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I. ÚVOD



1. ZADÁNÍ, PODKLADY

Společnost  SAURA, s.r.o. je projekční a konzultační firma, zabývající se urbanismem, rozvojem území a
projektováním  a  realizací  staveb.  Od  roku  1997  se  zabýváme  zpracováváním  programů  rozvoje   a
strategických plánů měst a regionů. V posledních třech letech probíhá postupná změna zaměření firmy od
pouze  projektové a plánovací činnosti k přípravě a realizaci staveb a urbanistickému rozvoji území. Jinak
řečeno:  snažíme  se,  aby  výsledkem naší  práce  nebyly pouze projekty  na  papíře,  ale  nové  domy,  ulice,
náměstí  a parky.  Nové firemní cíle  znamenají  také nové pracovní  postupy,  formy kooperací  a způsoby
financování  projektů.  V případě Strategie  rozvoje  Židlochovického regionu jsme proto  usilovali  nejen o
zpracování  co  nejlepší  rozvojové  strategie,  ale  naší  snahou  bylo  rovněž  umožnit  realizaci  navržených
projektů.

Společnost  SAURA, s.r.o.  se  stala  zpracovatelem Strategie  rozvoje  Židlochovického regionu  na  základě
výběrového řízení  a následné smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2004. Smluvní strany se dohodly na obsahu
Strategie rozvoje, členěné do následujících problémových okruhů:

 optimální využití dostupných zdrojů financování rozvoje regionu;
 rozvoj zaměstnanosti ve vazbě na stávající hospodářskou situaci regionu;
 podpora rozvoje podnikání v regionu;
 bytová politika;
 rozvoj občanské vybavenosti, zejména školství, zdravotnictví, kultury a tělovýchovy;
 péče o památky a kulturní dědictví;
 péče o krajinu a životní prostředí;
 cestovní ruch a možnosti jeho rozvoje;
 problematika dopravy;
 rozvoj technické a sociální infrastruktury.

Objednatel  a  zhotovitel  se  dohodli,  že  Strategie  rozvoje  Židlochovického  regionu  bude  zpracována
ve čtyřech na sebe navazujících krocích:

 Zpracování profilu regionu
 SWOT analýza
 Návrh rozvojových programů
 Návrh akčních plánů

2. PROČ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU?

Strategie  rozvoje  Židlochovického  regionu  (dále  jen  Strategie  rozvoje)  je  zpracováván  jako  nástroj  pro
plánování a řízení měst a obcí podle zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích). Obsah Strategie rozvoje není
stanoven žádným závazným předpisem. Na rozdíl od územně plánovací dokumentace, jejíž obsah a způsob
pořízení  je  poměrně  přesně  definován  zákonem  č.  50/1976  Sb.  a  navazujícími  vyhláškami,  je  možné
Strategii  rozvoje  mnohem  více  přizpůsobit  konkrétním  potřebám  plánování  rozvoje  regionu.  Strategii
rozvoje  chápeme  především  jako  realizační  dokument,  jehož  pomocí  může  region  snáze  definovat  a
uskutečňovat  své  rozvojové  záměry.  Strategie  rozvoje  se  tedy  v našem pojetí  nesnaží  suplovat  územně
plánovací dokumentaci (ÚPD), ale naopak vytváří k ní komplement, umožňující ÚPD efektivněji používat.

Hlavní rysy, kterými se Strategie rozvoje vyznačuje, spatřujeme v následujících bodech:

 Strategie  rozvoje  je  typickým dokumentem prostorového  plánování,  tzn.  zabývá   se  kromě
územních aspektů rozvoje ve stejné míře také otázkami  sociálními, ekonomickými, kulturními a
ekologickými,



 Strategie rozvoje je otevřeným, dynamickým  dokumentem s velkou mírou flexibility,
 Strategie  rozvoje  stanovuje  priority  rozvoje  jednotlivých  oblastí  života  regionu,  včetně

konkrétních časových a ekonomických nároků na jejich realizaci, 
 Strategie  rozvoje stanovuje rámcová pravidla  rozvoje regionu,  vytyčuje hlavní cíle  rozvoje a

připravuje realizaci  těchto cílů formou rozvojových programů,
 Strategie  rozvoje identifikuje problémy regionu především z hlediska obyvatel;   občané jsou

přizváni ke spolupráci od samého počátku jeho zpracování,
 Strategie  rozvoje  napomáhá  vyrovnávat  technické,  ekonomické  a  sociální  disproporce  mezi

jednotlivými oblastmi života,
 Strategie rozvoje je účinným marketingovým nástrojem regionu,
 Strategie rozvoje se vyjadřuje prostředky sdělnými pro laickou veřejnost  (srozumitelné texty,

jednoduchá schémata,  názorné ilustrace),   a  používá mediálních forem komunikace,  takže je
schopen oslovit  a přilákat ke spolupráci široký okruh obyvatel a představitelů firem, působících
v regionu,

 Strategie rozvoje nabízí možnosti identifikace obyvatel s rozvojovými  záměry regionu.

Při  zpracování  Strategie  rozvoje  vycházíme  z poznatků  Ústavu  územního  rozvoje  v  Brně,  z metodik
používaných v USA a ve Velké Británii a posléze aplikovaných v ČR a z vlastních praktických zkušeností,
získaných při zpracování různých rozvojových dokumentů.

Hlavní přínosy Strategie rozvoje Židlochovického regionu spatřujeme zejména v následujících oblastech:

 Strategie  rozvoje  vytváří  základ  pro  dlouhodobou,  koncepční  a  ucelenou  strategii  rozvoje
regionu,

 Strategie  rozvoje stanovuje  priority rozvoje regionu v různých časových obdobích – je  proto
ideálním dokumentem pro stanovení politických cílů např. pro jednotlivá volební období,

 Strategie rozvoje vytváří ucelený přehled o ekonomických možnostech regionu a posuzuje tyto
možnosti v kontextu kraje,

 Strategie  rozvoje  stanovuje  priority  rozvoje  území  a   vytváří  účinnou  politiku  hospodaření
s pozemky,

 Strategie rozvoje vytváří základ pro účinné ekonomické plánování rozvoje regionu,
 Strategie rozvoje zprostředkuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru jako účinný nástroj

budoucího hospodářského rozvoje,
 Strategie  rozvoje  informuje  o názorech  obyvatel  na  aktuální  problémy a  napomáhá vytvářet

atmosféru důvěry a spolupráce mezi občany a jejich volenými zástupci,
 Strategie rozvoje slouží jako ideální podklad pro zpracování všech stupňů ÚPD, svými výstupy

může podstatně ovlivnit kvalitu nové ÚPD,
 Strategie rozvoje je významným dokumentem, umožňujícím účinné zapojení regionu do širších

plánovacích procesů a struktur (městské a regionální plánování,  strukturální fondy EU atd.).

3. HLAVNÍ CÍLE  STRATEGIE  ROZVOJE 

Obecným cílem Strategie rozvoje je zajistit dlouhodobý, vyvážený a koordinovaný rozvoj regionu ve všech
jeho odvětvích. Pro dosažení tohoto obecného cíle je dle našeho názoru ideální zpracovat Strategii rozvoje
jako otevřený, flexibilní dokument prostorového plánování, který v politice rozvoje  regionu propojuje tři
základní časové úrovně:

a) dlouhodobou úroveň, na níž Strategie rozvoje slouží zejména ke stanovení priorit rozvoje regionu a k
formulování strategických  plánovacích cílů,  přesahujících jednotlivá volební období (horizont 6 a více
let),

b) střednědobou úroveň, ve které Strategie rozvoje formou jednotlivých opatření  umožňuje   stanovení



východisek  a  koordinaci  nejrůznějších  plánovacích   dokumentů  komplexních  i  oborových  (územní
plány, regulační  plány, generely, dílčí programy rozvoje, marketingová strategie, programy politických
stran atd.) s časovým horizontem  3-6 let,

c) krátkodobou úroveň, kdy Strategie rozvoje vytváří kvalifikovaný podklad  pro rozhodování např. při
realizaci  rozvojových  programů,  při   sestavování  rozpočtů  obcí,  při  formulování  krátkodobých
rozvojových politik atd. (časový horizont 1-3 roky).

K  nejvýznamnějším  dílčím  cílům  Strategie  rozvoje  patří  především  zajištění  participace  obyvatel  a
představitelů nejvýznamnějších podniků a institucí v regionu na řešení problémů rozvoje regionu ve všech
třech  výše  uvedených  časových  úrovních.  Právě  zvýšení  zájmu  občanů  o  věci  veřejné  a  vytvoření
komunikativních metod, umožňujících občanům a podnikatelské sféře aktivně se podílet na rozvoji regionu,
považujeme za jeden z nejvýznamnějších přínosů navrženého způsobu zpracování Strategie rozvoje.

Nové administrativní uspořádání regionu v žádném případě nesmí omezovat přirozené aktivity jednotlivých
obcí,  naopak by jim mělo jejich  veřejně  prospěšnou činnost  umožňovat  a usnadňovat.  Strategie  rozvoje
regionu proto předpokládá další existenci a rozvoj již existujících mikroregionů, naplňujících poslání a účel,
za kterým vznikly. Předpokládáme však, že Židlochovický region bude přirozeně plnit řadu dalších funkcí,
které přesahují rámec a možnosti jednotlivých mikroregionálních sdružení. Roli Židlochovického regionu
tedy spatřujeme především v prohloubení  a vyšší intenzitě  spolupráce obcí regionu, nikoliv ve vytváření
konkurenčního prostředí.  

4. OBSAH STRATEGIE ROZVOJE REGIONU

Program rozvoje  jsme  navrhli  zpracovat  v souladu  se  zadáním  ve čtyřech  časově  na  sebe  navazujících
krocích (etapách):

I. Profil regionu

Obsahuje popis současného stavu řešených problémových okruhů, včetně  vymezení databáze sledovaných
údajů v jednotlivých  problémových okruzích. Tato etapa zároveň obsahuje  analýzu dosavadního vývoje
regionu a oborové studie, popisující stav a tendence vývoje v jednotlivých problémových okruzích, včetně
identifikace kritických oblastí. Součástí profilu regionu je rovněž podrobný sociologický průzkum formou
ankety,  mapující  názory  obyvatel  na  rozvoj  regionu,  a  průzkum ekonomického  prostředí,  zaměřený  na
rozhodující podnikatelské subjekty, působící v  regionu. 

Po  formální  stránce  tato  etapa  obsahuje  texty   studií,  tabulky,  grafy,  počítačové  výstupy  a  výsledky
sociologických  šetření. 

II.  Interpretace profilu regionu - Analýza současného stavu

Tato  etapa  zahrnuje  podrobnou   analýzu  dat,  shromážděných  v předchozí  etapě,   rozbor   řešených
problémových okruhů    a identifikaci problémových oblastí.   

Závěrečným výstupem této etapy je analýza SWOT, hodnotící slabé a silné stránky regionu   a příležitosti a
hrozby jejího dalšího rozvoje.

III. Návrh rozvojových programů 

Stanovení jednotlivých rozvojových programů vyplynulo z průběhu zpracování Strategie rozvoje, nebylo  je
tedy možné předem  taxativně vyjmenovat.  Tématické okruhy, kterými se rozvojové programy zabývají,
byly navrženy následovně:

 územní a regionální kontext
 životní prostředí 



 doprava a technická infrastruktura
 hospodářství
 bydlení a sociální infrastruktura
 cestovní ruch a rekreace

IV. Návrh akčních plánů

Akční  plány  jsou  zpracovány  pro  vybrané  rozvojové  programy na  základě  stanovených  priorit  rozvoje
regionu.  Akční  plány  obsahují  podrobný  rozpis  činností,  termínů,  způsobu  financování  a  stanovení
odpovědných osob. 

Předpokládáme,  že  akční  plány  budou  průběžně  zpřesňovány  a  aktualizovány odpovědnými pracovníky
Židlochovického regionu tak, aby sloužily jako účinný nástroj řízení a kontroly stanovených úkolů.

5. METODA ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU

Pro zpracování Strategie rozvoje byla navržena tzv. participativní metoda, která je založena na maximální
spolupráci místních orgánů, obyvatel regionu a představitelů podnikatelské sféry v průběhu celého procesu
zpracování. Na zpracování Strategie rozvoje se podílejí tři skupiny spolupracovníků:

 nezávislí  odborníci  z  oblasti  územního plánování,  ekonomie,  sociologie,   ekologie  a  dalších
návazných oborů, včetně propagace, marketingu a mediální  komunikace,

 zástupci místní správy a samosprávy, 
 představitelé podnikatelské sféry a občané v roli expertů.

Hlavní výhody participativní metody spočívají především v následujících skutečnostech:

 vysoký podíl účasti představitelů místní správy zaručuje  adresnost a přímé využití  jednotlivých
dokumentů Strategie rozvoje při řízení regionu: Strategie rozvoje může být doslova "ušita na
míru" potřebám správy  regionu,

 neustálá  účast  zástupců  veřejnosti  v  roli  expertů  zajišťuje   zpětnou  kontrolu  správnosti
zvolených postupů a identifikaci  občanů s obsahem Strategie rozvoje,

 navržená metoda podstatně snižuje výši prostředků nezbytných na  pořízení Strategie rozvoje.

Pro 1. etapu Strategie rozvoje (Profil regionu) byly v maximální míře využity údaje dostupné v databázích
obcí,  resp.  ve statistických souborech.  Tyto údaje  byly doplněny dalšími  daty,  pocházejícími  především
z územních plánů a dalších zpracovaných územně plánovacích dokumentů, z rozpočtů obcí  a z vlastních
průzkumů.  Samostatně  byly zpracovány  dotazníkové  průzkumy,  zaměřené  na  získání  názorů  obyvatel  a
reprezentantů podnikatelské sféry. 

Rozhodující podíl práce na 2. etapě Strategie rozvoje (Analýza současného stavu) měl tým odborníků ze 
společnosti  SAURA, i  tato  fáze  však vyžadovala  neustálou  součinnost  s  představiteli  místní  správy a  s
experty z řad veřejnosti, zejména při zpracování SWOT analýzy.

Zpracování 3. etapy Programu rozvoje (Návrh rozvojových programů) nebylo možné bez aktivní spolupráce
především  s  těmi  představiteli  místní  správy,  kteří  budou  za  uskutečňování  rozvojových  programů
zodpovědní.

Za  samozřejmou  povinnost  zpracovatele  považujeme  stálou  spolupráci  s představiteli  regionu  nejen
v průběhu  samotného  zpracování  Strategie  rozvoje,  ale  i  po  jejím  schválení  při  realizaci  jednotlivých
rozvojových programů. 

Obsahově  je  Strategie  rozvoje  zaměřena  na  klíčové  problémy  regionu.  Strategie  rozvoje  vycházejí  z 



územních plánů a dalších strategických dokumentů, zpracovaných jak na úrovni obcí, tak na úrovni kraje.
Vzhledem ke komplexnosti Strategie rozvoje a poměrně vysokému podílu celokrajských vstupů a výstupů
jsme považovali za nezbytné koordinovat rozvojové záměry regionu s platnými rozvojovými dokumenty na
úrovni kraje (Program rozvoje JMK, Regionální operační plán, Dopravní generel JMK atd.). 

6. POPIS PRŮBĚHU PRACÍ

První etapa Strategie rozvoje (analýza současného stavu) proběhla v období červen  – říjen 2004. Při jejím
zpracování  jsme  v  maximální  míře  využili  údajů  obsažených  v územních  plánech  a  dalších  územně
plánovacích  podkladech.  Dalšími  cennými  zdroji  informací  se  staly příslušné  odbory  Městského  úřadu
v Židlochovicích,  obecní  úřady  obcí  regionu  a  ČSÚ.  Nezastupitelnou  roli  hrály  osobní  a  dotazníkové
průzkumy, prováděné na vybraném vzorku obyvatel  regionu.  Tyto údaje  byly doplněny  informacemi  o
podnikatelské  sféře,  týkajícími  se  zejména  obchodu a  služeb,  zemědělství  a  průmyslu.  Tato  etapa  byla
projednána s představiteli regionu.

Výsledky analytické části  jsou  shrnuty  ve stejnojmenné   kapitole  Strategie  rozvoje.  Ostatní  materiály  z
analytické části, svojí podrobností a rozsahem přesahující nezbytnou míru informací, nezbytných pro běžnou
práci se Strategií rozvoje, tvoří dokladovou část výsledného elaborátu. 

Souběžně se závěrečnou fází analytické části Strategie rozvoje jsme začali pracovat na syntéze získaných
poznatků, spočívající ve stanovení rozhodujících problémových okruhů, jejich vzájemných vztahů a určení
priorit pro další optimální rozvoj regionu.

Rozhodující podíl práce na druhé etapě Strategie rozvoje (návrhová část) měli pracovníci a kooperanti firmy
SAURA, s.r.o. I tato fáze však vyžadovala neustálou součinnost s představiteli místní správy a s experty z
řad veřejnosti. Na provedené průzkumy navázala dvě  setkání s místními experty, tzv. „kulaté stoly“, jejichž
cílem bylo přesněji stanovit priority rozvoje regionu a jejich vzájemnou časovou a věcnou návaznost.

Výsledkem druhé etapy prací  je  stanovení  hlavních cílů  a priorit  rozvoje  regionu a zpracování   scénářů
rozvoje regionu. 

Všechny etapy Strategie  rozvoje  byly zpracovány v rozhodující  míře  za přispění  odborníků z řad místní
samosprávy, státní správy a podnikatelské veřejnosti. Rozhodovacím složkám, zejména představitelům obcí
regionu,  byly průběžné výsledky prací  na Strategie  rozvoje předkládány ve formě souhrnných informací,
které byly aktivně oponovány a připomínkovány. 

Výsledkem závěrečné etapy prací je návrh rozvojových programů a doporučení jak dále využívat Strategie
rozvoje.  Tyto  výstupy  mají  textovou  a  tabulkovou  formu,  v případě  vybraných  rozvojových  programů
dotaženou do podoby akčních plánů.

Maximální  účinnosti  Strategie  rozvoje  bude  dosaženo  tím,  že  výsledný dokument  včetně  způsobu  jeho
dalšího využití schválí zastupitelstva obcí regionu.

7. PŘEHLED DATOVÝCH A INFORMAČNÍCH ZDROJŮ

Datové zdroje:
 Územní plány obcí regionu
 US území bratčických a hrušovanských pískoven, 1996
 Aktualizovaný plán rekultivace pískovny Bratčice, 2002
 Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JmK, 2003
 Program rozvoje obce Těšany, 2002
 Studie a investiční záměry připravovaných projektů v regionu, informace z www stránek



 Údaje z Úřadu práce v UH a Českého statistického úřadu ve Brně, 2004
 Propagační materiály obcí regionu
 Mapové podklady, turistické a cykloturistické mapy a průvodce regionem

Informační zdroje:
Veřejná správa:

 Blučina Josef Srnec, starosta obce
 Bratčice Petr Haramach, starosta obce
 Holasice Marie Baláková, starostka obce
 Hrušovany Václav Kameník, starosta obce

, tajemnice obce
 Ledce Vítěslav Trojan, starosta obce
 Medlov Miloš Blümel, starosta obce
 Měnín Oldřich Odrážka, starosta obce
 Moutnice RNDr. František Vymazal, starosta obce
 Nesvačilka Jaroslav Klanica, starosta obce
 Nosislav Pavel Fröhlich, starosta obce
 Opatovice Vlastimil Paleček, starosta obce
 Otmarov Josef Koláček, starosta obce
 Popovice Ing. Jiří Bednář, starosta obce
 Přísnotice JUDr. Jarmila Pavelková, starostka obce
 Rajhrad František Kvarda, starosta obce

Mgr. Petr Maršálek, místostarosta obce
JUDr. Jiří Žampach, radní

 Rajhradice Božena Beránková, starostka obce
 Sobotovice Terezie Jonesová, starostka obce
 Syrovice Jan Kowalski, starosta obce
 Těšany Jan Husák, starosta obce
 Unkovice Alena Homolová, starostka obce
 Vojkovice Mgr. Jaroslav Žák, starosta obce
 Žabčice Mgr. Vladimír Šmerda, starosta obce
 Žatčany Ing. Oldřich Zapoměl, starosta obce
 Židlochovice JUDr. Hana Kratochvílová, starostka města
 MěÚ Židlochovice Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník města

JUDr. Ludmila Čermáková

Ing. Milan Komenda

Ing.Karel Suchánek

Ing.Eva Jagošová

Ing.Jana Richterová

Ing.Hana Hanzlíková

Mgr.Iva Tycová



 KÚ JmK Ing.arch.Eva Hamrlová, odbor územního plánování a stavebního 
řádu

 MŽP Jan Viewegh, odbor výkonu státní správy

Instituce, společnosti a sdružení:
 Firmy podnikající  na území regionu Židlochovicko (viz Profil  regionu,  kap:  Hospodářství,  +

prezenční listina „kulatého stolu - ekonomika“)
 Šinkvický dvůr Těšany, Jana Trundová
 Brněnské písky, a.s., Ing. Jana Ďurišová
 Družstvo Drumapo, Ing. Jiří Kašparec
 Lesy ČR, s.p., lesní závod Židlochovice, Ing.Tomáš Blaha
 Úřad práce, Petra Dobrovolná
 ČSÚ, Iveta Konečná
 OHK Brno - venkov, Jan Pohanka, L.Listová
 RRA JM, Ing. Martin Cibulec
 Region Cézava, Ing. Libor Šrámek
 Partnerství, o.p.s., Ing. Michal Pospíšil
 Benediktinské opatství Rajhrad, Ing. Jitka Frišová
 Nadace Ora Et Labora, Ing.Jiří Mílek
 Bronze Age, s.r.o., pan Floder, pan Lederer
 Koupaliště Oáza, Mgr.Michal Staněk

8. PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK

ATÚ automatická telefonní ústředna
BC biocentrum
BD bytový dům, bytové družstvo
BK biokoridor
CR cestovní ruch
CT cyklostezka
ČD České dráhy
ČKA Česká komora architektů
ČOV čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČS čerpací stanice
ČSAD Česká autobusová doprava
ČSN Česká státní norma
ČSPH čerpací stanice pohonných hmot
ČZS Český zahrádkářský svaz
ČSÚ Český statistický úřad
DB decibel
DDM dům dětí a mládeže
DN 300označení světlosti potrubí 
DPS dům s pečovatelskou službou
DSO dobrovolný svazek obcí
EIA (Environmental Impact Assessment) hodnocení dopadu na životní prostředí



EU Evropská unie
FK fotbalový klub
FRB fond rozvoje bydlení
HD hromadná doprava
HDP hrubý domácí produkt
CHO chráněná oblast
CHKP chráněný krajinný prvek
CHÚ chráněné území
IC informační centrum
IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IMP OHK informační místo pro podnikatele okresní hospodářské komory
IS inženýrské sítě
IZ investiční záměr
JMK, JmK Jihomoravský kraj
JZD jednotné zemědělské družstvo
KD kulturní dům
KÚ JMK Krajský úřad Jihomoravského kraje
LBC lokální biocentrum
LBK lokální biokoridor
MB Muzeum Brněnska
MěÚ městský úřad
MF ČR Ministerstvo financí
MI ČR Ministerstvo informací
MJP majetkoprávní
MHD městská hromadná doprava
MK místní komunikace
MK ČRMinisterstvo kultury
MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj
MO místní organizace
MPO ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí
MSP malé a střední podnikání
MŠ mateřská škola
MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MT maturita
MTO místní telefonní oblast
MZd ČR Ministerstvo zdravotnictví
Mze ČR Ministerstvo zemědělství
MZK Moravská zemská knihovna
MZLU Mendelova zemědělská a lesnická universita
MŽP ČR Ministerstvo životního prostředí
NN nízké napětí
NNO nestátní nezisková organizace
NTL nízkotlak
NUTS (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) 

územní statistické jednotky používané EU
NZM národní zemědělské muzeum
OHK okresní hospodářská komora
OSVČ osoba samostatně výdělečně činná 
o.p.s. obecně prospěšná společnost



o.s. občanské sdružení
OÚ obecní úřad
OŽP odbor životního prostředí
PC personal computer (osobní počítač)
PD projektová dokumentace
PF Pozemkový fond
PP přírodní park
PTR přirozený turistický region
PZ průmyslová zóna
RBK regionální biokoridor
RD rodinný dům
RK realitní kancelář
ROP regionální operační plán
RP regulační plán
RRA JM Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
RS rozvodná stanice
RZ rozvodné zařízení
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
SBD stavební bytové družstvo
SDH sbor dobrovolných hasičů
SFRB Státní fond rozvoje bydlení

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury

SFŽP Státní fond životního prostředí

SK sportovní klub
SLDB sčítání lidu, domů a bytů
SP stavební povolení
SR, SK Slovenská republika
SŠ střední škola
STL středotlak
SOU střední odborné učiliště
SÚ stavební úřad
SÚS Správa  a údržba silnic
SWOT Strong - Weak - Opportunity – Threat (silný - slabý - příležitost - hrozba)
TI technická infrastruktura
TIC turistické informační centrum
TJ tělovýchovná jednota
TK tenisový klub
TM technické muzeum
TTO tranzitní telefonní obvod
TUV teplá užitková voda
TV televize, televizní
TZB technické zařízení budov
US urbanistická studie
UTO uzlový telefonní obvod
ÚP, ÚPn územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚPN SÚ územní plán sídelního útvaru
ÚPN VÚC územní plán velkého územního celku
ÚPP územně plánovací podklady



ÚPRR (odbor) územního plánování a regionálního rozvoje
ÚR územní rozhodnutí
ÚSES územní systém ekologické stability
VDJ vodojem
VKP významný krajinný prvek
VN vysoké napětí
VO veřejné osvětlení
VOŠ vyšší odborná škola
VTL vysokotlak
VÚC velký územní celek
VZP ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
ZD zemědělské družstvo
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZO základní organizace
ZPF zemědělský půdní fond
ZPS změněná pracovní schopnost
ZRTV základní tělesná výchova
ZS zdravotní středisko
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola
ŽP životní prostředí



II. PROFIL REGIONU



1. VNĚJŠÍ KONTEXT REGIONU

Pro  posouzení  vnějších  (regionálních)  vztahů  jsou  určujícími  kritérii  velikost  regionu,  jeho  geografická
poloha a postavení v sídelní struktuře republiky. Faktor polohy nabývá z hlediska možností rozvoje regionu
stále  většího  významu,  neboť  vzrůstá  intenzita  regionálních  vztahů  jak  na  krajské,  tak  na  celostátní  i
mezinárodní úrovni. 

Hodnocení polohy regionu z úrovně mezinárodní, celostátní a krajské
Mezinárodní úroveň

Z hlediska mezinárodní úrovně význam Židlochovicka v posledním desetiletí nepochybně stoupl, i když ne
vždy důsledky geopolitických změn měly na rozvojové předpoklady regionu pozitivní dopad:

1. Společensko politické změny po roce 1989 umožnily nebývalý rozvoj všestranných  mezinárodních
vztahů.  Exponovaná  poloha  regionu  na  významných  dopravních  tazích  a  relativně  snadná
dostupnost  několika sousedních států  (Slovensko,  Rakousko, ale i  Maďarsko a Polsko) vytvářejí
dobré předpoklady pro mezinárodní kooperaci. Navíc význam dálkových komunikací procházejících
regionem v nejbližší budoucnosti proto dále poroste. Týká se to zejména severojižního dopravního
tahu  z Břeclavi  do  Brna  integrovaného  dálnicí  D2 a  železniční  tratí  Brno  -  Břeclav  (součást  I.
tranzitního železničního koridoru Českých drah), a severojižního spojení Brno - Vídeň (rychlostní
komunikace R52 Brno - Pohořelice, silnice I/52 Pohořelice - Mikulov - Vídeň). Význam posledně
jmenovaného  koridoru  dále  poroste  s  připravovanou  výstavbou  rychlostní  komunikace  R52
Pohořelice - Mikulov - Vídeň.

