a možnosti pro vybudování kvalitních vodních ploch, neboť se jedná o
významnou  a  vodohospodářsky  unikátní  oblast,  vhodnou  zejména  pro  výstavbu  velkých  ploch
přírodních vodních nádrží s rychlou biodiverzitou a vysokou samočistící schopností vody, vhodnou
pro rekreační využití i pro vytvoření rozsáhlejších a významnějších přírodních biotopů. 

Podpora  koncepce  rekultivace  území  s  tímto  využitím  je  jedním  ze  základních  předpokladů
kvalitativních změn území regionu Židlochovicko a postupné obnovy krajiny, která zvýší nejen její
kvalitu a využitelnost pro samotné obyvatele regionu, ale i její  atraktivitu z hlediska návštěvnosti a
rekreačního potenciálu krajiny. 

Cílem tohoto rozvojového programu je vytvoření realizovatelné koncepce obnovy vodních ploch a
přírodních nádrží,  využití  všech možností  a dotačních titulů z rekultivací  území a jejich obnovy a
navrácení vody do krajiny.

Součástí  tohoto  programu je  i  ochrana  stávajících  zdrojů,  vodotečí,  vodních  ploch  a  tůní,  jejich
vyčištění,  obnova  stávajících  a  již  zaniklých  rybníků,  vyčištění  a  obnova  slepých  ramen  řek,
zachování a obnova mokřadů.

Dílčí kroky:
 koordinace zpracovaných podkladů a existujících záměrů pro navrácení vody do krajiny

(plány obnovy a rekultivací vytěžených území, Územní prognóza JmK, Cézava, Studie
vodohospodářských  a  krajinářských  úprav  vybraných  ploch  v  Nosislavi,)  a  podpora
dílčích programů

 plán ochrany a obnovy stávajících zdrojů (řeky, potoky, rybníky, menší vodní plochy )

 stanovení priorit pro území regionu, regulativy pro soukromé vlastníky 

 stanovení územních rezerv pro tvorbu a výstavbu nových vodních ploch v rámci regionu



 možnosti  využití  postupného  financování  z dotačních  titulů  a  podpůrných  programů  a
rekultivací na základě předložené dokumentace 

 postupná realizace jednotlivých projektů, dlouhodobě
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Termín 2005 – 2020 a dále 
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty

zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, KÚ JmK, Povodí
Moravy, Zemědělská vodohospodářská správa, AOPK, Česká inspekce
životního prostředí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové
organizace

Způsob realizace
z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z rekultivačních programů a
podpůrných programů MŽP ČR, MZe ČR, z fondů a dotačních titulů
EU, ze soukromých zdrojů pouze obnova menších ploch 

Náklady obce/obcí z rozpočtu obcí lze realizovat pouze obnovu místních zdrojů 

Forma účasti regionu koordinace jednotlivých dokumentů a návrh regionálního programu
obnovy, stanovení priorit 
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2.4 Protipovodňová ochrana území regionu, ochrana před přívalovými
dešti, pozemkové úpravy

Na území měst a obcí v regionu Židlochovicko není komplexně řešena protipovodňová ochrana území
a ochrana před přívalovými dešti Jedná se zejména o povodí řek Svratka, Litava a Šatava a dále v
místech vyvýšenin a svahovitého terénu  (např. obce v těsné blízkosti masívu Výhon). 

Důležitým předpokladem funkční protipovodňové ochrany území je  zejména obnovení přirozeného
vodního režimu v povodích  jednotlivých toků a zvýšení  retenčních  schopností  krajiny,  revitalizaci
vodních  toků a  ploch,  ochranu  půdy před vodní  a  větrnou  erozí,  a  současně i  obnovu a  ochranu
stanovišť přirozených rostlinných a živočišných ekosystémů a obnovení typických znaků krajinného
rázu. 

Ochranou  před  přívalovými  dešti  území  je  zejména  obnovení  přirozeného  vodního  režimu  ve
svahovité  krajině,  zvýšení  retenčních  schopností  krajiny  (výstavba  zdrží  a  zpomalovacích  vodě
bránících  retardérů,  zatravnění  a  výsadba   dřevin),  ochrana  půdy  před  vodní  a  větrnou  erozí  a
současně i obnova a ochrana stanovišť přirozených rostlinných a živočišných ekosystémů a obnovení
typických znaků krajinného rázu. 

Péče  o  krajinu  a  životní  prostředí  je  v  současné  době  realizována  pomocí  celé  řady  programů a
projektů, které jsou realizovány odděleně bez vzájemné návaznosti, což snižuje a významně omezuje
jejich účinnost.  Proto je při  tvorbě a ochraně kulturní krajiny třeba preferovat komplexní přístupy.
Neméně důležitá je přiměřená koncentrace úsilí  a prostředků při  realizaci dílčích programů péče o
krajinu i její jednotlivé složky.

Nezbytným  předpokladem  je  jak  územně-plánovací  dokumentace,  tak  především  realizace
komplexních pozemkových úprav v co nejkratším časovém horizontu.

Pozemkové úpravy vytvářejí  podmínky pro racionální  správu pozemků, ochranu půdy a zvyšování
ekologické  stability  krajiny,  která  byla  narušena  v  minulém  období.  Zemědělské  půdy  byly
zdevastovány vodní a větrnou erozí a byla snížena přirozená biodiverzita a narušen celkový krajinný
ráz. Důsledkem velkoplošné kultivace půdy došlo k zániku přirozených liniových prvků v krajině a
dalších krajinotvorných elementů, které v krajině plní funkci přirozené protipovodňové ochrany.

Proto jsou protierozní opatření, výstavba cest, obnova prvků územních systémů ekologické stability
(ÚSES),  revitalizace  vodních  toků a  zvýšení  retenční  schopnosti  krajiny  nedílnou  součástí  tohoto
procesu.  Doposud neprovedené komplexní pozemkové úpravy brání v dalším rozvoji (např. v obcích
Blučina, Měnín, Nosislav, Otmarov, Otnice, Rajhradice, Telnice a Těšany). 

Cílem rozvojového programu je komplexní protipovodňová ochrana území, ochrana před přívalovými
dešti, provedení komplexních pozemkových úprav a zvýšení ekologické stability krajiny. 

Dílčí kroky:
 revitalizace  vodohospodářsky  významných  vodních  toků  a  realizace  regionálních



i místních, k přírodě šetrných koncepcí protipovodňových opatření

 podpora programů na zadržení vody v krajině a zlepšení jejího vodního režimu 

 zlepšování  přirozených  vlastností  půd  (ochrana  před  erozí,  zhutněním,  snižováním  podílu
organické hmoty, kontaminace cizorodými látkami apod.)

 podpora  zvyšování  přirozené  biodiverzity  lesních  a  lučních  ekosystémů,  program na obnovu
melioračních  a zpevňujících  dřevin  (obnova  původní  dřevinné  kostry,  omezení  akátových
monokultur)

 preference komplexních ekosystémových přístupů k ochraně krajiny (ÚSES, krajinné plány) 

 návrat  stabilních  a  stabilizujících  ekologických  systémů  do  krajiny  –  vytvoření  kostry  její
ekologické stability

 podpora budování a údržby polních a lesních cest (zpřístupnění krajiny)

 realizace  protierozních  (zejména  vodní  a  větrná  eroze)  a  protipovodňových  opatření  v
návaznosti na komplexní pozemkové úpravy 

 realizace komplexních pozemkových úprav ve všech obcích mikroregionu, digitalizace katastrů,
racionalizace  prostorového  uspořádání  pozemků  ve  vztahu  k  vlastníkům  půdy  v  celém
mikroregionu

Termín 2005 – 2010 a dále průběžně
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty

zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, KÚ JmK, Povodí
Moravy, vlastníci pozemků, Pozemkový fond, Katastrální úřad,
Ministerstvo zemědělství ČR, MŽP ČR, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny, Český svaz
ochránců přírody, Státní fond životního prostředí, Agrární komora,
Zemědělská vodohospodářská správa 

Způsob realizace
z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z podpůrných programů MŽP
ČR, MZe ČR, MPMR,  z krajských a státních zdrojů, Státní fond
ŽP, dotační tituly EU, soukromý sektor 

Náklady obce/obcí přípravná projektová dokumentace, nutná základní opatření 

Forma účasti regionu garant programu, koordinace jednotlivých dokumentů a návrh
regionálního programu ochrany, stanovení priorit 
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2.5 Obnova krajiny, realizace ÚSES, krajinné plány, registrace VKP,
CHÚ, památných a chráněných stromů

Na  základě  zpracovaných  regionálních  a  nadregionálních  dokumentů  ÚSES  je  třeba  sjednotit
celkovou koncepci obnovy krajiny a pokračovat v řešení dílčích programů ÚSES a postupné přípravy
projektové dokumentace pro jednotlivé lokality a územní celky. 

Na základě připravených dokumentů a dílčích projektů lze využít  možnosti  získání státních dotací
v rámci realizace prvků ÚSES z dotačních možností fondu životního prostředí a též z dotačních titulů
EU v rámci celého regionu.

Krajinný plán pro region Židlochovicko zahrnující  hloubkové hodnocení  všech limitů a potenciálů
krajiny  z  hlediska  dlouhodobého  rozvoje  a  návrhů  její  postupné  přeměny  by  mohl  být  stěžejním
dokumentem  rozvojového  programu pro  obnovu  krajiny  a  její  revitalizaci  a  dostatečně  účinným
nástrojem pro získání finančních zdrojů z krajských, státních i evropských zdrojů.

V současné době je zpracováván krajinný plán pro východní část regionu (Region Cézava).

V  rámci  činnosti  jednotlivých  MÚ  (odborů  ŽP)  v  obcích  budou  nadále  průběžně  uplatňovány
požadavky pro registraci  VKP a CHÚ na území intravilánu a extravilánu obcí  a případné zapsání
památných nebo chráněných dřevin.

Harmonická  a  ekologicky  vyvážená  kulturní  krajina  je  nejen  významným  předpokladem  vzniku
pozitivních  vazeb  obyvatelstva  k regionu,  ale  současně  je  i  významným  faktorem  jejího
ekonomického rozvoje.

Dílčí kroky:

 koordinace  zpracovaných dokumentů  ÚSES s  územě plánovací  dokumentací,  zadání  a
zpracování dílčích projektů ÚSES (přípravná dokumentace jednotlivých etap obnovy na
základě platného ÚSES pro jednotlivé obce, územní celky)

 příprava zadání pro zpracování krajinného plánu pro region Židlochovicko

 využití možností financování z dotačních titulů státního fondu ŽP (na základě zpracované
dokumentace)

 postupná realizace obnovy a regenerace zeleně prvků ÚSES (liniová zeleň, aleje, remízky,
propojovací zelené koridory, vlastivědné stezky)

 průběžná registrace VKP, CHÚ a památné a chráněné zeleně

Termín 2005 – 2010 a dále dlouhodobě 
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu
Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, KÚ JmK, MŽP ČR



Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z nadací a dotačních titulů KÚ JmK a
podpůrných programů MŽP ČR, MZe ČR, z fondů a dotačních titulů EU

Náklady obce/obcí příprava realizačních projektů ÚSES z rozpočtů obcí, zadání dílčí
dokumentace

Forma účasti regionu koordinace jednotlivých dokumentů, podpora regionálního programu
obnovy krajiny a stanovení priorit územního rozvoje 
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2.6 Regulativy zemědělské činnosti 

Úprava struktury zemědělské výroby a podpora a rozvoj tradičního charakteru zemědělství je jednou z
priorit pozitivního rozvoje regionu.

Uplatňování opatření regionální správy a důsledná kontrola v přístupu jednotlivých podnikatelských
subjektů  v  zemědělské  výrobě  v  hospodaření  s  odpady  (likvidace  kejdy)  a  hnojení  zemědělsky
využívaných půd je předpokladem zdravé a ekologicky čisté krajiny.

V rámci regionální správy je třeba zpracovat soubor regulativů pro zemědělskou činnost v krajině a
zajistit  jejich  dodržování  tak,  aby  nedocházelo  ke  zhoršování  kvality  životního  prostředí  ani
 poškozování a ohrožení krajinné zeleně a hodnotných přírodních prvků na území jednotlivých obcí a
v okolní krajině.

V případě již vzniklých problémů a nedodržení stanovených podmínek je možno využít alternativní
náhrady výsadbami krajinné a místní zeleně, alejí  a stromořadí, doprovodné zeleně a hygienických
pásů zeleně kolem objektů zemědělské výroby, které vytipují příslušné odbory ŽP na základě systému
obnovy krajiny, realizace ÚSES a krajinného plánování.

Dílčí kroky:

 zpracování regulativů zemědělské činnosti  v krajině  (ochrana vodních toků, protierozní
opatření,  rozšiřování  hrází,  hranice  orby  okolo  porostů,  omezení  kácení  a  devastace
rozptýlené  krajinné  zeleně,  budování  izolační  zeleně  kolem objektů  živočišné  výroby,
koordinace zemědělské činnosti)

 komplexní odkanalizování všech obcí

 program trvalého snížení a omezování hnojení zemědělské půdy

 realizace opatření k trvalé ochraně obytných zón před negativními vlivy živočišné výroby
a ekologických zátěží (Medlov-kafilerie)

 alternativní náhrady

 průběžné uplatňování regulativů a jejich dodržování

Termín 2005 – 2008 a dále 
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty

zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, Jihomoravský kraj,
Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy, Ministerstvo zemědělství
ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Agrární komora, Lesy ČR, Ústav
pro hospodářskou ochranu lesa, Agentura ochrany přírody a krajiny,
Zemědělská vodohospodářská správa, podnikatelské subjekty, nestátní
neziskové organizace 

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, ze soukromých zdrojů poškozovatelů a
náhradních zdrojů 

Náklady obce/obcí příprava dokumentů v rámci činnosti OÚ obcí



Forma účasti regionu příprava podkladů a dokumentů, stanovení regulativů a návrhy
alternativních náhrad, koordinace s ÚSES, krajinným plánem,
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2.7 Kvalita povrchových vod, odpadové hospodářství a černé skládky

Zabezpečení čištění odpadních vod má zásadní dopad na další rozvoj jednotlivých obcí a kvalitativně i
celého regionu. Cílem rozvojového programu je postupné zvyšování objemu čištěných odpadních vod
a tím podstatné snížení znečištěných a problémových povrchových vodních toků v regionu. 

Předpokladem je  intenzifikace  a  rozšíření  stávajících  čistíren  odpadních  vod,  dále  rekonstrukce  a
rozšiřování existujících splaškových kanalizačních systémů v obcích a především výstavba nových
ČOV a kanalizačních rozvodů. V rámci snižování nákladů bude nutno hledat a postupně zavádět i
alternativní způsoby čištění  odpadních vod (např.  biologické).  Zlepšení kvality povrchových vod a
ovzduší,  likvidace  černých  skládek  a  zajištění  ekologicky  únosné  likvidace  odpadů  je  jedním ze
základních  předpokladů  zdravého  životního  prostředí  regionu.  Je  třeba  prosazovat  ekonomicky
motivující  programy  na  omezování  produkce  komunálních  odpadů,  provádět  jejich  separaci  a
následnou recyklaci. 

Investice do zlepšení čistoty odpadních vod na území regionu představují pro jednotlivé obce značnou
finanční zátěž, která mnohdy mnohonásobně překračuje finanční  možnosti obcí a mohou proto být
realizovány pouze za  výrazného  přispění  dotací  z  národních  dotačních  programů a  fondů,  včetně
využití dotačních titulů z fondů EU. 

Cílem rozvojového programu je:

 zvýšení množství čištěných odpadních vod a zefektivnění procesu čištění v regionu

 dobudování kanalizací a ČOV na úroveň standardů EU

 rekultivace skládek (Měnín, Otmarov)

 zlepšení kvality povrchových a podzemních vod 

 snížení rizik poškození životního prostředí – trvale udržitelný rozvoj území

Dílčí kroky:

 omezování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí 

 systematická  výstavba ČOV a kanalizačních  rozvodů v obcích,  podpora  alternativních
systémů

 zvýšení povědomí o zásadách trvale udržitelného rozvoje a odpovědnosti  v chování  ve
vztahu k životnímu prostředí, ekologická a environmentální výchova a osvěta veřejnosti

 zvýšení efektivity a ekologizace odpadového hospodářství a ucelený funkční systém

 vedení  obyvatelstva  k minimalizaci  množství  odpadů,  vytváření  podmínek  pro  třídění
odpadu

 podpora recyklace odpadu, kompostování a využití fytomasy jako energetického zdroje
(možnost pro menší sídla)

 důsledná  rekultivace  starých  skládek  odpadů  včetně  jejich  začlenění  do  krajiny  a
likvidace starých ekologických zátěží



 likvidace černých skládek v krajině a systém represivních opatření (zveřejnění termínů likvidace
skládek,  propagace  v  místních  médiích,  zapojení  pomoci  občanských  spolků  a  občanů,
spolupráce s pracovním úřadem)

 uplatňování  sankcí  a  pokut  do  pokladny  obcí  nebo  využití  veřejně  prospěšných  prací  na
likvidacích

 vyhledání  dalších  vhodných  lokalit  pro  zřízení  sběrných  dvorů  a  odkládání  stavební  suti  a
nebezpečných odpadů (rovnoměrně pro celý region)

Termín příprava podkladů 2005 – 2010 a dále průběžná realizace
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty

Region Židlochovicko a zúčastněné obce regionu, Zemědělská
vodohospodářská správa, Agentura ochrany přírody a krajiny, Strana
zelených, občanské spolky a aktivity, Jihomoravský kraj, Svazky
vodovodů a kanalizací Rajhradsko, Šlapanicko, Židlochovicko, Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., Státní fond životního prostředí, Ministerstvo
zemědělství ČR MŽP ČR, MMR ČR

Způsob realizace
z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z dotačních titulů krajských a státních
zdrojů a podpůrných programů MZ ČR, MMR ČR, Státní fond životního
prostředí, nestátní organizace, soukromé zdroje, dotační tituly EU

Náklady obce/obcí dle realizačních projektů a investičních záměrů  

Forma účasti regionu příprava podkladů a jednotlivých projektů v rámci obcí, koncepční
podpora pro čerpání finančních zdrojů, komplexní programy 
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2.8 Rozvoj obecní a místní zeleně

Na území měst a obcí v regionu Židlochovicko je obecný nedostatek funkční veřejné zeleně a ploch
zeleně s dobrou vybaveností. Stávající zeleni chybí kvalitní údržba, plochy jsou mnohdy roztříštěné,
nedořešené a pouze částečně udržované, většinou chybí komplexní postupná obnova, rozvoj a údržba
zelených ploch v obcích.

Koncepční připravenost v návaznosti na územně plánovací dokumentaci je většinou značně omezená a
nekompletní,  až na  některé  vyjímky (Židlochovice,  Holasice),  kde je  zpracován  Generel  zeleně  a
podrobná pasportizace ploch zeleně. Obce většinou nemají zpracovaný plán obnovy, rozvoje a tvorby
zeleně ani plán péče a ochrany s evidencí stávající zeleně, který by stanovil postupný rozvoj a obnovu
jednotlivých částí a významnějších ploch zeleně.

Cílem  rozvojového  plánu  je  zpracování  chybějících  dokumentů  pro  jednotlivé  obce,  příklad
Židlochovic je možno využít modelově (technická pomoc, zadání generelů zeleně, pasportizace zeleně
a jeho vedení a průběžná aktualizace) i pro ostatní obce v regionu.

Generel zeleně je důležitým a závazným dokumentem, zpracovaným na základě platného územního
plánu města, který stanovuje základní podmínky pro ochranu, rozvoj a obnovu zeleně na území obce
(města) a je též důležitým koncepčním podkladem pro tvorbu a budování nové zeleně.

Absence tohoto dokumentu významně omezuje možnost kvalitního koncepčního rozvoje a plánování
zeleně i její důsledné ochrany.

Pasport městské zeleně je výkazem veškerých inventarizovaných ploch zeleně, který je průběžně dle
možností aktualizován a využíván jako podklad pro dílčí řešení jednotlivých ploch a jako podklad pro
projektovou dokumentaci.

Slouží však pouze jako technický podklad, není jej možno využít pro řešení celkové koncepce zeleně
města a nenahrazuje tak chybějící Generel zeleně.

V rámci  pasportizace  ploch by měla být  zpracována  též  průběžná inventarizace  stávající  zeleně  a
inventarizace dětských hřišť na plochách obecní zeleně.