2. Nejednoznačně  lze  hodnotit  důsledky rozdělení  Československa  do  dvou  samostatných  států  na
rozvojové předpoklady regionu. Vznik dvou samostatných států nepochybně oslabil vazby Praha -
Brno - Bratislava a intenzita přepravních vztahů na tomto nejvýznamnějším koridoru přinejmenším
z hlediska přeshraniční spolupráce poklesla. Na hodnocení dopadu vstupu ČR a Slovenska do EU je
zatím  příliš  brzy,  lze  však  předpokládat  postupné  oživování  přeshraničních  vztahů  v důsledku
odbourávání celních a obchodních bariér.  

Z hlediska mezinárodních vztahů region stále představuje vstupní bránu do naši republiky ve směru od jihu a
jihovýchodu. Této skutečnosti je potřeba při dalším rozvoji regionu co  nejlépe využívat.

Celostátní úroveň

Z pohledu  vnitrostátního  se postavení  regionu  po rozdělení  Československa  radikálně  změnilo  z  téměř
centrální polohy v rámci Československa na okrajový region. Negativní důsledky, které by z této skutečnosti
mohly vyplývat, jsou naštěstí do značné míry utlumeny dominantním vlivem města Brna, v jehož spádové
oblasti  se většina  regionu nachází.  Navíc  významné dopravní koridory,  zmiňované v předchozí  kapitole,
mají samozřejmě obdobný význam i v celostátním měřítku.

Důsledky excentrické polohy regionu v rámci republiky může dále eliminovat postupná integrace ČR do
evropských prostorových struktur.

Z  hlediska  celorepublikového  spáduje  region  jednoznačně  k městu  Brnu.  Sídelní  význam  Brna  jasně
dominuje menším centrům osídlení (Břeclav, Hodonín, případně Vyškov). Vztah regionu k těmto městům je
podstatně slabší a méně významný, což vyplývá opět ze vzájemné vzdálenosti a velikosti sídel. 

Region historicky funguje jako zásobárna pracovních sil pro brněnskou městskou aglomeraci, díky dobrým
dopravním vazbám začíná nabývat vyššího významu ubytovací funkce.  V posledních letech se postupně
prosazují  také dosud opomíjené aktivity v oblasti cestovního ruchu, kde má celostátní význam především
Židlochovický zámek a bažantnice, nabízející specializované služby vybrané klientele, pocházející v drtivé
většině z míst mimo region.



Krajská  úroveň

Do roku 2002  bylo  Židlochovicko součástí  okresu  Brno  -  venkov.  Po  zrušení  okresních  úřadů  v rámci
reformy veřejné správy je řešené území regionu shodné s územním obvodem obce s rozšířenou pravomocí
(tzv. obce III. stupně) Židlochovice. 

Význam města  Židlochovice,  resp.  celého  regionu  nepřesahuje  administrativní  hranice  svého  územního
obvodu  a  v rámci  Jihomoravského  kraje  představuje  Židlochovicko  rozvojově  stabilizovaný  region.
Nejsilnější vazba je v rámci kraje patrná na Brno. Blízká poloha Brna jeho dominance jak co do velikosti,
tak ekonomické výkonnosti a politického, resp. správního významu vytváří ze vztahu Židlochovicka k Brnu
nejdůležitější problém regionálních rozvojových vztahů regionu. Realistická politika bude jistě směřovat ke
vzájemné spolupráci,  založené na sídelní  dělbě práce v rámci Brněnské aglomerace,  v rámci které může
Židlochovicko těžit zejména z výborné geografické polohy na dopravních tazích a zužitkovat ji s úspěchem
například v rozvoji bydlení či cestovního ruchu.

Poloha  regionu  na  rozhraní  Brněnské  aglomerace  a  jižní  Moravy předurčuje  jeho  další  vztahy v rámci
Jihomoravského kraje. Vazby na bývalý okres Břeclav (Pohořelicko, Břeclavsko, Mikulovsko) a části okresů
Hodonín, Znojmo a Vyškov jsou silnější nebo alespoň vyrovnané ve srovnání s okolními regiony  bývalého
okresu Brno - venkov, kde se sídelní dělba práce projevuje pouze v oblasti  Ivančicka a Šlapanicka. Tuto
skutečnost  lze  vysvětlit  jednak  gravitačním efektem Brna,  který  přirozeně  omezuje  spolupráci  okolních
regionů, jednak geomorfologickým uspořádáním a vedením hlavních dopravních tahů.

Významným rysem  Židlochovicka je nepřerušená, zhruba tisíciletá historie trvalého osídlení regionu, která
vytváří kulturní a civilizační základ, ze kterého vyrůstá stabilita obyvatelstva a jeho sociální struktury, vazba
na kulturní tradice a pocit sounáležitosti s rodným krajem. Tyto hodnoty nelze exaktně měřit a kvantifikovat,
pro zdravý vývoj regionu však mají pravděpodobně větší význam než řada pozitivních národohospodářských
ukazatelů.

Region Jihovýchod - úroveň NUTS II

Region  je  součástí  Jihomoravského  kraje  a  regionu  Jihovýchod,  vymezeného  jako  administrativní  a
statistická jednotka pro potřeby vztahů k Evropské unii.

Region  Jihovýchod  sdružuje  území  dvou krajů  - Jihomoravského  a  Vysočina.  Rozlohou  13.991  km²  je
druhým největším regionem ČR a zaujímá 17,74 % plochy České republiky. Počtem obyvatel 1.661 tisíc (k
1. lednu 1999) je největším regionem ČR (16,13 % obyvatel ČR), hustotou zalidnění 119 obyvatel/km² je
region pod průměrem ČR.

Podle Rozhodnutí  vlády ČR č.707 ze dne 26. října  1998 byly na území České republiky vymezeny tzv.
NUTS ( La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques).Tyto statistické

jednotky jsou základními územními jednotkami, podle kterých bude regionálně diferencován

přístup k jednotlivým správním územním celkům České republiky. 

Regionální operační plán (ROP) pro Jihovýchod:

Základní hierarchie hodnot ve zpracovaném dokumentu ROP pro Jihovýchod:

1) Rozvoj průmyslu a služeb, technická infrastruktura

Restrukturalizace  průmyslu  a  produktivních  služeb  prostřednictvím  získání  zahraničních  investorů  a
podpory rozvoje malého a středního podnikání, cílená na zvýšení globální konkurenceschopnosti regionu.

2) Rozvoj venkovských oblastí



Podpora rozvoje venkovských oblastí s důrazem na zemědělství, lesnictví, cestovní ruch a rekreaaci
a rozvoj marginálních oblastí.

3) Lidské zdroje a sociální infrastruktura

Kultivace  trhu  práce  a  zvyšování  vzdělanosti  obyvatelstva  jako  rozhodujícího  dlouhodobého  faktoru
společenského  rozvoje.  Rozvoj  infrastruktury  občanské  a  informační  společnosti  jako  předpokladu  pro
územně harmonický rozvoj regionu.

4) Životní prostředí

Vytvoření předpokladů pro postupný přechod k trvale udržitelnému rozvoji s důrazem na zohlednění územní
diferenciace společenských a přírodních podmínek.

5) Cestovní ruch

Podpora  ekonomického  rozvoje  cestou  efektivního  využívání  turistického  potenciálu  regionu.  Podpora
malého a středního podnikání, cílená na zvyšování příjmů z cestovního ruchu.

Jihomoravský kraj – úroveň NUTS III
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj je vymezen územím okresů Blansko, Brno - město, Brno - venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov a Znojmo. Město Brno, správní centrum kraje jako druhé největší město ČR je výrazně největším
administrativním a hospodářským centrem kraje s vysokou koncentrací průmyslu, komerčních a veřejných
služeb.  V  první  polovině  roku  1999  byl  vypracován  projekt  Strategie  rozvoje  Jihomoravského  kraje  s
následujícím výčtem strategických rozvojových cílů :

Ekonomika
 Restrukturalizace, revitalizace a stabilizace zemědělství a navazujícího zpracovatelského

průmyslu
 Podpora specifických zemědělských odvětví rostlinné výroby
 Zabezpečení trvalé udržitelnosti polyfunkčního využívání krajiny
 Efektivnější využívání vnitřních rozvojových zdrojů
 Rozvoj  ekonomických  aktivit  zejména  revitalizací  strojírenství,  realizací  velkých

technologických celků a budování odpovídající sítě podnikatelských aktivit malého a středního
podnikání.  Rozvoj  obchodních aktivit  v oblasti  výroby a produktivních  služeb, vycházejících
především z klíčového významu Brněnských veletrhů a výstav

 Účinná  stimulace  ekonomického rozvoje  prostřednictvím podpory sdružování  investic,  všech
forem podnikání, dalšího vzdělávání, podpory rekvalifikace, mobility pracovní síly, intenzivního
rozvoje mezinárodních kontaktů a spolupráce

Obyvatelstvo a sídla, sociální infrastruktura
 Účinná podpora zaměstnanosti
 Zvýšení dostupnosti bydlení
 Rozvíjení podmínek pro vzdělávání a jeho využití
 Věcně a územně vyvážený rozvoj sociální sféry
 Trvalé zlepšování podmínek pro všestranné kulturní, sportovní a společenské aktivity obyvatel
 Efektivnější potlačování kriminality
 Rozvoj polyfunkčního systému osídlení



 Péče o kulturní dědictví

Technická infrastruktura
 Zlepšení  kvality  sítě  pozemních  komunikací  s  důrazem na integraci  kraje  v mezinárodním i

národním (mezikrajském) kontextu
 Rozvoj letecké dopravy
 Vybudování digitální komunikační infrastruktury
 Zkvalitňování zásobování obyvatelstva a hospodářské sféry pitnou vodou a energií

Životní prostředí a přírodní zdroje
 Revitalizace a ochrana krajiny
 Omezování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí

Cestovní ruch
 Zvýšení hospodářského významu a přínosu cestovního ruchu

Mezinárodní spolupráce
 Rozvoj mezinárodních kontaktů a spolupráce

Územní prognóza Jihomoravského kraje

V červnu  2004  byl  odevzdán  k připomínkování  zadavateli  -  Krajskému  úřadu  Jihomoravského  kraje  -
koncept  Územní  prognózy  Jihomoravského  kraje.  V kapitole  4.  Rozvojové  záměry  jsou  identifikovány
rozvojové  záměry  nadmístního  významu v rámci  Jihomoravského  kraje,  které  mohou podstatně  ovlivnit
fungování kraje jako celku nebo jeho vnitřních vazeb.

Identifikovány byly:

 záměry rozvoje sídelní struktury podle územních plánů
 významné rozvojové záměry sledované v Programu rozvoje JMK
 záměry lokalizace průmyslových zón strategického významu
 záměry dopravní infrastruktury
 záměry technické infrastruktury
 záměry ochrany přírody

Rozvojové záměry na úrovni analýzy Územní prognózy Jihomoravského kraje je nutno chápat jako soubor
v mnoha  případech  rezortních  cílů,  které  nejsou  územně zkoordinovány a  jejichž  synergický efekt  není
dostatečně  prokázán.  Prognóza  může  ale  napomoci  vzájemné  koordinaci  jednotlivých  záměrů  a  jejich
zdůvodnění z hlediska utváření modelového cílového stavu.

Vybrané  rozvojové  záměry  identifikované  Územní  prognózou  Jihomoravského  kraje  a  vztahující  se
k řešenému území regionu Židlochovicko:

1) Významné rozvojové záměry sledované v Programu rozvoje JMK:

V souvislosti se vstupem ČR do EU probíhá intenzivní příprava projektů, které se budou ucházet o podporu



v rámci politiky ekonomické a sociální koheze. Některé z těchto projektů mohou v případě realizace dílčím
způsobem ovlivnit socioekonomický vývoj v regionech Jihomoravského kraje, především v tom smyslu, že
povedou ke koncentraci prostředků dostupných na danou oblast do určitého místa a následně, po realizaci
projektu,  povedou ke koncentraci  kontaktů místa realizace projektu s okolím (dopravní vazby, dojížďka,
informační kontakty, subdodavatelské vazby).

Vybrané projekty byly rozděleny podle tematického zaměření do dvou skupin:

 zaměřené  na  zlepšení  infrastruktury  (především  doprava  a  větší  projekty  technické
infrastruktury zaměřené především na zlepšení čistoty vod),

 projekty  zaměřené  na  zlepšení  kvality  podnikatelského  prostředí  (průmyslové  zóny,
technologický  park,  inovační  centra),  lidské  zdroje  (vzdělání,  kultura)  a  cestovní  ruch  a
lázeňství.

Mezi  infrastrukturní  projekty  byl  zařazen  projekt  obce  Žatčany:  Revitalizace  kulturní  krajiny  –
Žatčanské rybníky.

2) Záměry lokalizace průmyslových zón strategického významu:

V roce 2 002 inicioval CzechInvest spolu s JMK zpracování vyhledávací studie „Výběr lokalit pro umístění
strategických průmyslových zón v Jihomoravském kraji“ (Atelier URBI). Cílem této studie bylo vytipovat
plochy  pro  možné  umístění  strategických  průmyslových  zón  určených  zejména  investorům  z oblasti
zpracovatelského průmyslu a strategických služeb. Na počátku bylo celkem posuzováno 17 oblastí,  které
byly v průběhu prací zúženy na 8 lokalit. V regionu Židlochovicko se nacházejí dvě z nich, lokality Měnín a
Rajhrad, přičemž mezi dvě nejperspektivnější byla vybrána lokalita Měnín. 



3) Záměry dopravní infrastruktury

Záměry plánované výstavby silniční sítě jsou uvedené v návrhu plánu Ředitelství silnic a dálnic (tzv. Bílá
kniha). Mezi náměty rozvoje silniční sítě po roce 2010 dotýkající se řešeného území Židlochovicka jsou
zahrnuty:

R52 Troubsko – Rajhrad 12,0 km

R52 Rajhrad – Blučina 9,5 km

II/416 Žatčany - Blučina, přeložka 4,5 km

II/380 Moutnice - D2 (MUK Blučina) 

4) Záměry technické infrastruktury

Vodovodní a kanalizační síť (není blíže specifikováno):

Vodovodní přivaděče: 

 dokončení Vírského oblastního vodovodu (VOV) od Bosonoh po Rajhrad.
 Hlavní vodárenské řady:
 rekonstrukce starších vodovodů, které jsou z hygienicky nevhodných materiálů  (ohrožujících

jakost vody)

Hlavní kanalizační řady:

 rozšíření kanalizační sítě vždy včetně ČOV v obcích tam, kde je (anebo bude) zaveden vodovod

ČOV:

 vybudování  kanalizačních  čistíren  zejména  tam,  kde  je  již  kanalizace  s  provizorním
vypouštěním do vodotečí bez řádného čistění.



2. POPIS REGIONU ŽIDLOCHOVICKO

Definice základních pojmů

Území regionu je  totožné se  správním obvodem, kde Městský úřad Židlochovice  vykonává přenesenou
působnost podle § 64 odstavce 1 zákona o obcích, zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a dle zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí
s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Toto území tvoří katastrální území
24 obcí.

Řešené  území (území,  ve  kterém byl  prováděn  sběr  dat  a  je  popsané  Profilem - analýzou)  je  totožné
s územím regionu a tvoří je katastrální území 24 obcí regionu: 

Blučina,  Bratčice,  Holasice,  Hrušovany  u  Brna,  Ledce,  Medlov,  Měnín,  Moutnice,  Nesvačilka,
Nosislav,  Opatovice,  Otmarov,  Popovice,  Přísnotice,  Rajhrad, Rajhradice,  Sobotovice,  Syrovice,
Těšany, Unkovice, Vojkovice, Žatčany, Žabčice a Židlochovice. 

Členy  spolku  Region  Židlochovicko je  k datu  16.7.2004  (datum  ustavující  schůze  spolku  Region
Židlochovicko)  21  obcí  území  regionu.  Prozatím  nejsou  členy  Spolku  ke  správnímu  obvodu  příslušné
Popovice, Rajhrad a Žabčice.

Vymezení regionu a geografická poloha

Řešené území regionu se nachází v jižní části okresu Brno-venkov. Z východu sousedí s okresem Vyškov, z
jihu s okresem Břeclav, ze západu se správním obvodem města Ivančice a ze severu kromě krátké hranice
s okresem Brno-město se správním obvodem města Šlapanice.

Okres  Brno-venkov  je  společně  s okresy  Brno-město,  Břeclav,  Hodonín,  Znojmo,  Blansko  a  Vyškov
součástí Jihomoravského kraje.

V severojižním směru dělí  region severojižní tah evropské sítě E461, rychlostní komunikace R52 Brno –
Mikulov, státní hranice – Vídeň a především E65, dálnice D2 Brno – Lanžhot, státní hranice – Bratislava –
Rijeka. Jako součást vnějšího pásma brněnské sídelní aglomerace je region velmi dobře dopravně napojen
na druhé největší město České republiky Brno.

Regionem prochází železniční trať č.250 (I.železniční koridor Praha - Brno - Břeclav) a místní železniční
trať č.253 Vranovice - Pohořelice. 

Celková rozloha regionu Židlochovicko je tvořena katastry 24 obcí správního obvodu, kde Městský úřad
Židlochovice vykonává přenesenou působnost podle § 64 odstavce 1 zákona o obcích  a celková výměra činí
19.410,7 ha, to je 17,5 % z celkové rozlohy okresu Brno-venkov (1.108 km2). 

K datu 26.1.2004 žilo v regionu 27.261 obyvatel.

Hustota obyvatel v regionu je 140 obyvatel na 1km2.

(průměrná hustota obyvatelstva na 1 km2 v ČR: 129; hustota obyvatelstva v regionu patří k nejvyšším v kraji
s výjimkou Brna).

V regionu Židlochovicko bylo k datu 16.7.2004 zaregistrováno 5 svazů obcí vzniklých na základě zákona o
obcích (dle § 49 zákona č.128/2000 Sb. o obcích). Jsou to:

 Cezava
 Jih
 Koválov
 Rajhradsko



 Šatavsko 

Organizace regionu a působnost vybraných orgánů státní správy

Region  Židlochovicko  je  totožný  se  správním  obvodem,  kde  Městský  úřad  Židlochovice  vykonává
přenesenou působnost podle § 64 odstavce 1 zákona o obcích, zákona č.320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých  zákonů  v souvislosti  s ukončením  činnosti  okresních  úřadů  a  dle  zákona  č.314/2002  Sb.,  o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. 

Působnost vybraných orgánů státní správy na území jednotlivých obcí dokládá následující tabulka:

Obec Matrika Finanční úřad Úřad práce Stavební úřad Obvodní odd.
policie Katastrální úřad

Blučina Blučina Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Bratčice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Dol. Kounice Židlochovice Brno-venkov
Holasice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Hrušovany Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Ledce Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Dol. Kounice Židlochovice Brno-venkov
Medlov Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Měnín Blučina Brno-venkov Židlochovice Sokolnice Židlochovice Brno-venkov
Moutnice Těšany Brno-venkov Židlochovice Sokolnice Židlochovice Brno-venkov
Nesvačilka Těšany Brno-venkov Židlochovice Sokolnice Židlochovice Brno-venkov
Nosislav Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Opatovice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Otmarov Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Popovice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Přísnotice Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Rajhrad Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Rajhradice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Sobotovice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Dol. Kounice Židlochovice Brno-venkov
Syrovice Rajhrad Brno-venkov Židlochovice Rajhrad Židlochovice Brno-venkov
Těšany Těšany Brno-venkov Židlochovice Sokolnice Židlochovice Brno-venkov
Unkovice Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Vojkovice Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Žabčice Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov
Žatčany Újezd Brno-venkov Židlochovice Sokolnice Židlochovice Brno-venkov
Židlochovice Židlochovice Brno-venkov Židlochovice Židlochovice Židlochovice Brno-venkov

Zdroj: SLDB 2001

Charakteristika regionu
Základní charakteristika 

V regionu  Židlochovicko  lze  definovat  3  základní  oblasti,  a  to  jak  po stránce  přírodní,  tak  po stránce
demografické charakteristiky: 

 centrální část táhnoucí se v pásu nivy řeky Svratky, 
 východní část regionu,



 západní část  regionu.

Centrální část regionu a část v nivě Svratky jižně od Brna:

Hodnotou  hustoty  obyvatel  na  km2,  která  je  vyšší  než  200  obyvatel/km2,  centrální  část  území  značně
převyšuje celostátní průměr hustoty obyvatel (129  obyvatel/km2).

Vývoj počtu obyvatel za posledních 30 let (1970 – 2001) u převážné většiny obcí vykazuje přírůstek.  U obcí
vykazujících úbytek obyvatel se jedná nikoliv o alarmující čísla, takže počet obyvatel regionu lze považovat
za stabilizovaný. 

Vyjížďka obyvatel  za prací  je  vysoká,  u  většiny  obcí  nad  50  % všech ekonomicky aktivních  obyvatel.
Výjimku tvoří pouze Hrušovany u Brna a Blučina, kde počet vyjíždějících klesá pod tuto hranici.

Východní část regionu má převážně rovinatý, či jen mírně zvlněný, intenzivně zemědělský charakter s velmi
malým podílem lesů. Půdy této části území však patří k nejúrodnějším v ČR.

Ve východní části regionu je hustota obyvatel 137,6 obyvatel na km2 (je vyšší než průměr v okrese Brno-
venkov). V období 1970 - 2001 nastal v obcích odliv obyvatel s výjimkou Měnína a Moutnic. Vyjížďka za
prací je nejvyšší ze všech částí řešeného území. 

V západní části regionu je hustota obyvatel výrazně nižší než celorepublikový průměr a činí pouze 98,3
obyvatel  na km2.  Ve vývoji  počtu obyvatel  je  možno vidět  zcela  jednoznačnou tendenci  k jeho snížení.
Úbytek obyvatelstva za posledních 30 let se pohybuje u jednotlivých obcí v rozmezí jedné desetiny po více
než jednu třetinu.

Ekonomická základna  

Podíl zemědělské půdy v regionu Židlochovicko výrazně překračuje průměr kraje a pohybuje se v hodnotách
nad  70%,  z  čehož  podíl  orné  půdy  se  na  většině  území  regionu  pohybuje  nad  hranicí  90%.  Proto  i
ekonomická základna regionu je převážně zemědělského charakteru. 

Průmysl je situován na historické komunikační ose nebo v její  těsné blízkosti (státní silnice II/425), tedy
v obcích a městech Rajhrad, Hrušovany u Brna, Židlochovice, případně na katastrech dalších obcí kolem
státní silnice.

Pro region  Židlochovicko  je  z ekonomického  hlediska  poměrně  významná těžba  štěrkopísků  a  písků na
Syrovické a Smolínské terase, v katastrech obcí Bratčice, Sobotovice, Ledce, Hrušovany u Brna a Medlov.

Historický vývoj 

Území jižní Moravy bylo trvale osídleno již v dávných dobách a vznikala zde významná   centra osídlení.
Tato  centra  nabyla  v minulosti  poměrně  velkého  významu;  později  však  neuspěla  v konkurenci  stále
silnějšího Brna a jejich význam začal postupně upadat. 

K rozvoji  regionu jako celku přispěla  především výhodná poloha  vůči Brnu a později  i  dobré  dopravní
napojení. 

Archeologická činnost potvrdila osídlení na území regionu již v době mladého paleolitu. Poblíž Blučiny se
nachází jedno z nejznámějších archeologických nalezišť z doby bronzové. 

Významným mezníkem v životě obcí regionu byla  výstavba železnice v letech 1838 - 1839. V době krize
byla trať rozšířena z jednokolejné na dvoukolejnou a v roce 1935 byla už dvoukolejná železnice Břeclav -
Brno plně využívána. Polohou u železnice získaly některé obce regionu výborné napojení na centra osídlení
v kraji,  což podpořilo jejich další  rozvoj.  Jiné obce ležící mimo trasu budované železnice Brno - Vídeň
naopak na horší  dopravní  polohu doplatily  a  začal  jejich  postupný úpadek.  Pro Hrušovany,  stejně  jako
například pro Rajhrad a Žabčice, byla železnice přínosem. Období 1838 - 1839 je pro ně ve znamení stavby
parní železnice Vídeň - Brno. 



Významným rozvojovým faktorem regionu byl v minulosti také  rozvoj vinařství. Po povolení vysazování
vinic v roce 1695 nastal rozvoj vinařství v okolí Hrušovan; o dlouholeté tradici rajhradského vinařství svědčí
obecní pečeti Rajhradu (z roku 1554) a okolních obcí. Vinařství také přispělo k rozvoji Nosislavi. Nejstarší
zpráva o vinici zvané Nivka v katastru obce je dokonce z roku z roku 1406.

Rozvoj  vinařství  přinesl  i  tradici  budování  sklepů,  nichž  některé  (například  bývalý  radniční  sklep
v Rajhradě) jsou dodnes velmi známé a slouží původnímu účelu.  

V historii  regionu  však nebyla  jen  pozitivní  období.  Židlochovicku  se  nevyhnuly  války  a útrapy s nimi
spojené. Negativně se dotkla území regionu třicetiletá válka (1618 – 1648). Územím prošla švédská vojska a
ohrožovali ho Turci. 

Velké části regionu se dotkly nepříznivě zejména dvě válečné události. Byl to pruský útok v roce 1742  a
tažení ruských vojsk proti Francii roku 1789. 

V roce 1805 zasáhly region i napoleonské války. Některé obce (Hrušovany, Židlochovice, Měnín a další)
byly francouzskými vojsky obsazeny a rabovány.

Významným způsobem zasáhla do vývoje území, a zejména do rozvoje Rajhradu, válka roku 1866. V obci
se pohybovalo na 20.000 pruských vojáků. Válečné události a pobyt vojsk přinesly Rajhradu a okolí ničení,
plenění a rabování sídel. 

Na válečné události  nezřídka navazovaly morové epidemie a hladomor. Válečné události  vždy zpomalily
rozvoj oblasti a v některých historických obdobích způsobily i celkový a dlouhodobý úpadek.

Centrum  regionu  Židlochovice  se  nacházejí  v  místě,  které  bylo  osídleno  již  v pravěku.  Podle
archeologických nálezů na území dnešních Židlochovic  sídlily  různé kultury;  původně se  zde nacházela
staroslovanská osada a podle první písemné zmínky z roku 1349 i středověká tvrz. Přestavbou původní vodní
tvrze vznikl zámek, později  upravený v barokním slohu. Na zámek navazuje památkově chráněný park v
anglickém slohu o rozloze  23,2 ha. V současné době je park rekonstruován podle projektu Ing. Šubra. Mezi
světovými válkami pobýval na zámku prezident T.G.Masaryk.

Židlochovice  náležely  v minulosti  postupně  Lucemburkům,  Pernštejnům,  Žerotínům  Sintzendorfům,
Dietrichštejnům a Habsburkům, za jejichž panství byly Židlochovice roku 1873 povýšeny na město. 

V těsné  blízkosti  Židlochovic  se  nachází  další  významné  centrum židlochovického  regionu  Hrušovany
u Brna.  Předností  Hrušovan  byla  vždy  jejich  poloha  na jedné  z  nejvýznamnějších  obchodních  cest
procházejících jižní Moravou. Nejstarší písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1252 v darovací listině,
kterou připadla obec nově založenému Žďárskému klášteru. Od té doby vystřídaly Hrušovany mnoho pánů a
v roce 1606 byly připojeny k olomouckému biskupství. 

Významným mezníkem v životě  obce  byla  výstavba  železnice  a  nádraží  v roce  1838. Lepší  dopravní
dostupnost obce a napojení na Brno přineslo lepší možnost pracovního uplatnění a celkový rozvoj Hrušovan
a okolí. 

Kromě vinařství měla na rozvoj Hrušovan vliv také výstavba cukrovaru v roce 1881. Rozšiřování výroby a
příliv pracovníků znamenal také nárůst počtu obyvatel obce. V důsledku hospodářské krize v roce 1929 byl
ale provoz cukrovaru zastaven.

Železnice pozitivně ovlivnila také rozvoj Rajhradu. Zkušební provoz na rajhradském úseku parní železnice
Vídeň - Brno byl zahájen 18. listopadu 1838.  

Velkomoravský Rajhrad  vznikl  pravděpodobně  v polovině  9.století.  První  písemné zprávy o současném
Rajhradu nacházíme ve dvou padělaných listinách. 

Benediktinský klášter byl v Rajhradě založen knížetem Břetislavem I. v roce 1048 na místě starého hradiště. 

V roce 1234 byl Rajhrad povýšen na městečko.  



Začátkem 17.století  byla v Rajhradě založena později  věhlasná škola s klášterním patronátem až do roku
1914. V druhé polovině 17.století byl opraven klášter, vybudován klášterní vodovod z Rebešovic a zahájena
stavba klášterní sladovny. V letech 1691 - 1692 byl proboštem Placidem Novotným vybudován klášterní
vinný sklep. Rajhradské vinařství si díky své bohaté tradici se zachovalo věhlas až do dnešních dnů.  

Do současné podoby byl klášter dobudován roku 1840. Současně se stavbou kláštera je budována silnice
Vídeň - Brno. 

Stavební a kulturní rozvoj pokračoval v Rajhradě i v devatenáctém století.  V roce 1848 byla zregulována
řeka Svratka a v roce 1894 byl přebudován rajhradský cukrovar na továrnu na klobouky.

V roce 1902 je postavena elektrárna, která fungovala až do roku 1934. V roce 1995 byla elektrárna po delší
přestávce znovu zprovozněna.

S již dříve existujícím Benediktinským klášterem v Rajhradě jsou spojeny počátky a pozdější společný osud
blízké obce Holasice. Obec vznikla v předpolí kláštera původně asi jako zemanský dvorec označovaný jako
"svobodný dvůr". Nejstarší známá písemná zmínka o Holasicích je z roku 1349. Dominantou obce od jejích
počátků  býval  právě  svobodný  dvůr,  sloužící  jako  obranná  výspa.  Nacházejí  se  zde  poměrně  rozsáhlé
podzemní  úkryty, vybudované v době tatarských nájezdů.  Sloužily místním obyvatelům jako úkryty i  ve
všech válkách, které se území dotkly.

Žabčice jsou další obcí Židlochovicka, ležící na železniční trati Brno – Vídeň. V roce 1884 byla v obci
otevřena železniční zastávka pro osobní dopravu. Železniční spojení umožnilo obyvatelům nacházet obživu
v širším okolí a podpořilo rozvoj obce.

Nejstarší  zápis  o obci  je  datován roku 1356. Obec  patřila  příslušníkům nižší  šlechty, později  postupně
přecházela  do majetku šlechtických rodů Žerotínů,  Pernštejnů,  Valdštejnů,  Ditrichštejnů a nakonec rodu
Habsbursko - Lotrinského. 

Archeologické nálezy v lokalitě Kulatý kopec jihozápadně od Žabčic potvrzují existenci středověké tvrze
Koválov s malou vsí a kostelíkem. 

V obci byl zbudován významný dvůr, jehož posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich. Po roce 1918 byl
dvůr zestátněn a od roku 1925 byl v rozloze 400 ha předán do správy Vysoké školy zemědělské v Brně, které
patří dodnes. 

V okolí  Nosislavi  svědčí  archeologické  nálezy  o  osídlení  nejméně  z  doby 3500  -  4000 let  před  naším
letopočtem. Poloha na břehu řeky Svratky byla příhodná k zakládání starověkých sídlišť i pohřebišť. První
zmínky o obci (vodní tvrzi) jsou však až ze 13. století. Ve středověku patřila Nosislav k nejvýznamnějším
sídlům regionu a roku 1486 byla povýšena na městečko.  Vrcholu  rozvoje  dosáhla  Nosislav v 16.století.
V obci byl vybudován mlýn, pivovar, rozvíjelo se vinařství a budovaly sklepy.

V důsledku třicetileté války dochází k úpadku obce, k němuž přispívají i rychle se rozvíjející Židlochovice.
Úpadek dokonal prodej šlechtické tvrzi místním sedlákům. 

Obec patří ke skupině jihomoravských obcí, kde došlo v minulosti k promísení náboženské orientace. V obci
jsou dodnes dva kostely - katolický a evangelický.

První  spolehlivá  písemná  zmínka  o  Blučině  pochází  z roku  1240,  ale  osada  se  jménem  Blučina  byla
pravděpodobně založena už v 11. nebo 12. století. Archeologické výzkumy potvrdily bohaté osídlení v okolí
Blučiny od mladého paleolitu až do doby slovanské. V současné době se zde nachází 15 archeologických
nalezišť. Na návrší Cezavy se nachází jedna z nejznámějších archeologických lokalit z doby bronzové na
světě.  První  hrobové  nálezy  z  blučinského  katastru  jsou  známy  od  roku  1848  a  jsou  uloženy  v
Benediktinském klášteře v Rajhradě. 

Lokalita byla podrobně zkoumána v letech 1948 - 1960 Moravským muzeem a Archeologickým ústavem
Akademie věd v Brně. Od roku 1983 zde provádí Moravské zemské muzeum v Brně nové archeologické
výzkumy. Lze předpokládat, že i jinde v okolí Blučiny lze počítat s pozůstatky pravěkého osídlení. 



To se  týká zejména  obce Měnín.   Stopy lidského  pobytu  na  jejím území  pocházejí  již  ze  starší  doby
kamenné - paleolitu. Známý se stal Měnín díky nálezu pohřebiště ze starší doby bronzové. 

První písemná zmínka o obci se datuje z roku 1240. Asi ve 13.století obdržel Měnín základní městská práva,
ale neobstál později v konkurenci s blízkým Brnem. Význam Měnína vyplýval v minulosti především z jeho
polohy na obchodní cestě spojující Čechy a Uhry. Ještě ve 14.století byl Měnín nejvýznamnějším tržištěm
na jižní Moravě, a to až do příkazu Jana Lucemburského kupcům cestovat do Rakous přes Brno (v roce
1333).  Význam Měnína  pak začal  rychle  upadat;  v roce  1413 byl  Měnín  připojen  ke statku  Špilberk  a
koncem 16.století pak Žerotíny k židlochovickému statku. 

Měnín významně ovlivnily průběhy  středověkých válek; v souvislosti se slavkovkou bitvou zakusil Měnín
nejvíce válečných útrap ze všech obcí  tehdejšího židlochovického panství.  

Za  zmínku stojí  historický vývoj  obce  Medlov v západní  části  regionu,  přestože  v dnešní  době  nepatří
k nejvýznamnějším sídlům Židlochovicka. První zmínka o Medlovu pochází z roku 1203. 

Ve starší  době podléhal Medlov trojí  vrchnosti a podle toho se dělil  na tři  díly. V prvním díle stál kostel
s patronátním právem, ve druhém tvrz se dvorem z v poloviny 14.století a ve třetí stál svobodný mlýn. Mlýn
od roku 1662 patřil jezuitské koleji v Brně a v Medlově fungovala německá škola. Během třicetileté války se
do obce přistěhovali němečtí osadníci a česká menšina postupně zanikla.

Roku 1784 Medlov úplně vyhořel. 

Obec  Těšany  leží na spojnici Brna a Hodonína ve východní části regionu. První zmínka je datována roku
1131, ale archeologické nálezy v okolí však svědčí o starším osídlení. Od roku 1666 patřila obec brněnským
dominikánům,  kteří  vybudovali  v obci  koncem  17.století  jako  svoje  letní  sídlo  raně  barokní
jednoposchoďový zámek. Patřil jim až do zrušení kláštera v roce 1784. 

Barokní  kovárna  z  18.  století  je  dnes  součástí  Technického  muzea  v Brně  a  je  v ní  umístěna  expozice
kovářství. 

Podle  příběhu,  který se  v Těšanech  odehrál,  napsali  Alois  a  Vilém Mrštíkové drama Maryša.  Hra  měla
premiéru v roce 1894 v pražském Národním divadle.

Marie Turková - „Maryša“ – je pochována na těšanském hřbitově. 

Jednou z dominant  Těšan je  kaple postavená v letech 1946 - 1947 politickými vězni,  kteří  se  vrátili  z
koncentračních táborů. 

Obyvatelstvo

Demografický potenciál území je dán celkovým počtem obyvatel,  jeho strukturou (věkovou, vzdělanostní
strukturou ekonomické aktivity …). Vývoj počtu obyvatel je pak dán zejména vztahem mezi přirozeným
přírůstkem (rozdíl počtu narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých).



Vývoj počtu obyvatel Regionu Židlochovicko v období let 1950 – 2003
Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2003

Počet obyvatel 24 657 27 005 26 644 27 910 26 671 27 099 27 506
Index 1950=100 100 109,5 107,0 113,2 108,2 109.9 111,5
Řetězový index 100 109,5 98,6 104,7 95,5 101,6 101,5

Pramen: SLDB,  ČSÚ.

V období 1970 – 2001 nastal  u  většiny obcí,  zejména v okrajových částech regionu,  odliv  obyvatelstva,
způsobený především velkokapacitní výstavbou panelových sídlišť ve městech - v regionu (Židlochovice),
ale především v Brně. Zcela jiná byla situace v centrální části území, nacházející se v nivě řeky Svratky (a
podél  státní  silnice  II/425).  Zde došlo naopak za stejné  časové období  k nárůstu počtu obyvatel  (kromě
Přísnotic). 

Pohyb obyvatelstva Regionu Židlochovicko v letech  1991 – 2003

Rok
Střední stav

obyvatelstva
Přirozená měna Stěhování

Celkový

Přírůstek
obyvatel

živě
narození

zemřelí
Přirozený
Přírůstek

přistě-
hovalí

vystě-
hovalí

saldo
migrace

1991 26 659 351 309 42 552 646 -94 -52
1992 26 611 314 310 4 622 661 -39 -35
1993 26 605 336 283 53 619 603 16 69
1994 26 772 282 301 -19 550 439 111 92
1995 26 762 238 290 -52 566 467 99 47
1996 26 802 244 291 -47 516 438 78 31
1997 26 892 237 276 -39 605 485 120 81
1998 27 042 278 255 23 668 483 185 208
1999 27 159 252 265 -13 551 514 37 24
2000 27 200 228 281 -53 558 524 34 -19
2001 27 162 268 268 0 728 563 165 165
2002 27 256 225 291 -66 793 637 156 90
2003 27 405 255 294 -39 780 569 211 172

1991- 2003 26 948 270 285 -15 623 540 83 68
Pramen: ČSÚ.

Po roce 1989 nastal  v demografickém chování  populace České republiky prudký zlom, který se projevil
především výrazným poklesem uzavřených sňatků a poklesem porodnosti. Tyto trendy se projevily plošně na
celém území republiky, včetně Židlochovicka. Z hlediska celkového přírůstku obyvatel ale Židlochovicko
(zvláště pak v novém tisíciletí) významně převyšuje republikový i krajský průměr, protože stále se zlepšující
stav  inženýrských  sítí  v obcích  regionu,  dobrá  dopravní  dostupnost  krajského  města,  kvalitní  životní
prostředí a příznivé ceny stavebních pozemků i starších nemovitostí pozitivně ovlivňují saldo migrace.

Přirozený přírůstek obyvatelstva se za posledních 5 let pohybuje v záporných hodnotách, je však vyšší, než
je průměr celého Jihomoravského kraje i celé ČR.   

Pohyb obyvatelstva v letech  1991 – 2003 (srovnání Židlochovicko, JMK, ČR)

Přirozená měna Stěhování
Celkový

Přírůstek
obyvatel

živě
narození

zemřelí
přirozený
přírůstek

přistě-
hovalí

vystě-
hovalí

saldo
migrace

na  1 000 obyvatel středního stavu



SO ORP ŽIDLOCHOVICE
1991 13,2 11,6 1,6 20,7 24,2 -3,5 -2,0
1995 8,9 10,8 -1,9 21,1 17,5 3,7 1,8
2000 8,4 10,3 -1,9 20,5 19,3 1,3 -0,7
2001 9,9 9,9 0,0 26,8 20,7 6,1 6,1
2002 8,3 10,7 -2,4 29,1 23,4 5,7 3,3
2003 9,3 10,7 -1,4 28,5 20,8 7,7 6,3

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1991 12,6 12,1 0,5 . . 0,5 0,9
1995 9,0 11,2 -2,1 5,2 3,7 1,5 -0,7
2000 8,4 10,6 -2,2 4,3 3,6 0,7 -1,5
2001 8,5 10,3 -1,8 4,9 6,2 -1,3 -3,1
2002 9,0 10,6 -1,7 7,4 8,1 -0,7 -2,4
2003 8,9 10,8 -1,8 10,1 7,6 2,5 0,7

ČESKÁ REPUBLIKA
1991 12,5 12,1 0,5 1,4 1,1 0,3 0,8
1995 9,3 11,4 -2,1 1,0 0,1 1,0 -1,1
2000 8,8 10,6 -1,8 0,8 0,1 0,6 -1,1
2001 8,9 10,5 -1,7 1,3 2,1 -0,8 -2,5
2002 9,1 10,6 -1,5 4,4 3,2 1,2 -0,3
2003 9,2 10,9 -1,7 5,9 3,4 2,5 0,8

Pramen: ČSÚ.

Podíl mužů a žen v regionu odpovídá zhruba celorepublikovému průměru, podíl mužů je však o něco vyšší.  

Věková struktura obyvatelstva (v %) v letech 1991 a 2001 (srovnání Židlochovicko, JMK, ČR)

Rok
1991 2001

Podíl obyvatel v letech: Podíl obyvatel v letech:
0-14 let 15-59 let 60 a více 0-14 let 15-59 let 60 a více

Region Židlochovicko* 20,8 60,6 18,5 16,5 65,2 18,3
Jihomoravský kraj 21,0 60,4 18,6 16,0 65,1 19,0
Česká republika 21,0 61,1 17,9 16,2 65,4 18,4

Pramen: SLDB 1991, 2001

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Na základě hodnocení podílu obyvatel ve věkové skupině do 14 let a ve věkové skupině nad 60 let můžeme
konstatovat, že obyvatelstvo regionu je nepatrně mladší oproti stavu v ČR a rovněž v porovnání s průměrem
Jihomoravského kraje. Podíl nejmladší věkové skupiny činí 20,8% oproti 21,0% v celé republice. Hodnota
indexu  stáří  nižší  než  1  však  přesto  svědčí  o  převaze  staršího  obyvatelstva  nad  60  let  v regionu  nad
obyvatelstvem nejmladší věkové skupiny. Tato situace je však obdobná na většině území Jihomoravského
kraje s výjimkou některých oblastí v jižním části kraje při hranici s Rakouskem. 

Národnostní struktura Regionu Židlochovicko (v %) v roce 2001
Česká + moravská

národnost Slovenská národnost Jiná národnost

Region Židlochovicko* 96,7 0,9 2,4
Pramen: SLDB 2001

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Drtivá  většina  obyvatel  Židlochovicka považuje  češtinu  za  svůj  mateřský jazyk a  hlásí  se  k české  nebo
moravské národnosti.



Struktura obyvatelstva ve věku 15 a více let  podle vzdělání v roce 2001 (v %)

základní 
a

neukončené

vyučení 
a SOŠ bez
maturity

SŠ s
maturitou

VOŠ a
nástavbové

VŠ +
vědecká
příprava

bez vzdělání nezjištěno

Region Židlochovicko* 27,5 44,4 19,8 2,3 5 0,2 0,8
Jihomoravský kraj 23,3 37 24,6 3,5 10,3 0,3 0,9
ČR 23 38 24,9 3,5 8,9 0,4 1,3

Pramen: SLDB 2001

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Podíl obyvatelstva se SŠ vzděláním, pohybující se pod hranicí 20% je v celokrajském srovnání nižší, stejně
tak jako podíl VŠ vzdělaného obyvatelstva.    

Region Židlochovicko je charakteristický nárůstem počtu obyvatel mezi posledními sčítáními lidu v letech
1991- 2002 o více než 500 osob. 

Bydlení

Podle  sčítání  lidu  v roce  2001  bylo  na  Židlochovicku  celkem 9871  bytů,  z toho  8899 (90,15%)  trvale
obydlených a 972 (8,85%) neobydlených.  Z celkového počtu trvale  obydlených bytů bylo 8185 (82,9%)
v rodinných domech.

Struktura bytového fondu Regionu Židlochovicko v roce 2001

Bytový fond celkem
absolutně v %

V rodinných domech 8 185 82,9
V bytových domech 1 622 16,4
Ostatní formy 64 0,7

Vývoj trvale obydlených bytů Regionu Židlochovicko v období let 1970 - 2001

1970 1980 1991 2001
Počet trvale obydlených bytů 7 186 8 446 8 519 8 899
Počet obyvatel 26 744 27 910 26 671 27 099
Počet obyvatel na 1 byt 3,72 3,30 3,13 3,05
Počet obyvatel / byt – průměr ČR 3,15 2,90 2,76 2,64

Pramen: SLDB 1970,1980,1991,2001

Z hlediska  průměrného  počtu  obyvatel  na  1  byt  Židlochovicko  zaostává  za  krajským  i  republikovým
průměrem, což je dáno především existencí větších bytových jednotek v rodinných domech a malým počtem
maloplošných bytů. 

Úroveň vybavenosti obyvatelstva územních jednotek bytovým fondem

 Počet bytů na 1 000 obyvatel:
Celkem trvale obydlených

Region Židlochovicko*                 364,2 328,4
Jihomoravský kraj 402,9 359,0
ČR 426,8 374,2

Pramen: SLBD 2001

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Plošná úroveň bydlení v územních jednotkách v roce 2001



Počet  osob na
byt

Počet osob na
obytnou místnost

Obytná plocha
(m2) na byt

Obytná plocha
(m2) na osobu

Počet místností
na byt

Region Židlochovicko* 3,04 0,94 59,9 19,6 3,24
Jihomoravský kraj 2,76 0,97 51,8 18,7 2,85
ČR 2,64 0,98 49,5 18,6 2,72

Pramen: SLBD 2001, ČSÚ

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Je  však zřejmé,  že i  v regionu postupně počet  členů domácností  klesá  při  zachování  relativně vysokého
plošného standardu bydlení.

Cenzové domácnosti Regionu Židlochovicko v letech 1991 a 2001

Počet domácností celkem Průměrný počet členů domácnosti
1991 2001 1991 2001
9 834 10 425 2,7 2,6

Pramen: SLBD 1991,2001, ČSÚ

Z hlediska technického a hygienického vybavení nevybočuje bytový fond regionu Židlochovicko z krajského
ani celostátního průměru.

Technické a hygienické vybavení bytů v územních jednotkách (v %) v roce 2001

Podíl bytů (%) vybavených:

plynem
zavedeným

do bytu
vodovodem

v bytě
vlastním

splachov.
záchodem

vlastní
koupelnou

nebo sprch.
koutem

ústředním
nebo etážovým

topením

Region Židlochovicko* 81,6 96,7 91 94,4 82,9
Jihomoravský kraj 82,2 98,3 92,9 95,6 81,8
ČR 64,1 98,5 95,4 96,1 81,7

Pramen: SLBD 2001, ČSÚ

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Podíl městského obyvatelstva  na Židlochovicku je podstatně nižší, než činí celorepublikový průměr, a to
necelých 22%. Celorepublikový průměr (bez Prahy) činí téměř 68%.  

Obce v regionu mají průměrnou velikost o něco menší, než je celorepublikový průměr (1.135 oproti 1.446
obyvatel).

Městský charakter mají pouze Rajhrad a Židlochovice.      

Podíl neobydlených domů a bytů v regionu je v porovnání kraje nižší a na většině území se pohybuje okolo
10%.  

Vyjížďka za prací je vysoká, většinou nad 50 % všech ekonomicky aktivních; výjimku tvoří Hrušovany u
Brna a zejména Blučina, kde jejich počet klesá pod tuto hranici.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Regionu Židlochovicko v roce 2001



Počet

ekonomicky
aktivních osob

Počet

zaměstnaných

Podíl
ekonomicky

aktivních
osob v %

Zaměstnané osoby vyjíždějící do
zaměstnání mimo obec

celkem
% z počtu

zaměstnaných

Region Židlochovicko* 13 513 12 525 49,9 8 990 71,8
Jihomoravský kraj 568 315 513 290 50,4 206 685 40,3
ČR 5 253 400 4 766 463 51,3 2 248 404 47,2

Pramen: SLBD 2001, ČSÚ

* územní obvod obce s rozšířenou působností

Poznámka: Zaměstnaní = zaměstnané osoby, zaměstnavatelé, samostatně činní, pracující důchodci, pracující studenti a učni, ženy
na mateřské dovolené v trvání 28, resp. 37 týdnů, osoby v základní, náhradní nebo civilní vojenské službě, ve vazbě a výkonu trestu

Stav územně plánovací dokumentace

Pro  území  židlochovického  regionu  je  v  platnosti  územní  plán  velkého  územního  celku   Brněnské
aglomerace (ÚP VÚC BSRA) z roku 1986. V prosinci 2000 byl odevzdán územní plán velkého územního
celku Brněnská aglomerace, který nebyl ani schválen, ani dále rozpracován. 

V červnu  2004  byla  odevzdána  zadavateli  Prognóza Jihomoravského kraje  (UAD Studio,  Ateliér  ERA)
s předpokládaným projednáním do konce roku 2004.

Pořizovatelem všech územních plánů měst a obcí v regionu Židlochovicko před rokem 2003 byl Referát
regionálního  rozvoje  Okresního  úřadu Brno-venkov, dnes  to  jsou  podle  novely stavebního  zákona samy
obce.

Schvalujícím orgánem podle zákona o obcích a zákona o stavebním řádu a územním plánování je nejvyšší
orgán obce (města).

Územní  plány  bilancují  stav  obcí  a  navrhují  základní  rozvojové  plochy  v oblasti  bydlení,  služeb,
infrastruktury, podnikání, sportu a cestovního ruchu.

Všechny obce v regionu (s výjimkou Unkovic – pouze koncept ÚPn SÚ) mají zpracované platné územní
plány obcí,  schválené v letech 1993 (Rajhrad)  až 2002 (Blučina).  Přestože se obecně  platnost  územních
plánů předpokládá na dobu 10 – 15 let a většina obcí regionu schválila územní plán v roce 1998 a později, s
výjimkou Bratčic (ÚPn SÚ z roku 2000) a Žabčic (v roce 2005 chtějí zpracovat nový digitalizovaný ÚPn)
všechny obce zažádaly o jednu nebo více změn územních plánů. Požadované změny se týkají  především
přípravy nových lokalit  pro bydlení (2002:  Nosislav,  2003:  Rajhrad,  2004:  Holasice,  Hrušovany, Ledce,
Medlov, Moutnice, Otmarov, Popovice, Rajhradice, Sobotovice,  Žatčany, Židlochovice a roce 2005 chystají
změnu územního plánu z důvodu přípravy nových lokalit pro bydlení Opatovice, Přísnotice a Vojkovice),
silničních  obchvatů  obcí   (2004:  Blučina  a  Hrušovany)  a  lokalizace  nové  průmyslové  zóny  (2004-5:
Syrovice).  Obcím Měnín a Těšany platné územní plány z roku 1995 nevyhovují  natolik, že v roce 2005
uvažují o jejich aktualizaci. 

Změny v systému státní správy spojené se vznikem krajů a posilování významu svazku obcí v regionech,
které převzaly do své působnosti i některé funkce při výkonu státní správy z okresních úřadů (příkladem je
právě  region  Židlochovicko)  a  nové  nároky  na  organizaci  území  těchto  regionů  přinesou  s sebou  do
budoucna také potřebu zpracování územních plánů pro tato území jako celku.



Pozemkové úpravy

Problém pozemkových úprav je  závažným krokem k uspořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům na
katastrech  jednotlivých  obcí.  Nevyjasněné  pozemkové  vztahy  jsou  důsledkem  poválečných  opatření,
následných  problematických  přídělů  a  nedokonalých  evidencí  a  mnohde  způsobují  občanům  i  obcím
samotným těžkosti při stanovení zřetelných a dále nezpochybnitelných vztahů k půdě, nezbytné podmínky
dalšího rozvoje obcí a naplnění podnikatelských a uživatelských záměrů občanů.

Většina obcí v regionu nemá provedeny pozemkové úpravy. Komplexní pozemkové úpravy jsou provedeny
pouze na katastrech obcí Moutnice, Žatčany (se záměrem postupné realizace ÚSES na obecních pozemcích)
a  Nesvačilka.  Některé  obce  provádějí  jednoduché  pozemkové  úpravy,  vždy  podle  aktuálních  potřeb
(Holasice, Otmarov). 



Obce regionu Židlochovicko

OBEC:                                                             BLUČINA                                                       
  www.blucina.cz, www.rs.blucina.cz   

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Josef Srnec / 547.235.221 
1.4 Rok založení obce padělaná zmínka 1048, lépe1240
1.5 Nadmořská výška 187 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 1667,9 ha
1.7 Počet obyvatel obce 2040 / 50,9 % žen , průměrný věk 38,8
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace
 
2. Doprava:
2.2 Vzdálenost krajského města Brno – 15 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 19 km
2.3 Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/416

D2 (exit Blučina) – 2 km
2.4 Dopravní napojení, bus spojení vyhovuje,

úroveň dopravní obsluhy hlavní spádovost Brno, spojení do Židlochovic
prozatím ne dobré, ve výhledu nutno zlepšit
(především v úřední dny)

 
3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ (2002), změny v ÚP (rychlostní tangenta 

= obchvat B. + lokalizace archeoparku Bronze Age)

4. Krajina a životní prostředí: PP Výhon (archeologické nálezy z období únětické
kultury (doba bronzová))
v katastru obce 3 CHKP
nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy 
negativa: zatížení od tranzitní dopravy (řešení = 
plánovaný obchvat)

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          

OÚ, školy, požární zbrojnice, dům služeb, bazén
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 12 mil.Kč 

(bez provozu 
školy)

z toho investiční výdaje cca: 6 mil. Kč



zadluženost: 0 
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Cezava a.s. (cca 70 - 80) 

drobnější vinaři, 1 významný (p.Hanuš)
6.2 Výrobní podniky SVOBODA, výroba knedlíků (70-80) 

PURUS, distribuce léčiv (50)
BIOSTA, výroba krmných směsí (25)
NEREZ, výroba potravinářských zař. (20)

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb 

7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako sociální problém

8. Podpora rozvoje podnikání: obec aktivně kroky nepodniká, nemá nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby pošta + poštovní spořitelna, maloobchodní služby 

v dostatečné šíři (3-4 obchody, maso-uzeniny, 
galanterie-papírnictví-smíšené zboží, 
3x restaurace - 2 se slušnou kuchyní,
připravuje se ubytování,
pošta, 2x kadeřnictví … )

9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-4.) 
ZŠ (5.-9.) – Židlochovice

9.3 Zdravotnictví stálá ordinace praktického lékaře 
detašované prac.: stomatolog, gynekolog, dětský lékař
poliklinika v Židlochovicích

9.4 Kulturní zařízení kulturní dům, Lidový dům, knihovna (internet zatím ne, zažádáno)
9.5 Sportovní zařízení krytý bazén (výhled venkovní bazén), tenisové kurty 

fotbalové hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: SDH, SK (fotbal), TJ Orel, Junák
divadelní spolek, loutkáři, spolky invalidů, důchodců,
myslivců, chovatelů, zahrádkářů … (obec podporuje
spolkové hnutí cca 600.000,- ročně)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano 
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano (z poloviny kabel v zemi), i kabel TV 
12.6 Plochy pro podnikání ano, cca 30 ha plocha mezi obcí a dálnicí D2  
12.7 Odpadové hospodářství SELIO, 1x týdně na náklady obce výměna velkých 

kontejnerů,
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   pouze RD



13.2 Nová individuální výstavba  cca 5 RD ročně, příprava nových rozvojových ploch
(směrem k Výhonu)

13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba příprava výstavby DPS (dům pro příjmově vymezené 

osoby), výstavba 2005, 24 bytů

14. Kulturní památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie (13.stol.)
renesanční radnice (1602)
mariánský barokní sloup
nad obcí hradiště Cézavy (hrob velmože z 5.stol.)