Dílčí kroky:

 zadání a zpracování Generelu zeleně v jednotlivých obcích

 zadání a zpracování pasportizace zeleně (Židlochovice mohou fungovat jako model pro
ostatní obce, pasport mají zpracován a využívá se) 

 plány údržby obecní zeleně a ploch (součinnost s pasportizací ploch zeleně)

 prosazování investičních záměrů pro zvýšení kvality a zdraví obcí, obnova zeleně kolem
obcí, "zelený prstenec", propojení s krajinnou zelení (aleje, liniová zeleň, větrolamy)

 zpracování  plánu  postupné  obnovy  místní  zeleně  v  obcích  na  základě  zpracovaného



Generelu zeleně (klidové zóny, parky místního významu,veřejná a vyhražená zeleň)

 aktualizace stávajících zpracovaných projektů, zadání a příprava dílčích projektů pro další etapy

 postupná obnova stávající zeleně a budování nových ploch na základě připravovaných materiálů
(výsadby domácích dřevin)

 možnosti financování (rozložení financování do jednotlivých etap a začlenění do rozpočtu obcí)

 postupná realizace jednotlivých etap obnovy a výstavby zeleně

Termín 2005 – 2010 a dále dlouhodobě
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu
Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko

Způsob realizace
z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z grantů a podpůrných programů
MŽP ČR, z fondů a dotačních titulů EU, ze soukromých zdrojů a dotací
v rámci jednotlivých obcí 

Náklady obce/obcí z vlastních zdrojů a z rozpočtu obcí (příprava podkladů a projektů),
realizace dle rozpočtových možností obcí 

Forma účasti regionu podpora koncepce obnovy a rozvoje zeleně v obcích, získávání dotací
pro region, stanovení priorit 
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V.3 DOPRAVA + TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA



3.1 Dopravní dostupnost Židlochovic hromadnou dopravou

Stav  obsluhy  území  hromadnou  dopravou  je  v Židlochovickém  regionu  považován  za  uspokojivý  a
odpovídající  reálným  ekonomickým možnostem.  Hromadná  doprava  je  ve  srovnání  s regiony  obdobné
velikosti  na  velmi  dobré  úrovni,  v příměstské  dopravě  těží  Židlochovický  region  z výhodné  polohy  na
významných dopravních trasách a z přirozené spádovosti regionu do Brna.

Hlavní  negativní  stránkou  současného  fungování  hromadné  dopravy  je  špatná  dopravní  dostupnost
Židlochovic především z obcí ve východní části regionu. Tento stav je vyvolán změnou administrativního
uspořádání  a novou potřebou dojížďky do Židlochovic z míst,  která dosud spádovala  jinam, zejména do
Brna.  Dopravci  na tuto  změnu dosud nedokázali  adekvátně zareagovat.  Současný stav snižuje  funkčnost
státní správy a oslabuje pozici Židlochovic jako centra regionu.

Cílem  rozvojového  programu  je  zajištění  kvalitní  dopravní  dostupnosti  Židlochovic  ze  všech  obcí
Židlochovického regionu. Tomuto cíli je nutno přizpůsobit jak jízdní řády jednotlivých dopravců autobusové
dopravy, tak provozní  dobu příslušných institucí.  Jízdní řády přitom musí být sestavovány s ohledem na
vzájemnou provázanost cílů a maximální hospodárnost provozu.   

Rozvojový  program  je  nutné  aktivně  a  v dostatečném  předstihu  koordinovat  se  záměry  integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje (viz RP 3.2).

Dílčí kroky:

 Shromáždění a analýza požadavků na zajištění dopravní obslužnosti,

 Jednání s dopravci a představiteli IDS JMK, 

 Tvorba nových jízdních řádů,

 Zavedení nových linek do provozu,

 Postupné zapojení nových linek do IDS JMK,

 Vyhodnocování, úpravy a rozšiřování IDS JMK.

Termín 2005 – 2007, a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, obce Regionu Židlochovicko, IDS JMK,
zainteresovaní autodopravci

Způsob realizace z  rozpočtu regionu a jednotlivých obcí, z příspěvků na dopravní
obslužnost

Náklady obce/obcí Budou stanoveny na základě nových jízdních řádů
Forma účasti regionu garant projektu
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3.2 Integrovaný dopravní systém v regionu 

Židlochovický region má díky své poloze a husté síti komunikací dobré předpoklady kvalitní obsluhy
území  hromadnou  dopravou.  Blízkost  krajského  města  navíc  umožňuje  integraci  místních  –
regionálních  – linek  do širšího  systému Integrovaného dopravního  systému Jihomoravského kraje
(IDS JMK), který v současné době zahrnuje město Brno a jeho  nejbližší okolí a stále se rozšiřuje.

Cílem rozvojového programu je vytvoření jednotného systému hromadné dopravy, který by přispíval
ke zlepšení dopravní obsluhy nejen v rámci Židlochovického regionu, ale také v rámci celé brněnské
aglomerace. Vzhledem k tomu, že Brno je hlavním cílem vyjížďky obyvatel Židlochovického regionu
mimo hranice regionu, o užitečnosti zapojení Židlochovicka do IDS JMK není sporu. Důležité je však
vytvořit podmínky pro to, aby IDS JMK v maximální míře sloužil potřebám obyvatel regionu. 

Pro potřeby IDS JMK bude  za Židlochovický region zpracovat následující opatření:

 harmonizace  jízdních  řádů  autobusových  dopravců  v  Židlochovickém  regionu  se
systémem IDS JMK;

 postupné zavedení jednotného systému jízdného;

 zajištění  přímé  vazby autobusových  zastávek  na  nádraží  a  zastávky  ČD (úprava  tras,
výstavba zastávek),

 jednotný informační systém,

 rekonstrukce nádraží a zastávek ČD a autobusové dopravy,

 rozšíření služeb pro hendikepované.

Zavedení  integrovaného  systému  hromadné  dopravy  přinese  zlepšení  nabídky  a  četnosti  spojů  a
zvýšení podílu hromadné dopravy na celkové dělbě dopravní práce. 

Dílčí kroky:

 Zpracování návrhu dílčí části IDS JMK,

 Projednání návrhu IDS JMK s dotčenými organizacemi,

 Zpracování a odsouhlasení plánu realizace IDS JMK,

 Zavedení IDS JMK do provozu,

 Vyhodnocování, úpravy a rozšiřování IDS JMK.

Termín 2005 – 2007, a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, obce Regionu Židlochovicko, IDS JMK,
zainteresovaní autodopravci

Způsob realizace z  rozpočtu regionu a jednotlivých obcí, z příspěvků na dopravní
obslužnost

Náklady obce/obcí Budou stanoveny na základě nových jízdních řádů



Forma účasti regionu garant projektu
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3.3 Cyklistická doprava v regionu 

Vzhledem k příznivé konfiguraci terénu je cyklistická doprava v židlochovickém regionu významným
fenoménem nejen z hlediska rekreace a cestovního ruchu, ale významně se podílí na každodenních
cestách obyvatel  do zaměstnání,  škol  nebo za nákupy. Průběžné navyšování jejího  podílu  pomáhá
ulehčit dopravní přetíženosti hlavních dopravních tras mezi obcemi v regionu a do budoucna může
hrát  významnou  roli  i  ve  zlepšování  životního  prostředí.  K  dalšímu  nárůstu  zájmu  o  tento  druh
přepravy přispěje především zvyšování bezpečnosti cyklistické přepravy, což bude fakticky znamenat
oddělení cyklistické dopravy od automobilové alespoň v hlavních dopravních tazích.

Současný stav cyklistických stezek zatím neodpovídá potřebám dopravy v regionu. Žádoucí objem
cyklistické  dopravy  na  Židlochovicku  vyžaduje  hustou  síť  dobře  značených  a  bezpečných
cyklistických tras vedených buď po samostatných cyklistických komunikacích nebo v cyklistických
pruzích v souběhu s hlavními dopravními tahy. Pouze na komunikacích s nízkými intenzitami dopravy
je možný smíšený provoz motorových vozidel a cyklistů, nejlépe s preferencí cyklistické dopravy.

Cyklistická  doprava  je  na  území  regionu  řešena  v územních plánech  obcí,  přes  region  procházejí
dálkové  (Jantarová  stezka),  regionální  (např.Brněnská  vinařská  stezka)  a  místní  cyklotrasy  a
cyklostezky tématické a naučné, zakreslené do mnoha cykloturistických průvodců a map.

Cílem rozvojového programu je zpracování podrobné studie (generelu) rozvoje cyklistické dopravy
židlochovického regionu s respektováním návaznosti  na regiony sousední.  Generel stanoví  seznam
nezbytných  opatření  na  komunikační  síti  a  závazný  harmonogram  výstavby  nových  úseků
cyklistických komunikací; dle potřeby může být dále rozpracován a zpřesňován. 

Úseky cyklistických komunikací určené k výstavbě pak budou dle příslušnosti ke katastrálnímu území
rozpracovány kompetentní obcí do podoby dílčích projektů a realizovány.

Rozvojový program naváže na regionální?? koncepci dopravy formulovanou v Generelu dopravy.

Dílčí kroky:

 Analýza stávajícího stavu cyklistické sítě v regionu;

 Zpracování studie (generelu) cyklistické dopravy;

 Projednání koncepce cyklistické dopravy s dotčenými orgány;

 Schválení koncepce cyklistické dopravy představiteli obcí židlochovického regionu;

 Přijetí  plánu  realizace  výstavby cyklistických komunikací;  zařazení  plánu realizace do
rozpočtových výhledů obcí a židlochovického regionu;

 Příprava a realizace jednotlivých dílčích projektů.

Termín 2005 – 2008
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko a obce regionu, KÚ JMK



Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí a regionu, s možností spolufinancování
z různých dotačních  titulů (SFDI)

Náklady měst
Generel cyklistické dopravy: cca 150.000,- Kč
investiční náklady budou stanoveny na základě jednotlivých projektů
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3.4 Západovýchodní  silniční propojení 

Židlochovický  region  je  z hlediska  silnic  a  dálnic  mimořádně  dobře  vybaven.  Převládajícím
dopravním směrem je zcela přirozeně radiální trasování komunikací směrem k Brnu. Západovýchodní
silniční propojení,  vzhledem k poloze a tvaru regionu pro Židlochovicko velmi důležité,  však není
v takové kvalitě, zejména co se týče technického stavu a parametrů, jak by bylo pro Židlochovický
region potřebné. 

Generel dopravy JMK předpokládá vybudování tzv. Jihozápadní tangenty – rychlostní komunikace
propojující  v úseku  Troubsko  –  Blučina  silnici  R43  a  dálnici  D2.  Tato  plánovaná  komunikace
prochází  Židlochovickým regionem a  navazují  na  ni  silnice  II/152  v úseku  Hajany –  Ivančice  (v
Generelu dopravy JMK plánovaná k opravě) a II/416 Pohořelice – Židlochovice – Blučina – Újezd –
Slavkov. Tato komunikační  síť  bude v budoucnosti  schopna přenést  dopravní nároky na propojení
regionálních center  v jižním sektoru brněnské aglomerace (Ivančice – Pohořelice - Židlochovice –
Slavkov). Podmínkou ovšem je zkvalitnění silnic II.třídy, zejména zlepšení jejich technického stavu a
odstranění bodových závad.

Výstavba  západovýchodního  silničního  propojení   nejvýznamnějším  dlouhodobým  úkolem
Židlochovického  regionu  v oblasti  dopravních  investic.  Cílem  rozvojového  programu  je  získat
podporu  pro  výstavbu  tohoto  komunikačního  propojení,  zařazení  opravy  silnice  II/416  ve  výše
uvedeném  úseku  do  Generelu  dopravy  JMK   a  následně  do  plánu  oprav  komunikací.  Obce
Židlochovického  regionu  mohou  její  výstavbu  pozitivně  ovlivnit  prosazováním  vlastní  dopravní
koncepce při jednáních s rozhodovacími plánovacími a realizačními orgány a institucemi. Zároveň je
nezbytné, aby do dalších stupňů plánovací a projektové dokumentace byly zapracovány připomínky
jednotlivých obcí regionu (jedná se zejména o Unkovice a Hrušovany) k trase státní silnice II/416.

Cílem  rozvojového  programu  je  v maximální  míře  urychlit  přípravu  a  výstavbu  této  pro  region
významné komunikace.

Dílčí kroky:

 Vytvořit ve spolupráci se sousedními regiony (Ivančice, Pohořelice, Šlapanice, Slavkov)
zadání pro zpracování projektu a realizaci stavby

 Zajistit zařazení výstavby komunikace do Generelu dopravy JMK

  Ve  spolupráci s KÚ JMK zajistit spolufinancování z jiných než krajských zdrojů

 Vytvořit prezentační dokument, sloužící pro jednání představitelů Regionu Židlochovicko
s politickou  reprezentací  kraje,  ŘSD a  dalšími  institucemi  o  rozvoji  dopravní  sítě  na
Židlochovicku. 

Termín Po roce 2007 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, JMK, ŘSD, SÚS JMK, zainteresovaná města
(Ivančice, Pohořelice, Šlapanice, Slavkov)

Způsob realizace Převážně pomocí vlastních personálních a finančních zdrojů 
Náklady obce/obcí cca 300.000,- Kč



Forma účasti regionu garant projektu
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3.5 Systémová opatření na komunikacích II.třídy 

Regionem Židlochovicko procházejí tyto komunikace II.třídy:

 komunikace II/425 (Brno – Břeclav)

 komunikace II/380 (Brno – Hodonín)

 komunikace II/416 (Pohořelice – Slavkov)

Doprava (tranzitní i místní) je klíčovým problémem, který dnes negativně ovlivňuje životní prostředí
v obcích jimiž komunikace II.třídy procházejí. Některé obce plánují vybudování obchvatu obce (např.
II/416 - Blučina), většina obcí ale nemá zájem dopravu tímto způsobem z centra obce vytěsnit, nýbrž
ji rozumným způsobem zklidnit a regulovat. Dobrým příkladem jsou již zrealizované úpravy na státní
silnici II/425 v obci Rajhrad (ostrůvky, přechody, parkovací stání, zpomalovací retardéry) a chystané
rekonstrukce na stejné komunikaci v obcích Vojkovice a Židlochovice. 

Hlavním cílem rozvojového programu je trvalá podpora a lobbing Regionu Židlochovicko v rámci
Jihomoravského  kraje  na  prosazení  záměru  obdobných  stavebních  úprav  na  státní  silnici  II/380,
zejména v obcích Moutnice a Těšany a následně na státní silnici II/416, zejména v obcích Měnín a
Žatčany.

Dílčí kroky:

 Analýza negativních vlivů státních silnic II.třídy (II/380 a II/416) na životní prostředí a
možnosti urbanistického rozvoje obcí kolem komunikací, návrh regulace dopravy;

 Zpracování reprezentativního dokumentu jako podkladu pro jednání představitelů regionu
a Jihomoravského kraje

 Aktivní  přístup  a  politická  podpora  regionu  při  prosazování  systémových  opatření  na
státních silnicích II.třídy.

Termín 2005 – 2010
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko a zúčastněné obce regionu, KÚ JMK

Způsob realizace z rozpočtu KÚ JmK, s možností spolufinancování z různých dotačních  titulů
(SFDI, EU)

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu, zpracovatel podpůrného dokumentu



3.6 Oprava místních komunikací 

Hlavním  cílem  rozvojového  programu  je  průběžné  zlepšování  vzhledu  místních  komunikací,  zvýšení
bezpečnosti  dopravy  a  humanizace  uličních  prostorů.  Kvalitní  povrchy  místních  komunikací  pomohou
snížení prašnosti a hluku od dopravy, celková úprava uličních profilů postupně a významně zlepší kvalitu
bydlení.

Rozvojový program je koncipován jako dlouhodobý, přičemž při rozsah každoročního plánu rekonstrukcí
bude vycházet zejména ze současného stavu komunikací (komunikace ve špatném technickém stavu mají
přednost),  časové  koordinace  s  dokončováním  výstavby  a  rekonstrukcí  inženýrských  sítí  a  z významu
jednotlivých komunikací (přednost mají ty, kde je silnější společenská objednávka).   

Rozvojový program bude preferovat omezování automobilové dopravy na obslužných komunikacích (mimo
hlavní průtahy obcemi) na úkor cyklistické dopravy a pěšího provozu formou vytváření obytných ulic a zón
s omezenou  rychlostí  vozidel  a  zajistí  bezbariérové  řešení  pěšího  provozu  na rekonstruovaných
komunikacích.

Oprava místních komunikací je  v kompetenci jednotlivých obcí;  cílem rozvojového programu je prověřit
možnosti  dotačních titulů ze státních (SFDI) a evropských zdrojů a cílená podpora a lobbing za účelem
získání těchto dotací.

Rozvojový program úzce souvisí dalšími rozvojovými programy (viz RP3.3: Cyklistická doprava v regionu a
RP3.5: Systémová opatření na komunikacích II.třídy).

Dílčí kroky:

 Analýza  plánované  výstavby  a  rekonstrukcí  místních  komunikací  v obcích  regionu,  analýza
časového plánu výstavby;

 Prověrka možností spolufinancování z dotačních titulů (SFDI, EU);

 Dohoda  obcí  na  potřebné  koordinaci  a  optimálním  harmonogramu  rekonstrukcí  místních
komunikací do roku 2015 v židlochovickém regionu;

 Aktivní  přístup  a  politická  podpora  regionu  při  získání  možných  dotací  z SFDI,  případně  z
dalších zdrojů (krajský nebo státní rozpočet, dotační tituly EU);

 Vytváření  optimálních  podmínek  v rámci  správního  aparátu  pověřené  obce  Židlochovic  při
přípravě a realizaci projektů.

Termín 2005 – 2015
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko a obce regionu, KÚ JMK, SFDI

Způsob realizace z rozpočtu obcí, s možností spolufinancování z různých dotačních  titulů
(SFDI, EU)

Náklady obce/obcí investiční náklady budou stanoveny na základě jednotlivých projektů
Forma účasti regionu garant projektu
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3.7 Dostavba kanalizačního systému 

Jedním z nedostatků,  které  se  v celorepublikovém měřítku  stále  nepodařilo  uspokojivě  vyřešit,  je
odvod a likvidace odpadních vod. Tento problém se týká především obcí s malým počtem obyvatel,
z jejichž  rozpočtu  nelze  finančně  náročnou  stavbu  čistírny  odpadních  vod  (ČOV)  včetně  sběrné
kanalizace bez dotací realizovat.

V regionu Židlochovicko je problém s čištěním odpadních vod zcela nebo alespoň zčásti vyřešen v
jedenácti  z celkového  počtu  24  obcí.  Z toho  je  ve  Židlochovicích  připojeno  na  ČOV  cca  50%
obyvatelstva, je nutná intenzifikace stávající ČOV a dostavba kanalizace.

Ve třech obcích regionu (Moutnice,  Těšany, Nesvačilka) je  reálné  dokončení  výstavby kanalizace
popř.  ČOV v roce  2004.  V dalších  osmi obcích  (Bratčice,  Holasice,  Ledce,  Nosislav,  Rajhradice,
Sobotovice,  Syrovice a Žatčany)  je  plánována výstavba splaškové kanalizace popř.  ČOV do roku
2006. 

Ve  dvou  obcích  (Otmarov,  Medlov)  je  čištění  odpadních  vod  zatím  ve  stadiu  přípravných
dokumentací a žádostí o dotace. 

Vzhledem k tomu, že průběh realizace (popř.  přípravy výstavby) v jednotlivých obcích je poměrně
nepřehledný,  bylo  by  potřebné  vypracování  koordinační  studie  s ekonomickým  vyhodnocením
propojení jednotlivých obcí na již existující ČOV v sousedních obcích. 

Obsahem projektu  je  pomoc  obcím  při  získávání  dotací;  u  obcí,  které  ještě  nemají  projektovou
dokumentaci,  pak  technická  pomoc při  zpracování  projektů.  Považujeme za výhodné,  aby byl  do
přípravy programu aktivně zapojen pracovník - konzultant pověřeného obecního úřadu.

Termín 2005 a dále průběžná činnost do roku 2009
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty RŽP KÚ JMK, vodárenské společnosti, dotčené obce

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, prověřit možnosti dotačních titulů MŽP
ČR, EU

Náklady obce/obcí
Bez projektové přípravy nelze odhadnout investiční náklady
(ekonomická studie: cca 150.000,- Kč))



3.8 Ochrana vodních zdrojů v záplavových oblastech

Protipovodňová opatření, plánovaná v regionu Židlochovicko, neřeší konkrétně ochranu stávajících vodních
zdrojů v dané oblasti. Plánované stavby protipovodňové ochrany města Židlochovice jsou v současné době
v realizaci, bylo by potřebné zajistit soulad konkrétních opatření v místě s komplexními protipovodňovými
úpravami na vodních tocích v regionu. 

Obsahem  projektu  je  vypracování  koordinační  studie,  řešící  konkrétní  dopady  komplexních
protipovodňových úprav na místní poměry v daném území (prameniště regionu Židlochovicko, prameniště
pitné  vody Vranovice I. a  II.).  Považujeme za výhodné,  aby byl  do přípravy programu aktivně zapojen
pracovník - konzultant pověřeného obecního úřadu.

Ochrana jímacích pásem vodních zdrojů (Židlochovicko, Vranovice I. a II.) musí být i nadále konkrétní a
trvalá, a musí být zohledněna i v souvislosti s obecně se zhoršující  kvalitou pitné vody (Vranovice I a II.).

Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty RŽP KÚ JMK, vodárenské společnosti, dotčené obce

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, prověřit možnosti dotačních titulů MŽP
ČR, EU

Náklady obce/obcí
Bez projektové přípravy nelze odhadnout investiční náklady
(koordinační studie: cca 100.000,- Kč))
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V.4 HOSPODÁŘSTVÍ



4.1 Podpora podnikání a spolupráce s podnikateli 

Jedním  z problémů  hospodářského  rozvoje  židlochovického  regionu  je  nedostatečná  spolupráce  a
informovanost  veřejného  a  soukromého sektoru  téměř  ve  všech  sférách,  tedy  i  v oblasti  hospodářského
rozvoje.  V menších  obcích  je  sice  samozřejmostí  všeobecné  povědomí  o  dění  v obci  nebo  nejbližších
obcích, chybí ale platforma pro koordinaci chystaných investičních záměrů a zejména chybí informovanost
v rámci celého, územně rozlehlého, regionu Židlochovicko. Tradice pravidelných neformálních setkávání
představitelů s podnikateli v regionu neexistuje. 

Domníváme se, že aktivní spolupráce představitelů regionu s managementem významných podniků sídlících
na území Židlochovicka a oboustranná informovanost o připravovaných rozvojových záměrech přispěje ke
koordinaci a jednodušší realizaci plánovaných investic. Za neopomenutelnou (zejména v případě přesídlení
zahraničních firem), považujeme tzv. after care – pomoc orientovat se v dosud ne příliš známém prostředí. A
jako třetí  – velmi důležitou oblast spolupráce s podnikateli  - předpokládáme pomoc drobným a středním
podnikatelům a těm, kteří s podnikáním v regionu teprve začínají. 

Pro  zajištění  základní  informovanosti  v oblasti  hospodářského  rozvoje  regionu  navrhujeme  pravidelná
setkání představitelů židlochovického regionu s managementem významných podniků působících na území
regionu dle aktuální potřeby, minimálně však 1x ročně. Na těchto schůzkách budou projednávány otázky
rozvoje Židlochovicka (např. politika zaměstnanosti, trh práce, dopravní obslužnost, marketing a propagace
regionu,  možný  sponzoring  významných  akcí  regionu  atd.).  Z hlediska  vzájemné  informovanosti
považujeme za vhodné, aby partnery podnikatelů na těchto setkáních byli také všichni starostové obcí, neboť
znalost rozvojových záměrů umožní lepší koordinaci záměrů nejen mezi obcemi a podnikateli, ale i mezi
obcemi samotnými. 

Pro zajištění rozvojového programu navrhujeme úzkou spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Brno -
venkov,  Úřadem  práce  a  dalšími  institucemi.   Navrhujeme  využívat  služeb  Informačního  místa  pro
podnikatele Okresní hospodářské komory (IMP OHK) Brno - venkov, která bude poskytovat informace o
aktuálních nabídkách regionu a zprostředkovávat kontakt  mezi zúčastněnými institucemi (např.  1x týdně
v pravidelnou dobu).

Dílčí kroky:

 Stanovení modelu spolupráce s podnikateli, regionem, obcemi a institucemi regionu;

 Definice spolupráce a podpory s IMP OHK Brno – venkov;

 Vytvoření databáze informací pro podnikatele a systému jejich aktualizace;

 Organizace „podnikatelských dnů“ minimálně 1x ročně;

 Podpora účasti místní podnikatelské sféry na veřejných zakázkách;

 Spolufinancování veřejných akcí formou sponzorství a poplatků za reklamu.

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko a obce regionu

Zúčastněné subjekty Podnikatelská sféra a obce regionu, Region Židlochovicko, IMP OHK B-
V, KÚ JMK

Způsob realizace Z vlastních zdrojů, z rozpočtu obcí a regionu 
Náklady obce/obcí v rámci provozních nákladů
Forma účasti regionu garant projektu
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4.2 Nabídka ploch a objektů pro podnikání 

Pro další růst hospodářského rozvoje je důležité mít v nabídce židlochovického regionu přiměřenou
zásobu připravených rozvojových ploch a objektů  pro podnikatele  ve zpracovatelském průmyslu,
obchodu a službách.  Rozvojové  plochy budou nabízeny místním i zahraničním podnikatelům. Pro
začínající  podnikatele  (bez  dostatečného  kapitálu)  mohou  být  vhodné  po  nezbytných  stavebních
úpravách např. i nevyužívané objekty především v zemědělských areálech.

Cílem rozvojového programu je  rozšíření  nabídky ploch a objektů  pro podnikání,  podpora  tvorby
nových  pracovních  míst  a  tím  snižování  nezaměstnanosti,  zlepšení  podnikatelského  prostředí  a
stabilizace perspektivních firem v židlochovickém regionu.

Dnešní nabídka vhodných ploch a objektů není dostačující.  Hlavní nedostatky spočívají v chybějící
koncepci nabídky ploch a objektů v rámci celého regionu, špatném technickém stavu ploch a objektů,
nevyjasněných majetkových vztazích a absenci informačních a komunikačních metod. Téměř každá
z obcí nebo měst regionu má v územním plánu navrženou jednu nebo více průmyslových ploch, ne
všechny považujeme za plochy regionálního nebo nadregionálního významu. Za nejperspektivnější
pro další rozvoj se v současnosti jeví následující lokality:

 průmyslová zóna v Měníně (v databázi Czechinvestu)

 průmyslové zóny v Blučině a Syrovicích

 průmyslové zóny kolem státní  silnice  II/425 (obec  Vojkovice,  Holasice),  R52 (Ledce,
Syrovice)

Nabízené rozvojové plochy a objekty pro podnikání musí splňovat především následující kritéria: 

 vyjasněné majetkoprávní vztahy

 soulad funkčního využití s územním plánem

 dobré dopravní napojení

 dostatečné vybavení inženýrskými sítěmi

Obsahem rozvojového programu bude koncepční příprava mechanismu nabízení rozvojových lokalit a
příprava  lokalit  do  té  podoby,  aby  mohly  být  nabízeny.  Součástí  rozvojového  programu  bude  i
marketing a propagace vybraných lokalit. Rozvojové plochy a objekty pro podnikání budou nabízeny
prostřednictvím obecních úřadů obcí, regionálního informačního systému, OHK Brno – venkov, RRA
Jihomoravského kraje nebo realitních kanceláří.

Dílčí kroky:

 Zpracování databáze průmyslových ploch a objektů pro podnikání v regionu včetně jejich
vyhodnocení;

 Návrh a odsouhlasení mechanismu nabídky průmyslových ploch a objektů pro podnikání;

 Postupná  příprava  a  realizace  lokalit  (v  kompetenci  obcí  regionu)  a  nabídka
průmyslových ploch a objektů pro podnikání dle odsouhlaseného schematu;



 Průběžná aktualizace databáze.
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Termín 2005 – a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko a obce regionu

Zúčastněné subjekty obce regionu, Region Židlochovicko, IMP OHK B-V, RRA JM,
CzechInvest, RK v Brně a regionu,

Způsob realizace z vlastních zdrojů, z rozpočtu obcí a regionu, prověřit dotační tituly MPO a
EU, spolufinancování soukromým sektorem

Náklady obce/obcí
náklady na vyplývající projektové a investiční práce budou stanoveny na
základě zpracovaných projektů a budou v kompetenci katastrálně
příslušných obcí

Forma účasti regionu zpracování mechanismu nabídky, garant projektu



4.3 Regenerace brownfields 

Brownfields jsou nevyužívané nebo málo využívané areály, převážně původně zemědělské a výrobní, které
se nacházejí obvykle v zastavěné části obce. Jejich současná funkce a způsob využití neodpovídají potřebám
urbanistického  rozvoje  obce  nebo  města.  V mnoha  případech  bývají  brownfields  zdrojem ekologických
zátěží, zejména kontaminace půdy. Hodnota pozemku je často vyšší než hodnota staveb, které se na něm
nacházejí. Vlastnické vztahy k nemovitostem v těchto areálech mohou být komplikované a neprůhledné.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že brownfields představují problém, který se pouze výjimečně podaří
vyřešit běžnými tržními mechanismy (toto řešení by však mělo být vždy preferováno). Brownfields přitom
často  představují  nejen  estetickou  překážku,  ale  vytvářejí  bariéru  urbanistického  rozvoje  a  možnostem
využít danou část obce pro jiné než výrobní účely. Pro uvolnění území brownfields k dalšímu rozvoji  je
proto ve většině případů nutná účast veřejného sektoru, spočívající především v uvolnění a vyčištění území a
jeho  přípravě  do  podoby,  kdy je  na  něm možné  umístit  nové  investice,  a  to  buď formou rekonstrukce
existujících  objektů,  nebo  asanacemi  a  novou  výstavbou.  Příprava  území  brownfields  je  většinou
organizačně a finančně značně náročná a vyžaduje sdružování prostředků z více zdrojů.

Typickým brownfields  v židlochovickém regionu  je  areál  cukrovaru v Židlochovicích;  mezi  brownfields
můžeme zařadit také nevyužívané areály bývalých zemědělských družstev, které se nacházejí téměř ve všech
obcích regionu. 

Obsahem rozvojového programu je zpracovat plán regenerace brownfields, nalézt nové odpovídající využití
pro  tato  území  a  zajistit  jejich  rekonstrukci  do  podoby,  odpovídající  současným  ekologickým  a
urbanistickým požadavkům. Vysoká  finanční  náročnost  projektů  vyžaduje  sdružené  investice  s využitím
dotačních titulů (např. MŽP, strukturální fondy EU) a účasti soukromého sektoru.

Dílčí kroky:

 Identifikace brownfields v regionu, zjištění ekologických zátěží;

 Zpracování plánu využití území brownfields;

 Zapojení soukromého sektoru;

 Pro vytipovaná území zpracování studie proveditelnosti;

 Příprava území pro výstavbu v jednotlivých areálech;

 Zpracování projektové dokumentace pro dílčí stavby;

 Postupná realizace dílčích staveb;

 Koordinační činnost; 

Termín 2005 – a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko a zúčastněné obce regionu
Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, soukromí vlastníci, 

Způsob realizace z vlastních zdrojů, z rozpočtu obcí a regionu, prověřit dotační tituly MŽP
ČR a EU, spolufinancování soukromým sektorem

Náklady obce/obcí
náklady na vyplývající projektové a investiční práce budou stanoveny na
základě zpracovaných projektů a budou v kompetenci katastrálně
příslušných obcí

Forma účasti regionu zpracování plánu využití brownfields, garant projektu
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4.4 Rozvoj vinařství a ovocnářství

Pěstování vinné révy patří k tradičním odvětvím prvovýroby v Židlochovickém regionu. Přesto není
region v obecném povědomí s vinařstvím příliš často spojován a např. zájemci o vinařskou turistiku
míří v převážné většině dále na jih. Rovněž pro pěstování ovoce jsou v regionu výborné podmínky,
zlepšující se s mírným oteplováním, patrným  v posledních letech. 

Židlochovický region má územní potenciál pro zkvalitňování produkce vinné révy i pro další plošné
rozšiřování výměry ovocných sadů. Ve srovnání s tradičními zemědělskými produkty je vinařství a
ovocnářství ekonomicky perspektivní a umožňuje přímou vazbu na distribuci finálních produktů na
trhu. 

Vinařství  je  navíc  velmi  atraktivní  i  z hlediska  rozvoje  cestovního  ruchu.  Kvalitní  marketing,
zaměřený zejména na klienty z Brna, spolu s lepším využitím nabídky na vinařských cyklostezkách
může vést nejen k větší propagaci a odbytu vína a ovoce, ale jako účinný nástroj rozvoje cestovního
ruchu se bude významně podílet na celkovém oživení ekonomiky Židlochovického regionu. 

Rozvojový program proto navrhuje koordinovat v součinnosti s krajskými institucemi rozvoj vinařství
a ovocnářství v regionu, snažit se o vytváření tržně atraktivních produktů jak v oblasti zemědělství,
tak v oblasti cestovního ruchu a zajišťovat propagaci místním produktům. 

Dílčí kroky:

 Zpracování marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu Židlochovického regionu;

 Vytvoření databáze vinařů a ovocnářů, ochotných spolupracovat v rámci Židlochovického
regionu;

 Poradenská  činnost  v rámci  informačního  systému regionu,  viz  RP:  1.4  (např.  otázky
grantových možností při financování projektů, marketing a propagace atd.)

 Spolupráce při zajištění odbytu výrobků (marketing regionu)

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Podnikatelská sféra a obce regionu, Region Židlochovicko, MZe ČR,
MMR ČR, KÚ JMK, RRA JM

Způsob realizace vícezdrojové financování: ze soukromých zdrojů, z rozpočtu regionu a z
dotačních titulů MZe ČR, MMR ČR, KÚ JMK, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu



4.5 Podpora manufakturní a rukodělné výroby 

Podle průzkumů prováděných v rámci zpracování Profilu regionu jsou nejohroženější skupinou při hledání
pracovního  uplatnění  ženy  s malými  dětmi,  nejčastěji  po  mateřské  dovolené.  Z důvodu  provozu
předškolních zařízení  většinou  jsou  schopny /  ochotny pracovat  jen jednosměnném provozu a  zpravidla
nemohou daleko dojíždět. Na druhé straně byly v rámci průzkumů registrovány kritické připomínky týkající
se absence „tradiční“ řemeslné výroby, tedy zboží ojedinělého a pro region typického zboží. Úspěch prodeje
takového  zboží,  například  v rámci  kulturních  a  společenských  akcí  regionu  nebo  v rámci  nabídky
cykloturistům, by mohl do budoucna hrát pozitivní roli v rámci rozvoje cestovního ruchu.

Jak pro tyto „manufaktury“ nebo řemeslné dílny zabezpečit pracovní sílu, je poměrně jednoduché: v dílnách
mohou pracovat výše zmíněné matky s malými dětmi (variantou je i domácí práce), mohou být provozovány
v rámci „chráněných dílen“ a práci v nich tak najdou hendikepovaní nebo starší spoluobčané. Problémem
pravděpodobně nebude ani umístění  dílen. Téměř v každé obci se nacházejí  prázdné prostory v bývalých
zemědělských nebo průmyslových podnicích,  některé  obce  budují  nebo mají  v plánu  vybudovat  „obecní
dvory“,  kde  budou  nabízet  řemeslníkům a  živnostníkům k pronájmu  obecní  prostory  (Měnín,  Těšany).
Problémem zůstává pouze nápad a jeho realizace.

Cílem rozvojového programu bude všestranná podpora a pomoc podnikatelským záměrům z oblasti výroby
tradičních  regionálních  produktů  s ochotou  zaměstnat  ve  výrobě  ohrožené  skupiny  obyvatelstva  (matky
s dětmi, hendikepované a starší spoluobčany). 

Dílčí kroky:

 Zpracování analýzy (průzkumu zájmu pracovního uplatnění ohrožených skupin obyvatelstva) a
jejího vyhodnocení z hlediska potřeb židlochovickém regionu;

 Vytvoření databáze investičních záměrů projektů manufakturní a rukodělné výroby;

 Poradenská činnost v rámci informačního systému regionu, viz RP: 1.4 (např. otázky grantových
možností  při  financování  projektu,  zejména  z oblasti  APZ -  MPSV  ČR,  sociální  fond  EU,
možnosti umístění dílen, pomoc při získání zaměstnanců …)

 Spolupráce a pomoc při zajištění dobré dopravní dostupnosti pracoviště

 Spolupráce při zajištění odbytu výrobků (marketing regionu)

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Podnikatelská sféra a obce regionu, Region Židlochovicko, MPSV ČR,
MMR ČR, KÚ JMK

Způsob realizace vícezdrojové financování: ze soukromých zdrojů, z rozpočtu regionu a z
dotačních titulů MPSV ČR, MMR ČR, KÚ JMK, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu
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V.5 BYDLENÍ + SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA



5.1 Příprava rozvojových ploch pro bydlení 

Atraktivita  regionu  pro  bydlení  spočívá  především  v  dobré  dopravní  dostupnosti  Brna  jako  zdroje
pracovních  příležitostí  a  centra  obchodu,  služeb,  školství  a  zdravotnictví.  Židlochovicko potencionálním
zájemcům o trvalé bydlení nabízí navíc zdravé životní prostředí, komfort individuálního bydlení s relativně
malou  hustotou  zástavby a  dobrými mezilidskými vztahy,  slušně rozvinutou  technickou infrastrukturu  a
dostupnou základní občanskou vybavenost. 

Předpokladem stálého přílivu obyvatel  v produktivním věku do regionu je  dostatečná a kvalitní  nabídka
rozvojových ploch pro bydlení. Všechny obce regionu Židlochovicko mají ve svých územních plánech (obec
Unkovice v konceptu ÚP) navrženy plochy především pro individuální formu bytové výstavby, Židlochovice
a Hrušovany u Brna počítají  v menším měřítku i s výstavbou bytových domů. Návrhové plochy jsou ale
většinou  majetkově  nepřipravené  a  nezainvestované,  tudíž  pro  okamžitou  bytovou  výstavbu  obtížně
použitelné. 

Rozvojové plochy pro bydlení musí splňovat následující kritéria: 

 vyjasněné majetkoprávní vztahy;

 soulad funkčního využití s územním plánem;

 dobré dopravní napojení;

 dostupnost inženýrských sítí;

Podle finančních možností obcí a zájmu vlastníků rozvojových ploch je možno použít různých, pro danou
plochu optimálních modelů investiční přípravy. Za základní dva modely považujeme:

 zainvestování  ploch  obcemi:  tj.  výkup  pozemků,  urbanizace  a  zainvestování  pozemků
dopravním napojením a inženýrskými sítěmi, přeparcelace a následný prodej zájemcům;

 zainvestování ploch soukromým investorem/soukromými investory: tj. obec hlídá pouze soulad
s plánovaným rozvojem obce v čase, soulad s územním, případně regulačním plánem a zajistí
stanovení a dodržení regulativů výstavby;

Obsahem rozvojového  programu  bude  každoroční  průběžná  příprava  dostatečného  množství  stavebních
ploch  v  regionu,  odpovídající  poptávce.  Žádoucí  bude  vzájemná  informovanost  obcí  o  investičních
záměrech a stavu poptávky z hlediska celého regionu.

Dílčí kroky:

 průběžný monitoring zájmu o bytovou výstavbu v obcích regionu (obec/region);

 vytipování a výkupy zájmových pozemků (obec/soukromý investor); 

 urbanizace lokalit – stanovení regulativů výstavby, tvorba regulačních plánů (obec);

 dopravní napojení lokalit a napojení na inženýrské sítě (obec/soukromý investor); 

 přeparcelace a následný prodej (obec/soukromý investor). 
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Termín 2005 – průběžná činnost
Garant Obce regionu
Zúčastněné subjekty Obce regionu, odbor ÚPRR MěÚ Židlochovice, vlastníci pozemků
Způsob realizace z rozpočtu obcí případně ze soukromých zdrojů

Náklady obce/obcí
náklady na výkupy nelze odhadnout, ale budou odpovídat odhadním cenám
v místě obvyklým; náklady na projektové a investiční práce budou
stanoveny podle konkrétních lokalit

Forma účasti regionu
v případě dohody o soustředěném monitoringu
finanční náklady žádné, jedná se o systémové opatření



5.2 Startovací byty 

Jedním z předpokladů úspěšného rozvoje regionu je zamezit  stárnutí populace,  to znamená přilákat nové
obyvatele, respektive udržet v regionu nastupující generaci, nejlépe od počátku jejich ekonomicky aktivní
dráhy.  Jednou  z mála,  ale  téměř  vždy úspěšných  cest  je  nabídka  ekonomicky výhodného „startovacího“
bydlení. Nabídka může spočívat v možnosti individuální výstavby na obecních pozemcích za symbolickou
nebo alespoň přijatelnou cenu nebo v nabídce obecních, plošně méně komfortních „startovacích“ nájemních
bytů postavených na obecních pozemcích, buď jako součást nové výstavby nebo rekonstrukcí nemovitostí
v majetku  obce.  Vzhledem  k  velikosti  sídel  je  pro  region  charakteristická  spíše  tradice  individuální
výstavby, ale na počátku profesionální kariéry a bez pomoci rodičů je samostatné bydlení v rodinném domě
pro většinu mladých lidí nedosažitelné.

Proto  je  cílem rozvojového  programu  výstavba  limitovaného  počtu  obecních  bytů  v Židlochovicích,
Hrušovanech a přirozených subcentrech regionu: Rajhradě, Těšanech a Žabčicích v horizontu pěti let.  Na
základě kladného ohlasu mohou obce uvažovat s výstavbou dalších bytů, případně i v jiných částech regionu
(zde  ale  určitě  doporučujeme  výstavbu  pouze  formou  rekonstrukce stávajících  objektů  v obecním
vlastnictví,  to  je  neobydlených  rodinných  domů,  případně  v rámci  nevyužívaných  objektů  škol  nebo
obecních  úřadů).  K výstavbě  starovacího  bydlení  lze  použít  účelové  dotace  SFRB  MMR  ČR  (NV
č.146/2003).