15. Rekreační objekty: 2 lokality zahrádek, chaty, chalupy ne 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, ale perspektiva 
ve spojení  CT a vinařství (obcí prochází značená  
vinařská cyklotrasa, ne kolem sklepů)
soukromá iniciativa: studie archeoparku Bronze Age
(obec žádá o dotaci na výstavbu komunikace k

rozvojové ploše pro bydlení = zpřístupnění i lokality 
archeoparku)

17. Priority regionu: 
1) Zlepšení dopravní dostupnosti centra regionu

18. Náměty projektů:
1)   Plánovaný obchvat obce

2) Výstavba  víceúčelové
haly  (návaznost  na
školní budovy)

3) Výstavba 3,5 ha rybníka

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) Spolek pro obnovu venkova
3) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
4) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“
5) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
6) Region Židlochovicko

OBEC:                                                             BRATČICE                                                                          

 www.obec-bratcice.cz 



1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Petr Haramach / 547.233.000 
1.4     Rok založení obce 1537 
1.5 Nadmořská výška 198 -274 m n.m., prům. 215 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 616,2 ha 
1.7 Počet obyvatel obce 624 / 48,7 % žen / průměrný věk 40
1.8 Retrospektivní vývoj  mírný nárůst obyvatelstva přistěhováním
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 16 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 22 km
2.3  Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/39513, 39516, 39517

39520
R52 (exit Bratčice) – 2 km

2.4  Dopravní napojení, spádová oblast Brno, Židlochovice
úroveň dopravní obsluhy s četností spokojenost

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 2000, změny prozatím nejsou třeba

4. Krajina a životní prostředí: existence regionální skládky (EKO HUKR, výhled 
ještě cca 6 let), zpracováno hodnocení EIA, vydáno 
integrované povolení ke skládkování = skládka 
průběžně monitorována
pískovna – částečná rekultivace, v místě vytěžené 
pískovny Údolní niva Šatavy
VKP Jezero v pískovně
Komplexní pozemkové úpravy zatím zpracovány nejsou

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          

budova  OÚ,  MŠ  +  ZŠ,  požární  zbrojnice,  bývalá  fara,  obecní    sokolovna,
klubovna

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 11,5 mil.Kč 
(+1,5 mil. provoz 
školy)

z toho investiční výdaje cca: do 10 mil.Kč
zadluženost: 0 

 



6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství AgroKrůt, s.r.o., rostl.výroba+chov krůt (15)

ing.Zelenka, chov brojlerových krůt (15)
6.2 Výrobní podniky EKO HUKR a.s., skládka (20 zam.)

BYMA, betonové dlažby (20)
MEVA Brno, s.r.o., odpadové nádoby (4)

6.3 Drobní podnikatelé cca do 10 (všechna základní řemesla)

7. Nezaměstnanost: snad problém pro ženy s malými dětmi 
řešení: obec chystá rozšíření MŠ na celodenní
provoz (výhled do roku 2006: celodenní centrum pro 
děti do 10 let)

8. Podpora rozvoje podnikání: nijak zvlášť, obec nemá nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchod (smíšené zboží) 

2x hostinec (nevaří), kadeřnictví
9.4 Školství MŠ (půldenní) + ZŠ (1.-4.)

ZŠ (5.-9.) – Dolní Kounice
9.5 Zdravotnictví 1x týdně v obci praktický lékař

Rajhrad, Brno, …
9.4 Kulturní zařízení fara (kadeřnictví, knihovna + internet, lékař), malá 

klubovna
9.5 Sportovní zařízení obecní sokolovna, hřiště na malou kopanou,  

volejbal + tenisový kurt

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol (malá kopaná, tenisový oddíl), výhled  
volejbal
Moravská hasičská jednota - SDH (velmi aktivní), 
Český zahrádkářský svaz, Spolek včelařů,
Český svaz chovatelů, 
Myslivecké sdružení Bratčice-Sobotovice,
Šachový kroužek
Dětský pěvecký kroužek, Klub důchodkyň

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV realizace 2004 – 5 (DSO Šatavsko)
12.3 Plynofikace ano, 2004
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (kabel)

97% vedení v zemi. 3% po sloupech
12.5 Telekomunikace ano, kabel (telefon i rozhlas)
12.6 Plochy pro podnikání místního významu, na soukromých pozemcích 
12.7 Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, sběrný dvůr není zřízen,

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 



13.1 Stávající výstavba   bydlení v RD
13.2 Nová individuální výstavba  2004 – příprava 8 RD, do roku 2007 dalších 35 RD

(obec zhodnocuje pozemky výstavbou IS +  
odkoupením komunikací)

13.3 Nová bytová výstavba při re-kci fary postaveny 3 byty pro obecní účely
13.4 Sociální výstavba - 

14. Kulturní památky: kostel Nejsvětější trojice (1777)
Socha sv.Jana Nepomuckého 
Socha sv.Floriánka 
Směrem na Sobotovice „smírčí kámen“ (prozatím není na 
seznamu)

15. Rekreační objekty: pouze jednotlivě, kolonie ne 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
prochází značená cyklotrasa

17. Priority regionu: 
1) Spolupráce obcí regionu, výhledově i směrem k cestovnímu ruchu
2) Marketing regionu (směrem ven i směrem dovnitř)
3) Po likvidaci skládky zapojit území do systému odpadového

hospodářství

18. Náměty projektů:
1)   Dobudování IS (kanalizace)
2) Celodenní centrum pro děti do 10 let 
3) Podpora a příprava bytové výstavby

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) DSO Šatavsko
2) Region Židlochovicko

OBEC:                                                             HOLASICE                                                                          

http://www.holasice.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 05 / 04 2004



1.3 Starosta (kontakt) Marie Baláková / 547.229.362
1.4 Rok založení obce 1349
1.5 Nadmořská výška 180-226 m n.m., terén velmi členitý, průměr 198m n.m.
1.6 Katastrální výměra 353,2 ha
1.7 Počet obyvatel obce 875 / 49,5 % žen / průměrný věk 39,4
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel přibývá
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 12 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 18 km
2.3 Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/425

státní silnice R52 - 3 km
2.4 Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Rajhrad (trať č.250) – 1 km

úroveň dopravní obsluhy bus: v místě (u ČSPH) 
spádová oblast Brno, s četností spokojenost

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1998

2004 chystá se 2.změna (lokalita pro bydlení)

4. Krajina a životní prostředí: VKP U staré cihelny 
VKP tůň Ludmila  (obnovena v roce 2000)
Alej k rajhradskému klášteru (znovu vysázená 1992)
Negativa: chybějící zeleň (Generel veřejné zeleně zpracovaný!)
Komplexní  pozemkové  úpravy  provedeny  nejsou,  provedena  pouze
jednoduchá pozemková úprava kvůli polní cestě. Další požadavky zatím
vzneseny nebyly.

 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: cca 1,5 + 0,25 ha           

(rezerva pro rozvoj bydlení a DPS)
budova OÚ, MŠ, ZŠ, RD, hasičská zbrojnice 

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 6,5 mil.Kč 
                                       (+2 mil. provoz školy)

z toho investiční výdaje cca: 2,7 mil.Kč
                                       (2004 pouze 1,3 mil.Kč - spoří na ČOV)

zadluženost: 0
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Vojkovice se sídlem v Holasicích: sklady, 

pěstování zeleniny + admin. (11), zbytek areálu 
pronájem firmám

6.2 Výrobní podniky PAPROL  (24), 
ZLATÁ HVĚZDA – výroba těstovin (28) 
A-PARKET (velkoobchod) … celkem cca 113 zam.

6.3 Drobní podnikatelé živnostníci - základní řemesla, autoopravna,  
 elektro-montáž, grafické práce,  …

7. Nezaměstnanost: obec cítí problém, především matky s malými dětmi

8. Podpora rozvoje podnikání: prozatím obec přímo nepodporuje, má ale zájem o
vytvoření/rozšíření průmyslové zóny u II/425



9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 2x obchod (smíšené zboží), 3x hostinec (1 vaří,  

1 přesnídávky), 2x kadeřnice, pedikůra
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-4.) 

ZŠ (5.-9.) – Rajhrad
9.3 Zdravotnictví Rajhrad
9.4 Kulturní zařízení kulturní sál v Sokolovně, obecní knihovna     
                                                            (internet ne) v budově OÚ 
9.5 Sportovní zařízení Sokolovna + sokolské hřiště , obecní hřiště

tenisový kurt (zanedbaný), v zimě slouží jako kluziště

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol (florbal, volejbal, ZRTV – ženy, děti)
turistický oddíl  Dobyvatelé
SDH (+ mladí hasiči), bowling

11. NNO v sociální oblasti: Svaz postižených civilizačními chorobami (pobočka Ž.)
o.s.DRN – sdružení pro volný čas

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano,  plán 2004 - 2006 (připravují stavbu nové ČOV)     

člen Svazku vodovodů Rajhradsko (pouze kvůli
vodovodu)

12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení)
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne, v části Holasic u mobilních operátorů problém

s příjmem) 
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP rezerva cca 3 ha, na soukromých pozemcích
12.7 Odpadové hospodářství SITA a.s. (komunální odpad)

A.S.A. (kontejnery) – provizorní SD v areálu ČOV, po zprovoznění nové
ČOV regulérní SD, separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   1 bytový dům / 8 bytů (BD Cíl Šlapanice), zbytek RD
13.2 Nová individuální výstavba  předpoklad: část plochy (změna č.1 ÚP): 133 RD/DUR 

+ dalších 70 rezerva)
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba ve výhledu (po roce 2006) se uvažuje výstavba DPS 

14. Kulturní památky: kaplička
sochy lvů z rajhradského kláštera

15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (kolem meandrů Mlýnského náhonu neoficiální cyklostezka

směrem na Vojkovice)

17. Priority regionu: 



1) Snazší přístup k dotacím, především z EU
2) Vytvoření kvalitního sociálního zázemí pro obce přirozeného

spádového subcentra regionu – Rajhradu (obce Holasice, Rajhradice,
Syrovice, Popovice)

18. Náměty projektů:
1)   Kanalizace + ČOV 
2) Středisko služeb v Rajhradě (rekce ZS, lékárny, vybudování

parkoviště a obchodního centra)
3) Podpora pracovních příležitostí (vybudování průmyslové zóny:

služby, lehký průmysl)
4) Postupná rekonstrukce + dobudování sportovního centra (buňka se

šatnami + soc.zařízením, tenisové kurty, fotbalové hřiště

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Svazek vodovodů Rajhradsko
2)   Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
3) Svaz měst a obcí ČR
4) Region Židlochovicko



OBEC:                                                   HRUŠOVANY U BRNA                                                        

www.hrusovanyubrna.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Václav Kameník / 547.236.202 
1.4   Rok založení obce 1252 
1.5 Nadmořská výška 184 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 908,6 ha
1.7 Počet obyvatel obce 2950 / 50,9 % žen / průměrný věk 37,5
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 19 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 25 km
2.3      Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41619

R52 (exit Bratčice) – 4,5 km
2.4     Dopravní napojení, železniční stanice ČD zajišťuje dopravní

komfort,
úroveň dopravní obsluhy autobusové spojení pouze doplňkové

do Židlochovic do budoucna lepší spojení v úřední dny
 
3. Územně plánovací příprava: ÚPn SÚ (1998), v roce 2004 aktualizace ÚP, 

(lokalizace II.etapy obchvatu + lokalit pro výstavbu 
RD)

4. Krajina a životní prostředí: historicky průmyslová obec, bez VKP, 
LBK (od rybníka směrem na Vojkovice)
nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy
Negativa: 
a) silný tranzit přes obec (řešení – realizace 
II.etapy obchvatu,
b) v katastru obce 2 velké těžební prostory

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          



školy, zdravotní středisko, sportovní areál,
bytovky

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 30 mil.Kč 
(bez výdajů na provoz
škol)   

z toho investiční výdaje cca: 20 – 25 mil. Kč
zadluženost: úvěr na ČOV + 

výstavbu 
malometrážních bytů)

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Hrušovany, 90% orné půdy rostl.+ živ. výroba (25)
6.2 Výrobní podniky XELLA (150) 

ROMIKA (450) 
Cca 50 firem v areálu bývalé továrny ZKG Třebíč    

6.3 Drobní podnikatelé ano, ale chybí tzv. “komunální služby“ 

7. Nezaměstnanost: v obci cca 1000 pracovních příležitostí = obec 
nezaměstnanost necítí jako problém

8. Podpora rozvoje podnikání: obec aktivně kroky nepodniká, chybí jí nástroje pro 
podporu podnikání

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby maloobchodní služby v dostatečné šíři 

chybí pouze restaurace vyššího standardu,
pošta + poštovní spořitelna, policie

9.2    Školství MŠ (2 budovy) + ZŠ (1.-5.)
ZŠ (6.-9.) – Židlochovice

9.3    Zdravotnictví zdravotní středisko + lékárna
( 2x praktický, dětský + zubní lékař, internista + 
gynekolog)

9.4 Kulturní zařízení letní kino, knihovna + internet
9.5 Sportovní zařízení sportovní areál (víceúčelová hala), sokolovna, 

2x fotbalové, 2x víceúčelové hřiště, 2x tenisový kurt

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Jiskra, Orel, TJ Sokol, 
(fotbal, volejbal, stolní tenis, florbal, házená …)
SDH, myslivecké sdružení, Moravský rybářský svaz …
o.s. Žofka z horroru 
Falcons, Sluníčko, Táborníci (organizace pro trávení 
volného času dětí a mládeže)
Nadační fond pro výstavbu kostela

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano (vlastní ČOV)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty), nová výstavba kabely



12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ano (společně s Židlochovicemi a 
Vojkovicemi)

12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP vyčleněny lokality (u Unkovic cca 10 ha, 
ale nevyřešené MJP vztahy a lokalita nezainvestovaná
prozatím zájemci o podnikání využívali volných prostor 
v bývalém TKG, pravděpodobně už plno)

12.7 Odpadové hospodářství A.S.A. + SS Hustopeče + velkoobjemové kontejnery,
soukromně provozovaná Sběrna surovin
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1    Stávající výstavba   podnikové a obecní byty byly rozprodány

(YTONG 
(dnes Xella), SVIT, obec)

   Obci zůstává 50 obecních bytů pro řešení sociální 
    politiky (z toho 18 bytů malometrážních- nové, 

uspokojeni především zájemci – důchodci)
13.2 Nová individuální výstavba  průběžně uspokojováni všichni zájemci
13.3 Nová bytová výstavba příprava výstavby 3 bloků po 12 bytech – soukromá 

iniciativa
13.4 Sociální výstavba ano, s pomocí pečovatelské služby ze Židlochovic 

14. Kulturní památky: Loosova vila (v havarijním stavu)
Smírčí kříž 

15. Rekreační objekty: 2 zahrádkářské kolonie (místní obyvatelé) 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
neprochází značená cyklotrasa, chybí ubytování
a stravování středního a vyššího standardu

17. Priority regionu: 
1) Stanovit pravidla fungování regionu („dělba práce“)
2) Integrovaná doprava (dopravní uzel v Hrušovanech)
3) Vytváření pracovních příležitostí (nejpříhodnější podmínky

Hrušovany a Rajhrad)

18. Náměty projektů:
1) Dokončení dopravního obchvatu
2) Kulturní dům hotelového typu 
3) Středisko služeb

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Mikroregion Jih
2) SMO ČR
3) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
4) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
5) Region Židlochovicko



OBEC:                                                             LEDCE                                                                                  

www: připravují se

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 05 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Vítězslav Trojan / 547.236.463
1.4 Rok založení obce 1351
1.5 Nadmořská výška 190–230 m n.m., 

terén velmi členitý, průměr 198 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 364 ha
1.7 Počet obyvatel obce 200 / 51,8 % žen / průměrný věk 40,9 
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace, vyšší věkový průměr
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 14 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 22 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/42510

státní silnice R52 - 3 km
2.4    Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Hrušovany – 4 km

úroveň dopravní obsluhy bus: spádová oblast Brno, Hrušovany (zaměstnání), 
Židlochovice (škola), bez větších připomínek

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 2000

2004 se projednává změna (lokalita pro bydlení)

4. Krajina a životní prostředí: VKP Sobotovická niva (kolem Šatavy)
                                                      památná lípa (ke vzniku republiky)

výhrady vůči stavu ŽP nejsou
Nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy

 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne, významné           

vlastnictví PF
budova OÚ, kulturní dům, obchod (pronájem)



5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 1,6 mil.Kč
                                       z toho investiční výdaje cca: 0,6 mil.Kč
                                       zadluženost: 0

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Pojihlavan (sídlo Dolní Kounice)

+ soukromí zemědělci ze Sobotovic
6.2 Výrobní podniky těžba písku: těžební společnost BRNĚNSKÉ PÍSKY 

(majitelé pozemků fy DRUMAPO, CALOFGIG)
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb, 
 autoservis,  pneuservis …

7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako problém, hodně obyvatel 
v důchodovém věku

8. Podpora rozvoje podnikání: přímo v obci ne, obci chybí nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchod (smíšené zboží), hostinec (nevaří)

kadeřnice, masáže, pedikůra
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-4.) – Syrovice, Hrušovany

ZŠ (5.-9.) – Židlochovice
9.3 Zdravotnictví Židlochovice, Hrušovany
9.4   Kulturní zařízení kulturní dům (akce 1x ročně, po zbytek roku sklad)
9.5    Sportovní zařízení tenisový kurt + stěna (v zimě slouží jako kluziště) 

dětské hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: není (v minulosti veškeré aktivity byly přesunuty do 
Syrovic)

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV plán 2006 (DSO Šatavsko:

Bratčice, Sobotovice, Ledce, Syrovice)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení - dráty)
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP rezerva cca 5 ha, na soukromých pozemcích
12.7 Odpadové hospodářství Rethmann-Jeřala Recycling

separace odpadů do plastových kontejnerů, v obci sběrný dvůr
(kontejner), likvidace nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   pouze RD 
13.2 Nová individuální výstavba  připravuje se výstavba 10 -12 RD (chystaná změna ÚP)
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba ve vzdáleném výhledu se uvažuje výstavba pro sociálně 
                                              potřebné (územní rezerva pro výstavbu není určena)



14. Kulturní památky: kaple Panny Marie Pomocnice

15. Rekreační objekty: zahrádkářská kolonie 
 cca do 5 chalup

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (obec předpokládá vybudovat CT podél st.silnice III/42510

Brno-Pohořelice a navázat na CT ze Sobotovic, přes Ledce na
Židlochovice a výhledově propojit na Jantarovou CT Brno - Vídeň)

17. Priority regionu: 
1)   Zachovat ráz krajiny

2) Zajištění dobré
dopravní obslužnosti
regionu

18. Náměty projektů:
1)   Kanalizace + ČOV 
2) Rekultivace, údržba a ochrana krajiny (výhledový, ale velmi prioritní
3) Rozvoj sítě cyklostezek (kolem rybníků k Hrušovanům, podáno na

MMR, 2003)

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) DSO Šatavsko
2) Region Židlochovicko



OBEC:                                                             MEDLOV                                                                              

www.jezabel.cz/medlov/

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 05 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Miloš Blümel / 546.421.443
1.4 Rok založení obce 1245
1.5 Nadmořská výška 192 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 1019 ha
1.7 Počet obyvatel obce 619 / 51,4 % žen / průměrný věk 35,9
1.8 Retrospektivní vývoj  mírný přírůstek
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 18 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 26 km
2.3 Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/39521, 39523

státní silnice R52 – 5,5 km
2.4      Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Hrušovany – 7 km

úroveň dopravní obsluhy bus: spádová oblast Brno, Židlochovice
na žádost obce posíleny víkendové spoje = relativní spokojenost

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 

2004 se projednává 2.změna (změna průmyslové lokality na plochu pro
bydlení)

4. Krajina a životní prostředí: Přírodní park Niva Jihlavy
                                                      výhrady vůči stavu ŽP nejsou, ale ve výhledu chce

obec vyčistit slepé rameno Jihlavy (zóna krátkodobé rekreace obyvatel)

činnost kafilérie a pískovny navyšuje intenzitu provozu 
          komplexní pozemkové úpravy provedeny nejsou, chybí (Medlov = 

přídělová obec)

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: 2 lokality pro výstavbu           

RD (3,8 + 5 ha)
budova OÚ, kulturní dům, požární zbrojnice, základní a mateřská škola, objekt 3
garáží a hostince



5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 5 mil.Kč
                                       z toho investiční výdaje cca: 0,25 mil.Kč
                                       zadluženost: 0

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Pojihlavan (sídlo Dolní Kounice)

2 významní soukromí zemědělci (300 a do 100 ha)
výkrmna krůt (10zam.)

6.2 Výrobní podniky těžba písku: v katastru obce zahajuje činnost nová 
pískovna na těžbu živců (CALOFRIG)
AGRIS, kafilérie (cca 200)
POINT, tiskárna (cca 40)
BRÁZDA, stolárna (5-6)
ELITA, semenářský podnik (4)
stavební firma

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb, 
 klempíř, zámečník, ale i kamenosochař …

7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako problém

8. Podpora rozvoje podnikání: ano

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 3 obchody (smíšené zboží), hostinec (nevaří)

ostatní služby v Židlochovicích a Pohořelicích
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-4.), včetně jídelny

ZŠ (5.-9.) – Židlochovice
9.3 Zdravotnictví Židlochovice
9.4 Kulturní zařízení kulturní dům: po GO, s kuchyní, intenzivní využití

knihovna (internet zatím ne, zažádáno)
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště (zanedbané) 

přírodní nádrž – slepé rameno řeky
KD: tělocvična, stolní tenis

10. Spolková a kulturní činnost: SDH, Rybářský svaz ZO Medlov, Svaz chovatelů, 
TJ Sokol

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod zažádáno o dotaci (z fondů EU, OPI)
12.2 Kanalizace + ČOV zažádáno o dotaci (z fondů EU, OPI) 
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení), posílení kabelem (také venkovní)
12.5 Telekomunikace ano, venkovní
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP rezerva cca 5 ha, za ZD na soukromých

pozemcích 
12.7 Odpadové hospodářství Rethmann-Jeřala Recycling

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace nebezpečných
odpadů dle zákona, 
výhled 2004: sběrný dvůr



13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   pouze RD, dům v obecním vlastnictví má charakter 

bytového domu (2 bytové jednotky)
13.2 Nová individuální výstavba  připravuje se výstavba 24 RD (obecní lokalita 3,8 ha) + 

12 RD (část obecní, zbytek obec vykoupí)
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba ve vzdáleném výhledu se uvažuje výstavba denního
                                              stacionáře pro staré spoluobčany (územní rezerva)

14. Kulturní památky: kostel sv.Bartoloměje (13.stol.)
tepaný litinový kříž (19.stol.)
raně barokní sloup Nejsvětější Trojice (1698)

15. Rekreační objekty: zahrádkářská kolonie u jezu (většinou místní)
 cca do 10 chalup

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (Brněnská vinařská stezka kolem Medlovského mlýna)

17. Priority regionu: 
1) Rozšíření průmyslové zóny
2) Poradenské služby při získávání dotací

3) Pro Medlov jsou
Židlochovice přirozená
spádová středisková
obec (uvítají přesun i
policie – zatím spadají
pod Rajhrad)

18. Náměty projektů:
1) Dokončení inženýrských sítí  
2) Následná úprava místních komunikací
3) Bytová výstavba + sociální bydlení
4) Rozšíření průmyslové zóny

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) SMO ČR
2) Region Židlochovicko



OBEC:                                                                MĚNÍN                                                                                

www: v rekonstrukci

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 06 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Oldřich Odrážka / 544.224.521 
1.4     Rok založení obce 1240 
1.5 Nadmořská výška 188 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 2116,4 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 1600 / 49,7 % žen / průměrný věk 36,3
1.8 Retrospektivní vývoj  počet obyvatel stagnuje nebo mírně ubývá
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 18 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 17 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/416

dálnice D2 (exit Blučina) – 4 km
2.4     Dopravní napojení, spádová oblast Brno, s četností spokojenost

úroveň dopravní obsluhy vyjma so + ne
 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1995, nový ÚP v konceptu 

4. Krajina a životní prostředí: LBK (slepé rameno Cézavy, oblasti Jaloviska)
2 bažantnice (měnínská/100 ha, rumunská/200 ha)
občas „černé“ skládky
nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: příprava PZ (obecní          

pozemky)
budova radnice, spolkový dům, ZŠ, MŠ, ČOV

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 11 mil.Kč 
(bez nákladů na provoz školy)

z toho investiční výdaje cca: 6 mil.Kč
zadluženost: re-kce radnice, 

vodovod



 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství 2 velcí soukromí zemědělci (po cca 150 ha)
6.2 Výrobní podniky FRAPO, autodoprava (25 zam.)

DURIT, zemní práce (20 zam.)     
                                                              RENOP CZ ,stavební směsy  ( 15 zam)
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb,   
                                                      Kirš Oldřich – kovovýroba
                                                              Výroba nábytku Křivánek Josef
                                                              Zámečnictví - Zeman  René
                                                              Umělecký kovář – Urbánek Josef
                                                              Stolařství – Zeman Robert 
                                                              Autoopravna – Frank Miroslav 
                                                              O.K.Elektro Kovač Pavel
                                                              Musil Miloš  - soukr.zemědělec
                                                              Teplý Vlastimil – soukr.zemědělec        

7. Nezaměstnanost: obec jako problém necítí

8. Podpora rozvoje podnikání: ano, příprava PZ + Dvůr Měnín: zrekonstruovaný 
objekt v majetku obce (prostory k pronájmu pro drobné 
živnostníky)

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchody (chybí masna), pohostinství (5x, včetně 

„slušných“ restaurací, bez kuchyně!), 
pedikúra, manikúra, masáže … pošta + pošt.spořitelna 

9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-9.)
9.3 Zdravotnictví zdravotní středisko (praktický lékař, výdejna léků)

detašované pracoviště dětského lékaře a stomatologa
9.4 Kulturní zařízení kino, spolkový dům, knihovna (internet - zažádáno ) 

víceúčelový sál (kapacita 250) ve výstavbě, 
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště, asfaltové hřiště,  víceúčelový sál 

sokolovna, ve výhledu dobudování sportovně rekreační 
zóny (tenisové + víceúčelové hřiště)

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol Měnín (házená) + SK Měnín (kopaná), 
SDH, vinaři, zahrádkáři, myslivci, rybáři

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne
12.6 Plochy pro podnikání ano, obecní průmyslová zóna 17 ha
12.7 Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, zřizuje se SD, 

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona



13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   8 bytových domů (z toho 6 panelových)
13.2 Nová individuální výstavba  ve výhledu 3 lokality cca 25 RD (v roce 2004 příprava 

pro 7 + 7 RD)
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba obecní centrum Dvůr: v horizontu cca 10 let výstavba 

penzionu pro starší obyvatele

14. Kulturní památky: kostel svaté Markéty 
sochy sv.Jana Nepomuckého + sv.Trojice
Smírčí kámen
Pomník obětem 1. + 2.světové války

15. Rekreační objekty: nejsou 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (CT směr Blučina, napojení na Jantarovou stezku Brno -

Vídeň)

17. Priority regionu: 
1) 0bnova a údržba krajiny, péče o vodu

18. Náměty projektů:
1) Příprava PZ = podpora zaměstnanosti
2) Obecní středisko Dvůr
3) Rozvoj bytové výstavby

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) Svazek vodovodů Rajhradsko 
2) SOM JM, SMO
3) Vlastivědné muzeum Brno 
4) Region Židlochovicko

OBEC:                                          MOUTNICE                                                                            

   www.oumoutnice.cz  



1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) RNDr. František Vymazal / 544.248.511 
1.4 Rok založení obce 1298 
1.5 Nadmořská výška 197 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 709,3 ha
1.7 Počet obyvatel obce 1109 / 48,9 % žen / průměrný věk 38,3
1.8 Retrospektivní vývoj  mírný nárůst obyvatelstva (spíše přistěhováním)
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 15 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 15 km
2.3   Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/380

D2 (exit Blučina) – 8 km
2.4     Dopravní napojení, bus spojení zajišťují 4 společnosti (Hodonín + Brno, BV, DOSA),

úroveň dopravní obsluhy denní spojení komfortní,
hlavní spádovost Brno, spojení do Židlochovic
prozatím ne dobré, ve výhledu nutno zlepšit

 
3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ (1997), 2004 se chystá změna ÚP, 

(lokalita pro výstavbu)

4. Krajina a životní prostředí: nedostatek zeleně, nutná revitalizace Moutnického 
potoka
ochranné pásmo „šaratických“ studní
v blízkosti obce bažantnice
provedeny komplexní pozemkové úpravy =
postupná realizace LBC + LBK

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          

OÚ, hasičská zbrojnice, ZŠ, restaurace Morava
plocha kolem ČSPH

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 7 mil.Kč 
(+ 3,5 mil.provoz 
školy)



z toho investiční výdaje cca: cca 4 mil. Kč
zadluženost: úvěr na vodovod, kanalizace 

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství Agro MONET a.s. (100, cca 25 místních) 

vinaři
6.2 Výrobní podniky STOPRA (25) velkosklad  
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb 

(stolař, sklenář, sklář, doprava, zedníci, instalo …)

7. Nezaměstnanost: obec pociťuje problém u žen s dětmi

8. Podpora rozvoje podnikání: obec aktivně kroky nepodniká, nemá nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby maloobchodní služby v dostatečné šíři 

3-4 obchody, knihovna, 2x hostinec (nevaří), pošta, 
(+ peněžní ústav), 3x kadeřnictví …
chybí restaurace vyššího standardu 

9.2     Školství MŠ + ZŠ (1.-5.) 
ZŠ (5.-9.) – Těšany

9.3    Zdravotnictví Těšany
9.4 Kulturní zařízení Orlovna, knihovna + internet
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště, za orlovnou víceúčelové hřiště 

s umělým povrchem
2x dětské hřiště 

10. Spolková a kulturní činnost: SK (fotbal, 100 členů), TJ Orel (malý fotbal, florbal,
volejbal, šachy, plavání, stolní tenis, fitness)
chrámový sbor, zájmová činnost při ZŠ (SRPŠ), SDH

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV dokončení 2004 
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, i kabel TV 
12.6 Plochy pro podnikání omezené možnosti rozvoje  
12.7 Odpadové hospodářství A.S.A., pravidelná výměna velkých kontejnerů,

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1  Stávající výstavba   pouze RD

13.2 Nová individuální výstavba  nedostatek obecních pozemků na rozvojových plochách
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba -

14. Kulturní památky: kostel sv.Jiljí (13.stol.)



Rozařínská zvonice (1905)

15. Rekreační objekty: cca 3 chalupy 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
prochází značená vinařská cyklotrasa, chybí  
stravování

17. Priority regionu: 
1) Zlepšení stavu  silniční sítě
2) Podpora historického postavení Židlochovic
3) Lovecká turistika, agroturistika (židlochovická obora, rumunská,

měnínská bažantnice)
4) Blučinský výhon, Slavkovské bojiště
5) Revitalizace krajiny

18. Náměty projektů:
1) Oprava a dokončení chodníků
2) Restaurace Morava
3) Zeleň v extravilánu obce a kolem polních cest

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
7) Region Cézava
8) SMO ČR
9) SOM JM
10) Svazek vodovodů Rajhradsko
11) ESOM
12) Region Židlochovicko



OBEC:                                                          NESVAČILKA                                                                      

       www.nesvacilka.cz 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 06 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Jaroslav Klanica / 544.248.245 
1.4  Rok založení obce 1715 
1.5 Nadmořská výška 198? (220?) m n.m.
1.6 Katastrální výměra 257,7 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 340 / 52,7 % žen / průměrný věk 37,2
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel mírně přibývá - přistěhováním
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 20 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 22 km
2.3    Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/4167,4168

II/380 (Moutnice) – 2 km
2.4  Dopravní napojení, spádová oblast Brno (prac.příležitosti)

úroveň dopravní obsluhy Těšany (zdravotnictví, školy), četnost dostatečná
do Židlochovic spojení méně časté, prozatím vyhovuje

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1998, změna (přesun ČOV, SD)

4. Krajina a životní prostředí: provedeny komplexní pozemkové úpravy – obecní 
pozemky budou použity ke směnám (sportovně-
rekreační areál)
v katastru obce 2 lokality výskytu minerální vody 
Šaratice (ve výhledu vyhlášení VKP) 

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: -          

budova OÚ, bývalá škola, požární zbrojnice 
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 2 mil.Kč 

z toho investiční výdaje cca: cca 0,8 mil.Kč



zadluženost: 0 
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD AGRO MONET a.s. Moutnice (živočišná výroba

- vepřín)
6.2 Výrobní podniky STAREX, stavebniny (5 zam.)

autodoprava (3), kovotlačitelství (6), zámečnictví (5)     
6.3 Drobní podnikatelé ano, v obci a nejbližším okolí k dispozici základní 

sortiment služeb

7. Nezaměstnanost: obec pociťuje problém především v oblasti 
zaměstnanosti žen (s menšími dětmi)

8. Podpora rozvoje podnikání: obec přímo nepodporuje 

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchod (smíšené zboží) 

hostinec (v současnosti zavřená) 
9.2   Školství Těšany

9.3 Zdravotnictví Těšany 
9.4 Kulturní zařízení sál v hostinci (v současnosti zavřený), knihovna 

(internet výhledově)
9.5 Sportovní zařízení fotbalové a víceúčelové hřiště (ve výhledu vybudování 

šaten)
střelnice (asfaltoví holubi)

10. Spolková a kulturní činnost: SDH, myslivecké sdružení (oba spolky aktivní)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV realizace 2004? (problémy s navýšením DPH)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, malá část nepokrytá, TV kabel ne
12.6 Plochy pro podnikání ano, areál ZD + sousední pozemky (i obecní)
12.7 Odpadové hospodářství SITA Moravia, ve výhledu sběrný dvůr (rezerva pro 

ČOV - přemístěno)
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   bydlení v RD, 2 bytové domy po 4 bytech 
13.2 Nová individuální výstavba  ve vzdálenějším výhledu příprava lokality pro cca 30 

RD (v ÚP)
13.3 Nová bytová výstavba -
13.4 Sociální výstavba - 

14. Kulturní památky: kaplička Panny Marie (1816)



15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
procházejí dvě cyklostezky

17. Priority regionu: 
1) Zlepšit dopravní obslužnost Židlochovic  
2) Tvorba pracovních míst

18. Náměty projektů:
1) Vybudování kanalizace + ČOV (jednotná)
2) Majetkově vypořádat sportovní areál a vybudovat zázemí 
3) Organizace společenského života + přemístění knihovny do budovy

OÚ

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
3) SOM JM
4) Svazek vodovodů Rajhradsko
5) Region Židlochovicko



OBEC:                                                      NOSISLAV                                                                                

http://www.nosislav.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Pavel Fröhlich / 547.238.015 
1.4 Rok založení obce 1278 (nejstarší doložený listinný název obce)
1.5 Nadmořská výška 175 – 180 m n.m.(nejvyšší bod 346 m)
1.6 Katastrální výměra 1706,2 ha
1.7 Počet obyvatel obce 1238 / 50,9 % žen / průměrný věk 38,8
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 20 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 24 km
2.3 Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/425

D2 (exit Blučina) – 10 km
2.4 Dopravní napojení, bus spojení zajišťují 2 společnosti (BORS a ČSAD),

úroveň dopravní obsluhy denní spojení komfortní (každou hodinu),
hlavní spádovost Brno, Židlochovice, Hustopeče

 
3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ (1998), v letech 2000 + 02 změny ÚP, 

(lokality pro výstavbu + podnikání)
POV (od 1996)

4. Krajina a životní prostředí: SV část katastru součástí přírodního parku Výhon,
(lokalita Loučky – výhled znovuobnovit mokřad:AOP)
JZ část katastru - zátopové území Svratky
Nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy



5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          

2 budovy školy, bývalá radnice, víceúčelové
zařízení (KD, lékaři, knihovna) – výhled i OÚ

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 8 mil.Kč 
(+ 2,5 mil.provoz 
školy)

z toho investiční výdaje cca: 2,5 mil. Kč
zadluženost: 0 

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZEMOS a.s.Velké Němčice, kravíny, vepříny (40)

Ing.Válka (vinař), 
P. Chvílíček (soukromý zemědělec)

6.2 Výrobní podniky ELAKOV s.r.o.. (50) kovoobrábění
STAMA (20), M-STAV (10) stavební firmy 

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb 
(autoopravna 6x, klempíř, prodej a servis PC, 
ale i umělecké kovářství, vinařství …)

7. Nezaměstnanost: obec pociťuje problém, ale ne zásadní 

8. Podpora rozvoje podnikání: obec aktivně kroky nepodniká, plochy pro rozvoj jsou 
v obci  omezené  (z  jedné  strany hranicí  přírodního  parku a z  druhé   
zátopovým územím)

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby maloobchodní služby v dostatečné šíři 

6 obchodů, knihovna (veřejný internet bude instalovaný do  
09/2004 v knihovně), 4 hostince, pošta, kosmetika, kadeřnictví …
chybí restaurace vyššího standardu (výhled obecní)

9.2 Školství MŠ (2 budovy) + ZŠ (1.- 4. pro školní rok 2003-4, 
v ostatních letech 1.- 5., v současnosti „boj o děti“)
ZŠ (5.-9.) – Židlochovice

9.3 Zdravotnictví praktický a dětský lékař v místě (1x. resp. 2x týdně)
9.4 Kulturní zařízení kulturní sál spolku Lidový dům 

knihovna + do budoucna internet
hala TJ Sokol 
motlitebna Husova sboru (spíše pro církevní akce)

9.5 Sportovní zařízení areál TJ Sokol (fotbalové hřiště), TO (2 kurty), 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem (ZŠ)
výhled: v ul. Za Mostem (okolí TJ Sokol) sportovní areál, klidová zóna +

výletiště u rybníka (lokalita Loučky)

10. Spolková a kulturní činnost: myslivci (ČMS + Honební spol.)
zahrádkáři (ČZS Nosislav)
TJ Sokol (kulturisté), Tenisový oddíl, Junák
Spolek Lidového domu
hasiči (SDH), rybáři



11. NNO v sociální oblasti: Svaz postižených civilizačními chorobami 
(regionální působnost – Židlochovice)

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV 2004 – 2006/7 (úvěr ze SFŽP)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, (venkovní vedení, dráty) – výhled do země 
12.6 Plochy pro podnikání minimum možností pro rozvoj (obec omezena 

přírodními podmínkami)
12.7 Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, neoficiální sběrný dvůr,

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   pouze RD, 
13.2 Nová individuální výstavba  max. 4 – 5 RD/rok, chybí dostatek rozvojových ploch
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba daleký výhled – penzion pro seniory

14. Kulturní památky: římskokatolický kostel sv.Jakuba (16.stol.)
Evangelický kostel (1872 – 76)
2 hřbitovy, pozdně gotická vodní tvrz

15. Rekreační objekty: zahrádkářská kolonie (cca 10 chat) 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
prochází značená vinařská cyklotrasa, turistům je 
k dispozici možnost stravování běžného standardu
Výhon: značená turistická trasa, obnova studánky 
(prozatím na úrovni diskuze se Ž.)
soukromá aktivita: školící a výukové středisko v Tvrzi

17. Priority regionu: 
1) Rozvoj CR (vinařský turismus)

18. Náměty projektů:
1)   Kanalizace + ČOV
2) Radnice (nové společenské a správní centrum obce)
3) Ostatní IS a následná oprava místních komunikací

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Svazek  obcí  pro  výstavbu  a  provozování  kanalizace  (5  obcí)  -

„Svazek obcí dolní Svratka“
2) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“
3) Region Židlochovicko





OBEC:                                                             OPATOVICE                                                                      

www.opatovice.brnovenkov.obec.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování  21.6.2004 / 547.232.433
1.3 Starosta (kontakt)  Vlastimil Paleček
1.4     Rok založení obce 1048
1.5 Nadmořská výška 185 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 615,1 ha
1.7 Počet obyvatel obce 965 / 50,3 % žen , průměrný věk 39,2
1.8 Retrospektivní vývoj  počet obyvatel stagnuje
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno –  14 km
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 10 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41614

D2  (exit Blučina) – 4,5 km
2.4    Dopravní napojení ČD: žel.stanice Rajhrad (traťč.250) – 6 km

úroveň dopravní obsluhy ISHD: Rajhradice
ČSAD: přes Opatovice (spolu s Blučinou a Nosislaví připlácí obec na
posílení provozu v so+ne+svátky cca 60.000 Kč/rok
spokojenost: s četností ano, ne zcela s umístěním zastávek

3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ 2000
změna: chystají v roce 2005 (nové plochy pro bydlení)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1  Pozitiva VKP Opatovické rybníky (v roce 2005 připravují 

odbahnění – dotace)
VKP Líchy (zbytky lužního lesa)

4.2  Negativa ne  významné,  většina  negativ  již  odstraněna  (prašnost  a  pach
z drůbežárny, výstavba ČOV a kanalizace)

komplexní pozemkové úpravy provedeny nejsou



5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne

orná půda (cca 15 ha), v obci pouze nestavební
objekt OÚ s hostincem, MŠ, ZŠ, požární zbrojnice 

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 6,8 mil.Kč 
(bez provozu škol)
z toho investiční výdaje cca: 800.000 Kč/rok
zadluženost: ano, úvěr na výstavbu kanalizace  

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství 4 soukromí zemědělci (větší)

AGRICOL Polička, drůbežárna (25/30 zam.)
ZD Rajhradice

6.2 Výrobní podniky ne
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb, především 

stavební profese

7. Nezaměstnanost: obec necítí jako problém, v obci velké % důchodců,

8. Podpora rozvoje podnikání: v rámci možností ano (prodej obecních pozemků, 
protažení IS …) 

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 2x obchod (smíšené zboží)

3x hostinec (nevaří)
9.2     Školství MŠ + ZŠ (1.- 5.) kooperace s Rajhradicemi

Rajhrad (6.-9.)
9.3    Zdravotnictví Rajhrad 

+ detašované pracoviště praktického lékaře vedle budovy ZŠ (dojíždí 2x
praktický + dětský lékař)

9.4 Kulturní zařízení knihovna 
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště, sokolovna 

10. Spolková a kulturní činnost: Asociace sport pro všechny, oddíl kopané (TJ Sokol)
myslivci, zahrádkáři

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano, pouze páteřní, výstavba vodovodu v roce 2005
12.2 Kanalizace + ČOV ano
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, venkovní vedení (dráty)
12.5 Telekomunikace ano
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚPn vymezena plocha cca 5 ha (IS vedou po 

hranici pozemku
12.7 Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, místo SD mobilní kontejnery, 

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona  



13. Bydlení (trvalé):  
13.1    Stávající výstavba   RD, pouze 1 bytovka (8 bytů – dnes v OV,

bývalé BD 
Cíl Šlapanice)

13.2 Nová individuální výstavba  cca 3 RD ročně 
13.3 Nová bytová výstavba připravovaná změna ÚP (parcely pro 5RD, jednotlivě, 

v rámci celé obce)
13.4 Sociální výstavba dohoda s OÚ Blučina: rezervace 5 míst v DPS 

14. Kulturní památky: kostel sv. Karla Boromejského
smírčí kameny  

15. Rekreační objekty: 2 zahrádkářské kolonie 
 

16. Rekreace a cestovní ruch: přes obec vede značená CT (Jantarová stezka) 
rybářská turistika (Opatovické rybníky)  

17. Priority regionu: 
1) Předávání zkušeností mezi obcemi
2) Sdružování finančních prostředků 

18. Náměty projektů:
1) Vodovod 
2) Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
3) Regenerace Opatovických rybníků
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
2) Region Rajhradsko
3) Region Židlochovicko



OBEC:                                                          OTMAROV                                                                             

www: připravují se 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 05 2004
1.3 Starosta (kontakt) Josef Koláček / 547.229.360 
1.4      Rok založení obce 1783
1.5 Nadmořská výška 188 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 122,7 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 185 / 50,3 % žen , průměrný věk 39,1
1.8 Retrospektivní vývoj  nárůst, přistěhováním
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 16 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 12 km
2.3      Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41610

D2 (exit Blučina) – 6 km 
2.4   Dopravní napojení bus: denně 7 spojů, spokojenost 

úroveň dopravní obsluhy hlavní spádovost Rajhrad /občanská vybavenost), Brno
(pracovní příležitosti)

 
 
3. Územně plánovací příprava: ÚPn SÚ 2000

chystá se1.změna (2004), nová 2 ha lokalita pro 
výstavbu cca 30 RD (soukromá iniciativa, 
k.ú.Sokolnice)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva ŽP není v obci narušeno, VKP nejsou
4.2  Negativa v posledních létech nedostatek vody v potoce Dunávka (zadržování vody

v rybníce Žabárník pro komerční účely – chov ryb) = negativní dopad na
polní živočichy, ptactvo a obyvatele potoka (v kompetenci zemědělské a
vodohospodářské správy)

komplexní pozemkové úpravy pouze provizorní



5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          

budovy OÚ, společenského domu, prodejny, požární zbrojnice, kaple + plynovod,
vodovod, část komunikací 

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 1,1 mil.Kč 
z toho investiční výdaje cca: 550.000,- Kč
zadluženost: 0,- 

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Rajhradice, hospodaří na katastru Rebešovic, 

Opatovic, Otmarova a Rajhradic (3zam z Otm.)
2 malozemědělci + 1 zahradník (8 – 12 ha)

6.2 Výrobní podniky LEGA-INOX, prodej nerez.hutního materiálu (45)
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb v obci nebo 

okolí (přímo v Otmarově švadleny, kožešník, malíři, 
zedníci, veterinář)

7. Nezaměstnanost: minimální (1 – 2 osoby)

8. Podpora rozvoje podnikání: ne, obec nemá nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby smíšené zboží, hostinec (nevaří) 

pošta Měnín, obchody Rajhrad, Židlochovice, Brno
9.2     Školství Měnín
9.3    Zdravotnictví Rajhrad, Židlochovice

9.4 Kulturní zařízení kulturní dům v OÚ (přestavba bývalé hospody)
9.5 Sportovní zařízení obecní sportoviště Na Pastviskách: travnaté 

víceúčelové hřiště, tenisový kurt, vodní nádrž    
(2004: dobudování objektu šaten a soc.zařízení)

10. Spolková a kulturní činnost: Moravská hasičská jednota (zabezpečují spolkový, 
sportovní i společenský život v obci)
neorganizovaní sportovci (nárazové akce)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ne (zpracovaná DÚR, realizace výhled 2005-7 

v závislosti na přidělení dotace), napojení na ČOV 
Telnice

12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano (sloupy, dráty)
12.5 Telekomunikace ano z 90%, na sloupech 
12.6 Plochy pro podnikání ano v ÚPn, cca 1,5 ha
12.7 Odpadové hospodářství Rethmann-Jeřala Recycling,

sběrné středisko = velkoobjemový kontejner pro 
stavební suť + kontejnery pro separaci odpadů
likvidace nebezpečných odpadů dle zákona
kovový odpad (hasiči)

13. Bydlení (trvalé): 



13.1   Stávající výstavba   jen RD
13.2 Nová individuální výstavba  cca 20 RD ve výstavbě (+ připravovaná změna ÚPn) 
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba - 

14. Kulturní památky: kaple sv.Otmara (1883)
kříž (1865)
pomník padlých v 1.světové válce (1920)
pomník k 220.výročí založení obce (2003)

15. Rekreační objekty: cca 3 zahrádky 
 

16. Rekreace a cestovní ruch: obcí prochází značené cyklotrasy 
(+ Brněnská vinařská cyklotrasa)

17. Priority regionu: 
1) Velikost regionu umožní dosáhnout na dotační tituly EU
2) Dokončení výstavby IS v obcích
3) Péče o krajinu (výsadba zeleně, Dunávka)

18. Náměty projektů:
1) Kanalizace
2) Chodníky u nové výstavby

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) Svazek vodovodů Rajhradsko
3) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
4) Region Židlochovicko



OBEC:                                                          POPOVICE                                                                            

www.popovice.obec.cz 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce 1 (1katastr)
1.2 Datum zpracování 22.6.2004
1.3 Starosta (kontakt) Ing.Jiří Bednář, 547.232.155 
1.4     Rok založení obce 1048
1.5 Nadmořská výška 189 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 261,7 ha
1.7 Počet obyvatel obce 267 / 52,5 % žen , průměrný věk 40,5
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace, v budoucnosti očekávají přírůstek 
 přistěhováním

2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno –  10 km
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 15 km
2.3      Silniční napojení v obci končí státní silnice III/00219

rychlostní komunikace R52 - 1,5 km
dálniceD2  (exit Chrlice) – 6,5 km

2.4    Dopravní napojení ČD: žel.stanice Popovice (traťč.250) – 0,5 km
úroveň dopravní obsluhy ČSAD: minimální četnost

MHD: Modřice – 4 km
ČD: žel.stanice Popovice (traťč.250) – 0,5 km

2.4 Úroveň dopravní obsluhy 1) spokojenost pouze s ČD, bus spojení směrem na 
 Brno a Rajhrad nedostatečné, na Židlochovice v podstatě ne 

2)  z obce  chybí  okrsková  silnice (nelze  dojet  do  Brna  a  Rajhradu  na  kole  =
spojení pouze po rychlostní komunikaci)

3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ 1997
změna: 2004 (lokality pro bydlení)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva neprůjezdná = dopravně velmi klidná obec

absence průmyslu a negativních dopadů zemědělství



4.2  Negativa ne
komplexní pozemkové úpravy provedeny nejsou

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: pouze pro bydlení (cca 3-4           

stavební místa
budova OÚ, hostinec, ČOV

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 3,5 mil.Kč 
z toho investiční výdaje cca: 1,2 mil.Kč
zadluženost: 0  

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství pouze drobní zemědělci
6.3 Výrobní podniky Václav Kulík, obchodní činnost (cca 10?zaměstnanců)
6.3 Drobní podnikatelé v obci a okolí k dispozici základní sortiment služeb

7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako sociální problém (snad 
absolventi)

8. Podpora rozvoje podnikání: ne

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchod, hostinec (nevaří)
9.2     Školství MŠ + ZŠ Rajhrad 
9.3     Zdravotnictví Rajhrad, Židlochovice, Brno 
9.4 Kulturní zařízení společenský sál u hostince
9.5 Sportovní zařízení sportovní areál: travnaté hřiště, tenisový kurt, 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem
dětské hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: RYS Popovice (rybářský spolek)
SK Popovice (fotbal, tenis, cyklo, šipky)
(turnaje, dětský den, oba spolky ples …) 

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano (kabel v zemi)
12.5 Telekomunikace ano 
12.6 Plochy pro podnikání ne
12.7 Odpadové hospodářství van Gansewinkel, a.s., místo SD mobilní svoz,

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace 
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1    Stávající výstavba   pouze RD

13.2 Nová individuální výstavba  cca 5 RD / rok 



13.3 Nová bytová výstavba neuvažují 
13.4 Sociální výstavba neuvažují 

14. Kulturní památky: pomník na památku padlých v I.světové válce 
pamětní kříž (1697, resp.1802)

15. Rekreační objekty: nejsou 

16. Rekreace a cestovní ruch: obcí prochází značená cyklotrasa 
 

17. Priority regionu: 

18. Náměty projektů:
1) Dokončení autobusových zastávek
2) Dokončení místních komunikací
3) Dokončení sportovišť, výstavba kuželny
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Rajhradsko
2) Svazek vodovodů Rajhradsko
3) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
4) SMO ČR



OBEC:                                                             PŘÍSNOTICE                                                                       

www.prisnotice.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 05 2004
1.3 Starosta (kontakt) JUDr. Jarmila Pavelková / 547.234.365 
1.4     Rok založení obce 1056
1.5 Nadmořská výška 181 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 770 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 801 / 51 % žen , průměrný věk 40,8
1.8 Retrospektivní vývoj  
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 22 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 23 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41621

D2 (exit Blučina) – 10 km 
R52 (exit Pohořelice)

2.4    Dopravní napojení bus: 2x denně 
úroveň dopravní obsluhy ČD: železniční stanice Žabčice – 2 km

hlavní spádovost Brno (spokojenost), do Židlochovic
potřeba posílit spoje

 
3. Územně plánovací příprava: ÚPn SÚ 2000

plánovaná 1.změn ÚPn v roce 2004-5: nová lokalita pro
výstavbu 20 – 25 RD (na obci 12 žádostí)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva prameniště pitné vody (odběr směr Hustopeče)
4.2  Negativa neobhospodařená orná půda v okolí obce

nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne

(výhled pro bydlení - z PF)         



budovy KD, OÚ, MŠ
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 4 mil.Kč

(+ cca 1 mil.na provoz MŠ)
z toho investiční výdaje cca: 200.000,-Kč
(od roku 2005 cca 1 mil.Kč)
zadluženost: ano (kanalizace)

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ŠZP Žabčice (Mendelova universita), vinohradnictví, 

sadovnictví a rostlinná výroba (53 zam.)
malozemědělci

6.2 Výrobní podniky RAP, dřevovýroba (12)
MALÁT, stavební firma (16)
kovovýroba (7)

6.3 Drobní podnikatelé spíše sousedská výpomoc, všechna základní řemesla 

7. Nezaměstnanost: skupina absolventů SŠ, prozatím bez 1.zaměstnání =
riziko absence pracovních návyků
+ skupina sociálně méně přizpůsobivých občanů 
obývajících 1 objekt v obci

8. Podpora rozvoje podnikání: obec nemá finanční nástroje, pouze formou reklamy
a rolí prostředníka

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 3 obchody (smíšené a průmyslové zboží, potraviny)

2 hostince (1 vaří)
ostatní služby Žabčice a Židlochovice

9.2    Školství MŠ + ZŠ (1.–5.) 
ZŠ (5.-9.) – Židlochovice

9.3     Zdravotnictví Židlochovice a Žabčice (soukromá ordinace) 
9.4 Kulturní zařízení kulturní dům
9.5 Sportovní zařízení kulturní dům, travnaté fotbalové hřiště,

atletické sportoviště s běžeckým oválem 

10. Spolková a kulturní činnost: SDH, TJ Sokol (atletika, fotbal)
zahrádkáři, vinaři, myslivci

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ne (výhled 2005)
12.2 Kanalizace + ČOV ano (ČOV společná pro Žabčice, Unkovice a Př.)
12.3 Plynofikace ano (ale některé objekty nenapojeny: KD, MŠ)
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, ve špatném stavu (výhled re-kce 2005)
12.5 Telekomunikace ano 
12.6 Plochy pro podnikání ano v ÚPn, volných cca 5 ha
12.7    Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, 

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona,
v obci sběrný dvůr 



13. Bydlení (trvalé): 
13.1   Stávající výstavba   pouze RD

13.2 Nová individuální výstavba  ano připravuje se lokalita pro výstavbu 20 – 25 RD
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba -

14. Kulturní památky: kostel sv.Václava (1873) 
smírčí kříž (13.století)

15. Rekreační objekty: - 
 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v
oblasti CT (víkendové dny až 300cyklistů)
námět: obec leží na 49.rovnoběžce 

17. Priority regionu: 
1) Dopravní obslužnost regionu
2) Informovanost o regionu, rozvoj CR
3) Velikost regionu umožní dosáhnout na dotační tituly EU

18. Náměty projektů:
1) Dokončení IS v obci (vodovod, EI, plynofikace KD a MŠ)
2) Následná rekonstrukce místních komunikací
3) Dostavba kulturního domu (sociální zařízení, přístavba požární

zbrojnice)
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“ 
2) Region Koválov
3) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
4) Region Židlochovicko



OBEC:                                                             RAJHRAD                                                                           

www.rajhrad.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 19 / 05 2004
1.3 Starosta (kontakt) František Kvarda / 547.230.140
1.4    Rok založení obce 1045
1.5 Nadmořská výška 190 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 948,4 ha
1.7 Počet obyvatel obce 2707 / 51,9 % žen / průměrný věk 41,2 
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 10 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 10 km
2.3      Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/425

státní silnice R52 – 2 km
2.4    Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Rajhrad (traťč.250) 

úroveň dopravní obsluhy ČSAD: spádová oblast Rajhrad, Brno, s četností 
spokojenost, pro obyvatele 
IDS: pro obyvatele R. zbytečně komplikované (přestupní stanice v Modřicích)

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1993 (v roce 2003 změna  - lokalita pro 

bytovou výstavbu)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva rajhradská obora (majetek kláštera)

Holasická alej
4.2  Negativa přebujelá  silniční  síť  omezující  rozvoj  území  a  narůstající  dopravní

zatíženost 
 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne (jen orná půda)           

budova MěÚ, 2 budovy škol, hostinec, blok občanské vybavenosti v centru obce
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 35-40 mil.Kč 

(z toho 1,5 mil. na provoz škol)
z toho investiční výdaje cca: 6-7 mil.Kč

(od roku 2005)



zadluženost: ano (kanalizace)
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství soukromý zemědělec (200 - 250 ha) 
6.2 Výrobní podniky BODE PANZER, výroba trezorů (150 zam.)       