Dílčí kroky:

 vytipování vhodných objektů v centrech/subcentrech regionu 

 vyhodnocení  stavebně  technického  stavu,  technické  a  ekonomické  proveditelnosti  záměru,
vypracování PD;

 prověření aktuálních možností státních dotací a půjček; 

 zvolení způsobu financování;

 zveřejnění záměru výstavby obecních bytů a potřebných náležitostí pro podání žádosti včetně
možných finančních podmínek;

 výběr dodavatele stavby, dozor investora;

 uzavření  nájemních smluv mezi  obcí  a budoucími uživateli  respektujícími  podmínky udělení
dotačních titulů;

 každoroční  ověřování  platnosti  podmínek  nájemních  smluv  a  vyhodnocení  věcného  efektu
výstavby pro obec/region.

Termín 2005 – 2010, dále dle intenzity poptávky a vyhodnocení věcného efektu
pro obec/region

Garant zúčastněné obce regionu
Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, uživatelé bytových jednotek
Způsob realizace z rozpočtu obcí, za pomoci dotačních titulů SFRB MMR ČR
Náklady obce/obcí budou stanoveny na základě PD

Forma účasti regionu informativní - na regionální platformě (zveřejnění záměru výstavby,
zprostředkování kontaktu pro zájemce z jiných obcí …)
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5.3 Optimalizace školství v regionu

Stejně  jako  v ostatních  městech  České  republiky  dochází  i  na  Židlochovicku  od  začátku  90.  let
k poklesu počtu narozených dětí.  Jedním z negativních dopadů snižování porodnosti  je úbytek dětí
v mateřských a v současné době také na základních školách. Potřebu řešení situace zvyšují i rostoucí
provozní náklady škol. 

Cest k optimalizaci školství vidíme několik. Jednou z možností je redukce počtu škol a změna účelu
nepotřebných budov. Toto řešení může být - mimo negativního dopadu narušení stávající  sítě škol
(zvláště nežádoucího u dětí předškolního věku a 1.stupně základních škol) – neprůchodné i politicky.
Cesta  by  tedy  měla  vést  spíše  zvyšováním  věhlasu  škol,  založeném  na  kvalitních  výukových
programech mimo rámec běžné nabídky jiných škol i mimo region. Touto cestou lze do budoucna
citlivě řešit i specifikum malotřídních škol s omezenou nabídkou výuky i mimoškolní činnosti. Dnes
je rozhodnutí  o jejich ne/existenci věcí více citovou nežli racionální; k zodpovědnému rozhodování
rodičů žáků i samotných obcí ohledně zrušení malotřídek pomůže nejen atraktivní nabídka výukových
programů především z oblasti  jazyků, informatiky a sportu a pestrost  mimoškolní  nabídky větších,
spádových škol, ale především garantovaná dopravní dostupnost domova pro děti nejen po vyučování,
ale i po ukončení mimoškolního programu škol. 

Druhou cestou projektu optimalizace školství na Židlochovicku je nalezení efektivního modelu využití
budov škol mimo vyučovací dobu (některé školy k těmto opatřením přistoupily a možnosti pronájmů
ve školních budovách  využívají).  Takto  lze  uspokojit  zájemce o mimoškolní  a  zájmovou činnost
školních dětí i širšího spektra obyvatel obcí regionu Židlochovicko (pořádání seminářů, jazykových,
rekvalifikačních a jiných odborně zaměřených kurzů nebo oblast celoživotního vzdělávání obyvatel,
různé druhy pohybových a kulturních aktivit v rámci spolkových aktivit v obcích apod.).

V době letních prázdnin je možné využívat školních budov pro účely cestovního ruchu, např. jako
levné ubytovny pro cykloturisty.

Cílem rozvojového programu je  vytvoření  Koncepce optimalizace školství  na Židlochovicku,  jejíž
součástí budou: 

 analýza současného stavu školství a využití školních budov v regionu; 

 prognóza demografického vývoje obyvatelstva ČR;

 sociologický průzkum (potencionální/rodiče, žáci škol); 

 konzultace  se  zřizovatelem,  organizátory  spolkového  života  v obcích  a  soukromými
subjekty;

 stanovení  dopravních  požadavků směrem  k  dopravcům  v regionu  a  zapracování  do
dopravní koncepce obslužnosti regionu;

 návrh optimalizace školství v UH. 

Dílčí kroky:

 zpracování Koncepce optimalizace školství regionu Židlochovicko 

 projednání Koncepce na odboru školství KÚ JmK



 schválení Koncepce optimalizace školství regionu Židlochovicko

 postupná realizace Koncepce, průběžný monitoring a vyhodnocování výsledků realizace
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Termín 2006 – 2010
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty zúčastněné obce regionu, Region Židlochovicko, žáci a rodiče,
organizátoři spolkového života, zájemci o využití objektů škol, dopravci

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z nadací a dotačních titulů KÚ JmK a
MŠMT ČR

Náklady obce/obcí nelze stanovit, analytická část koncepce v rámci provozu státní správy, 
Forma účasti regionu sběr dat, návrh koncepce: 200 000,-



5.4 Koordinace služeb sociální péče

Řešení problémů jednotlivců, rodin a skupin občanů, kteří se ať již vlivem nemoci nebo stáří, vlastní vinou
nebo nešťastnou shodou okolností ocitli  v sociální tísni,  řeší v civilizované společnosti  systém sociálních
služeb,  v němž  svou  nezastupitelnou  úlohu  plní  stát,  místní  samospráva  a  nestátní  subjekty.
Zrekapitulujeme-li  současný stav  Židlochovicka,  působí  v některých  obcích  regionu  pečovatelská  služba
(zřizovatelem je město Židlochovice), ale neexistuje tu žádné denní centrum (absence možnosti setkávání se
s vrstevníky je mezi staršími lidmi pociťována zvlášť bolestně), chráněná dílna nebo azylový dům, nejsou
registrovány žádné nestátní neziskové organizace působící v oblasti především terénní sociální péče. Naopak
v regionu jsou v provozu dva domy s pečovatelskou službou (s kapacitou cca 40 lůžek), ve třech obcích se
DPS realizují  nebo  se  blízké době realizovat  budou a  čtyři  obce  s  realizací  DPS v horizontu  do 10 let
uvažují. 

Situaci  považujeme za řešenou pouze v oblasti  výstavby DPS, kde si  vážnost  situace uvědomuje většina
středních a větších obcí v regionu a výstavbu realizují nebo plánují, případně se sousední obcí hodlají na
záměru kooperovat. Vzhledem k nedostatečným průzkumům a analýzám nezodpovězenou otázkou zůstává,
zda kapacita budovaných a plánovaných DPS bude trendu stárnutí populace stačit.

Nejasná situace je v oblasti zájmu a potřeby pečovatelských služeb, především v obcích, které smlouvu s PS
Židlochovice uzavřenu nemají a s tím spojená otázka možnosti komunikace a trávení volného času starších
obyvatel (ve větších městech tuto roli plní kluby důchodců a denní centra). Naskýtá se také možnost spolu
s realizací  denních  center  řešit  i  umístění  chráněných  dílen  (optimálním  stavem  by  bylo  zřídit  je
v subcentrech  regionu,  tj.  v  Židlochovicích,  Rajhradu,  Těšanech  a  Žabčicích,  samozřejmě  s možností
pohodlné dostupnosti hromadnou dopravou z okolních obcí).

Třetí  oblastí  zájmu  na  Židlochovicku  by  se  mělo  stát  zahájení  spolupráce  s  nestátními  neziskovými
organizacemi (NNO), podpora jejich vzniku, registrace zájemců o dobrovolnou terénní práci, zapojení NNO
do systému sociálních služeb Židlochovicka a propagace a osvěta činnosti NNO mezi obyvatelstvem.

Z průzkumů  sice  nevyplynula  akutní  potřeba  existence  azylového  domu  na  Židlochovicku  ani  potřeba
zvýšení prevence sociopatických jevů, je ale žádoucí situaci stále monitorovat pomocí terénních pracovníků
NNO, odborů sociální péče a spolků a organizací, zabývajících se trávením volného času dětí a mládeže.

Vzhledem k širokému spektru služeb v oblasti sociální péče jsou města i obce regionu Židlochovicko příliš
malé správní jednotky, než aby celé spektrum potřebných služeb mohly zajišťovat nebo poskytovat samy a
v žádoucím rozsahu. Je proto vhodná doba započít jednání na úrovni starostů o možné spolupráci v oblasti
sociální péče v rámci celého regionu.

Dílčí kroky:

 Zahájení  dialogu  na  platformě  Regionu  Židlochovicko  o  možnosti  participace  /  vzájemné
spolupráce obcí regionu v systému sociálních služeb;

 Vytvoření koncepce rozvoje sociální péče a spolupráce obcí v rámci regionu;

 Stanovení principů participace / vzájemné spolupráce obcí regionu;

 Dohoda na finanční a personální spoluúčasti v systému sociálních služeb;

 Prezentace záměrů a dohod veřejnosti;

 Zařazení finančních příspěvků vyplývajících z dohody do rozpočtů obcí regionu;
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 Postupná realizace koncepce.



Termín 2005 – 2007 a dále průběžní činnost
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty
Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu a pracovníci odborů
sociální péče, subjekty v systému sociálních služeb na Ž., dobrovolníci,
dopravci

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z dotačních titulů MPSV ČR
Náklady obce/obcí nelze stanovit, analytická část koncepce v rámci provozu státní správy, 
Forma účasti regionu garant projektu, návrh koncepce: 150 000,-
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5.5 Podpora sounáležitosti obyvatel s regionem 

Díky suburbanizaci  má region  Židlochovicko  kladné  saldo  migrace  a  prozatím se  nemusí  obávat
výrazného  úbytku obyvatel,  do  budoucna  ale  může vyvstat  problém,  že obyvatelé  bytostně  spjatí
s regionem, jeho historií a tradicemi postupně zemřou a noví obyvatelé si vazby nevytvoří. 

Pocit  sounáležitosti  s regionem  a  rozumnou  formu  lokálního  patriotismu  je  třeba  podporovat jak
v původních,  tak  nových  obyvatelích,  především dětech  (přes  zájmy  dětí  lze  pak  snáze  oslovit  i
dospělé). Pro budování vědomí sounáležitosti je důležitá znalost regionu, podrobná informovanost o
veškerém dění a samozřejmě prostor pro aktivní účast na regionálním životě. Problémem informací a
jejich  přenosem ke konečnému uživateli  se ve Strategii  zabývá  více rozvojových programů (1.4:
Informační  systémy a komunikace v rámci regionu,  4.3: Informační  systémy pro podnikatele,  5.4:
Koordinace služeb sociální péče v rámci regionu, 5.10: Postupná obnova a rekonstrukce movitých a
nemovitých kulturních památek, 5.12: Podpora místních kulturních aktivit a vlastně všechny projekty
o cestovním ruchu),  ale pro pravidelnou základní  informovanost  doporučujeme vydávat regionální
věstník, který bude seznamovat všechny obyvatele s regionálním děním. Z hlediska lepší distribuce a
menších finančních nákladů lze pro regionální život vyčlenit dvoustránku v obecních zpravodajích,
kterou obsahově zpracuje právě Region Židlochovicko. 

Cílem tohoto  rozvojového  programu bude spíše  nalézt  možnosti  aktivního  zapojení  obyvatel do
života regionu. Obecně za hlavní hendikep považujeme fakt,  že lidé  se dokáží ztotožnit  s obcí,  ve
které žijí, ve vypjatých situacích prožívají pocit národní hrdosti na své češství / moravanství, ale pocit
regionální  hrdosti  a  sounáležitosti  jim  všeobecně  zatím  chybí;  nemají  totiž  o  regionu  žádnou
představu ani informace. Proto by nejpozději do výuky základních škol (lépe už od mateřských škol)
měl být zařazen každoroční blok informací o regionu, o jeho historii, krajině, tradicích a současnosti.
Za úvahu stojí myšlenka vytvoření brožury – učebnice o regionu.

Vědomí  sounáležitosti  s regionem  lze  v  dětech  a  mladých  lidech  posílit  také  v rámci  školních
seminárních  prací  nebo mimoškolní  zájmovou činností,  např.  pomocí při  vyhledávání  informací  o
regionu  nebo  praktickou činností  při  péči  o  krajinu  a  životní  prostředí  (pasportizace  a  evidence
zajímavých míst,  staveb nebo zeleně pro potřebu obcí a regionu - RP5.11, rekonstrukce a údržba
území budoucího archeoparku a „starověký kompars“ - RP6.5, péče o krajinu v programech ŽP,
údržba turistické infrastruktury kolem cyklostezek a naučných stezek a další). Oboustranně výhodná
může být  také nabídka  „spolupráce“  s obyvateli  regionu – studenty  vysokých škol.  Témata  jejich
diplomových,  případně  disertačních  prací  mohou  řešit  konkrétní  problémy  regionu  a  následná
prezentace umožní některým obyvatelům se s regionem lépe seznámit.

Významnou pozitivní roli sehraje i podpora sportovního, spolkového a společenského života (zvláště
v případech tradičních „venkovských“ sportů a zájmových činností) v obcích a podpora meziobecních
turnajů a společenských akcí. Vybrané regionální  akce by se měly být programově podporovány a
prezentovány celým regionem.

Dílčí kroky:

 Zajištění průběžné informovanosti obyvatel o životě v regionu (webové stránky; věstník,
obecní rozhlas, kabelové TV …);

 Dohoda  obcí o způsobu začlenění nauky o regionu do systému vzdělávání;



 Průběžný monitoring regionálních aktivit, stálá osvětová a prezentační činnost.
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Termín 2005 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, zúčastněné obce a školy regionu, KÚ JMK, MŠMT
ČR, soukromé subjekty

Způsob realizace
z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí a regionu, prověřit možnosti dotačních
titulů KÚ JMK, MŠMT + MK ČR, EU, využít možnosti sponzoringu
soukromých dárců

Náklady obce/obcí
RP je systémové opatření, náklady na věstník a informační systém
zahrnuty v rozpočtech obcí
Náklady na učebnici upřesněny dle dohody o obsahu díla a počtu výtisků

Forma účasti regionu garant projektu



5.6 Denní centra pro obyvatele v poproduktivním věku

V posledních  letech  dochází  v rámci  okresu  Brno  –  venkov (tedy  i  v regionu  Židlochovicko)  k výrazné
suburbanizaci a stěhování obyvatel v produktivním i poproduktivním věku na venkov. Neobnovuje se ale
historický model soužití více generací a tím přirozený prostor zajištění denní pracovní náplně a společenské
komunikace starší generace (péče o vnuky a domácnost, práce na polnostech). Proto, stejně jako ve velkých
městech, postupně vzniká i na venkově potřeba zajistit lidem v poproduktivním věku nejen účinný systém
zdravotní péče, ale také možnost společenského vyžití, případně pracovního uplatnění. 

Domníváme se, denní centra (stacionáře) by měla splňovat tyto podmínky:

 síť denních center bude rovnoměrně rozmístěna po celém regionu; optimálně alespoň v centru a
přirozených  subcentrech  regionu  (Židlochovicích,  Žabčicích,  Těšanech  a  Rajhradě)  a
samozřejmě mohou být v dalších obcích jako součást DPS;

 měla by být dobře dopravně obsloužena pro menší spádové obce, v nichž denní centra situována
nejsou;

 v rámci  denních  center  může  být  soustředěna  určitá  část  pečovatelských  služeb  (pedikůra,
manikůra a další kosmetické služby, případně zdravotnické a rehabilitační služby);

 denní centra mohou být navázána na chráněnou dílnu.

V obcích, kde jsou postaveny DPS, lze tyto činnosti řešit poměrně jednoduše nebo za pomoci jednoduchých
stavebních úprav. Prostor pro setkávání starších občanů bude většinou v rámci DPS (jídelna, společenská
místnost) a docházka ostatních, v PDS nebydlících obyvatel  obce bude pravděpodobně v jejich fyzických
silách; měli by mít ale v rámci centra zajištěnou možnost odpočinku a provedení základních hygienických
potřeb. Program denního centra - „klubu důchodců“ - může být zčásti v rukou rezidentů DPS samotných,
zčásti  bude jeho  organizace spočívat  na  vedení  DPS,  PS, obci  a  obecních  organizacích  a  spolcích.  Pro
obyvatele okolních obcí je třeba zajistit pohodlnou dostupnost hromadnou dopravou. 

Dílčí kroky:

 Definice významu a postavení denních center v rámci systému sociální péče v Koncepci rozvoje
sociální péče, tvorba základní sítě denních center;

 Dohoda na finanční a personální spoluúčasti obcí na zřízení a provozu denních center;

 Prezentace záměrů a dohod veřejnosti;

 Zařazení finančních příspěvků vyplývajících z dohody do rozpočtů obcí;

 Pilotní realizace denního centra.

Termín 2005 – 2007 a dále průběžní činnost
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu

Zúčastněné subjekty
Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu a pracovníci odborů
sociální péče, subjekty v systému sociálních služeb na Ž., dobrovolníci,
dopravci

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z dotačních titulů MPSV ČR

Náklady obce/obcí prozatím žádné, náklady na realizace budou stanoveny na základě
konkrétních projektů, 

Forma účasti regionu garant projektu
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5.7 Chráněné dílny

Chráněné  dílny  a  chráněná  pracoviště  jsou  pracoviště,  v nichž  pracuje  nejméně  50% osob  se
změněnou pracovní  schopností.  Chráněným pracovištěm je rovněž pracoviště zřízené v domácnosti
občana se změněnou pracovní schopností (ZPS). Poskytování příspěvku na zřízení či provoz chráněné
dílny či pracoviště upravuje vyhláška MPSV ČR č.115/1992 Sb., ve znění vyhlášky č.232/1997 Sb.

Lidé,  kteří  jsou tělesně nebo duševně hendikepovaní,  hledají  zaměstnání  obtížněji  než zdraví lidé.
Mezi  hlavní důvody patří:

 zdravotní či věkové omezení pro výkon určitých zaměstnání

 často nižší vzdělání

 často omezený pracovní výkon (jak z hlediska produktivity, tak  možné délky pracovní
doby)

 menší mobilita a menší akční rádius při dojížďce do zaměstnání

Možnost trvalého zaměstnání je nesmírně důležitá pro seberealizaci každého, tedy i hendikepovaného
člověka. Účinnou pomocí je zřizování chráněných dílen a pracovišť, na jejichž zřízení a provoz jsou
v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) vyčleněny značné prostředky a prostředky lze čerpat i ze
sociálního fondu EU. Zároveň mohou při  kvalifikovaném průzkumu trhu zajistit  produkci výrobků
v rámci  nedotovaných  tržních  podmínek  nerentabilních.  Zřizovatelem  chráněné  dílny  je  většinou
občanské sdružení. 

Chráněné dílny a pracoviště:

 poskytují zaměstnání, rekvalifikaci, zájmovou činnost a další služby tělesně a duševně
postiženým. Pomáhají jim v návratu a uplatnění ve společnosti rozvíjením možností jejich
pracovní a sociální rehabilitace;

 nejsou ústavem, a to ani v případě integrovaného chráněného bydlení; naopak umožňují
hendikepovaným postavit se "na vlastní nohy" a starat se sami o sebe;

 zvyšují hendikepovaným kvalitu života, posilují jejich nezávislost a sebevědomí;

 umožní zaměstnání i zdravých obyvatel = například vazba na DPS může být z hlediska
sociálního dopadu oboustranně prospěšná;

 poskytují prostor pro smysluplnou činnost NNO.

Dílčí kroky:

 zpracování analýzy (průzkumu potřeb a možností pracovního uplatnění hendikepovaných
občanů v židlochovickém regionu) a návrhu opatření ke zlepšení stavu;

 zahájení jednání s možnými zřizovateli chráněných dílen;

 návrh výrobního programu a lokalizace chráněných dílen (ideálně po jedné v západní a
východní části regionu);

 dohoda na formě spoluúčasti obcí na zřízení a provozu chráněných dílen;



 zajištění dobré dopravní dostupnosti chráněných dílen pro hendikepované zaměstnance;

 pilotní realizace projektu chráněné dílny.
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Termín 2005 – 2007 a dále průběžní činnost
Garant Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu, občanská sdružení, 

Zúčastněné subjekty

Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu a pracovníci odborů
sociální péče, občanská sdružení, zdravotnická zařízení v regionu, ÚP, KÚ
JmK, MPSV, MZd, MK ČR, Česká rada humanitárních organizací,
subjekty v systému sociálních služeb na Ž., dobrovolníci, dopravci

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, z dotačních titulů KÚ JmK, MPSV,
MZd a MK ČR

Náklady obce/obcí prozatím žádné, náklady na realizace budou stanoveny na základě
konkrétních projektů

Forma účasti regionu garant projektu



5.8 Zdravotní středisko v Rajhradě 

Lékařská péče v regionu (ordinace praktických a dětských lékařů, gynekologa, stomatologa a výdejna léků)
je soustředěna do zdravotních středisek bývalých střediskových obcí a měst regionu (Hrušovan, Měnína,
Rajhradu  a  Těšan)  a  Židlochovic  (poliklinika  s pohotovostní  službou  a  lékárnou),  čímž  je  zajištěno
dostatečné pokrytí  Židlochovicka základní  ambulantní  lékařskou péčí.  V Rajhradě je  umístěno zdravotní
středisko v objektu, jehož vlastnické vztahy nejsou doposud vyjasněny (předmět restitučních nároků řádu
benediktinů),  navíc  výdejna  léků je  umístěna  v jiném objektu.  Vzhledem k možnosti  vrácení  církevního
majetku  obec  neplánuje  ani  opravy ani  rekonstrukci  zchátralého  objektu;  v současné  době  není  situace
kritická,  ale  v blízké  budoucnosti  bude  třeba  situaci  buď  výstavbou  nového  objektu  nebo  generální
rekonstrukcí stávajícího iniciativně a velmi rychle řešit. 

Město  Rajhrad  plánuje  ve  střednědobém  výhledu  přemístit  zdravotní  středisko  do  objektu  nového
polyfunkčního  objektu  na  ulici  Štefánikova,  kterým bude  řešit  i  jiné  nedostatky  městské  infrastruktury
Rajhradu:  přesun  městského  úřadu  do  reprezentativnějšího  a  prostorově  velkorysejšího  místa,  výstavbu
chybějící  sítě  služeb  a  obchodu,  umístění  depozitury  České  spořitelny  s  bankomatem a  již  zmiňované
zdravotní středisko s lékárnou. 

V územním plánu Rajhradu je pro výstavbu polyfunkčního objektu s parkovištěm vyčleněno území mezi
ulicemi Masarykova a Štefánikova, v místě stávajícího provizorního parkoviště. Možnost použití pozemku
pro výstavbu je ale spojena s výkupy dalších pozemků a demolicí  cca 5 rodinných domů. Po dokončení
výstavby  inženýrských  sítí  (vodovod)  a  následné  rekonstrukci  místních  komunikací  se  stane  výstavba
polyfunkčního  objektu  prioritou  Rajhradu  i  spádových  obcí  Holasic,  Opatovic,  Otmarova,  Popovic  a
Rajhradic.

Dílčí kroky:

 Zařazení  projektu   polyfunkčního  objektu  mezi  priority  města  Rajhradu  a  regionu
Židlochovicko;

 Shromáždění  impulsů  a námětů  na využití  objektu  z řad  veřejné  správy i  veřejnosti  a  jejich
vyhodnocení;

 Zpracování architektonické studie s vyhodnocením ekonomické náročnosti výstavby i provozu a
s návrhem možných variant financování (předpokladem je vícezdrojové financování);

 Prezentace studie veřejnosti;

 Výkupy pozemků pro výstavbu polyfunkčního objektu;

 Dopracování PD pro územní a stavební řízení;

 Dohoda na finanční spoluúčasti spádových obcí, případně regionu na zřízení / provozu ZS;

 Zařazení finančního podílu Rajhradu (spádových obcí) do rozpočtů města a obcí

Termín 2008 – 2010 
Garant Město Rajhrad 

Zúčastněné subjekty Město Rajhrad, spádové obce regionu, Region Židlochovicko, Česká
spořitelna a.s., nájemci stávajícího ZS, soukromé subjekty

Způsob realizace vícezdrojové financování: z vlastních zdrojů a rozpočtu obce/í, KÚ JMK, z
dotačních titulů MZd ČR, MF a dalších dle možného využití (MPSV ČR)

Náklady obce/obcí
Prozatím nelze stanovit, cena PD bude stanovena po konkretizaci
investičního záměru, náklady na realizaci budou stanoveny na základě PD,
náklady na výkupy stanoveny dle odhadu a cen v místě obvyklých
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5.9 Výstavba multifunkční haly

Na Židlochovicku působí řada sportovních oddílů, kulturních spolků a institucí. Některé mají pouze místní
význam,  jiné  naopak  region  reprezentují  na  úrovni celostátní  nebo  mezinárodní  (oddíl  juda  TJ  Orel
Židlochovice,  pěvecký  sbor  Skřivánek)  a  jejich  soutěže  nebo  vystoupení  patří  k významným  dnům
kulturního či sportovního regionálního kalendáře. Lokální potřeby krytých prostor si obce vyřešily nebo řeší
samy,  ale  je  pravdou,  že  v  regionu  dnes  neexistuje  reprezentativní  hala  pro  pořádání  společenských,
politických,  kulturních  nebo  sportovních  akcí  regionálního  nebo  nadregionálního  významu.  Proto  mezi
priority regionu Židlochovicko lze zařadit výstavbu polyfunkční haly (minimálně pro 200-250 návštěvníků). 

Otázkou  zůstává  umístění  haly  v rámci  regionu.  Pokud  se  mají  Židlochovice  stát  plnohodnotným
regionálním centrem, měla by hala stát právě zde. Ambice postavit sál podobné velikosti ale mohou mít i
jiné  obce  (subcentra  regionu)  a  přípravu  stavby  (územní  podmínky  výstavby,  řešení  financování/
proveditelnosti  záměru,  otázka  náplně/rentability  provozu…)  mohou  mít  vyřešeny  dříve  než  v
Židlochovicích. Důležitou podmínkou provozuschopnosti zařízení také bude vyřešení dopravní dostupnosti
zařízení  pro  obyvatele  regionu.  Definitivní  vyřešení  umístění  haly  v rámci  regionu  bude  výsledkem
vzájemného dialogu obcí na platformě Regionu Židlochovicko. 

Cílem  rozvojového  programu  je  v rámci  regionu  Židlochovicko  připravit  podmínky  pro  výstavbu
reprezentativní polyfunkční haly pro cca 250 návštěvníků.

Dílčí kroky:

 Zařazení projektu výstavby haly mezi priority Regionu Židlochovicko

 Zahájení dialogu o umístění, náplni a využití haly na platformě Regionu Židlochovicko

 Zpracování architektonické studie s vyhodnocením ekonomické náročnosti výstavby i provozu a
s návrhem možných variant financování (studie proveditelnosti);

 Zařazení projektu do řešení koncepce dopravní obslužnosti regionu;

 Podpora  výstavby  haly  aktivní  účastí  a  politickým  lobbingem  představitelů  Regionu
Židlochovicko v rámci KÚ Jihomoravského kraje.

Termín 2005 – 2007 a dále průběžná činnost do ukončení výstavby
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko a zúčastněné obce regionu 

Způsob realizace z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, ověřit možnost využití grantů a dotací
ze státního rozpočtu a EU

Náklady obce/obcí systémové opatření 
Forma účasti regionu garant projektu
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5.10 Revitalizace významných kulturních památek 

Na území regionu se sice nenachází  žádná národní  kulturní  památka, ale  je  zde k vidění  množství
opravdu významných stavebních památek; jejich současný stavebně technický stav a míra využití jsou
ale velmi rozdílné. Obecně se dá říci, že objekty, které slouží - byť ne původnímu účelu - (zámek
v Židlochovicích, kovárna a zámek v Těšanech, radnice v Blučině nebo převážná většina kostelů) jsou
v  dobrém  stavebně  technickém  stavu.  Existují  ale  objekty,  kde  smysluplnému  využití  brání
nedořešené majetkové vztahy, roztříštěné zájmy, vzhledem k velikosti objektů / areálů se obtížněji
nalézá náplň nebo využití brání „jen“ nedostatek finančních prostředků vlastníků nemovitostí. Podle
našeho názoru k ohroženým a zároveň tak významným, že mohou v budoucnu pozitivně ovlivnit např.
rozvoj  cestovního  ruchu  na  Židlochovicku,  patří  Benediktinský  klášter  v Rajhradě,  Loosova  vila
v Hrušovanech  u  Brna,  areál  cukrovaru  a  Švestkův  dům  (Strejcův  sbor)  v Židlochovicích  nebo
zámecké stáje v Těšanech. 

V rámci průzkumů jsme zjistili  u všech jmenovaných objektů investiční záměry, které mohou dnes
nepoužívané  objekty  alespoň  zčásti  vrátit  do  života  (Památník  národního  písemnictví,  Muzeum
Brněnska  a  Národního  zemědělského  muzea  v Benediktinském  klášteře,  původní  účel  bydlení
v Loosově  vile,  bytové  domy,  sportovní  a  muzejní  využití  (muzeum  cukrovarnictví)  v areálu
cukrovaru,  muzeum,  galerie  a  ubytování  ve  Švestkově  domě,  sportovně  společenský a  ubytovací
komplex  se  zaměřením  na  kongresovou  turistiku  v Těšanech)  a  zčásti  se  již  realizují  (klášter  v
Rajhradě, cukrovar v Židlochovicích) nebo se zpracovává úvodní projektová dokumentace (Těšany).

Cílem  rozvojového  programu  bude  aktivní  a  trvalá  spolupráce  s majiteli  významných  kulturních
památek na území regionu Židlochovicko směřující k jejich postupné revitalizaci a zapojení do života
regionu. 

Dílčí úkoly:

 zpracování evidence významných regionálních kulturních památek; 

 prověření  současného  stavu  (stavebně  technický  stav,  majetkové  poměry,  investiční
záměry, …);

 zpracování  harmonogramu /  stanovení  priorit  obnovy revitalizace  památek (z  hlediska
hodnotového, finančního, časového a technického);

 prověření možnosti nemateriální podpory (pomoc při administrativním prosazení záměru
revitalizace památky, politický lobbing při získání podpory na krajské a celostátní úrovni,
podpora při získávání dotací a grantů MK ČR a EU);

 odsouhlasení možné finanční podpory Regionu Židlochovicko na revitalizaci kulturních
památek v regionu;

 zapracování památek do koncepce regionálního informačního a naváděcího systému.

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Město Rajhrad, zúčastněné obce regionu, vlastníci kulturních památek, KÚ
JMK, MK ČR

Způsob realizace vícezdrojové financování: finanční zdroje vlastníka nemovitostí, z
dotačních titulů KÚ JMK, MK ĆR, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se, pouze v případě vlastnictví



Forma účasti regionu garant projektu
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5.11 Postupná obnova a rekonstrukce movitých a nemovitých kulturních
památek 

Péčí o kulturní objekty a areály s velkou památkovou hodnotou se zabývá rozvojový program 5.10:
Revitalizace významných kulturních památek.  Nicméně stejně  důležité a mnohdy významnější  pro
pozitivní vnímání místa jak návštěvníky, tak místními obyvateli jsou historicky méně cenné nebo jen
zajímavé stavební  objekty, prvky drobné,  především církevní architektury a další  připomínky z let
minulých, které dotvářejí kolorit místa a jeho „génia loci“. Také ty je třeba chránit a udržovat nejen
pro generace budoucí, ale také se jimi prezentovat a města a obce turisticky zviditelňovat.

Cílem rozvojového programu bude evidovat a dle finančních možností postupně obnovovat nemovité i
movité kulturní památky a pozoruhodnosti regionu. S vytvořenou a průběžně aktualizovanou evidencí
budou pracovat (ve spolupráci s místními samosprávami) pracovníci regionálního rozvoje a životního
prostředí  (tvůrci  územních  plánů  a  urbanistických  koncepcí,  cyklistického  generelu,  zpracovatelé
krajinného  plánu)  tak,  aby  památky  a  pozoruhodnosti  byly  logickým  cílem  nebo  kolem  nich
procházely trasy pěších a cyklistických cest, aby se jimi dotvářela intimní architektonická zákoutí či
aby vhodně zvoleným okolím získaly důstojný a zvýrazňující  rámec.  Nedílnou součástí  programu
bude zapracování těchto movitých i nemovitých památek do koncepce regionálního informačního a
naváděcího systému.

Především do pasportizačních a evidenčních prací mohou být zapojeni žáci a studenti škol v regionu
v rámci  školní  seminární  a  zájmové  činnosti  (viz  rozvojový  program 5.5:  Podpora  sounáležitosti
obyvatel  s místem). Zároveň v tomto programu předpokládáme větší  finanční zapojení měst a obcí
především z důvodu menšího kulturního významu předmětných památek a proto obtížnějšího dosažení
na dotační tituly.

Dílčí kroky:

 Zpracování  evidence  a  kategorizace  nemovitých  a  movitých  kulturních  památek,
stavebních prvků a pozoruhodností na území regionu a jejich průběžná aktualizace;

 Zpracování koncepce postupné obnovy a rekonstrukce památek (z hlediska návaznosti na
zpracované  urbanistické,  krajinné  a  dopravní  dokumentace  v regionu  a  současně
z hlediska finančního, časového a technické proveditelnosti);

 Prezentace koncepce veřejnosti;

 Prověření možností získání dotačních titulů v rámci ČR a EU;

 Dohoda na finanční spoluúčasti regionu a zúčastněných obcí;

 Začlenění finančních podílů do rozpočtů obcí a měst;

 Zapracování movitých a nemovitých památek do koncepce regionálního informačního a
naváděcího systému;

 Postupná realizace dle finančních možností obcí, měst a regionu.



Termín 2005 – 2008 a dále průběžná činnost 
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu, KÚ JMK, MK ČR

Způsob realizace

z vlastních zdrojů a rozpočtu obcí, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ
JMK, MK ČR, EU, využít možnosti sponzoringu soukromých dárců
pasportizace za pomoci dobrovolníků z řad škol, občanských sdružení a
zájmových organizací

Náklady obce/obcí
pravidelný roční příspěvek z rozpočtu obcí stanovený dohodou v rámci
regionu
(celkovou výši nákladů nelze odhadnout vzhledem k šíři RP)

Forma účasti regionu garant projektu
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5.12 Podpora místních kulturních aktivit

Bohatý  kulturní  a  společenský  život   má  pozitivní  dopad  nejen  na  růst  lokálního  patriotismu  a
podporu sounáležitosti obyvatel s regionem, také na zvyšování věhlasu regionu a rostoucím zájmu o
něj, spojeného s postupným zvýšením počtu návštěvníků v regionu. 

Na Židlochovicku už dnes existují některé kulturní, sportovní a společenské akce s tradicí, které budí
minimálně  regionální  zájem  (viz  Profil  regionu,  kapitola  II.8).  Tyto  akce  by  měl  Region
Židlochovicko pravidelně prezentovat v rámci svého regionálního informačního systému, webových
stránek, kulturního  kalendáře,  propagačních materiálů,  kabelové TV,  prezentace na veletrzích CR.
Informace  o  bohatém  kulturním  a  společenském  životě  budou  vytvářet  pozitivní  obraz  Regionu
Židlochovicko jako zajímavé turistické destinace.

Mimo zavedené akce se v regionu realizují nebo připravují i další projekty, které aspirují na trvalé
místo  v kalendáři  turistických  atraktivit  regionu,  například  projekt  archeoparku  „Bronze  Age“
v Blučině (RP:  6.5),  kongresové centrum v Těšanech (RP:  6.6)  nebo realizace  kulturně-sportovně-
společenského areálu v Syrovicích. Koncepce areálu v Syrovicích dává příležitost založit  v regionu
tradici například letních folklorních slavností, folkových festivalů nebo lidových slavností. Kulturně-
sportovně-společenské akce v syrovickém areálu se mohou pořádat pod patronací konkrétních spolků
nebo organizací, obce Syrovice nebo přímo pod patronací Regionu Židlochovicko.

Dílčí kroky:

 Zpracování podrobné databáze kulturního, sportovního a společenského kalendáře obcí
regionu včetně připravovaných záměrů;

 Vytipování  akcí  regionálního  a  nadregionálního  významu,  vhodných  k prezentaci
v regionálním kalendáři a regionální podpoře;

 Schválení způsobu prezentace akcí (viz marketingová strategie);

 Zařazení potřebných finančních prostředků do rozpočtu regionu;

 Průběžná aktualizace databáze.

Termín 2005 a dále průběžný monitoring
Garant Region Židlochovicko
Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko a zúčastněné spolky, sdružení a obce regionu 

Způsob realizace z rozpočtu obcí a regionu, ověřit možnost využití grantů a dotací z KÚ
JMK, MK, MŠMT ČR a EU

Náklady obce/obcí systémové opatření, náklady na prezentaci zahrnuty v rozpočtu regionu
Forma účasti regionu garant projektu



V.6 CESTOVNÍ RUCH + REKREACE
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6.1 Regionální koncepce cestovního ruchu  

Institucionální rámec rozvoje cestovního ruchu Židlochovicka tvoří celostátní Koncepce cestovního
ruchu,  zpracovaná  Ministerstvem  místního  rozvoje  a  Strategie  rozvoje  cestovního  ruchu
Jihomoravského  kraje,  jejímž  zadavatelem  byl  Krajský  úřad  Jihomoravského  kraje.  Region
Židlochovicko koncepční materiál rozvoje cestovního ruchu zpracovaný nemá.

Podle Strategie rozvoje CR Jihomoravského kraje spadá Region Židlochovicko spadá do přirozeného
turistického regionu Brno a okolí.

Cestovní ruch je velkou šancí pro připravené destinace, od května 2004 podpořenou členstvím České
republiky v Evropském společenství. 

Současné  tendence  v  rozvoji  cestovního  ruchu  Jihomoravského  kraje  dávají  Židlochovicku  velký
prostor získat nové návštěvníky, a to nejen příznivce nových forem cestovního ruchu (nákupní turisty
ze  Slovenska,  tranzitní  turisty  z  Polska,  zájemce  o  venkovskou  turistiku  z Holandska,  …),  ale  i
zájemce  o tradiční  turistiku  regionu  (tj.  příznivce cykloturistiky,  lovecké,  poznávací  a  příměstské
turistiky). 

Překážkou  úspěšného  rozvoje  cestovního  ruchu  židlochovického  regionu  je  v praktické  rovině
chybějící koordinace činností v oblasti cestovního ruchu, zejména v marketingu a propagaci, absence
atraktivních produktů cestovního ruchu (místních i regionálních),  nedostatek ubytovacích kapacit  a
turistické  infrastruktury  vůbec  a  prozatím  spíše  symbolická  účast  soukromého  sektoru.  V rovině
teoretické chybí regionu institucionální a administrativní rámec, to je regionální strategie rozvoje CR.

Cílem rozvojového  programu je  vytvoření  podmínek  pro  zadání  a  následné  zpracování  Strategie
rozvoje  CR  Židlochovického  regionu  včetně  následného  monitoringu  úspěšnosti  prováděných
opatření. 

V základním dokumentu Strategie bude vypracován model organizační a řídící struktury CR regionu.

Zejména v prvních letech realizace Strategie se bude Židlochovicko potýkat s nedostatkem finančních
zdrojů. Proto budou první kroky Strategie založeny na opatřeních, která přinášejí „mnoho za relativně
málo“. Pro investičně náročné projekty bude hledat Strategie možnosti  vícezdrojového financování
jak z národních, tak z mezinárodních zdrojů.

Dílčí úkoly:

 Konsensus  starostů  obcí  regionu  o  potřebě  zpracování  regionální  strategie  rozvoje
cestovního ruchu;

 Výběr zpracovatele a definice cílů regionální strategie;

 Zpracování  Strategie  rozvoje  cestovního  ruchu  Židlochovického  regionu,  to  je
zpracování:



1) Strategické vize
2) Profilu turistické destinace Region Židlochovicko
3) SWOT analýzy
4) Strategického plánu

 Trvalý monitoring a vyhodnocování souladu praktických dopadů Strategie s předpokládanými
cíli.
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Termín 2006 a dále průběžný monitoring
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu, TIC Židlochovice, KÚ
JmK, subjekty působící v cestovním ruchu v regionu

Způsob realizace z rozpočtu regionu, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ JMK, MMR ĆR
Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant a zadavatel projektu



6.2 Tvorba produktů cestovního ruchu  

Rozvoj  cestovního  ruchu  v židlochovickém  regionu  se  potýká  se  standardními  problémy  turistických
destinací v České republice: za největší překážku rozvoje cestovního ruchu považujeme chybějící koordinaci
činností  v oblasti  cestovního  ruchu,  především  v marketingu  a propagaci,  absenci  atraktivních  produktů
cestovního ruchu (místních i regionálních),  nedostatek ubytovacích kapacit a prozatím spíše symbolickou
než aktivní účast soukromého sektoru. 

Produkt cestovního ruchu je  souhrn veškeré nabídky soukromých nebo veřejných subjektů podnikajících
v cestovním ruchu či cestovní ruch koordinujících; z pohledu návštěvníka je produktem cestovního ruchu
komplexní zážitek od chvíle, kdy opustil domov, až do doby návratu. 