Sladovna Bernard (30)
MÁTL&BULA, vysokozdvižné vozíky (50)
Stolařství F&T (25)
Výroba „eurooken“

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb

7. Nezaměstnanost: obec jako problém nepociťuje

8. Podpora rozvoje podnikání: ne

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby služby a maloobchodní síť v dostatečné šíři

peněžní ústavy, pošta, pojišťovna, policie
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-9.), SOU + VOŠ zahradnická
9.3 Zdravotnictví zdravotní středisko (3 praktičtí, 2 dětští + 2 zubní 

lékaři, 1 gynekolog, lékárna)
Dům léčby s hospicem (50 lůžek)

9.4 Kulturní zařízení obecní knihovna (+ internet), sokolovna
9.5 Sportovní zařízení sokolovna, fotbalové + tenisové hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol (aerobic, stolní tenis, tenis, florbal) 
RAFK Rajhrad (fotbal)
Orel Bicra Rajhrad (kulečník)
Dětský klub Kalamajka
Rajhradský pěvecký sbor dětí a mládeže
Svaz chovatelů, Myslivecké sdružení

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod zčásti, zbývá dokončit cca 40% (do 2005)
12.2 Kanalizace + ČOV ano
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (cca 50% kabel v zemi) 
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne
12.6 Plochy pro podnikání ne
12.7 Odpadové hospodářství A.S.A. Žabčice, v obci sběrný dvůr 

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace nebezpečných
odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   cca 30% bytů v bytových domech
13.2 Nová individuální výstavba  nejsou lokality pro výstavbu, výstavba 5-6 RD/rok
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba výhled: DPS, v současnosti výstavba pozastavena 



14. Kulturní památky: Rajhradský klášter (1045)
poutní kostel sv.Petra a Pavla (barokní přestavba
od Santiniho)
kostel sv.Kříže
barokní most ke klášteru (1760)
barokní kašna
hrobka stavitelů Kleinů
socha TGM

15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec očekává významný rozvoj CR ve spojení 
s chystanou rekonstrukcí a využitím části Rajhradského 

 kláštera jako muzea specifických oborů zemědělství (přesun sbírek
valtického úseku NZM)

17. Priority regionu: 

18. Náměty projektů:
1)   Dokončení vodovodní sítě a následné opravy místních komunikací

5) Rekonstrukce radnice +
v rámci areálu
vybudování
společenského zázemí

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Rajhradsko
2) Svazek vodovodů Rajhradsko 
3) SMO ČR



OBEC:                                                          RAJHRADICE                                                                      

www.rajhradice.cz

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 05 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Božena Beránková / 547.232.319, 547.229.830
1.4   Rok založení obce 1048 první zmínka o obci Loučka

1951 (sloučení obcí Rajhradice a Loučky)
1.5 Nadmořská výška 186 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 543,9 ha
1.7 Počet obyvatel obce 1200 / 52,8 % žen / průměrný věk 38,7 
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel spíše přibývá, populace mládne
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 12 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 8 km
2.3    Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41614, 41617

státní silnice R52 – 2,5 km
2.4    Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Rajhrad (traťč.250) – 1,5 km

úroveň dopravní obsluhy IDS: linka č.509, ČSAD
spádová oblast Rajhrad, Brno, s četností spokojenost,

pro obyvatele IDS finančně náročnější, s četností spokojenost
 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1999 (2004 se připravuje 2.změna)

4. Krajina a životní prostředí: nedostatek zeleně a vodních ploch 
dokončena jednoduchá pozemková úprava, potřeba komplexních
pozemkových úprav 

 



5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: cca 50 ha polností           

1,7 ha v centru obce (rezerva pro nové
centrum obce)

budova OÚ, ZŠ, MŠ, hřiště
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 7 mil.Kč 

    (+ 0,5 mil. provoz školy)
z toho investiční výdaje cca: 3,5 mil.Kč
zadluženost: 0

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Rajhradice (hospodaří na katastru Rebešovic, 

Opatovic, Otmarova a Rajhradic)
rostlinná výrova, živočišná omezeně

6.2 Výrobní podniky SIAD Czech spol.s r.o., plnírna plynů (60), rozšíření: výroba plynů       
obalovna živičných směsí (připravovaná změna ÚP)

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb, 
 (zámečnictví, stolárna, výroba ventilátorů,  

umělecké kovářství MITTNER, Karlova pekárna, …) 

7. Nezaměstnanost: obec jako problém nepociťuje

8. Podpora rozvoje podnikání: prozatím obec přímo nepodporuje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 1x obchod (smíšené zboží), 1x hostinec (vaří),  

bistro Kafková, hospůdka Duchoň
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.- 5.), kooperace s Opatovicemi

ZŠ (6.-9.) – Rajhrad
9.3 Zdravotnictví Rajhrad + Židlochovice
9.4 Kulturní zařízení obecní knihovna
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště, školní tělocvična 

2 hezká dětská hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: pro spolkovou činnost chybí sál (sokolovna uzavřena 
v r.89, demolice 2000) cvičení dětí + aerobic (školní 
tělocvična)
TJ (oddíl kopané) Rajhradice, 
Myslivecké sdružení
Svaz invalidů

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV zahájení stavby 2004, předpoklad dokončení 2006  

(Svazek vodovodů Rajhradsko)
napojení na ČOV v Rajhradu

12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, část venkovní kabelové vedení) 
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne



12.6 Plochy pro podnikání ano, v současnosti se připravuje 
12.7 Odpadové hospodářství SITA Moravia a.s. (komunální odpad), SD ne (náhradní 

řešení velkoobjemovými kontejnery, separace odpadů (plasty, papír),
likvidace nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   1 bytový dům / 4 byty (BD Cíl Šlapanice), zbytek RD
13.2 Nová individuální výstavba  v ÚP 2 lokality pro výstavbu RD (změna ÚP, 

50 RD celkem) 
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba předpokládá se výstavba denního stacionáře v Rajhradě 

14. Kulturní památky: kaple sv.Školastiky (1897)
zvonice v Loučce (184Á)
pamětní kříž (1795)
klášterní sýpka (1809)

15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (v loňském roce průzkum při zahájení sezóny: 400

cyklistů/den každým směrem)
17. Priority regionu: 

1) Vytvoření kvalitního sociálního zázemí pro obce přirozeného
spádového subcentra regionu – Rajhradu (obce Holasice, Rajhradice,
Syrovice, Popovice)

2) Obnova  a údržba krajiny 
18. Náměty projektů:

1) Kanalizace + napojení na ČOV
2) Středisko služeb v Rajhradě (rekce ZS, lékárny, vybudování

parkoviště a obchodního centra)
3) Nové centrum obce na obecním pozemku (OÚ, sportovní a

společenské centrum, sál)
4) Obnova a údržba krajiny (potok Dunávka, postupné zalesňování

vytypovaných ploch a koridorů – projekt v rámci regionu Cézava)

19. Doplňující dotaz 3 – členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Svazek vodovodů Rajhradsko (celkem 14 obcí)
2) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“
3) Region Cézava
4) Region Židlochovicko

OBEC:                                                          SOBOTOVICE                                                                     

www.volny.cz/sobotovice



1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 05 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Terezie Jonesová / 547.236.440
1.4 Rok založení obce 1252
1.5 Nadmořská výška 207 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 533,7 ha
1.7 Počet obyvatel obce 498 / 51,7 % žen / průměrný věk 39,4
1.8 Retrospektivní vývoj  mírný nárůst (migrace)
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 13 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 21 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/39517 (Bratčice)

státní silnice R52 - 4 km
2.4    Dopravní napojení, ČD: žel.stanice Vojkovice – 5 km

úroveň dopravní obsluhy bus: hlavní směry Brno - Mikulov, 
Znojmo – malá četnost

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP, 2004 se projednává 3.změna

4. Krajina a životní prostředí: VKP Sobotovická niva
                                                      výhrady vůči stavu ŽP nejsou

výhledově potřeba vyčistit potok Syrůvka
komplexní pozemkové úpravy provedeny jsou

 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne 

budovy OÚ, požární zbrojnice, bývalá budova školy (pronájem pro podnikání)
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 3,5 mil.Kč

                                       z toho investiční výdaje cca: 1 mil.Kč
                                       zadluženost: 0

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství 13 soukromých zemědělců (9 významnějších)

PUTTNER, výkrmna krůt (3-4 zam.)
6.2 Výrobní podniky ELKERN, výroba cívek do elektromotorů (47)



TECHNOSERVIS, oprava+výroba plyn. cisteren (12)
W-MARK, výrobky z krůtího masa (10)

6.3 Drobní podnikatelé různé profese (elektro, malíř, instalo …)
 
7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako problém

8. Podpora rozvoje podnikání: ano
vize: velká podnikatelská zóna mezi Syrovicemi a Vojkovicemi (cca 100
ha) nadregionálního významu (k.ú. Sobotovice, Syrovice)

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 2 obchody (smíšené zboží)

2 hostince (nevaří)
9.2 Školství MŠ – Syrovice, ZŠ (1.-4.) – Syrovice, Hrušovany

ZŠ (5.-9.) – Rajhrad, Židlochovice
9.3 Zdravotnictví Židlochovice, Rajhrad

1x týdně ordinace praktického lékaře v místě (budova 
OÚ)

9.4 Kulturní zařízení knihovna (zažádáno o internet) (budova OÚ)
9.5 Sportovní zařízení Sokolovna, fotbalové hřiště (nové kabiny), 2x dětské 

hřiště

10. Spolková a kulturní činnost: SDH, TJ Sokol, Myslivecké sdružení (ZO Bratčice)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano (vlastní, včetně zdroje, napojeny Bratčice a Ledce)
12.2 Kanalizace + ČOV pouze dešťová, plán 2006 (DSO Šatavsko:

Bratčice, Sobotovice, Ledce, Syrovice)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, probíhá výměna (venkovní vedení vn + nn)
12.5 Telekomunikace ano, 
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP rezerva cca 3 ha, na soukromých pozemcích
12.7 Odpadové hospodářství Rethmann-Jeřala Recycling

separace odpadů do plastových kontejnerů, v obci sběrný dvůr, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   převažují RD, 1 bytový dům (4 byty) 
13.2 Nová individuální výstavba  připravuje se výstavba 13 RD (3.změna ÚP)
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba neuvažuje se (chybí zdravotní a občanská   
                                              infrastruktura)

14. Kulturní památky: č.0977: poklona
č.0978: boží muka (19.stol.)
č.0979: pozdně barokní kříž (1782)
v katastru obce nález sídliště kultury únětické

15. Rekreační objekty: zahrádkářská kolonie 1,2,3 (cca 25 objektů)



 cca 4 chalupy

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze v oblasti 
 cyklostezek (2003 cyklostezka přes obec, dokončení 2004)

17. Priority regionu: 
1) Poradenské služby při získávání dotací
2) Účelné a účelové sdružování obcí při získávání dotací
3) Zajištění dobré dopravní obslužnosti regionu

4) Zabezpečení sociálních
potřeb regionu

18. Náměty projektů:
a. Výstavba

kanalizace a
ČOV (priorita
obce)

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) DSO Šatavsko
2) Region Židlochovicko



OBEC:                                                          SYROVICE                                                                             

    www.syrovice.cz 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Jan Kowalski / 547.229.624 
1.4     Rok založení obce 1294 
1.5 Nadmořská výška 202 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 826,7 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 977 / 49,5 % žen / průměrný věk 39,9
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatelstva mírně přibývá a mládne (přistěhováním)
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 16 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 22 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/15266

R52 (exit Bratčice) – 2 km
2.4     Dopravní napojení, spádová oblast Brno, Židlochovice, Ivančice

úroveň dopravní obsluhy s četností spokojenost
do Židlochovic do budoucna lepší spojení v úřední dny

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 2002, chystají změnu (PZ mezi 

Syrovicemi a Sobotovicemi)

4. Krajina a životní prostředí: LBK Stará Hora, LBC 
občasné černé skládky (průběžná likvidace)

   provádějí se komplexní pozemkové úpravy (od léta 2004)

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: plocha klidové zóny          

(rybník zatím patří rybářům)
budova OÚ, MŠ + ZŠ, požární zbrojnice, budova střediska OV

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 7 mil.Kč 
(+ 6 mil. provoz školy)

z toho investiční výdaje cca: 2,5 - 3 mil.Kč
zadluženost: 0 (předpokládají úvěr 



na kanalizaci)
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství areál bývalého ZD (skupuje a pronajímá fa Mátl& Bula)

pozůstatek ZD (vepřín – postupná likvidace)
Puttner, Agrofarma Šťastný (soukromí zemědělci)
kolem Syrovice i vinice (16 ha), vinotéka v Ž.

6.2 Výrobní podniky lihovar (pronájem prostor dalším podnikatelům) 
HAMA s.r.o. (90-120) 
Sběrné suroviny (cca do 50)    

6.3 Drobní podnikatelé cca do 10 (všechna základní řemesla)

7. Nezaměstnanost: podle obce cca 10 – 12 nezaměstnaných pracovat 
chce (částečné řešení situace – sezónní zaměstnání
v Hamě)

8. Podpora rozvoje podnikání: ano, chystaná změna ÚP (nová velká PZ – až 200 ha)
kroky směrem k lihovaru – využití „brownfields“ 

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 3x obchod (smíšené zboží) 

restaurace (nevaří), pošta (+poštovní spořitelna), kadeřnictví …,
výhled: re-kce nákupního střediska (jednání s 
obchodními řetězci Lídl …)

9.2    Školství MŠ + ZŠ (1.-4.)
ZŠ (5.-9.) – Rajhrad

9.3    Zdravotnictví 1x týdně v obci praktický a dětský
Rajhrad, Židlochovice 

9.4 Kulturní zařízení Sokolovna, v MŠ knihovna + internet, 
9.5 Sportovní zařízení školní cvičebna, sokolovna (re-kce) 

fotbalové a dětské hřiště (+ stolní tenis, koně …)
výhled: za školou sportovní areál, klidová zóna + 
výletiště u rybníka

10. Spolková a kulturní činnost: Moravská hasičská jednota, Myslivecký svaz, 
vinaři
TJ Sokol (florbal)

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod vlastní vrt, voda zokruhovaná – s Bratčicemi

část rozvodů v obci chybí
12.2 Kanalizace + ČOV realizace 2004 – 5 (DSO Šatavsko)
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty i v části kabely)

střed obce kabelové vedení v zemi
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel ne
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP 2 lokality (20 + 15 ha) nezainvestované, 

soukromé pozemky
12.7 Odpadové hospodářství EKO-KOM (SITA Blansko), 



sběrné místo (není oficiální) 
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   bydlení v RD
13.2 Nová individuální výstavba  příprava lokality pro cca 30 RD (soukromý investor,

obec kooperuje na IS + odkoupení  komunikací)
13.3 Nová bytová výstavba -
13.4 Sociální výstavba - 

14. Kulturní památky: archeologické nálezy hrobů únětické kultury,
germánského sídliště (římská doba) a slovanských 
hrobů z 11.stol.
Farní kostel sv. Augustina (1738-75)

15. Rekreační objekty: chatová oblast u rybníka (místní obyvatelé) 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, obcí  
prochází brněnská vinařská cyklostezka, výhled 
spolupráce s vinaři

17. Priority mikroregionu: 
1) Ž. = přirozený historický region, z administrativního hlediska pro

S.výhodný  
2) Tvorba pracovních míst (PZ)

18. Náměty projektů:
1) Dobudování vodovodu + vybudování kanalizace
2) Oprava místních komunikací 
3) Postupná rekonstrukce obecních budov, kulturních a sportovních

zařízení v obci
19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:

1) DSO Šatavsko
2) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
3) SMO ČR
4) Region Židlochovicko 

OBEC:                                                             TĚŠANY                                                                               

   www.tesany.cz 



1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 06 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Jan Husák / 544.248.234 
1.4     Rok založení obce 1131 
1.5 Nadmořská výška 203 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 1622,2
1.7 Počet obyvatel obce 1150 / 50,8 % žen / průměrný věk 38,3
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel mírně přibývá
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 20 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 22 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/380

dálnice D2 (exit Blučina) – 7,5 km
2.4     Dopravní napojení, spádová oblast Brno, s četností spokojenost

úroveň dopravní obsluhy 
 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1995, zastaralý, předpoklad aktualizace

v roce 2005

4. Krajina a životní prostředí: chybí komplexní pozemkové úpravy
chybí Generel zeleně
VKP Starý hřbitov (studie dobudování hřbitova)
VKP Hlaváčková mez v lokalitě „Kaplička“ (záměr dobudování lokality
včetně rekce lesoparku, spojující aleje, vybudování informačního systému
– naučné stezky a výstavby rozhledny

 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj:           

areál OÚ, budovy ZŠ, MŠ, zdravotní středisko, bytový objekt, 
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 10 mil.Kč 

(+ 1,3 mil. provoz školy)
(18 mil. včetně dotací)

z toho investiční výdaje cca: cca 10 mil.Kč
zadluženost: úvěr na bytový dům, 

výhledově kanalizaci



 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD AGRO MONET a.s. Moutnice

Trundová (chov koní)
6.2 Výrobní podniky ZEUS, prodej (5 zam.)

DMF, výroba štočků (12 zam.)     
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb, 
 chybí stolařská dílna

7. Nezaměstnanost: obec pociťuje problém především v oblasti 
zaměstnanosti žen (s menšími dětmi), nedostatek 
kvalifikované práce v místě

8. Podpora rozvoje podnikání: ano, projekt dílen lidových řemesel a služeb Těšany 
(objekt je součástí připravované re-kce areálu OÚ), 
možný počet nových pracovních míst = 45

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchodní a restaurační síť dostatečná (prodejny 

potravin, smíšeného a průmyslového zboží, 4 restaurace 
s kuchyní), pošta (+ poštovní spořitelna), kadeřnictví, 
pedikúra, manikúra, kosmetika … chybí ubytování

9.2    Školství MŠ, + pro Nesvačilku
ZŠ (1.-9.), + pro Nesvačilku + 5.-9. Moutnici

9.3 Zdravotnictví zdravotní středisko (praktický, dětský, zubní lékař, 
gynekologie, výdejna léků)

9.4 Kulturní zařízení Orlovna – sportovní a společenské zařízení 
muzeum (těšanská kovárna), (knihovna + internet),
výhled (nové kulturně-společenské zařízení v areálu
rekonstruovaného OÚ (knihovna), 
víceúčelový sál, výstavní prostory, varianta umístění 
IC)

9.5 Sportovní zařízení sokolovna TJ Sokol ČSTV (před re-kcí)
ZŠ (tělocvična a venkovní sportoviště + společenské 
prostory

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol Těšany ČSTV (fotbal), 
Floorbalový kroužek
Myslivecké sdružení Těšany
SDH, Klub přátel školy

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV realizace 2004
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, malá část nepokrytá, 
12.6 Plochy pro podnikání ano, areál bývalého Dřevopodniku



12.7 Odpadové hospodářství SITA Moravia, sběrný dvůr, 
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   bydlení v RD, bytový dům (re-kce staré školy/24 bytů) 
13.2 Nová individuální výstavba  ve výhledu příprava lokality pro cca 30 RD (v roce 

2005 výkup pozemků obcí), nutná finanční spoluúčast
soukromých investorů 
v ÚP (za zámkem) vymezena lokalita pro PZ, 
aktualizace ÚP = změna pro výstavbu RD (na
pozemcích PF = žádost o převedení do majetku obce)

13.3 Nová bytová výstavba v obci je zájem o nájemní bydlení, obec předpokládá
průběžnou výstavbu

13.4 Sociální výstavba výstavba DPS (prozatím ve vzdálenějším výhledu) 

14. Kulturní památky: barokní kovárna (stálá expozice kovářství TM v Brně, 
17.stol.)
raně barokní zámek (17.stol.)
kaple Panny Marie (20.stol.)
kostel sv. Barnabáše
Starý hřbitov
Sochy sv. Barnabáše a sv. Gottharda

15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec předpokládá rozvoj CR, spojený s připravovanými 
projekty:
- vybudování IC (3 varianty umístění)
- re-kce areálu statku (školící, obchodní,  ubytovací a kulturně-

společenské centrum) 
- sportovně-společenské centrum (v sousedství ZŠ)
- projekty týkající se obnovy krajiny (viz výše)
- kulturní akce regionálního významu: vozatajské závody, národopisné

slavnosti, historické vojenské ležení „Bitvy tří císařů“

17. Priority regionu: 
1) Podpora přirozených spádových subcenter regionu 
2) 0bnova a údržba krajiny

18. Náměty projektů:
1) Vybudování kanalizace + ČOV 
2) Rekonstrukce OÚ 
3) Re-kce areálu statku
4) Příprava nové lokality pro bydlení
5) Vytváření podmínek pro podnikání = rozvoj pracovních příležitostí

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava

2) Svazek  vodovodů
Rajhradsko



3) Energetické  sdružení
obcí  Jižní  Moravy
ESOM

4) SOM Jižní Moravy
5) SMO ČR
6) Region Židlochovicko 



OBEC:                                                          UNKOVICE                                                                            

              www.unkovice.obec.cz 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 24 / 05 2004
1.3 Starosta (kontakt) Alena Homolová / 547.234.364 
1.5 Rok založení obce 1131
1.5 Nadmořská výška 180 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 372,1 ha
1.7 Počet obyvatel obce cca 630 / 50 % žen , průměrný věk 38,6
1.8 Retrospektivní vývoj  stagnace
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 20 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 21 km
2.5 Silniční napojení obcí prochází státní silnice III/41620

D2 (exit Blučina) – 9 km 
R52 (exit Pohořelice) –5,5 km

2.5 Dopravní napojení ČD: železniční stanice Žabčice – 2 km, spojení
úroveň dopravní obsluhy pro směr Brno naprosto vyhovuje 

ČSAD: spojení méně komfortní, posíleno 2x denně 
soukromým autodopravcem (společně pro Žabčice-
Přísnotice-Unkovice)

 
3. Územně plánovací příprava: ÚPn SÚ prozatím ne, zpracovává se koncept, 

dokončení pravděpodobně v roce 2005

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva VKP Unkovické louky, VKP Klínky
4.2  Negativa prašnost (XELLA Pórobeton, měření prašnosti jsou ale v pořádku), 

vliv pískoven na podnebí (málo prší)
nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy 
(nejsou potřeba)

5. Majetek a hospodaření obce: 



5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne (pouze orná půda)
budovy KD, OÚ, MŠ, ZŠ

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 8,5 mil.Kč
(z toho cca 1,4 mil.na provoz škol)
z toho investiční výdaje cca: cca 10 mil.Kč 
(do 2010, oprava a odvodnění komunikací, úpravy veřejných prostor) 
zadluženost: ano 
(rekce MŠ, výstavba kanalizace a ČOV)

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství 2-3 soukromí zemědělci 
6.2 Výrobní podniky galvanovna (3)

2 autodopravci
6.3 Drobní podnikatelé všechna základní řemesla zajištěna v nejbližším okolí, 

přímo v U. zahradnictví, 2x kadeřnictví
7. Nezaměstnanost: obec pociťuje určitý problém u matek s malými dětmi

8. Podpora rozvoje podnikání: ne

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby obchod (smíšené zboží)

pro důchodce vaří MŠ
ostatní služby Žabčice a Židlochovice

9.2   Školství MŠ + ZŠ (1.–3.) 
ZŠ (4.-9.) – Židlochovice, Žabčice nebo Přísnotice

9.3   Zdravotnictví praktický lékař v Žabčicích, 
Hlavní spádovost Židlochovice. Hrušovany 

9.4 Kulturní zařízení kulturní dům (využívaný: cvičení matek s dětmi, 
rodinné oslavy a společenské akce), 
knihovna (internet ne) 

9.5 Sportovní zařízení areál za kulturním domem (tenisový kurt, dětské hřiště, 
buduje se hřiště pro nohejbal 

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol, SK SKUNK (nohejbal)
pro děti: Kroužek knihovniček (pod DDM Pohořelice)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano (dešťová kanalizace rigoly)
12.3 Plynofikace ano 
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (na sloupech, dráty)
12.5 Telekomunikace ano, (na sloupech)
12.6 Plochy pro podnikání -
12.7   Odpadové hospodářství SITA Moravia Blansko (komunální odpad), 

A.S.A. Žabčice (kontejnery)
Likvidace nebezpečných odpadů dle zákona,
v obci sběrný dvůr (za MŠ)

13. Bydlení (trvalé): 



13.1   Stávající výstavba   pouze RD
13.2 Nová individuální výstavba  ano, cca 2 RD ročně, nejsou pozemky
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba -

14. Kulturní památky: kostel Nanebevzetí Panny Marie 

15. Rekreační objekty: - 
 

16. Rekreace a cestovní ruch: -

17. Priority regionu: 
1) Informovanost, spolupráce obcí regionu
2) Region snáze dosáhne na dotace ČR a EU

18. Náměty projektů:
1) Výstavba dešťové kanalizace
2) Následná rekonstrukce místních komunikací
3) Dokončení územního plánu
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) SMO ČR
2) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
3) Region Židlochovicko



OBEC:                                                          VOJKOVICE                                                                         

www.obecvojkovice.cz  

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 13 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Mgr. Jaroslav Žák / 547.231.121 
1.4    Rok založení obce 1104
1.5 Nadmořská výška 182 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 696,8 ha
1.7 Počet obyvatel obce 1030 / 52,3 % žen , průměrný věk 38
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel přibývá především přistěhováním
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 17 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 18 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/425

D2 (exit Blučina) – 6 km
2.4    Dopravní napojení bus spojení komfortní, k dispozici i ČD

úroveň dopravní obsluhy hlavní spádovost Brno, spojení do Židlochovic
není problém (vzhledem ke vzdálenosti)

 
3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ (1998), plánovaná změna ÚP 

(rozšíření ploch pro bytovou výstavbu)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva 2  rybníky, v roce 2003 re-kce menšího (4 ha)

výhled: re-kce většího u Ž. (8 ha)
BC Mlýnský náhon, mokřad (obnova dokončena)
výhled: obnova krajiny mezi V. + Ž. (zalesnění)
po povodních 1997 bylo provedeno ohrázkování na 20letou vodu,
v případě zlepšení stavu vznikne u rybníka1-2 ha rezerva pro výstavbu

4.2  Negativa zahrádkářská kolonie (problémy s odpady a odkanalizováním – v řešení
s OŽP MěÚ Židlochovice)

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne          



OÚ, MŠ + ZŠ
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 7 mil.Kč 

(13 mil. na provoz 
školy)

z toho investiční výdaje cca: 2 mil. Kč
zadluženost: ano (do 2006, na IS) 

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD AGRO Vojkovice, 400 ha (cca 15)

rostlinná výroba + pronájem hal (drobné výroby do
20 zaměstnanců, př.ELAMO, kovozpracující firma)
PENAM mlýny (35)

6.2 Výrobní podniky ne
6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb 

(autoopravna, klempíř, keramik …)

7. Nezaměstnanost: obec nepociťuje jako sociální problém

8. Podpora rozvoje podnikání: obec aktivně kroky nepodniká, nemá nástroje

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby maloobchodní služby v dostatečné šíři 

(obchod, 3 hostince, 1 restaurace, kadeřnictví, 
kosmetika, pedikůra, 

9.2    Školství MŠ + ZŠ (1.-4.) 
ZŠ (5.-9.) – Židlochovice, Rajhrad, Hrušovany

9.3    Zdravotnictví detašované prac.: praktický lékař (1x týdně), 
dětský lékař (1x 14 dní)
poliklinika v Židlochovicích, ZS Rajhrad

9.4 Kulturní zařízení Sokolovna (rekreační využití), knihovna (+ internet)
9.5 Sportovní zařízení školní tělocvična 

sportovní areál (2x fotbalové hřiště)
koupaliště OÁZA (majetek Židlochovic): problém 
rušení nočního klidu – řešení nutné ve spolupráci s Ž.

10. Spolková a kulturní činnost: SK (fotbal), TJ Sokol (jóga, aerobic)

11. NNO v sociální oblasti: -

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV dokončení 2004 (85 % prací hotovo) 
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení, dráty), nová výstavba v zemi
12.5 Telekomunikace ano (z poloviny kabel v zemi), i kabel TV 
12.6 Plochy pro podnikání ano (U Forda), předpoklad cca 5 ha celkem

2004 změna ÚP (soukromý investor = 1,5 ha)  
12.7 Odpadové hospodářství Rethmann-Jeřala Recycling, sběrný dvůr 

separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona



13. Bydlení (trvalé): 
13.1  Stávající výstavba   pouze RD

13.2 Nová individuální výstavba  2004 se připravuje cca 4 - 5 RD 
13.3 Nová bytová výstavba - 
13.4 Sociální výstavba - 

14. Kulturní památky: kostel, sochy, boží muka 

15. Rekreační objekty: zahrádkářská kolonie (kolem rybníků + směrem 
k Hrušovanům), 
cca do 6 chalup (po rodičích)

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, 
krátkodobá rekreace: koupaliště
ubytovací zařízení (cca 20 lůžek), ale bez stravování 

17. Priority regionu: 
1) Velikost regionu umožní dosáhnout na dotační tituly EU
2) Péče o životní prostředí
3) Dobudování ČOV v regionu

18. Náměty projektů:
1) Dokončení kanalizace a následná re-kce místních komunikací
2) Úprava návsi
3) Revitalizace rybníka 
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko
2) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“ 
3) Region Židlochovicko 



OBEC:                                                             ŽABČICE                                                                             

      www.zabcice.cz 

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 9.8.2004 
1.3 Starosta (kontakt) Mgr.Vladimír Šmerda / 547.231.602 
1.6 Rok založení obce 1356
1.5 Nadmořská výška 182 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 817,3 ha
1.7 Počet obyvatel obce 1490 / 50,3 % žen , průměrný věk 38,4
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel přibývá
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno –  20 km
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 21 km
2.6 Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/416 

D2  (exit Blučina) – 9 km
R52 (exit Pohořelice) – 6 km

2.6 Dopravní napojení ČD: železniční stanice Žabčice, spojení pro směr Brno
úroveň dopravní obsluhy naprosto vyhovující

ČSAD: spojení méně komfortní, posíleno 2x denně 
soukromým autodopravcem (společně pro Žabčice-
Přísnotice-Unkovice)

 
3. Územně plánovací příprava: Úpn SÚ 1998, zatím beze změn, obec cítí potřebu 

zpracování nového digitalizovaného Úpn
(předpoklad zpracování 2005)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.2  Pozitiva: postupné zlepšování ŽP v obci odbahněním rybníků, revitalizací 

Potoků a výsadbou stromů v obci
4.2  Negativa: nejsou  provedeny  komplexní  pozemkové  úpravy  (chybí  především

z hlediska vlastnictví cestní sítě =  ve výhledu 2005?)
chybí přírodní koupání = výhled výstavba koupaliště,  v delším časovém horizontu možný odkup vytěžených

pískoven obcí a jejich rekultivace zalesněním a vytěžením vodních ploch
pro rekreační účely



5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj:           
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca:  

díky příjmům obce (na katastru obce se nachází skládka komunálního
odpadu) je obec schopna velkoryse investovat; tato částka každoročně
závisí na investičním plánu obce a může se významně lišit

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ŠZP Žabčice, rostlinná a živočišná výroba, školní podnik 

MZLU v Brně (cca 150 zaměstnanců)
Integra a.s., produkce drůbeže – jednodenních kuřat a 
vajec (cca 100)
Inseminační stanice kanců (5)
Agrokoop CZ, a.s., distribuce zemědělských postřiků (3)

6.4 Výrobní podniky A.S.A.Žabčice, skládka komunálního odpadu (6)
Písek Žabčice, těžba štěrkopísku (6)
Stavební firma Malachta (cca 20)

6.3 Drobní podnikatelé ano, v obci a okolí je k dispozici základní sortiment 
služeb

7. Nezaměstnanost: obec cítí částečně problém u matek při hledání místa po mateřské 
dovolené

8. Podpora rozvoje podnikání: obec připravila pro zájemce podnikatelskou zónu 
(lehký průmysl a služby)
obec dala k dispozici obecní pozemky pro výstavbu ČSPH

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby restaurace 3x (nevaří) + bar (vaří) 

smíšené zboží 3x, květiny, ovoce-zelenina
potraviny – řeznictví
ubytování turistická ubytovna ŠZP Ž.
pošta (+ poštovní spořitelna)

9.6 Školství MŠ + ZŠ (1.- 5.) 
II.stupeň – ZŠ Židlochovice

9.7 Zdravotnictví stálá ordinace praktického lékaře 
pracoviště dětského lékaře
odborní lékaři - poliklinika v Ž.

9.4 Kulturní zařízení knihovna (internet do konce roku 2004)
9.5 Sportovní zařízení sokolovna

v roce 2004 bude dokončena sportovní hala v areálu ZŠ
(hala, posilovna + zázemí, hlediště pro 50 diváků), 
2x hřiště fotbal, 2x víceúčelové hřiště (v zimě kluziště), tenisové kurty

10. Spolková a kulturní činnost: Myslivecké sdružení Žabčice – Unkovice
Spolek Lidového domu, Sokol Žabčice
SDH, Svaz postižených civilizačními chorobami
Český zahrádkářský svaz, Klub důchodců, 
Klub přátel vody (rybáři), Darts club Frogs Ž.
Nezávislá skupina závislých nohejbalistů



11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV ano 
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, z části kabel v zemi, kabelová TV, infokanál Žabčice
12.5 Telekomunikace ano 
12.6 Plochy pro podnikání ano, podnikatelská zóna cca 5 ha
12.7 Odpadové hospodářství A.S.A. Žabčice  (kompletní služby), 

likvidace nebezpečných odpadů dle zákona

13. Bydlení (trvalé): 
13.2 Stávající výstavba   2 bytovky (původní majetek ŠZP Žabčice), ostatní 

výstavba pouze RD
13.2 Nová individuální výstavba  dokončuje se výstavba RD v lokalitě u DPS (28 parcel)

pokračuje výstavba v dalších 2 lokalitách (celkem cca 10 RD ročně) 
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se, v delším časovém výhledu možná 

výstavba startovacích bytů pro mladé
13.4 Sociální výstavba  DPS s 22 byty (dokončení srpen 2004)

14. Kulturní památky: kaple sv.Vavřince (1883)
Sýpka (1713)
Boží muka
„Kulatý“ kopec (1703) (archeologický výzkum zaniklé 
vsi Koválov

15. Rekreační objekty: ne 
 

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, pouze ve 
spojení s cykloturistikou (cyklistická stezka Brno-Vídeň, možnost
ubytování v turistické ubytovně ŠZP, výhledově koupaliště s autokempem
…) a vinařstvím  

17. Priority regionu: 

18. Náměty projektů:
4) Re-kce Přísnotické ulice (dešťová kanalizace, osvětlení, chodníky)
5) Výstavba hasičské zbrojnice
6) Nádstavba školy (rozšíření prostoru pro mimoškolní činnost)
7) Výstavba koupaliště s autokempem
8) Postupná příprava novách lokalit pro bydlení
9) Výstavba startovacích bytů
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
13) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“ Židlochovice
14) Svazek vodovody a kanalizace (sídlo Židlochovice)
15) Mikroregion Koválov
16) Mikroregion Jih
17) Energetické sdružení obcí Jižní Moravy ESOM
18) SMO ČR



19) SOM Jižní Moravy



OBEC:                                                             ŽATČANY                                                                            

                                                                       www: výhled 2004

1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 06 / 04 2004
1.3 Starosta (kontakt) Ing.Oldřich Zapoměl / 544.254.858 
1.4    Rok založení obce 1131 
1.5 Nadmořská výška 192 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 968,3 ha
1.7 Počet obyvatel obce 780 / 50,7 % žen , průměrný věk 38,8
1.8 Retrospektivní vývoj  obyvatel mírně přibývá přistěhováním
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno - 14 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 15 km
2.3     Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/416

státní silnice II/380 – 1 km
2.4    Dopravní napojení, spádová oblast Brno, s četností spokojenost,

úroveň dopravní obsluhy slabší pouze so+ne,
Újezd u/B. (pouze školní autobusy),
ČD: železniční stanice Sokolnice-Telnice – 2 km

 
3. Územně plánovací příprava: schválený ÚP 1995, prozatím 2.změny (zrušení rezervy 

pro ČOV + plocha pro bydlení – cca 30 RD)

4. Krajina a životní prostředí: CHO Písky: suchomilné rostlinstvo
nedostatek zeleně a vodních ploch, 
dokončené pozemkové úpravy = postupná náprava dle finančních
možností obce/regionu

 
5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj: ne (cca 45 ha – roztroušené)          

budova OÚ, požární zbrojnice, ZŠ, MŠ, hřiště
5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 5,5 mil.Kč 

(+2,5 mil. provoz školy)
z toho investiční výdaje cca: 2,5 - 3 mil.Kč



zadluženost: 0
 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Žatčany (hospodaří na cca 850 ha, pouze

rostlinná výrova + mechanizace, 
pěstování okrasných dřevin (cca 35)
2 velcí soukromí zemědělci (po cca 100 ha)

6.2 Výrobní podniky SIGNET tiskárna (15 zam.)       
6.3 Drobní podnikatelé živnostníci - základní řemesla všechna,  
                                                              stolárny (cca 15), 3 zámečnické dílny (cca 15), 

                                                     autopravna (2), klempířství (2), stavební činnost (5)
                                                               výroba  sportovních oděvů (cca 10), výroba z plastů + 
                                                               prodej ND (2), čalounictví (3), a.j.  

7. Nezaměstnanost: obec jako problém necítí, cca polovina zaměstnání nehledá

8. Podpora rozvoje podnikání: ne, obec nemá nástroje podpory

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby 2x obchod (smíšené zboží), 1x hostinec (vaří),  

pedikúra, manikúra
9.2 Školství MŠ + ZŠ (1.-4.), kooperace s Telnicemi

ZŠ (5.-9.) – Újezd u/B.
9.3 Zdravotnictví Újezd u/B.
9.4 Kulturní zařízení Orlovna, Sokolovna, obecní knihovna (internet není)
9.5 Sportovní zařízení fotbalové hřiště, tenisový kurt (se zázemím, um.povrch) 

víceúčelová nádrž

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol (tělovýchova, divadlo)+ Orel (tělovýchova, 
kultura – Orlovna slouží jako KD)
SK oddíl kopané
SDH (zásahové družstvo), Myslivecké sdružení ZO Ž., 
Zahrádkáři (ubývá), modeláři (noví, práce s mládeží)

11. NNO v sociální oblasti: ne

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano
12.2 Kanalizace + ČOV pouze dešťová, splašková 2004 – 5 + strojovna, kan.

bude napojena na ČOV v Měníně
12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (venkovní vedení), obec chce kabelizovat náves 

do země 
12.5 Telekomunikace ano, TV kabel 
12.6 Plochy pro podnikání ano, volné plochy/objekty v areálu ZD, předpoklad 

rozšíření stávající PZ (areál ZD) na sousedících
pozemcích PF

12.7 Odpadové hospodářství SITA Moravia a.s. (komunální odpad),  
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona
SD je zřízen, zbytkový komunální odpad + kovový 



odpad

13. Bydlení (trvalé): 
13.1 Stávající výstavba   1 bytový dům / 5bytů (majetek PF), zbytek RD
13.2 Nová individuální výstavba  lokalita pro výstavbu cca 30 RD (2. změna ÚP) 
13.3 Nová bytová výstavba neuvažuje se
13.4 Sociální výstavba vzdálenější výhled: dům pro potřebné 

14. Kulturní památky: kostel Nejsvětější Trojice 
kaple sv.Máří Magdaleny (17.stol.)
historický hřbitov s kamennou zdí
barokní kamenný kříž
sousoší Nejsvětější trojice (není zapsáno)

15. Rekreační objekty: - 

16. Rekreace a cestovní ruch: zpracována studie: Revitalizace kulturní krajiny, 
 Ave studio 2002, (znovuobnovení Žatčanských rybníků spolu

s rekontrukcí areálu Starý mlýn)
další rozvoj cyklostezek (část vybudována v rámci projektu regionu
Cézava včetně odpočívek)

17. Priority regionu: 
1) Obnova  a údržba krajiny
2) Péče o vodu
3) Revitalizace krajiny (pískovny)
4) Rozvoj bydlení

5) Dobrá dopravní
obslužnost do Ž. 

18. Náměty projektů:
1) Kanalizace + napojení na ČOV
2) Obnova Žatčanských rybníků
3) Rozvoj bytové výstavby

4) Rozvoj průmyslové
zóny

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) SMO ČR
3) Svazek vodovodů Rajhradsko
4) OPS Mohyla míru – Austerlitz
5) Region Židlochovicko

OBEC:                                                          ŽIDLOCHOVICE                                                                 

      www.zidlochovice.cz  



1. Základní údaje:
1.1 Části obce - (1 katastr)
1.2 Datum zpracování 22 / 04 2004 + 18 / 5 2004
1.3 Starosta (kontakt) JUDr. Hana Kratochvílová / 547.426.011 
1.4    Rok založení obce 1237
1.5 Nadmořská výška 190 m n.m.
1.6 Katastrální výměra 593,3 ha
1.7 Počet obyvatel obce těsně nad 3000 / 51,3 % žen / průměrný věk 40,6
1.8 Retrospektivní vývoj  mírný pokles, obyvatelstva ubývá a stárne
 
2. Doprava:
2.1 Vzdálenost krajského města Brno – 18 km 
2.2 Vzdálenost k letišti Tuřany – 20 km
2.3    Silniční napojení obcí prochází státní silnice II/416 a II/425

D2 (exit Blučina) – 6 km
2.4    Dopravní napojení bus spojení komfortní, ale nutné zpracování

koncepce
úroveň dopravní obsluhy autobusového nádraží

železniční stanice Hrušovany (2 km), uvažované řešení: protažení
koncové větve do Ž. (úvraťové nádraží)
koncepce dopracování a zlepšení dopravní obslužnosti regionu je ve
stádiu úvodních jednání 

 
3. Územně plánovací příprava: ÚPn SÚ (1998), připravuje se 3. změna ÚP (podzim 2004):

o nové plochy pro výstavbu 
 zrušení regulativů ochranné zóny (týká se  bývalého areálu AVIONU)

4. Krajina a životní prostředí: 
4.1 Pozitiva PP Výhon (NS 6,3 km)

„nosislavské „ meandry
4.2  Negativa PP Výhon – svahově nestabilní, odvodňovací kanály z ditrichsteinských

dob přerušeny následnou výstavbou = v současnosti situace není řešitelná
kalové pole vedle ČOV

chybí komplexní pozemkové úpravy
4.3 Projektová připravenost hotový pasport zeleně (2002), zpracovaný regionální 

   ÚSES, MěÚ personálně dobře obsazen, koncepční 
          materiály (pro celý region) převzaty od KÚ JmK.



Projekty k realizaci:  regenerace  sídliště  (směrem na  Vojkovice,  včetně
MK + VO), za pomoci dotačních titulů, městská spoluúčast při 1.etapě (3
mil.Kč)

5. Majetek a hospodaření obce: 
5.1 Rozsah majetku obce pozemky pro rozvoj:

PZ Kalové pole, lokalita Líchy (pro bydlení)           
areál cukrovaru, 
bývalá hudební škola (projekt  bytového domu)
Švestkův dům, ul.Strejcův sbor (výhledově muzeum)
Robertova vila (zčásti využita pro zvláštní školu)
další budovy

5.2 Rozpočet   obec ročně hospodaří s cca: 99 mil.Kč 
(z toho 36 mil. na provoz škol)
z toho investiční výdaje cca: 18 mil. Kč (2004)
zadluženost: ano (ČOV) 

 
6. Podnikatelská činnost: 
6.1 Zemědělství ZD Holasice, rostlinná výroba 

AGRO Vojkovice (bývalé Jaslo Blučina)
drobní zemědělci, vinaři, zahradnictví …
výkrmna brojlerů, bažantnice

6.2 Výrobní podniky LESY ČR, Lesní závod Židlochovice
PAPÍRNY MOUDRÝ, výroba mucholapek (120)
DELIM, pečivo
Karlova pekárna
DŘEVOMONTA (40)
ADOSA a.s., AVION s.r.o., HORTIS

6.3 Drobní podnikatelé ano, k dispozici základní sortiment služeb 
chybí tradiční řemesla a jejich následné využití v CR a 
pro zmírnění nezaměstnanosti konkrétních skupin  obyvatelstva (služby
spojené s vinařstvím, cyklistikou)

7. Nezaměstnanost: 
obec pociťuje jako sociální problém mezi určitými skupinami
obyvatelstva (čerství absolventi škol, původní zaměstnanci velkých
brněnských zkrachovalých továren ve věku 50 a více let)

8. Podpora rozvoje podnikání: Ano, v rámci možností. Obec podporuje:
 Informační místo OHK (IMP OHK)
 Místo úřadu práce
 Informace, besedy, informace na regionální TV (+ nabídka

výhodného internetového připojení)

9. Občanská vybavenost:
9.1 Obchod a  služby služby a maloobchodní síť v dostatečné šíři, chybí 

ale „komunální“ služby (není tradice)
cca 6 pohostinských zařízení (včetně dobrých restaurací)
peněžní ústavy, pošta, pojišťovna, policie

9.2    Školství MŠ + ZŠ (1.-9.), gymnázium 
ZUŠ



Pedagogicko-psychologická poradna (zřizovatel KÚ)
zvláštní škola

9.3    Zdravotnictví poliklinika, lékárna, 
pohotovostní služba po - pá 15.30 - 22 hod.

so + ne 7 – 19 hod.
9.4 Kulturní zařízení knihovna, kulturní klub, sokolovna (re-kce 

společenského sálu),
koupaliště OÁZA (celoročně pátky/oldies a 
soboty/disco)

9.5 Sportovní zařízení sportovní sál sokolovny, za sokolovnou tenisové kurty,
atletický ovál u ZŠ,
sportovní areál (2x fotbalové hřiště, volejbal, skatepark, 
výhled: tenisové kurty)
skateboardové hřiště, horolezecká stěna, dětské hřiště,
koupaliště OÁZA

10. Spolková a kulturní činnost: TJ Sokol (šachy, badmington, basketbal, ZRTV)
pěvecký sbor Skřivánek, školní a gymnaziální kroužky
SDH, Junák, turistický oddíl Gingo,
FC Židlochovice (fotbal)
TJ Orel (judo)
Český zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení               

11. NNO v sociální oblasti: Sdružení Židlochovice 
(původně vznik jako řešení a prevence sociálně patologických jevů, dnes
organizace pro trávení volného času dětí a mládeže)

12. Technické vybavení obce:
12.1 Vodovod ano (výhledově cca 15 % re-kce)
12.2 Kanalizace + ČOV ano (cca polovina města není napojena na ČOV, část 

kanalizace spojená s Vojkovicemi, intenzifikace ČOV
v plánu do 2 let, dokončení napojení na ČOV v rámci projektu Čistá
Svratka - v plánu svazku VAS Židlochovicko)

12.3 Plynofikace ano
12.4 Zásobování elektrickou energií ano, (z velké části kabely v zemi)
12.5 Telekomunikace ano, kabel TV (sídlo regionální TV: vysílání 

Hustopeče, Šlapanice, Vojkovice, Hrušovany)
12.6 Plochy pro podnikání ano, v ÚP plocha vedle ČOV (4,5 ha)

plocha v rámci areálu cukrovaru (cca 1/3 areálu), pro 
obchod, služby

12.7 Odpadové hospodářství RWE UmWelt CZ, A.S.A.
sběrný dvůr v areálu AVIONU
separace odpadů do plastových kontejnerů, likvidace
nebezpečných odpadů dle zákona 

13. Bydlení (trvalé): 
13.3 Stávající výstavba   v majetku města cca 50 bytů

(další byty v majetku soukromých osob, BD Cíl Šlapanice, Lesů ČR, Adosu, ZD Holasice)
13.2 Nová individuální výstavba  lokalita Cukrovar: 40 RD, městské pozemky (ÚR)

lokalita Líchy (Za Žižkovem), ÚR na 29 RD, 
výhled až 50 RD (soukromá iniciativa (na městských pozemcích – fa Arkont)



lokalita Avion: výhled cca 30 RD (soukromé pozemky)
lokalita Za hřbitovem: výhled cca 10 RD (soukromé pozemky, z důvodu
ekonomiky projektu pravděpodobný transfer na bytovou výstavbu)
výhledově možná výstavba kolem Brněnské ul. (hotovo ohrázkování),
směrem na Blučinu 5 – 6 RD

13.3 Nová bytová výstavba lokalita Cukrovar: PD na 3 bytové domy – cca 60 bytů 
(prozatím zamítnuta dotace)

13.4 Sociální výstavba DPS – II.etapa
výhled cca 5 let: výstavba bydlení pro nepřízpusobivé 
(neplatiči), za AVIONEM, cca 5 bytů?

14. Kulturní památky: kostel Povýšení sv.Kříže (1724 – 1730) 
zbarokizovaná zvonice (pozůstatek kostela ze 14.stol.)
barokní zámek (veřejnosti nepřístupný) + památkově chráněný park
(přístupný)
Švestkův dům
cukrovar (1836), snaha revitalizovat část areálu (elektrárnu a sept.věž,
záměr: v rámci projektu Národního zemědělského muzea v Praze zřídit
v Ž. pobočku muzea netradičního zemědělství rajhradského kláštera -
muzeum cukru)

15. Rekreační objekty: zahrádkářské kolonie (Na výhonu, Pastviska), 
cca do 15 chalup (po rodičích)

16. Rekreace a cestovní ruch: obec nepředpokládá masivní rozvoj CR, vidí 
perspektivu v krátkodobé rekreaci obyvatel Brna
(cykloturistika, vinařství) a zpřístupnění, obnově a dobrém marketingu
turistických atrakcí – zámek, budoucí muzeum)

koupaliště: možný perspektivní rozvoj v oblasti krátkodobé rekreace a letních dětských táborů
ubytovací zařízení (penzion Pavir, hotel Národní dům), ale nedostatek
lůžek středního evropského standardu 
grantový projekt Gastronomie vína + folklór (ve spolupráci s jižní Sicílií,  ne pro
širší veřejnost, spíše prezentace regionu)

17. Priority regionu: 
1) Péče o krajinu
2) Hrušovany - průmyslové centrum regionu
3) Koncepce dopravní obslužnosti regionu
4) Vybudování infrastruktury CR (Židlochovicko = jižní zázemí Brna ke

krátkodobé rekreaci)

18. Náměty projektů:
1) Dobudování IS a následně dokončení veřejných prostor (místní

komunikace, chodníky, parkoviště, veřejná zeleň, informační systém
…)

2) Revitalizace areálu cukrovaru 
3) Rozvoj cestovního ruchu (turistický informační systém, obnova a

zpřístupnění kulturních památek, informační centrum …)
4) Strategie rozvoje CR (v dalším volebním období)
     

19. Členství obce ve (i účelových) svazcích:
1) Region Cézava
2) Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko



3) Region Koválov 
4) Region Jih
5) Sdružení „Cyklistická stezka Brno – Vídeň“ 
6) SMO ČR
7) SOM JM
8) Region Židlochovicko



3. ŠKOLSTVÍ, SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, KULTURA
A SPOLKOVÝ ŽIVOT

Školství

Školská  zařízení  v regionu  Židlochovicko  pokrývají  potřeby  území  v oblasti  předškolního  a  základního
školního vzdělávání; rodičům a žákům je k dispozici i pedagogicko-psychologické poradenství a v případě
potřeby individuální přístup k žákům zvláštní školy. Umělecky nadané děti se mohou mimoškolně vzdělávat
v klasických oborech na základní umělecké škole a v rámci organizované mimoškolní činnosti základních
škol.

V oblasti středoškolského vzdělávání umožňuje region pouze omezené možnosti studia. Situaci lze hodnotit
jako uspokojivou pouze vzhledem k dobré dopravní dostupnosti všech chybějících forem středoškolského a
vysokoškolského vzdělávání v krajském městě Brně.

Mateřské a základní školy

Přestože  stále  pokračuje  snižování  porodnosti  v rámci  celého  území  republiky,  k významné  redukci
mateřských a základních škol prvního stupně v regionu nedochází. 

V pěti  obcích  regionu  se  nenachází  mateřská  ani  základní  škola  I.stupně  (Ledce,  Nesvačilka,  Otmarov,
Popovice a Sobotovice). Tyto obce patří k nejmenším s méně než 500 obyvateli a děti docházejí/dojíždějí do
sousedních obcí. Obce, které si chtějí ponechat alespoň I.stupeň školy, řeší nedostatek žáků ve třídách buďto
dotací  z obecního  rozpočtu  (Nosislav,  Bratčice,  Přísnotice)  nebo  kooperací  mezi  sousedními  obcemi
(Opatovice a Rajhradice, Žatčany a Telnice), případně menším počtem tříd (Unkovice - pouze 1.-3.třída).
V obcích lze pozorovat pozitivní trend integrace mateřských a základních škol I.stupně (mimo úbytku dětí je
toto řešení výhodné i z důvodů ekonomických, organizačních, personálních či provozních).

V Měníně, Rajhradě, Těšanech a Židlochovicích jsou umístěny tzv.úplné školy, ve kterých absolvují žáci
z menších obcí část I.stupně (většinou 5.třídu) a II.stupeň školního vzdělávání. Trend poklesu žáků (počátek
stagnace  se  předpokládá  až po  roce  2007)  pravděpodobně  tyto  školy  existenčně  neohrozí,  protože  jsou
umístěny v obcích spádových pro ostatní obce regionu. Žáci samozřejmě mohou absolvovat II.stupeň ZŠ i
v jiných městech a obcích, například v Brně, Újezdě (Žatčany) nebo Dolních Kounicích (Bratčice).

Otázky dalšího vzdělávání, případně problémy ve škole mohou žáci a jejich rodiče konzultovat s odborníky
pedagogicko-psychologické poradny v Židlochovicích. 

Žáci základní školy se speciálními vzdělávacími potřebami mohou navštěvovat pobočku speciální školy v 
Židlochovicích (se sídlem v Ořechově u Brna).



Základní umělecké školy

V klasických zájmových oborech (tanečním, hudebním a výtvarném) se mohou děti vzdělávat na Základní
umělecké škole (ZUŠ) v Židlochovicích. Vzhledem k převažující poptávce nad nabídkou a pro určité části
území snazší dostupnosti jiných uměleckých škol uspokojují děti své umělecké potřeby na ZUŠ také v Brně,
Pohořelicích, Hustopečích, případně Šlapanicích.

V současnosti lze stav pokrytí řešeného území sítí základních a mateřských škol považovat za vyhovující.
Dojde-li ale v budoucnosti k naplnění pesimistických prognóz o snižování porodnosti, bude nutno v příštích
letech řešit ekonomiku škol s podlimitním počtem žáků a v následně alternativní využití přebytečné kapacity
školních zařízení.

Střední  školy a odborná učiliště

Po absolvování základní školy mají zájemci o další vzdělávání možnost pokračovat ve studiu buď v Brně,
kde si mohou vybrat z široké nabídky státních i soukromých vzdělávacích zařízení nejrůznějších oborů nebo
některém z dalších měst Jihomoravského kraje. Přímo v regionu mohou zájemci pokračovat ve studiu buď
na gymnáziu v Židlochovicích (osmileté studium všeobecného zaměření, cca 250 studentů) nebo na SOU a
VOŠ zahradnické v Rajhradě s možností ubytování ve školním internátě. Dopravní obslužnost už hraje při
výběru střední školy významnou roli; minimálně pro východní část regionu zvýhodňuje gymnázia v Brně.