Produkty  cestovního  ruchu  jsou  nedílnou  součástí  marketingu  cestovního  ruchu.  Pro  úspěch  v  tvorbě
produktů cestovního ruchu a tím pro úspěšný rozvoj cestovního ruchu chybí na Židlochovicku v teoretické
rovině jasná koncepce rozvoje  (strategie  rozvoje  cestovního  ruchu),  která  by na základě  analýzy potřeb
regionu definovala  hlavní cílové skupiny návštěvníků, navrhla způsob řízení a vhodné typy produktů CR,
včetně formy jejich propagace a distribuce. V praktické rovině chybí regionu především spolupráce subjektů
soukromé a veřejné sféry. 

Organizační jednotkou, která marketingově zužitkuje lokální nabídky, dále je rozvine a zkoordinuje by měla
být  profesionální  odborná  instituce.  Do určité  doby může tuto  roli  plnit  TIC ve spolupráci  s Regionem
Židlochovicko. 

Cílem  rozvojového  programu  je  vytvoření  podmínek  pro  zadání  a  následné  zpracování  marketingové
strategie CR (součást Strategie rozvoje CR regionu Židlochovicko). 

Dílčí úkoly:

 Definice turistického regionu Židlochovicko a dohoda o společném postupu zainteresovaných
měst a obcí;

 Definice cílů, kterých má být dosaženo;

 Marketingový průzkum a analýza možností turistického regionu;

 Vymezení cílových skupin návštěvníků – domácích a zahraničních klientů CR;

 Definice produktů CR vhodných pro turistický region Židlochovicko;

 Návrh marketingu doporučených produktů CR včetně způsobu jejich distribuce;

 Získání podpory marketingové strategii dlouhodobou pozitivní komunikací ze strany veřejného
(představitelé měst a obcí regionu) a soukromého (investoři) sektoru;

 Stálý  monitoring  a  vyhodnocování  souladu  věcných  efektů  marketingové  strategie
s předpokládanými cíli.

Termín 2006 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu, KÚ JmK, TIC
Židlochovice, 

Způsob realizace z rozpočtu regionu, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ JMK, MMR
ĆR, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
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Forma účasti regionu garant projektu

6.2 Tvorba produktů cestovního ruchu  

Rozvoj cestovního ruchu v židlochovickém regionu se potýká se standardními problémy turistických
destinací  v České  republice:  za největší  překážku rozvoje  cestovního ruchu  považujeme  chybějící
koordinaci  činností  v oblasti  cestovního  ruchu,  především  v marketingu  a propagaci,  absenci
atraktivních produktů cestovního ruchu (místních i regionálních),  nedostatek ubytovacích kapacit  a
prozatím spíše symbolickou než aktivní účast soukromého sektoru. 

Produkt  cestovního  ruchu  je  souhrn  veškeré  nabídky  soukromých  nebo  veřejných  subjektů
podnikajících v cestovním ruchu či cestovní ruch koordinujících; z pohledu návštěvníka je produktem
cestovního ruchu komplexní zážitek od chvíle, kdy opustil domov, až do doby návratu. 

Produkty cestovního ruchu jsou nedílnou součástí marketingu cestovního ruchu. Pro úspěch v tvorbě
produktů  cestovního  ruchu  a  tím  pro  úspěšný  rozvoj  cestovního  ruchu  chybí  na  Židlochovicku
v teoretické rovině jasná koncepce rozvoje (strategie rozvoje cestovního ruchu), která by na základě
analýzy potřeb regionu definovala  hlavní cílové skupiny návštěvníků, navrhla způsob řízení a vhodné
typy produktů  CR,  včetně  formy jejich  propagace  a  distribuce.  V praktické  rovině  chybí  regionu
především spolupráce subjektů soukromé a veřejné sféry. 

Organizační jednotkou, která marketingově zužitkuje lokální nabídky, dále je rozvine a zkoordinuje
by měla být profesionální odborná instituce. Do určité doby může tuto roli plnit TIC ve spolupráci
s Regionem Židlochovicko. 

Cílem rozvojového programu je vytvoření podmínek pro zadání a následné zpracování marketingové
strategie CR (součást Strategie rozvoje CR regionu Židlochovicko). 

Dílčí úkoly:

 Definice  turistického  regionu  Židlochovicko  a  dohoda  o  společném  postupu
zainteresovaných měst a obcí;

 Definice cílů, kterých má být dosaženo;

 Marketingový průzkum a analýza možností turistického regionu;

 Vymezení cílových skupin návštěvníků – domácích a zahraničních klientů CR;

 Definice produktů CR vhodných pro turistický region Židlochovicko;

 Návrh marketingu doporučených produktů CR včetně způsobu jejich distribuce;

 Získání  podpory  marketingové  strategii  dlouhodobou  pozitivní  komunikací  ze  strany
veřejného (představitelé měst a obcí regionu) a soukromého (investoři) sektoru;

 Stálý  monitoring  a  vyhodnocování  souladu  věcných  efektů  marketingové  strategie
s předpokládanými cíli.

Termín 2006 
Garant Region Židlochovicko



Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, zúčastněné obce regionu, KÚ JmK, TIC
Židlochovice, 

Způsob realizace z rozpočtu regionu, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ JMK, MMR
ĆR, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu

6.3 Podpora vzniku turistické infrastruktury 

Z pohledu blízké budoucnosti má Židlochovicko reálnou šanci získat statut atraktivního rekreačního zázemí
Brna  především pro  krátkodobou  rekreaci,  tj.  cykloturistiku,  loveckou turistiku,  příměstskou,  kulturně  -
poznávací turistiku a vinařskou turistiku, a to z důvodů vzdálenosti, dobré dopravní dostupnosti, rovinatého
terénu  a  kvalitní  produkce  vína  Brněnské  vinařské  oblasti.  Pro  zachování  konkurenceschopnosti  vůči
ostatním  částem  okresu  Brno  –  venkov  bude  nutné v  regionu  dořešit  dnes  nedostatečnou  turistickou
infrastrukturu,  především  snadnou  dosažitelnost  veškerých  informačních  služeb,  přiměřenou  nabídku
ubytovacích a stravovacích služeb (kvalitou i kvantitou) a cykloturistického servisu (opravny, půjčovny) a
nabídku tradičních regionálních výrobků včetně vinařských produktů. 

Budování  turistické infrastruktury (mimo informačního  servisu,  je  součástí  RP:  1.4  + 6.1)  je  záležitostí
soukromých podnikatelských iniciativ. Role Regionu bude spočívat především v informačním servisu, ale
také  v oblasti  obecné  podpory,  osvětové  a  poradenské  činnosti  a  administrativní  vstřícnosti  vůči
podnikatelům. Region může iniciovat setkání stávajících nebo potencionálních podnikatelů v oblasti služeb
cestovního ruchu na platformě Regionu Židlochovicko, může iniciovat a ve spolupráci s IMP OHK Brno-
venkov  organizovat  semináře  a  školení  pro  podnikatele  v cestovním  ruchu  a  poradenskou  činnost
začínajícím  podnikatelům.  V rámci  informačního  servisu  může  zajišťovat  vzájemnou  informovanost  o
připravovaných  záměrech  v oblasti  turistické  infrastruktury,  zpracovávat  průzkumy  a  analýzy  trhu,
poskytovat informace o možnostech vícezdrojového financování a dotačních titulů (viz RP: 1.2 + kapitola 4)

Jednou z cest ke zvýšení atraktivity Židlochovicka jako rekreačního zázemí brněnské aglomerace je podpora
tvorby  nových  vodních  rekreačních  ploch  (RP:  6.6)  nebo  rekonstrukce  stávajících  a  doplnění  jejich
turistické  infrastruktury.  Příkladem  stávajícího  areálu,  kde  existuje  zcela  konkrétní  záměr  na  doplnění
stávající infrastruktury a vytvoření nové regionální nabídky v oblasti cestovního ruchu je koupaliště Oáza na
katastru  obce  Vojkovice  (majetek  města  Židlochovice).  Investiční  záměr  předpokládá  modernizaci
technologie  koupaliště  (z důvodů  snížení  provozních  nákladů)  a  vybudování  zážitkových  atrakcí  a
relaxačního  centra  založeného  na  slané  vodě  (z důvodů  zvýšení  atraktivity).  Vybudováním  ubytovací
kapacity a polohou v těsné blízkosti cyklistické stezky Brno-Vídeň lze rozšířit stávající nabídku areálu (letní
koupaliště, celoroční taneční zábavy) a návštěvníkům regionu nabídnout:

 turistickou / cykloturistickou ubytovnu se sportovně rekreačním zázemím 

 možnost celodenního stravování

 moderní celoroční relaxační centrum  

 letní dětský tábor

Vzhledem  k vyšším  investičním  nákladům  revitalizace  areálu  koupaliště  (odhad  cca  30  miliónů  Kč)
předpokládáme vícezdrojové financování (provozovatel, vlastník koupaliště, prověření možných dotačních
titulů KÚ JMK, MMR ČR a EU, soukromé subjekty). Žádoucí je v tomto případě zahájení jednání vlastníka
a provozovatele a následná dohoda o zpracování koncepce rozvoje areálu nebo lépe studii proveditelnosti, tj.
studii o technické, finanční a socioekonomické proveditelnosti záměru.
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Dílčí úkoly:

 Vytvoření databáze podnikatelů v cestovním ruchu a turistické infrastruktury v Regionu,
zveřejnění a průběžná aktualizace na informačním serveru Regionu Židlochovicko; 

 Terénní  průzkumy  mezi  návštěvníky  Regionu  s cílem  definovat  cílové  skupiny
návštěvníků a jejich potřeby z hlediska četnosti a struktury turistické infrastruktury (i jako
součást analýz Strategie rozvoje CR Regionu Židlochovicko);

 Návrh  a  tvorba  terénního  regionálního  informačního  a  naváděcího  systému  s hlavním
informačním a rezervačním centrem TIC v Židlochovicích;

 Průběžná informační,  poradenská a osvětová činnost  mezi podnikateli Regionu v rámci
regionálního  informačního  serveru  a  ve  spolupráci  s IMP  OHK  Brno-venkov,  TIC
v Židlochovicích a Regionem Židlochovicko; 

 Bezplatná poradenská služba v oblasti dotační a grantové politiky kraje, státu a EU.

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, obce regionu, podnikatelé v oblasti CR, IMP OHK
Brno-venkov, TIC Židlochovice, KÚ JMK, MMR ČR

Způsob realizace z rozpočtu obcí a regionu, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ JMK,
MMR ĆR, EU

Náklady obce/obcí systémové opatření, v rámci provozních nákladů obcí a příspěvku do
rozpočtu Regionu

Forma účasti regionu garant projektu



6.4 Benediktinský klášter v Rajhradě 

Ve Strategii rozvoje Židlochovického regionu jsou vnímány rozvoj cestovního ruchu a podpora kulturních
aktivit  jako jedny z hlavních priorit  rozvoje.  Má-li  se Židlochovicko stát  důstojným sousedem takových
turistických destinací,  jako  je  Lednicko-valtický areál  nebo Slavkovské bojiště,  bude nezbytné,  aby zde
existovala a byla rozvíjena alespoň jedna turistická atraktivita výrazně nadregionálního formátu, která bude
přitahovat velké množství návštěvníků, bude fungovat celoročně a svým zaměřením bude naprosto jedinečná
a  typická  pro  region.  Na území  regionu  mohou mít  tyto  ambice  dvě atraktivity:  plánovaný archeopark
v Blučině  (produkt  z  oblasti  zábavní  a  populárně  naučné;  hendikepem  záměru  je,  že  stojí  na  počátku
realizace)  a  Benediktinský  klášter  v Rajhradě  -  nejstarší  moravský  klášter  s barokní  přestavbou  od
J.B.Santiniho-Aichela.

Do projektu obnovy a revitalizace kláštera je v současnosti zapojeno několik významných subjektů:

 Benediktinské opatství Rajhrad (vlastník kláštera)

 Nadace Ora et labora (nadace založená obcí Rajhrad k záchraně a využití kulturní památky)

 Moravská zemská knihovna

 Muzeum Brněnska 

 Národní zemědělské muzeum

 Krajský úřad Jihomoravského kraje

 Ministerstvo kultury ČR

Projekt  na  záchranu  a  využití  Benediktinského  kláštera  a  záchranu  Knihovního  fondu  a  mobiliáře
klášterního fondu prozatím předpokládá toto využití kláštera:

 ve východní části kvadratury kláštera Památník písemnictví s předpokládaným otevřením v roce
2005 a zařazením do prohlídkové trasy Památníku písemnictví na Moravě

 v jižní části kvadratury kláštera umístění klášterní knihovny a sbírek Muzea Brněnska

 v západní  část  kvadratury kláštera a spojovacím křídle  umístění  valtického úseku Národního
zemědělského muzea

 v patrech archivy a depozitáře

Znamená  to  tedy,  že  v dohledné  době  bude  v areálu  kláštera  soustředěno  velké  množství  atraktivních
muzejních  sbírek  ,  které  lze  zařadit  do  prohlídkových  okruhů  a  vytvořit  tak  nebo  doplnit  produkty
cestovního  ruchu  (např.:  “Památníky  národního  písemnictví  na  Moravě“,  „Po  stopách  moravského
církevního  dědictví“,  „Netradiční  zemědělství  na  Moravě“  a  další,  viz  rozvojový  program 6.2:  Tvorba
produktů cestovního ruchu). 

Druhou možností zviditelnění a propagace kláštera v Rajhradě je rozvíjení tradice, kterou úspěšně započala
nadace Ora Et Labora, to je celoroční koncertní kalendář v prostorách kapitulní síně a opatského chrámu;
v letních měsících za dobrého počasí lze pořádat koncerty na nádvoří. V případě kvalitního marketingu a
dořešení dopravní dostupnosti skýtá blízkost druhého největšího města republiky dostatečnou záruku dobré a
stálé návštěvnosti.

Třetí  cestou  je  pak  vzájemná  spolupráce  a  prezentace  kláštera  a  regionu  Židlochovicko  a  samozřejmě
Rajhradu  samotného.  Tato  oblast  spolupráce  se  netýká  jenom  vzájemné  prezentace  v propagačních
materiálech,  ale  oboustranně  výhodné  spolupráce  obou  subjektů  (např.  uspořádání  výstavy  o  klášteře
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v rámci TIC v Židlochovicích a o regionu v prostorech kláštera,  koncerty v klášteře se sponzorem
Regionu  Židlochovicko  a  cyklus  koncertů  pěveckých  a  hudebních  těles  Židlochovicka  v klášteře
apod.). 

Cílem rozvojového programu bude zahájení dialogu mezi Benediktinským opatstvím, městem Rajhrad
a  Regionem  Židlochovicko  o  vzájemné  podpoře  a  oboustranně  výhodné  spolupráci  v  oblasti
kulturního dění a rozvoje cestovního ruchu v regionu.

Dílčí úkoly:

 vymezení možných oblastí spolupráce mezi Regionem Židlochovicko a Benediktinským
opatstvím; 

 zpracování variantního scénáře spolupráce;

 zahájení  dialogu  a  dopracování  scénáře  spolupráce  mezi  Benediktinským  opatstvím,
městem Rajhrad a Regionem Židlochovicko.

Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Benediktinské opatství, Město Rajhrad, Region Židlochovicko, Ora Et
Labora, MZK, MB, NZM, KÚ JMK, MK ČR

Způsob realizace
vícezdrojové financování: z vlastních zdrojů, z rozpočtu regionu, obce a
Benediktinského opatství, za pomoci sponzoring soukromých subjektů, z
dotačních titulů KÚ JMK, MK ĆR, EU

Náklady obce/obcí
Forma účasti regionu garant projektu



6.5 Archeopark v Blučině 

V moderní  archeologii  se  stále  naléhavěji  objevuje  otázka  srozumitelného  sdělení  výsledků  vědeckého
bádání pro širokou laickou veřejnost. Současně v důsledku rozvoje alternativních forem cestovního ruchu
vzniká stále  silnější  poptávka po využití  atraktivních nálezů i  terénních zjištění  pro obohacení  možností
trávení volného času, a to jak ze strany jednotlivců, obcí, tak i v rámci regionálních celků. 

Současné  období  ve  světové  archeologii  a  turistice  je  charakterizováno  důrazem  na  vytváření
reprezentativních  expozic  přímo  v terénu,  které  umožňují  zasadit  výsledky  výzkumů  do  přirozeného
kontextu  krajiny,  napojit  je  na  turistickou síť  a  vytvářet  tak produkty umožňující  kvalitativní  a  aktivní
prožitek z poznávání minulosti. Tento trend je provázen (především z důvodů praktických a prostorových)
odklonem od centralizace nálezů v muzeích velkých měst. V Evropě i v USA je výsledkem tohoto trendu již
celá  síť  prosperujících  moderních  terénních  expozic,  často  v  lokalitách  historicky  méně  téměř
nevýznamných. 

Existence úspěšného projektu v regionu znamená z pohledu návštěvníka nejen prohlídku atrakce samotné,
ale prohloubí zájem seznámit se s obcí/městem a regionem, s dalšími okolními zajímavostmi a atraktivitami.
Návštěvník se  v místě  potřebuje  najíst,  zajímavě  si  užít  zbytek dne,  případně  přenocovat.  Pokud je  mu
poskytnut jedinečný zážitek a je spokojen, předává pozitivní reference známým. S jedinečností zážitku se
zvětšuje spádový rádius turistické atraktivity.

Plánovaný archeopark „Bronze Age“ je v rámci České republiky ojedinělým projektem z oblasti především
zábavní,  ale  také naučné a poznávací,  a  to  v duchu  nejnovějších  trendů rozvoje  turistiky.  Jeho  jediným
hendikepem je, že stojí na samém počátku realizace.

Cílem rozvojového programu je proto seznámit veřejnost Židlochovicka s přípravou projektu „Bronze Age“,
osvětlit jeho význam pro rozvoj regionu, zvláště v oblasti cestovního ruchu a rozvoje terciální sféry a získat
mu širokou podporu v odborných i politických kruzích.

Dílčí úkoly:

 Prezentace projektu „Bronze Age“ představitelům Regionu Židlochovicko;

 Deklarace politické podpory představitelů regionu projektu „Bronze Age“;

 Návrh  a  schválení  modelu  spolupráce  obce  Blučina,  Regionu  Židlochovicko  a  společnosti
„Bronze Age“ při realizaci 1.etapy archeoparku;

 Prezentace projektu „Bronze Age“ veřejnosti jako:

1) perspektivního produktu cestovního ruchu v regionu
2) účinného nástroje rozvoje terciální sféry, především v oblasti stravování, ubytování a doprovodných služeb
3) společensky prospěšné alternativy aktivního trávení volného času mládeže (spolupráce sdružení Junák a

„Bronze Age“)
4) projektu podporujícího pocit sounáležitosti obyvatel s regionem 
 Prezentace  projektu  „Bronze  Age“  na  webových  stránkách  regionu  a  v rámci  informačního

centra; 

 Prezentace  projektu  „Bronze  Age“  v rámci  účasti  Regionu  na  veletržních  a  jiných  akcích
(Regiontour …).
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Termín 2005 – a dále průběžně 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty
„Bronze Age“, obec Blučina, Region Židlochovicko, Junák, soukromé
subjekty, obce regionu podporující rozvoj CR, MMR ČR, MK ČR, NZM,
KÚ JMK

Způsob realizace
vícezdrojové financování: z vlastních zdrojů, z rozpočtu regionu a Bronze
Age, za pomoci sponzoringu soukromých subjektů, z dotačních titulů KÚ
JMK, MMR + MK ĆR, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu



6.6 Rozvoj kongresové turistiky 

Mimo  jiné  vhodné  formy  cestovního  ruchu  (cykloturistika,  poznávací,  vinařská  a  lovecká  turistika)  je
Židlochovicko, a zejména některé jeho části, vhodné i pro rozvoj kongresové turistiky. Důvodů se nabízí
několik: klidné a zdravé prostředí, součást Brněnské vinařské oblasti,  možnost sportovního a rekreačního
vyžití a ideální dojížďková vzdálenost a dostupnost brněnské aglomerace. 

V obci  Těšany  byl  v minulých  letech  velmi  zdařile  zrekonstruován  objekt  těšanského  zámku,  objekty
zámeckých stájí ale prozatím chátrají a nevyužívají se. Stáje v loňském roce odkoupili místní podnikatelé se
záměrem přebudovat  je  na  školící,  obchodní,  ubytovací  a  kulturně  společenské centrum.  Podmínky pro
rozvoj  kongresové turistiky v Těšanech považujeme za velmi dobré:  obec (a  objekty stájí)  leží  na státní
silnici II/380 cca 20km od Brna, obec má bohatou historii a kulturní kalendář, muzeum, jezdecký areál, leží
na cyklistické stezce … Na využití objektu stájí vlastníci stájí zpracovali architektonickou studii – investiční
záměr. Po dohodě s Národním památkovým ústavem (památkově chráněný je pouze objekt zámku a na stáje
se vztahují  pouze určitá  omezení vyplývající z minimální vzdálenosti  mezi oběma areály) lze v současné
době pokračovat v projektových pracech.

Cílem  rozvojového  programu  je  dostupnými  administrativními  a  politickými  prostředky  podporovat  a
prosadit záměr revitalizace zámeckých stájí v Těšanech.

Dílčí úkoly:

 Prezentace  projektu  školícího  a  kulturně  společenského  centra  představitelům  Regionu
Židlochovicko; 

 Deklarace podpory a zařazení projektu mezi priority rozvoje židlochovického regionu;

 Prezentace projektu na webových stránkách regionu a v rámci informačního centra;

 Prezentace projektu v rámci účasti Regionu na veletržních a jiných akcích (Regiontour …);

 Politický lobbing a podpora regionu v rámci zajištění vícezdrojového financování projektu.

Termín 2005 – 2007 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty soukromý subjekt – farma Šinkvický dvůr, obec Těšany, Region
Židlochovicko, Národní památkový ústav

Způsob realizace vícezdrojové financování: soukromé prostředky, za pomoci dotačních
titulů MMR ČR a EU 

Náklady obce/obcí nepředpokládají se
Forma účasti regionu garant projektu
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6.7 Koncepce tvorby rekreačních území  

Židlochovicko bylo v historických časech zalesněným územím s rozlehlými plochami rybníků; dnes
z původních vodních a lesních ploch zůstala torza.  Současná krajina  Židlochovicka je ve srovnání
s ostatním územím okresu Brno-venkov (zvláště západní a severní zalesněnou částí) poněkud  fádní a
jednotvárná, vzhledem k nedostatku lesních porostů více větrná a také bohužel dosti  prašná. Skýtá
omezené  možnosti  z hlediska  koupání  a  delších  pěších  túr.  Považujeme  za  nezbytné  zpracovat
koncepci  tvorby  krajiny a  návrh  krajinného  plánu,  které  jsou  důležité  nejen  z pohledu  ochrany  a
tvorby životního prostředí,  ale také z pohledu budoucího trávení  volného času a rekreace místních
obyvatel a návštěvníků regionu. 

Rozvojové programy v kapitole 2: Životní prostředí (RP: 2.1, 2.2 + 2.3) navrhují opatření směřující
k významné rekonstrukci  krajiny  Židlochovicka  spojené  se  zalesňováním méně  úrodných  a  méně
produktivních ploch,  k obnově zaniklé rybniční sítě a tvorbě nových vodních ploch,  především na
vytěžených  územích.  Doporučují  koordinaci  již  zpracovaných  projektů  a  navržených  opatření  ve
významných krajských dokumentech (ÚSES, návrh krajinného plánu Regionu Cézava, plán obnovy a
rekultivace  vytěžených  území,  Územní  prognóza  Jihomoravského  kraje).  Z hlediska  komplexního
pohledu na území doporučujeme koncepci  tvorby krajiny/krajinného plánu Regionu Židlochovicko
zkonfrontovat také s existujícími rekreačními záměry obcí Regionu. Za důležité považujeme vazby na
navrženou  síť  turistických  cest  a  cyklostezek,  na  docházkové/dojížďkové  vzdálenosti  navržených
lesních a vodních ploch od obcí nebo rekreačních objektů a vazby na atraktivity cestovního ruchu
v regionu.  Pro  objektivní  zhodnocení  a  posouzení  koncepce  tvorby  krajiny/krajinného  plánu
židlochovického  regionu  z hlediska  rekreace  a  cestovního  ruchu  chybí  Židlochovicku  Strategie
rozvoje cestovního ruchu.

Cílem rozvojového programu je koordinace záměrů rekonstrukce a tvorby krajiny Židlochovicka se
záměry  rekreačního  využití  území  a  předpokládaným  rozvojem  cestovního  ruchu  v regionu.  Pro
fundované  a  objektivní  posouzení  považujeme  za  dobré  zpracovat  regionální  strategii  rozvoje
cestovního ruchu. 

Dílčí úkoly:

 Evidence  dostupných projektů  a  dokumentů  týkajících  se  obnovy a  tvorby   krajiny  a
životního prostředí Židlochovicka; 

 Vyhodnocení  a  koordinace  záměrů  z oblasti  životního  prostředí  a  rozvoje  rekreace  a
cestovního ruchu Židlochovicka;

 Návrh a schválení koncepce tvorby rekreačních území regionu Židlochovicko (možné i
formou schválení Strategie CR židlochovického regionu.

Termín 2005 – 2007 
Garant Region Židlochovicko

Zúčastněné subjekty Region Židlochovicko, obce regionu, Lesy ČR a.s., Povodí Moravy, KÚ
JmK, zpracovatelé dokumentů z oblasti ŽP a tvorby krajiny

Způsob realizace z rozpočtu regionu, prověřit možnosti dotačních titulů KÚ JMK, MŽP a
MZe ĆR, EU

Náklady obce/obcí nepředpokládají se



Forma účasti regionu garant projektu
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VI. HODNOCENÍ PRIORIT RP A PŘÍKLAD
TVORBY AP



VI.1 STANOVENÍ PRIORIT ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ NA ZÁKLADĚ
HODNOCENÍ OBCÍ REGIONU ŽIDLOCHOVICKO

Po  dokončení  prací  na  návrhové  části  Strategie  rozvoje  byl  materiál  v pracovní  verzi  rozeslán
k připomínkování  všem  obcím  Židlochovického  regionu;  souběžně  byl  proveden  průzkum  priorit
rozvojových programů. Starostové obcí přidělovali body deseti z jejich pohledu prioritním programům, a to
tak, že nejdůležitějšímu přidělili  deset bodů, druhému v pořadí devět, … a v pořadí důležitosti  desátému
programu  jeden  bod  (vzorový  anketní  lístek  součástí  přílohy).  Odpovědi  byly  vyhodnoceny  pomocí
speciálně vytvořeného programu.

Hodnocení  priority  rozvojových  programů  obcemi  /  starosty  obcí  Židlochovického  regionu  -  výsledky
ankety:

Pořadí Počet
bodů Rozvojový program

1. 83 Obnova krajiny, realizace ÚSES, krajinné plány

2. 64 Židlochovice – přirozené centrum regionu 

3. 56 Dostavba kanalizačního systému

4. 51 Ochrana, obnova a budování vodních ploch (rekultivace území)

5. 49 Oprava místních komunikací

6. 46 Dopravní dostupnost Židlochovic hromadnou dopravou

7. 44 Příprava rozvojových ploch pro bydlení

8. 42 Integrovaný dopravní systém v regionu

9. 40 Zalesňování neproduktivních půd a rekultivace vytěžených území

10. 36 Podpora podnikání a spolupráce s podnikateli 

11. 27 Protipovodňová ochrana území regionu

12. 26 Marketing regionu

13. 26 Rozvoj obecní a místní zeleně

14. 21 Zdravotní středisko v Rajhradě

15. 19 Spolupráce mikroregionů v rámci správního obvodu pověřené obce Židlochovice 

16. 18 Podpora místních kulturních aktivit 

17. 18 Optimalizace školství v regionu

18. 18 Koordinace služeb sociální péče v rámci regionu

19. 17 Zvýšení kvality povrchových vod a ovzduší v celém regionu

20. 17 Informační systémy a komunikace v rámci regionu 

21. 15 Cyklistická doprava v regionu

22. 13 Nabídka ploch a objektů pro podnikání

23. 12 Z – V propojení pomocí II/416 

24. 11 Postupná obnova a rekonstrukce movitých a nemovitých kulturních památek
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25. 10 Podpora sounáležitosti obyvatel s místem

26. 7 Koncepce tvorby rekreačních územ

27. 6 Podpora vzniku turistické infrastruktury 

28. 5 Podpora manufakturní a rukodělné výroby

29. 5 Systémová opatření na komunikacích II.třídy

30. 3 Benediktinský klášter v Rajhradě

31. 3 Rozvoj vinařství

32. 2 Regionální koncepce cestovního ruchu

33. 0 Regulativy zemědělské činnosti

34. 0 Revitalizace významných kulturních památek

35. 0 Archeopark v Blučině

36. 0 Tvorba produktů cestovního ruchu

37. 0 Výstavba multifunkční haly

38. 0 Rozvoj kongresové turistiky

39. 0 Chráněné dílny 

40. 0 Startovní bydlení

41. 0 Denní stacionář 

42. 0 Regenerace „brownfields“

43. 0 Koncepce ochrany stávajících lesů a péče o rozptýlenou zeleň v krajině

44. 0 Ochrana vodních zdrojů v záplavových oblastech



VI.2 ROZVOJOVÉ PROGRAMY NAVRŽENÉ K ROZPRACOVÁNÍ DO
AKČNÍCH PLÁNŮ

Rozvojové  programy,  které  jsou  určeny  k realizaci  v první  fázi  naplňování  Strategie  rozvoje,  budou
podrobně popsány formou tzv. akčních plánů, stanovujících věcné a časové podmínky pro plnění vybraných
rozvojových programů (viz Příklad formálního zpracování akčního plánu).

Výběr prioritních rozvojových programů, způsob jejich realizace a odpovědnost za plnění Strategie rozvoje
leží plně na představitelích Židlochovického regionu a jeho jednotlivých obcí.  Naplňování cílů  Strategie
rozvoje je navíc dlouhodobým a neustále se vyvíjejícím procesem, který není možné přesně předepsat. Níže
uvedený návrh je proto pouze odborným doporučením zpracovatele, nikoliv závazným materiálem.

Návrh rozvojových programů,  navržených k rozpracování  do akčních  plánů,  vychází ze dvou základních
zdrojů informací:

 Priority stanovené v rámci dotazníkového šetření provedeného starosty obcí regionu

 Doporučení zpracovatele Strategie rozvoje, vycházející zejména z odhadu profesní, finanční a
časové náročnosti realizace rozvojových programů.

Do skupiny rozvojových programů s nejvyšší  prioritou,  pro které doporučujeme zpracovat  akční  plány a
v maximální míře se snažit o jejich realizaci, bylo navrženo následujících 17 rozvojových programů:

2.5    Obnova krajiny, realizace ÚSES, krajinné plány
1.1  Židlochovice – přirozené centrum regionu
3.7   Dostavba kanalizačních systémů
2.3   Ochrana, obnova a budování vodních ploch (rekultivace území)
3.1  Dopravní dostupnost Židlochovic hromadnou dopravou

5.1   Příprava rozvojových ploch pro bydlení
3.1   Integrovaný dopravní systém v regionu
3.2   Cyklistická doprava v regionu
2.2  Zalesňování neproduktivních půd a rekultivace vytěžených území
4.1  Podpora podnikání a spolupráce s podnikateli
1.2  Marketing regionu
2.3  Protipovodňová ochrana území regionu
4.2  Nabídka ploch a objektů pro podnikání
1.3  Informační systémy a komunikace v rámci regionu 
1.4  Spolupráce mikroregionů v rámci správního obvodu pověřené obce Židlochovice

6.1   Regionální koncepce cestovního ruchu
5.12 Podpora místních kulturních aktivit
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VI.3 PŘÍKLAD FORMÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU

1. Akční plán:

1.7  Cyklistická doprava v regionu

2. Zodpovědná osoba:

Zodpovědný řešitel: manager Regionu Židlochovicko
 Kontrola: představenstvo Regionu Židlochovicko

3. Strategie:

3.1 Zpracování studie (generelu) cyklistické dopravy
      Zajistí: odborná projekční firma na základě výběrového řízení
      Termín: 10/2005 

3.2 Projednání koncepce cyklistické dopravy s dotčenými orgány
      Zajistí: odborná projekční firma na základě výběrového řízení
      Termín: 12/2005 

3.3 Přijetí plánu realizace výstavby cyklistických komunikací
      Zajistí: Zastupitelstvo obce XXX (dle harmonogramu výstavby)
      Termín: 03/2006

3.4 Příprava a realizace dílčího projektu č. 1
      Zajistí: starosta / místostarosta obce XXX
      Termín: 12/2005

 
4. Způsob financování:

4.1 Z obecního rozpočtu, kapitola …, § …
      Maximální uvolněná částka :

xxx,- Kč na zpracování studie cyklistické dopravy
xxx,- Kč v roce 2006 pro dílčí projekt č.1

      Schvaluje: Zastupitelstvo obce XXX

4.2 Z dotačních titulů: xxx,- Kč v roce 2005
      Poskytovatel: SFDI

5. Poznámky:

5.1 Příprava a realizace dílčích projektů bude probíhat v ročních intervalech, v závislosti
na         schválených rozpočtech obcí. Investiční náklady pro jednotlivé dílčí projekty
budou stanoveny na základě zpracované projektové dokumentace.



VII. MARKETINGOVÁ STRATEGIE
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MARKETINGOVÝ CÍL PROJEKTU

Hlavním  marketingovým  cílem  strategie  je  v období  od  roku  2005  dlouhodobě  zajišťovat
úspěšnou  realizaci  rozvojových  programů  dle   schválené  Strategie  rozvoje  Židlochovického
regionu. 

Dílčí marketingové cíle strategie spatřujeme v následujících bodech:

 Zlepšení komunikace mezi představiteli regionu a jeho obyvateli;

 Prosazování realizace projektů regionálního a nadregionálního významu;

 Účinnější spolupráce s ostatními orgány samosprávy a státní správy při přípravě a
financování projektů;

 Navázání oboustranně výhodné spolupráce s podnikatelskou sférou;

 Zlepšení ekonomiky regionu lepším využíváním zdrojů;

 Propagace Židlochovického regionu.

OBSAH MARKETINGOVÉ STRATEGIE

Marketingová strategie je navržena a zpracovávána jako jedno z klíčových opatření na oživení rozvoje
Židlochovického regionu. Vzhledem k tomu, že region není schopen financovat většinu rozvojových
projektů  z vlastního  rozpočtu,  resp.  z rozpočtů  členských  obcí,  je  nezbytně  nutné  dokázat  najít
partnery ve veřejném a soukromém sektoru, kteří se na realizaci rozvojových projektů budou podílet.
Neméně  významné  je  dokázat  plánované  záměry  prezentovat,  vysvětlit  a  obhájit  před  obyvateli
regionu a širokou veřejností. 

Marketingová strategie tvoří nedílnou součást Strategie rozvoje Židlochovického regionu, navazující
na část  analytickou a zejména na rozvojové programy.  Hlavním úkolem marketingové strategie je
stanovení  možností  a předpokladů pro umístění  navržených rozvojových projektů  na trhu a návrh
postupů, jak co nejlépe uspět v konkurenci okolních obcí.

Marketingová  strategie  je  zpracována  jednak  z hlediska  celkového   marketingu  Židlochovického
regionu,   jednak s ohledem na jednotlivé rozvojové programy. Marketing Židlochovického regionu
bude  postupně  přizpůsobován  zkušenostem  a  podmínkám,  vyplývajícím  z realizace  jednotlivých
projektů  –  jedná  se  tedy  o  dynamický proces,  přizpůsobující  se  momentální  situaci,  potřebám a
požadavkům.

Obsah navržené marketingové strategie vychází ze standardních postupů. Kromě klasických nástrojů
marketingu, jimiž jsou produkt, místo, cena a propagace, zařazujeme do marketingového mixu také



specifické nástroje, používané při marketingu měst a obcí - materiální prostředí, zúčastněné osoby, procesy a
partnerství. 

Marketingová strategie je  koncipována tak, aby z regionu vytvořila  místo pro bydlení  dnešních i  nových
obyvatel a nabídla jim kvalitní životní podmínky v atraktivním prostředí, aby vytvořila dobré podnikatelské
prostředí  pro  podnikatele  a dokázala  prezentovat  region jako úspěšnou a  prosperující  obec s množstvím
jedinečných příležitostí pro širokou škálu aktivit soukromého a veřejného života. 

PRODUKT

Hmotné složky produktu:  

A) Území Židlochovického regionu, zejména   všechna veřejná prostranství a volné plochy v regionu,
kterých  se  rozvojové  programy  dotýkají.  Budovy  a  další  nemovitosti,  jejichž  využití  se  týkají
jednotlivé rozvojové programy. Přírodní, ekonomické a sociální prostředí regionu, jeho historické
vazby. 

B) Organizační struktura:
- Dobrovolný svazek obcí regionu Židlochovicko 

- Jednotlivé obce Židlochovického regionu

- management jednotlivých projektů (rozvojových programů)

- konzultační,  projektové  a  dodavatelské   firmy,  podílející  se  na  realizaci  rozvojových
programů

C) Plánovací a informační nástroje:
- územně plánovací dokumentace

- projektová dokumentace

- pozemkové úpravy, vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení, kolaudační  rozhodnutí

- informační databáze

- propagační materiály

D) Veřejné  služby:
- služby poskytované v rámci zákona o obcích 
- ostatní služby nabízené a poskytované Dobrovolným svazkem obcí regionu Židlochovicko a

jeho jednotlivými obcemi
 

E) Nabídka prostor ve vlastnictví obcí Židlochovického regionu
- pronájem prostor soukromým vlastníkům
- poskytování ploch pro investování (bydlení, podnikání, služby, rekreace)
- využití ploch pro veřejné účely (komunikace, parky a zeleň, inženýrské sítě)

F) Akce organizované obcemi Židlochovického regionu
- periodicky se opakující společenské, kulturní a sportovní akce
- jednorázové společenské, kulturní a sportovní akce
- spoluúčast na regionálních a nadregionálních akcích

Rozvoj hmotných složek projektu je podrobně popsán v jednotlivých rozvojových programech.
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Nehmotné složky produktu:  

A) Image Židlochovického regionu:  
      Image Židlochovického regionu vytváří především jeho management – profesionálně zdatný,

vstřícný k občanům a dalším partnerům a pružně reagující  na měnící  se podmínky. Dobré
vztahy  se  stranami,  které  na  Dobrovolný  svazek  obcí  regionu  Židlochovicko  přicházejí,
korektní, vstřícné  a odpovědné jednání s nimi, neustálé uvědomování si potřeb a přání stran a
partnerů  nejvíce působí na vytváření příznivé image – také zde platí pravidlo, že spokojený
zákazník  je  nejlepší  reklamou.  Správně  zvolený  marketingový přístup  přispívá  k politické
stabilitě  v rámci  Židlochovického  regionu  a  přímo  ovlivňuje  produktivitu  Dobrovolného
svazku obcí regionu Židlochovicko.

B) Image poskytovaných služeb: 
Převážnou část produktu Židlochovického regionu tvoří služby, poskytované buď pravidelně,
nebo  jednorázově.  Kvalitu  a  vnější  působení  poskytovaných  služeb  ovlivňuje  především
efektivní řízení  lidských zdrojů  a vnější  fyzické prostředí,  ve kterém se služba poskytuje.
Kvalifikovaní pracovníci a příjemné prostředí proto nejvíce působí na image poskytovaných
služeb.

C) Celková image Židlochovického regionu:
Na vytváření  image Židlochovického regionu se významně podílí  také vzhled jeho obcí  –
dobré  urbanistické  řešení,  architektura  budov,  upravené  komunikace  a  veřejné  plochy,
dostatek  zeleně,  osvětlení,  bezpečnost  atd.  Židlochovický  region  proto  musí  dlouhodobě
usilovat  o  zlepšování  svého  vzhledu  a  atraktivity  nabídky  obecní  infrastruktury  (bydlení,
obchod, služby, rekreace a volný čas) tak, aby se stal  příjemným místem k pobytu jak pro
svoje  obyvatele,  tak návštěvníky.  Na každý segment  trhu  působí  image regionu  odlišným
způsobem  –  jiná  je  např.  pro  stavebníka  nového  rodinného  domu,  pro  turistu  a  pro
podnikatele, hledajícího vhodné umístění své provozovny, proto je potřeba se na jednotlivé
segmenty  trhu  zaměřovat  a  image  vytvářet  jakoby  jejich  očima.  Celková  image  je  nejen
součástí produktu, ale lze ji úspěšně využívat především při propagaci regionu.

Vývoj produktu:

Vývoj  produktu  je  dán  postupnou  přípravou  a  realizací  jednotlivých  rozvojových  programů.
Rozvojové  programy  jsou  koncipovány  tak,  aby  umožňovaly   dostatečnou  časovou  rezervu  pro
přípravu  projektu,  jeho  realizaci  a  marketing.  Časové  plány  přípravy  a  realizace  rozvojových
programů jsou zároveň koncipovány tak, aby zajistily dobrou návaznost na rozpočty obcí a možnosti
spoluúčasti dalších partnerů ze soukromé a veřejné sféry v uvažovaném realizačním období.

Vývoj produktu se bude dynamicky přizpůsobovat změnám politické situace, sociálním požadavkům a
trhu investic a u většiny rozvojových programů bude ovlivňován výsledky dosaženými při realizaci
souvisících rozvojových programů. Směřování rozvoje Židlochovického regionu, politická orientace
jeho  vedení  a  celková  ekonomická  situace  v  regionu,  Jihomoravském  kraji  a  v ČR   ovlivní
marketingové  požadavky  ve  střednědobé  a  dlouhodobé  fázi  realizace  Strategie  rozvoje
Židlochovického regionu.

Věcný a časový rozvrh jednotlivých činností souvisících s realizací rozvojových programů je součástí
popisu každého rozvojového programu.



KLIENTI A PARTNEŘI

Jedním z pilířů úspěšné marketingové strategie Židlochovického regionu je kvalitně vybudovaný a rozvíjený
marketing vztahů – marketingová koncepce, která klade důraz na vztahy vedení Dobrovolného svazku obcí
regionu Židlochovicko a managementu jednotlivých projektů s trhem zákazníků. Marketing vztahů, který
tvoří nedílnou součást marketingového mixu produktu, je však tvořen i dalšími významnými trhy, které je
potřeba během celé  doby realizace produktu sledovat a rozvíjet  s nimi vztahy. Jedná se především o trh
práce, trh dodavatelů, trh ovlivňovatelů a referenční trh.

A)  Trh zákazníků se skládá ze čtyř základních skupin:

- přímí investoři

- developeři

- poskytovatelé placených služeb

- neziskové organizace.

Přímí  investoři jsou  perspektivním segmentem trhu,  na  který  doporučujeme  zaměřit  orientaci  regionu
zejména v oblasti podpory drobného a středního podnikání. Cílená podpora malého a středního podnikání,
ať již  v oblasti  výroby nebo obchodu a služeb, se může stát  impulsem pro celkové hospodářské oživení
regionu. Proto je jedním z klíčových prvků marketingové strategie tyto podnikatelské iniciativy podporovat,
např. formou výhodného pronájmu budov, zajištěním poradenského servisu nebo založením podnikatelského
inkubátoru.

Velcí investoři, převážně zahraniční,  kteří přicházejí např. prostřednictvím CzechInvestu, se mohou uplatnit
zejména ve velkých průmyslových zónách.

Developeři  jsou nepochybně mimořádně vítanými partnery při  rozvoji podnikání v regionu, protože jsou
nejlépe schopni zajistit rychlost výstavby a návratnost vložených prostředků, navíc se významně podílejí na
zainvestování  projektu  z vlastních  prostředků.  Velké  developerské  firmy,  které  v současnosti  v České
republice působí, se v posledních letech začínají  zajímat nejen o obchodní řetězce a kancelářské prostory
v Praze, ale také o investice do průmyslu, služeb, rekreace, sportu a volnočasových aktivit v dalších městech
a regionech ČR – proto přichází  vhodná doba pro jejich uplatnění zejména při realizaci velkých projektů.
Zmíněný trend zvyšujícího se zájmu developerů o tento typ projektů po vstupu České republiky do EU
zesiluje  –  proto  by marketing regionu měl  být  orientován  směrem k developerským firmám. Atraktivita
Židlochovického regionu, daná polohou vůči Brnu a lokalizací v těsné blízkosti dálnic D1, D2 a R 52, je
dostatečná pro rozvoj developerských aktivit uvedeného charakteru.

Poskytovatelé  placených  služeb jsou  nedílnou  součástí  přípravy  a  realizace  většiny  navržených
rozvojových  programů.  Jedná  se  o  konzultační  a  projekční  firmy,  o  firmy  dodavatelské  (zejména  u
investičních  projektů),  a  o  finální  provozovatele  služeb,  které  jsou  předmětem  daného  rozvojového
programu. Využívání poskytovatelů placených služeb je pro region výhodné jednak při urychlení realizace
rozvojových programů, jednak jako součást tzv. outsourcingu – pro region a jeho obce výhodného převádění
specializovaných činností a služeb na externí dodavatele.

Neziskové organizace jsou významným klientem a partnerem regionu zejména při  realizaci rozvojových
programů zaměřených na sociální  oblast,  školství,  podporu občanských aktivit  apod. Spolupráce regionu
s neziskovými  organizacemi  by  měla  vždy  vycházet  z principu  partnerství,  kde  podíl  na  realizaci
rozvojových programů je oboustranně výhodný pro obě strany.
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B)  Trh práce se  marketingovými nástroji  podaří Židlochovickému regionu ovlivnit  jen částečně,
přesto  je  nutné,  aby  management  regionu  neustále  sledoval  jeho  vývoj  a  byl  připraveno  na  něj
reagovat.

Nabídka pracovních příležitostí na jedné straně a volných pracovních sil na straně druhé bude vždy
ovlivňovat a limitovat možnosti rozvoje trhu práce v  regionu, proto je podle ní nutno orientovat její
odvětvové zaměření. Distribuci pracovních sil v rámci brněnské aglomerace lze jen obtížně regulovat,
snaha o využití pracovních sil  v rámci Židlochovického regionu by však měla být součástí  politiky
spolupráce  mezi  Dobrovolným  svazkem  obcí  regionu  Židlochovicko,  jednotlivými  obcemi  a
podnikatelskou sférou.  Orientace od prvovýroby ke zpracovatelskému průmyslu a službám s vyšší
přidanou  hodnotou  je  přitom  logickým  směrováním  ve  vývoji  trhu  práce,  zajišťujícím  jeho
dlouhodobou konkurenceschopnost.

C) Trh ovlivňovatelů je v marketingu Židlochovického regionu stejně významný, ne-li významnější
než trh zákazníků. Zejména pozice regionu jako součásti brněnské aglomerace vytváří značný tlak na
kvalitu a rozvinutost tohoto trhu. 

Ovlivňovatelé  jsou  především  politici  působící  jak  na  lokální  úrovni  (starosta,  jeho  zástupci,
Zastupitelstvo a Rada obce), tak na úrovni kraje a státu (krajští zastupitelé, poslanci a senátoři zvolení
za region). Ovlivňovateli jsou rovněž vedoucí pracovníci Krajského úřadu(hejtman a jeho náměstci,
tajemník, vedoucí odborů) a ministerstev (např. Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva  průmyslu a obchodu a Ministerstva  pro místní  rozvoj).  Poslední  významnou skupinu
ovlivňovatelů tvoří  zástupci  místní  podnikatelské sféry (majitelé  a manažeři  významných firem) a
představitelé médií. 

Ovlivňovatelé  se  podílejí  nejen  na  vytváření  image  regionu,   ale  významným  způsobem  i  na
umisťování  investic  do  projektů  realizovaných  na  základě  rozvojových  programů (např.  výstavba
dopravní  a  technické  infrastruktury).  Management  Židlochovického  regionu  proto  musí  věnovat
skupině ovlivňovatelů neustálou pozornost a jejich dobrou informovaností a lobbingem tak přispívat
ke zdárnému rozvoji jednotlivých projektů.

E)  Referenční trh  představuje pro Židlochovický region vytváření příznivé image prostřednictvím
referencí, které podávají partneři a zákazníci regionu, ovlivňovatelé a obyvatelé regionu svými postoji
a jednáním. Příznivé vnímání Židlochovického regionu širokou veřejností lze sice obtížně měřit, na
úspěchu rozvojových programů se však podílí mimořádně vysokou měrou. 

Dobrovolný  svazek  obcí  regionu  Židlochovicko  a  management  jednotlivých  projektů  proto  musí
neustále pečovat o posilování referenčního trhu především celkovou dobrou informovaností odborné a
laické veřejnosti o vývoji projektů a vytvářením pozitivního obrazu regionu.



UMÍSTĚNÍ A DISTRIBUCE PRODUKTU

Pro to,  aby se  produkt  (rozvojový program) dostal  ke klientovi  (investoři,  dodavatelé,  uživatelé),  slouží
distribuční kanály. Vzhledem k tomu, že Židlochovický region a jeho obce jsou garantem převážné většiny
rozvojových programů, velká část služeb ale bude poskytována prostřednictvím najatých kooperantů (např.
projekční a dodavatelské firmy), je pro distribuci produktu navržena  kombinace přímého  a nepřímého
distribučního kanálu. 

V praxi to znamená, že klienti budou směrováni vždy na management Dobrovolného svazku obcí regionu
Židlochovicko,  který  bude  další  služby  poskytovat  buď  sám  (přímý  distribuční  kanál)  nebo  je  bude
delegovat  na  kooperujícího  partnera  –  např.  příslušnou  obec,  konzultační  firmu,  neziskovou  organizaci
(nepřímý  distribuční  kanál).  V ideálním  stavu  potom  úzká  a  dlouhodobá  spolupráce  Židlochovického
regionu s hlavními kooperanty téměř stírá rozdíly mezi přímým a nepřímým distribučním kanálem, takže
klient  si tento rozdíl prakticky neuvědomuje. 

Snadná dostupnost  produktu závisí  především na vhodném umístění  služeb,  které  management  produktu
poskytuje. Při osobním styku s klienty se jedná především o princip jedněch dveří, zajišťující pro klienty
snadnou orientaci, pohodlné jednání a stálou vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Princip jedněch dveří
může u velké části rozvojových programů zajišťovat např. nově navržené informační centrum.

Dostupnost informací o jednotlivých rozvojových programů je zajištěna také informačními a propagačními
kanály, popsanými podrobněji v kapitole 8. Propagace produktu, zejména prostřednictvím webových stránek
Židlochovického  regionu  a  jeho  obcí  a  distribucí  propagačních  a  informačních  materiálů  o  daném
rozvojovém programu.

CENA PRODUKTU

Cena  produktů  není  v marketingovém mixu Židlochovického  regionu  rozhodujícím prvkem, přesto  je  jí
potřeba  věnovat  dostatečnou  pozornost  zejména  vzhledem  k výdajové  složce  vázané  na  rozpočet
Dobrovolného svazku obcí regionu Židlochovicko, požadavkům na sestavování rozpočtu jednotlivých obcí
regionu a k optimalizaci peněžních toků (cash flow).

Základní  finanční  rámec  projektů  je  stanoven  v popisu  navržených  rozvojových  programů,  přičemž  se
zejména u veřejně prospěšných rozvojových programů předpokládá převaha výdajové složky nad příjmovou.
U komerčních projektů lze uvažovat o vyrovnané bilanci nákladů a výnosů veřejného sektoru, přičemž se
předpokládá,  že  nákladová  složka  bude  převažovat   v počátku  každé  realizační  etapy.  Tam,  kde  se
Židlochovický  region  či  jednotlivé  obce  mohou   rozvojového  programu  zúčastnit  vkladem  vlastních
nemovitostí nebo jiného majetku, může tato skutečnost pozitivně ovlivňovat cash flow. 

Podrobněji  se  otázkami  financování  jednotlivých  rozvojových  programů  zabývá  kapitola  V.  Zásobník
rozvojových  programů.
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TERMÍNY

Začátek naplňování Strategie rozvoje Židlochovického regionu odvozujeme od zpracování a schválení
Strategie rozvoje zastupitelstvy jednotlivých obcí regionu, tedy počátek  roku 2005. Rozvržení priorit
Programu  rozvoje  a  projektová  příprava  prvních  rozvojových  programů  budou  dokončeny  v  1.
polovině roku 2005.

V roce 2005 je plánováno zahájení rozvojových programů … a dokončení rozvojových programů … 

V roce 2006 je plánováno zahájení rozvojových programů … a dokončení rozvojových programů …

V roce 2007 je plánováno zahájení rozvojových programů … a dokončení rozvojových programů …

V roce 2007 zároveň dojde k vyhodnocení dosavadního průběhu realizace Strategie rozvoje a bude
zpracován a Dobrovolným svazkem obcí regionu Židlochovicko schválen postup pro jeho dokončení,
resp. aktualizaci. 

PROPAGACE STRATEGIE  ROZVOJE A JEJÍCH PRODUKTŮ

Propagace Strategie rozvoje Židlochovického regionu je nejdůležitějším nástrojem  komunikačního
mixu, ke kterým v případě Strategie rozvoje regionu dále patří public relations a corporate identity.  

Kvalitně  zpracované  propagační  materiály jsou  nezbytnou  součástí  úspěšného  marketingového
působení.  Jejich  obsah,  používání  a  distribuce   musí  být  stále  aktualizované.  Důležité  je,  aby
propagační materiály Židlochovického regionu a jednotlivých projektů splňovaly podmínku adresnosti
cílovým skupinám klientů a zejména u konkrétních projektů podmínku speciální propagace – příjemce
musí nabýt přesvědčení, že propagační materiály propagují jednoznačně vymezený produkt.

Propagační  materiály  Židlochovického  regionu navrhujeme  zpracovávat  ve  dvou  rovinách,
podstatně se lišících okruhem příjemců. První skupinu propagačních materiálů budou tvořit všeobecné
propagační  tiskoviny  turistického  zaměření,  prezentující  převážně  obrazovou  formou  historické
památky a  současný život  regionu:   barevný oboustranný leták A4 složený na třetiny,  pohlednice
soudobé  i  historické,  trhací  kalendář  (od  roku  2006),  v budoucnosti  i  vícestránkovou  exkluzivní
publikaci,  vždy  s důrazem  na  nejvyšší  kvalitu  jak  obsahového,  tak  grafického  zpracování.
Doporučujeme  českou,  anglickou  a  německou  jazykovou  mutaci.  Nedoporučujeme  umisťování
reklam. Pro propagaci tohoto typu doporučujeme spolupráci s partnery propagujícími jeden společný
produkt  –  např.  město  Brno,  Jihomoravský  kraj  (včetně  obrazových  publikací),  poutní  místa  na
Moravě  apod.  Tento  způsob  produktově  zaměřené  propagace  je  mnohem  účinnější  než  často
samoúčelná propagace bez logických souvislostí.



Druhá skupina navržených  propagačních materiálů – propagační desky  a informační listy -  bude sloužit
pro  účely  propagace  jednotlivých  projektů  jako  univerzálně  použitelná  obálka,  do  níž  budou  vkládány
selektivně  vybírané  informace,  cíleně  zaměřené  na  konkrétního  adresáta  (informační  listy).   Propagační
desky  navrhujeme zpracovat ve formě mírně zvětšeného a přeloženého  formátu A3,  vytištěné na kvalitním
papíru tak, aby se neohýbaly a sloužily jako kvalitní,  reprezentativní obal vkládaných informačních listů.
Propagační desky budou zpracovány s českými a anglickými texty tak, aby poskytované informace mohly
sloužit pro více projektů po celou  dobu jejich trvání. Uvnitř propagačních desek bude vlepená kapsa, do
které budou vkládány volné informační listy A4 s průběžně aktualizovanými údaji o konkrétním projektu. 

Výše uvedené dva druhy propagačních materiálů se mohou navzájem doplňovat, musí však být prezentovány
vždy  odděleně.  Navíc  je  zapotřebí,  aby  doplňkové,  všeobecné  materiály  měly  alespoň  volný  vztah  ke
konkrétnímu projektu a obecnou vypovídací schopnost pro příjemce. Je nutno si uvědomit, že méně je někdy
více – např. publikace o slavných rodácích v češtině věnovaná anglicky mluvícímu investorovi může působit
kontraproduktivně.
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Nezbytnou součástí propagačních materiálů je logo (viz dále: Corporate identity) regionu (jeho tvorba
může  být  velmi  pozitivní  součástí  prezentace  regionu  –  veřejná  soutěž  nejen  renomovaných
výtvarníků,  ale  také široké  neodborné  veřejnosti)  a  následně  vytvořený jednotný  grafický  manuál
propagačních a informačních materiálů.

Distribuce výše uvedených propagačních materiálů se bude odehrávat následujícím způsobem: 

 obecné  propagační  materiály  budou  distribuovány  při  vhodných  příležitostech
představiteli Židlochovického regionu a jeho obcí, a dále budou běžně dostupné za úplatu
v obchodní síti a v turistických informačních centrech v regionu.

 propagační  desky s informačními listy  dostane každý seriózní  zájemce o podnikání  na
obecních  úřadech  obcí  regionu  v informačních  střediscích,  případně  u  managementu
příslušného projektu;

 propagační desky s informačními listy budou v dostatečném množství uloženy a aktuálně
doplňovány na obecních úřadech, u managementu projektu, na příslušných odborech KÚ
JMK, na Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy, na Okresní hospodářské komoře,
případně  na  dalších  místech,  dlouhodobě  se  zabývajících  rozvojem  investičních
příležitostí;  

 propagační materiály budou doručeny a nabídnuty zájemcům všude tam, kde se očekává
zájem  o  investování  souvisící  s daným  projektem  (veletrhy,  výstavy,  jednorázové
propagační akce, press release atd.).

Za  distribuci  propagačních  materiálů  bude  odpovědné  vedení  Dobrovolného  svazku obcí  regionu
Židlochovicko a management projektu. 

Webové  stránky  Židlochovického  regionu  budou  zpracovány  v obsahu  a  grafice  shodně
s propagačními  materiály.  Webové  stránky  regionu  budou  přístupné  na  oficiální  stránce
Židlochovického  regionu,  jejich  prolink  může  být  po  dohodě  umístěn  také  na  www  stránkách
jednotlivých  obcí  a  vybrané  údaje  o  rozvojových programech  např.  na  CzechInvestu,  Regionální
rozvojové agentuře a na Krajském úřadu.

Webové  stránky  Židlochovického  regionu  budou  aktualizovány  průběžně  po  celou  dobu  trvání
projektu. Za jejich obsah zodpovídá vedení Dobrovolného svazku obcí regionu Židlochovicko.

Propagační  CD budou  obsahovat  údaje  shodné  s obsahem  příslušné  části  www  stránky
Židlochovického regionu. Propagační CD budou vypalována ad hoc pro okamžitou konkrétní potřebu
v malém  nákladu.  Distribuce  propagačních  CD  se  bude  řídit  stejnými  pravidly  jako  distribuce
tištěných propagačních materiálů.

Informační panel bude sloužit k propagaci Židlochovického regionu na jednorázových propagačních
akcích (veletrhy a výstavy, prezentace zaměřené na vybrané skupiny investorů, tiskové konference
apod.). Informační panel bude v přehledné formě prezentovat základní údaje o regionu a o konkrétním
projektu/projektech v podrobnosti a grafice odpovídající propagačním deskám a informačním listům. 

Informační panel bude mít rozměr zhruba A0 a bude jej možno zavěsit na stěnu. Za jeho přípravu a



způsob prezentace odpovídá vedení Dobrovolného svazku obcí regionu Židlochovicko, resp. management
projektu.

Regionální TV kanál se  po zavedení kabelové televize do domácností  může stát moderní,  pohodlnou a
snadno dostupnou formou komunikace mezi Dobrovolným svazkem obcí regionu Židlochovicko a obyvateli
regionu.  Vysoká  kapacita  přenášených  informací,  srozumitelné  formy  komunikace  a  záruka  naprosté
aktuálnosti činí z lokální TV nejúčinnější zdroj šíření informací vztahujících se ke všem sférám  veřejného
života v regionu.

Public  relations  (PR)  -  jak  již  název  napovídá  - usilují  především  o  vytvoření  co  nejlepších  vztahů
s odbornou  a  laickou  veřejností.  Součástí  PR je  jednak  všeobecná  propagace  Židlochovického regionu,
jednak vnitřní komunikace mezi subjekty podílejícími se na realizaci rozvojových programů. 

V rámci PR budou uplatňovány následující aktivity:

 uveřejňování pravidelných zpráv o rozvojových programech ve sdělovacích prostředcích;

 publicita v podobě tiskových konferencí, press release, interview apod.;

 přijímání hostů – zástupců partnerských firem a organizací a osobností veřejné a podnikatelské
sféry, které mohou přispět k popularizaci rozvojových programů;

 účast na veletrzích a výstavách v rámci prezentace Jihomoravského kraje (obecně nelze veletrhy
a výstavy považovat  za účinný marketingový nástroj  rozvojových programů, slouží  spíše  ke
všeobecné propagaci regionu);

 oficiální  písemný styk s klienty jednotlivých projektů (včetně klientů bývalých) a osobnostmi
veřejné a podnikatelské sféry – rozesílání informací, novoročenek, pozvánek apod.;

 pořádání propagačních společenských akcí při příležitosti významných milníků, dosažených při
realizaci významných rozvojových programů;

 direct  mailing  –  rozesílání  informačních  dopisů  vybranému  okruhu  potenciálních  klientů  je
jednou z nejúčinnějších forem marketingu většiny projektů.

Za PR rozvojových  programů jsou  odpovědní   jejich  management  a  vedení  Dobrovolného svazku obcí
regionu Židlochovicko. 

Corporate  identity  (společná  identita)  je  souhrn  sdílených  hodnot,  názorů  a  přístupů  všech  složek
managementu  jednotlivých  projektů,  vedení  Dobrovolného  svazku  obcí  regionu  Židlochovicko  a
představitelů  jednotlivých  obcí  regionu,  podle  kterých  lze   Židlochovický  region  a  jednotlivé  projekty
snadno identifikovat a odlišit  od konkurence. Corporate identity zahrnuje jednak materiální prvky (název,
jednotný  způsob  prezentace,  používané  znaky  a  barvy),  jednak  nehmotné  prvky  (způsob  jednání  a
vystupování na veřejnosti, společně sdílené hodnoty). 