Přehled mateřských, základních a středních škol v řešeném území (školní rok 2003/2004)

Obec MŠ
Spádovost

MŠ

ZŠ

I.stupeň

Spádovost

ZŠ

ZŠ

I.+II.stupeň

Spádovost

ZŠ
Ostatní

Blučina 1 1 (1.-5.) - Židlochovice -
Bratčice 1 1 (1.-4.) - D. Kounice -
Holasice 1 1 (1.-4.) - Rajhrad -
Hrušovany 1 1 (1.-5.) - Židlochovice -

Ledce - Syrovice
Hrušovany - Syrovice

Hrušovany - Židlochovice -

Medlov 1 1 (1.-4.) - Židlochovice -
Měnín 1 1 1 -
Moutnice 1 1 (1.-5.) - Těšany -
Nesvačilka - Těšany - Těšany - Těšany -
Nosislav 1 1 (1.-4.) - Židlochovice -
Opatovice 1 1 (1.-5.) * - Rajhrad -
Otmarov - Měnín - Měnín - Měnín -
Popovice - Rajhrad - Rajhrad - Rajhrad -
Přísnotice 1 1 (1.-5.) - Židlochovice -

Rajhrad 1 1 1 SOU+VOŠ
zahradnická

Rajhradice 1 1 (1.-5.) * - Rajhrad -

Sobotovice - Syrovice - Syrovice
Hrušovany - Rajhrad

Židlochovice -

Syrovice 1 1 (1.-4.) - Rajhrad -
Těšany 1 1 1 -

Unkovice 1 1 (1.-3.)

Židlochovice

Žabčice

Přísnotice

- Židlochovice -



Vojkovice 1 1 (1.-4.)
Židlochovice

Rajhrad
Hrušovany

-
Židlochovice

Rajhrad
-

Žabčice 1 1 (1.-5.) - Židlochovice -
Žatčany 1 1 (1.-4.)** - Újezd u/B. -

Židlochovice 1 1 1

Zvláštní škola

Gymnázium

ZUŚ

* kooperace mezi Opatovicemi a Rajhradicemi

* kooperace mezi Žatčany a Telnicemi 

Zdravotnictví 

Zdravotní  péče  v regionu  je  poskytována  ambulantní  formou  soukromými  zdravotnickými  subjekty  a
zařízeními. Lůžková zdravotnická zařízení v židlochovickém regionu nejsou k dispozici.

Ambulantní péče

Základní  lékařská péče v regionu je  soustředěna do zdravotních středisek bývalých měst a střediskových
obcí:  Hrušovan,  Měnína,  Rajhradu,  Těšan  a  Židlochovic.  Ve všech  zdravotních  střediscích  je  zajištěna
každodenní  ordinační  doba praktického  a dětského lékaře,  případně stomatologa  a  gynekologa. Součástí
zdravotních středisek je vždy lékárna / výdejna léků.

V některých obcích (viz tabulka) jsou dle potřeby a zájmu obyvatel zřízeny stálé nebo příležitostné ordinace
praktických a dětských lékařů (s obvyklou ordinační dobou 1 – 2x týdně), umístěné většinou v budovách
obecních úřadů nebo škol.  Ambulantní  ordinace,  stejně  jako ordinace  zubních lékařů,  jsou bez výjimky
privátní. 

Rozmístění a četnost zdravotních středisek a ordinací jako základního skeletu regionální lékařské péče jsou
vzhledem ke krátkým dojížďkovým vzdálenostem vyhovující, byť v mnoha případech, především z hlediska
dopravní dostupnosti matek s malými dětmi a starších spoluobčanů závislých na hromadné dopravě, nejsou
komfortní.  Po  stránce  stavebně  technického  stavu  a  možnosti  parkování  jsou  problematické  podmínky
zdravotního střediska v Rajhradě.

Poliklinika v Židlochovicích poskytuje (s výjimkou alergologické ordinace) veškerou potřebnou ambulantní
péči  pro  obyvatele  celého  regionu (interna,  urologie,  neurologie,  chirurgie,  dětští  specialisté  …)  včetně
pohotovostní služby 7 dní v týdnu. 

Bohužel  mimo  ranní  a  odpolední  školní  a  zaměstnanecké  spoje  jsou  Židlochovice  pro  značnou  část
obyvatelstva  území  obtížně  dopravně  dostupné  nebo  dostupné  s nutností  dlouhé  časové  prodlevy.  Proto
především obyvatelé  východní  části  Židlochovicka  (východně  od  dálnice  D2)  a  zaměstnaní  v krajském
městě využívají specializovaná pracoviště lékařské péče a pohotovostní službu v Brně.

Lůžková péče

Při  potřebě hospitalizace  téměř bez výjimky využívají  obyvatelé  Židlochovicka nemocničních zařízení  v
Brně.

Přehled poskytovaných zdravotnických služeb v regionu a spádovost zdravotní péče



Obec Stálé pracoviště
lékaře

Detašované
pracoviště

lékaře

Zdravotní
středisko /
poliklinika

Lékárna /
výdejna léků: Pohotovostní

služba Spádovost

Blučina Praktický lékař
Gynekolog,
stomatolog,

pediatr
- - - Židlochovice

Bratčice - Praktický lékař - - - Rajhrad, Brno
Holasice - - - - - Rajhrad

Hrušovany

Praktický lékař,
pediatr,

stomatolog,
internista,
gynekolog

- Zdravotní
středisko Lékárna -

Ledce - - - - - Hrušovany,
Židlochovice

Medlov - - - - - Židlochovice

Měnín Praktický lékař Pediatr,
stomatolog

Zdravotní
středisko Výdejna léků -

Moutnice - - - - - Těšany
Nesvačilka - - - - - Těšany

Nosislav - Praktický lékař,
pediatr - - - Židlochovice

Opatovice - Praktický lékař,
pediatr - - - Rajhrad



Otmarov - - - - - Rajhrad,
Židlochovice

Popovice - - - - -
Rajhrad,

Židlochovice,
Brno

Přísnotice - - - - - Židlochovice,
Žabčice

Rajhrad

Praktický lékař,
pediatr,

stomatolog,
gynekolog

- Zdravotní
středisko Lékárna -

Rajhradice - - - - - Rajhrad,
Židlochovice

Sobotovice - Praktický lékař - - - Rajhrad,
Židlochovice

Syrovice - Praktický lékař,
pediatr - - - Rajhrad,

Židlochovice

Těšany

Praktický lékař,
pediatr,

stomatolog,
gynekolog

- Zdravotní
středisko Výdejna léků -

Unkovice - - - - -
Hrušovany,

Žabčice,
Židlochovice

Vojkovice - Praktický lékař,
pediatr - - - Rajhrad,

Židlochovice
Žabčice Praktický lékař Pediatr - - - Židlochovice
Žatčany - - - - - Újezd u/B.

Židlochovice

Všechny
lékařské

ambulantní
obory

s výjimkou
alergologie
(snad od
9/2004),

stomatologové
mimo budovu

PŽ

Poliklinika Lékárna
Po-pá 15.30-22

So+ne 7-19



Sociální péče

Řešení problémů jednotlivců, rodin a skupin občanů ovlivňuje pozitivně sociální  klima celé společnosti.
Sociální služby nejsou významné proto, že je potřebuje mnoho lidí, ale proto, že bez jejich působení by se
nikoliv  nevýznamná  část  občanů  nemohla  podílet  na  všech  stránkách  života  společnosti,  bylo  by  jim
znemožněno uplatnění lidských a občanských práv a docházelo by k jejich sociálnímu vyloučení.

Sociální služby jsou mimořádně významnou částí aktivit:

 státu
 samosprávy
 nestátních subjektů

Sociální služby lze jednoduše rozdělit na: 

 služby  starším,  nemocným,  případně  hendikepovaným  spoluobčanům,  a  to  ambulatní  či
rezidenční (pečovatelská služba, domovy důchodců, penziony, DPS)

 služby  či  pomoc  těm,  kteří  v nepříznivé  sociální  situaci  přišli  o  bydlení  a  nejsou  schopni
vzniklou situaci řešit vlastními silami (azylové domy)

 poradenství či  pomoc těm, kteří  vzhledem ke svému životnímu stylu nemohou nebo nechtějí
vyhledat  standardní  institucionální  pomoc  (kontaktní  práce,  poradenství,  poradny,  krizová
pomoc)

 péče o osoby, které pro svůj věk či zdravotní stav nejsou schopni žít zcela samostatně, ale rodina
nebo blízká osoba je schopna se o ně starat část dne v domácím prostředí (denní stacionáře)

 specifická pracoviště pro občany, kteří se v důsledku změněné pracovní schopnosti (zdravotního
či mentálního postižení) obtížně uplatňují na trhu práce (chráněné dílny)

Péče o starší, nemocné, případně hendikepované spoluobčany

V regionech převážně venkovského charakteru bývalo a často ještě bývá preferováno soužití více generací,
následkem čehož péče o děti, starší  a nemohoucí členy se stává přirozenou součástí  takového modelu. V
regionu Židlochovicko v letech 1970 – 2001 nastal (s rozmachem panelové výstavby ve velkých městech,
především  v Brně,  a  s  možností  mladé  generace  získat  takto  samostatné  bydlení)  postupný  odliv
obyvatelstva a došlo tak k narušení tradičního modelu rodinného soužití. Se zlepšujícím se stavem technické
infrastruktury obcí (inženýrské sítě),  snazší dopravní dostupností  a  s dramatickým nárůstem cen bytů ve
městech  dochází  postupně  v průběhu  90.let  20.století  k pozitivní  změně:  do  regionu  se  stěhují  za
kvalitnějším  životním prostředím  a  venkovským způsobem života  lidé  mladší  i  střední  generace  (díky
probíhající suburbanizaci má region dnes kladné saldo migrace); historický model soužití více generací se
ale neobnovuje. Proto, stejně jako ve velkých městech, postupně vzniká potřeba zajistit v blízké budoucnosti
účinný systém ambulantních,  případně  rezidenčních  služeb klientům - obyvatelům regionu,  kteří  nejsou
schopni zajistit si základní bio-psycho-sociální potřeby v přirozeném sociálním prostředí.



Stávající formy ambulantní péče o starší nebo hendikepované spoluobčany v regionu:

Pečovatelská služba, Židlochovice 

Zřizovatelem  Pečovatelské  služby  je  město  Židlochovice,  které  mají  uzavřeny  smluvní  vztahy  o
spolufinancování poskytovaných služeb se zúčastněnými obcemi. Služeb pečovatelské služby Židlochovice
s 6 zaměstnanci  (+ 1 vykonavatelem civilní  služby) využívá cca  220 klientů  v 9 obcích řešeného území
(Hrušovany,  Nosislav,  Opatovice,  Popovice,  Přísnotice,  Rajhrad,  Vojkovice,  Žabčice  a  Židlochovice).
Poskytované  služby  mají  charakter  pomoci  a  úklidu  v domácnosti,  dovozu  obědů,  pochůzek  a  nákupů,
hygienických  a  drobných  ošetřovatelských  služeb,  tedy  nikoliv  zdravotní  péče.  Během  poslední  doby
poptávka  po  službách  převyšuje  možnosti  natolik,  že  je  třeba  uvažovat  o  zvýšení  počtu  terénních
pracovníků.

Další pečovatelské služby v regionu organizovány nejsou.

Úhrady za poskytované služby se řídí vyhláškou 182/91 Sb.

Stávající formy rezidenční péče o starší nebo hendikepované spoluobčany v regionu:

Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa, Rajhrad: 50 lůžek

Dům s pečovatelskou službou I.etapa, Židlochovice 14 bytů/16 lůžek

Dům s pečovatelskou službou, Žabčice 22 bytů

Připravovaná výstavba:

2005: Dům s pečovatelskou službou, Blučina 24 bytů

pozastaveno: Dům s pečovatelskou službou, Rajhrad

Dům s pečovatelskou službou II.etapa, Židlochovice 10 bytů

V delším časovém výhledu plánují sociální výstavbu i další obce v regionu: 

 Holasice: DPS (územní rezerva v ÚP, výstavba do doku 2010)
 Medlov: denní stacionář (územní rezerva v ÚP, časově prozatím neurčeno)
 Měnín: penzión pro důchodce (územní rezerva v obecním centru Dvůr, do roku 2015)
 Těšany: DPS (územní rezerva v ÚP, do roku 2015)



Poznámka – definice pojmů:

Domovy důchodců poskytují rezidenční služby osobám, které nemohou dlouhodobě ze zdravotních či jiných
důvodů zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí. Jsou určeny občanům v důchodovém věku.

Domovy – penziony poskytují  základní  služby spojené s bydlením klientů ve starobním nebo invalidním
důchodu, kterým jejich zdravotní stav umožňuje poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách.

Domy s pečovatelskou službou – zajišťují soustředěný výkon pečovatelské služby v bytech pronajímaných
občanům ve starobním nebo invalidním důchodu.

Azylové domy

Tato forma sociální péče není v regionu zastoupena.

Prevence sociopatologických jevů, převážně mládeže

Sdružení  Židlochovice vzniklo původně jako řešení  a prevence sociopatologických jevů projevujících se
v Židlochovicích v polovině 90.let. S ustupujícími projevy těchto negativních jevů na sklonku 90.let slouží
dnes především jako organizace pro trávení volného času mládeže.

Mimo  Sdružení  Židlochovice  působí  v řešeném  území  i  další  nestátní  neziskové  organizace  (NNO):
občanské  sdružení  DRN,  sdružení  pro  volný  čas  (zaměřené  na  děti  s poruchami  koncentrace,  lehkými
mozkovými disfunkcemi a děti  z neúplných rodin) a základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami v Židlochovicích.

Denní stacionáře

Tato forma sociální péče není v regionu zastoupena.

Chráněné dílny

Tato forma sociální péče není v regionu zastoupena. 



Kultura 

Region  Židlochovicko  nelze  z hlediska  kulturního  jednotně  definovat  na  základě  svébytného  a  jasně
rozpoznatelného specifika jako některé jiné části  jižní  Moravy (folklór,  původní  lidová kultura).  Má ale
mnoho přírodních, kulturních a historických památek a zajímavostí a spojuje jej vinařská tradice brněnské
vinařské oblasti. V regionu se nacházejí architektonické skvosty, jako je renesanční radnice v Blučině, dnes
zanedbaná Loosova vila v Hrušovanech, Benediktinský klášter v Rajhradě s barokním mostem a poutním
kostelem sv.Petra a Pavla,  barokní kovárna v Těšanech nebo dnes  veřejnosti  nepřístupný barokní zámek
s památkově chráněným (a na rozdíl od zámku přístupným) parkem v anglickém slohu v Židlochovicích. Za
zmínku stojí také archeologické nálezy únětické kultury z doby bronzové v Blučině.

Pilířem kulturního a společenského dění všech obcí jsou spolková činnost a po generace pěstované tradice a
zvyky. K nejaktivnějším patří zpravidla Sdružení dobrovolných hasičů, tělovýchovné jednoty Sokol a Orel,
svazy  zahrádkářů,  vinařů,  chovatelů,  myslivců  nebo  rybářů.  V některých  obcích  aktivně  pracují  kluby
důchodců  nebo  invalidů  (Blučina,  Bratčice,  Rajhradice).  Trávit  volný  čas  v přírodě  učí  děti  a  mládež
turistické  oddíly  a  sdružení  například  v Holasicích,  Hrušovanech,  Nosislavi  nebo Židlochovicích.  Právě
spolky a sdružení (ve spolupráci s obecními samosprávami) aktivně podporují a především realizují veškerý
kulturní, sportovní a společenský život v obcích (detailně viz kapitola 2: Obce regionu Židlochovicko). 

Kromě Rajhradic mají všechny obce pro potřeby spolkového a společenského života k dispozici společenský
sál (v Sokolovně, Orlovně, Lidovém nebo Spolkovém domě nebo alespoň víceúčelový sál  v hostinci).  V
Měníně promítá  kino (celoroční  provoz),  v Hrušovanech letní  kino.  Na koupališti  Oáza ve Vojkovicích
probíhají celoročně páteční a sobotní taneční párty, které navštěvuje mladá populace celého regionu včetně
Brna.

V Syrovicích je ve výstavbě letní areál s možností společenského a kulturního vyžití s pódiem, hledištem a
potřebným zázemím; obec má ambice založit zde tradici folklórních festivalů a dalších společenských akcí
nadmístního významu.

V Těšanech  je instalována stálá muzejní expozice Technického muzea v Brně (kovárna v Těšanech). 

Vzhledem k dobré dopravní dostupnosti jsou obyvatelům regionu pohodlně přístupná regionální kulturní a
společenská zařízení Brna (divadla, koncertní sály, muzea, multiplexy).

Kromě Ledců, Popovic a Otmarova mají všechny obce regionu obecní knihovnu; zhruba v polovině z nich je
k dispozici internet  nebo se jeho zavedení připravuje (detailně  viz kapitola  2, podkapitola Obce regionu
Židlochovicko).  Mimo  ZUŠ  v Židlochovicích  se  aktivně  některé  z  forem  uměleckého  projevu  mohou
věnovat obyvatelé v Blučině (divadelní a loutkářský spolek), Hrušovanech a Žatčanech (dětské amatérské
divadlo a Hudecká muzika), případně v Bratčicích, Moutnicích, Rajhrad a Židlochovicích (pěvecké sbory).

Sport

Ve všech obcích regionu slouží obyvatelům pro sportovní vyžití venkovní sportoviště, především travnatá
fotbalová hřiště,  víceúčelová hřiště (asfaltová nebo umělá)  a tenisové kurty. Pro sporty sálové využívají
obyvatelé obcí většinou školních tělocvičen a víceúčelových sálů v Orlovnách a Sokolovnách. Mimo to mají
obyvatelé  Židlochovicka k dispozici  krytý bazén v Blučině,  který využívají  i  obyvatelé  okrajových částí
Brna a letní koupaliště Oáza ve Vojkovicích. Koupání ve volné přírodě je omezeno nedostatkem vhodných
nádrží  s hygienicky  nezávadnou  vodou.  Ke  koupání  lze  využít  rybníky  v Hrušovanech  (oficiální  zákaz
koupání),  Vojkovicích  nebo  Těšanech,  víceúčelovou  nádrž  v Otmarově  nebo  řeku  Jihlavu  (Medlov)
(detailně viz kapitola 2, podkapitola Obce regionu Židlochovicko). Po celou letní sezónu však zůstává voda
hygienicky nezávadná prakticky pouze na koupališti Oáza. Řešením ne zcela příznivého stavu by mohla být
do budoucna rekultivace území vytěžených dobývacích prostorů v okolí Bratčic a Hrušovan po těžbě z vody
a jeho využití pro vodní rekreaci.

Existence sportovních oddílů je částečně limitována typem dostupného sportovního zařízení (např. atletický
areál  v Přísnoticích,  střelnice  v  Nesvačilce)  v obci  nebo  nejbližším  okolí.  Proto  jsou  nejrozšířenějšími
organizovanými sporty v regionu fotbal, malá kopaná, florbal, judo, nohejbal, tenis a další druhy především



míčových sportů; kryté prostory umožňují hru v šachy, stolní  tenis nebo různé formy ZRTV a aerobních
cvičení pro ženy a mládež. 

V celém regionu Židlochovicko jsou velmi dobré podmínky pro cykloturistiku.

4. ZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE

Základní charakteristika trhu práce

Celý region je charakteristický výraznou vyjížďkou za prací.  Z ekonomicky aktivních obyvatel  vyjíždí  z
místa  svého  bydliště  za  prací  plných  66,5%  z  nich,  což  je  výrazně  vyšší  podíl  ve  srovnání
s celorepublikovým průměrem, který činí jen 35,7%. Tento stav souvisí se skutečností, že se region nachází
v zázemí velkého centra a vyznačuje se poměrně dobrou dopravní dostupností a hustou komunikační sítí.  

Míra nezaměstnanosti řešeného území (SLDB sčítání 2001)

Obec Počet  ekonomicky
aktivních obyvatel Počet uchazečů Míra nezaměstnanosti

Blučina 979 82 8,38
Bratčice 280 20 7,14
Holasice 438 25 5,71
Hrušovany u Brna 1538 130 8,45
Ledce 75 13 17,33
Medlov 313 26 8,31
Měnín 809 91 11,25
Moutnice 481 32 6,65
Nesvačilka 158 8 5,06
Nosislav 565 48 8,50
Opatovice 434 35 8,06
Otmarov 83 2 2,41
Popovice 127 6 4,72
Přísnotice 385 29 7,53
Rajhrad 1347 82 6,09
Rajhradice 580 41 7,07
Sobotovice 220 21 9,55
Syrovice 475 41 8,63
Těšany 558 35 6,27
Unkovice 274 21 7,66
Vojkovice 510 31 6,08
Žabčice 704 44 6,25
Žatčany 325 18 5,54
Židlochovice 1502 121 8,06
Region Židlochovicko 13160 1002 7,61

Možnost  pracovního  uplatnění v regionu  je  velmi  nízká  a  v  počtu  volných  pracovních  míst  na  100
obyvatel situace v regionu v porovnání s Jihomoravským krajem výrazně horší. Počet volných pracovních



míst na 100 nezaměstnaných se pohybuje okolo pěti; to znamená že o jedno volné pracovní místo se uchází
více než 20 uchazečů.   

Podíl ekonomicky aktivních je přitom ve srovnání s celorepublikovým průměrem nižší a činí 49,6% oproti
51,4% v ČR.  

Podíl počtu nezaměstnaných dle vzdělanostní struktury a ZPS (SLDB sčítání 2001)

Obec

Počet
ekonom.
aktivních
obyvatel

Podíl počtu uchazečů o zaměstnání

Počet volných
pracovních
míst / 100
nezaměstnaný
ch 

do 17 let nad 50 let se  základ
vzděláním

s
maturitou vyučení se ZPS

Blučina 979 3,66 21,95 26,83 14,63 47,56 21,95 0
Bratčice 280 0 25 45 10 45 35 0
Holasice 438 0 12 32 16 44 20 8
Hrušovany u/B. 1538 0 16,15 31,54 18,46 37,69 25,38 21,54
Ledce 75 7,69 15,38 53,85 15,38 23,08 30,77 0
Medlov 313 0 26,92 42,31 3,85 46,15 42,31 0
Měnín 809 0 16,48 31,87 16,48 41,76 20,88 5,45
Moutnice 481 3,13 9,38 18,75 28,13 53,13 18,75 0
Nesvačilka 158 12,5 0 25 25 50 12,5 12,5
Nosislav 565 0 16,67 6,25 29,17 58,33 18,75 8,33
Opatovice 434 0 8,58 22,86 25,71 48,57 22,86 0
Otmarov 83 0 50 50 0 50 0 0
Popovice 127 0 16,67 33,33 33,33 33,33 0 0
Přísnotice 385 0 13,80 31,03 24,14 44,88 13,79 0
Rajhrad 1347 0 23,17 17,07 26,83 40,24 20,73 4,88
Rajhradice 580 4,88 17,07 29,27 17,07 53,66 17,07 4,88
Sobotovice 220 0 14,29 28,57 19,05 52,38 38,10 0
Syrovice 475 0 9,76 14,63 34,15 43,90 12,20 0
Těšany 558 2,86 5,71 31,43 14,29 51,43 17,14 0
Unkovice 274 0 23,81 9,52 23,81 52,38 19,05 0
Vojkovice 510 0 22,58 12,90 29,03 51,61 12,90 3,23
Žabčice 704 0 18,18 22,72 18,18 45,45 20,46 0
Žatčany 325 0 16,67 11,11 22,22 61,11 5,56 22,22
Židlochovice 1502 0 18,18 24,79 27,27 36,36 19,01 0
Řešené  území
Židlochovicko 13160 0,90 17,07 25,45 21,36 44,61 20,86 5,09

Struktura národního hospodářství v roce 2001 (zaměstnanost v %)

Primér Sekundér Terciér Nezjištěno
Region Židlochovicko* 6,9 41,6 45,4 6,1
Jihomoravský kraj 5,0 37,7 51,2 6,1
ČR 4,4 37,7 50,3 7,6

Pramen: SLDB 2001, ČS

primér - zemědělství, lesnictví, rybolov



sekundér -  průmysl (včetně těžby), stavebnictví, rozvod vody a elektřiny

terciér - služby a jiná odvětví  

Průměrná mzda fyzických osob v územních jednotkách v letech:

Územní jednotka 2000 2001 2002 2003
Okres Brno - venkov 12 076 13 470 14 055 14 041
Jihomoravský kraj 12 088 13 101 14 059 14 066
ČR 13 614 14 793 15 857 16 920

Pramen: ČSÚ

Podniková metoda (bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců)

Míra  podnikatelské  aktivity,  konstruovaná  jako  podíl  počtu  podnikatelských  subjektů  k počtu  trvale
bydlících obyvatel, svědčí o nižší podnikatelské aktivitě ve srovnání kraje, což potenciálně zhoršuje situaci
na trhu práce.     

Míra nezaměstnanosti regionu je nižší než průměr Jihomoravského kraje. Mezi nezaměstnanými je vyšší
podíl žen než mužů. 

Míra  nezaměstnanosti  v jednotlivých obcích  je  velmi variabilní  v čase.  Obecně  lze  však konstatovat,  že
nejvyšší míra nezaměstnanosti se vyskytuje v obcích v západní části regionu. Naopak obce ve východní části
regionu,  zejména  potom  obce  v bezprostředním  zázemí  města  Brna,  se  vyznačují  obecně  nižší
nezaměstnaností.

Vývoj míry nezaměstnanosti  v období let 1998 - 2003
Územní jednotka Míra nezaměstnanosti k 31.12. roku:

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Region Židlochovicko* 7,5 9,1 7,7 8,0 9,8 9,0
Jihomoravský kraj - - 9,3 9,7 11,2 11,5
Česká republika - 9,4 8,8 8,9 9,8 10,3

Míra nezaměstnanosti  k 30. 6. 2004

Územní jednotka
Míra

nezaměstnanosti (%)
Počet

nezaměstnaných
Disponibilní

pracovní síla (II.Q.2004)
Region Židlochovicko* 8,3 914 10 977
Jihomoravský kraj 10,9 62 586 572 906
Česká republika 9,9 - -

Věková struktura nezaměstnaných

Podíl  uchazečů  o  práci  ve  věkové  skupině  nad  50  let  je  výrazně  vyšší  než  podíl  uchazečů  do  17  let.
V několika případech podíl uchazečů starších 50-ti let přesahuje 20%. Podíl uchazečů do 17 let je velmi
nízký a činí 1,5%. V nejnižší věkové kategorii nezaměstnaných je přitom vyšší podíl žen. Opačná je situace
u nejstarší věkové kategorie nezaměstnaných, kde poměrně významně převažuje podíl mužů.  



Vzdělanostní struktura nezaměstnaných

Nejvyšší  je  podíl  nezaměstnaných  ve  vzdělanostní  kategorii  vyučených,  kde  se  blíží  50%.  Následují
uchazeči se základním vzděláním (20,38%) a uchazeči s maturitou, kterých je cca pětina z celkového počtu.

Poměrně vysoký je podíl nezaměstnaných se změněnou pracovní schopností (ZPS), který se pohybuje také
okolo 20%. Podíl mužů a žen je u nezaměstnaných ZPS v rovnováze.  

Velkým  problémem  na  trhu  práce  je  dlouhodobá  nezaměstnanost,  která  se  vykazuje  jako  podíl  osob
evidovaných na úřadu práce déle než 12 měsíců. V některých částech regionu se pohybuje okolo 50%. I
v případě  dlouhodobé  nezaměstnanosti  je  vyšší  podíl  žen  než  mužů.  Poměrně  vysoký je  z dlouhodobě
nezaměstnaných podíl absolventů škol (okolo 10%). Této skutečnosti je třeba věnovat pozornost, protože
právě dlouhodobá nezaměstnanost absolventů a mladistvých je významným problémovým faktorem v oblasti
zaměstnanosti.  

Počty uchazečů na jedno pracovní místo v Regionu Židlochovicko

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Region Židlochovicko* - - - 34,1 15,0 25,9
Česká republika - 13,9 8,8 8,9 12,7 13,5

Nezaměstnanost ohrožených skupin

Za ohrožené skupiny jsou na trhu práce považovány ženy, osoby se zdravotním postižením a změněnou
pracovní schopností a absolventi škol.

Z oficiálních  statistik  i  terénních  průzkumů vyplývá,  že  ženy jsou  na  trhu  práce  mnohem zranitelnější,
zejména v období návratu do zaměstnání po mateřské dovolené a ženy pečující o dítě samy. Na zlepšení
nepříznivého stavu je proto potřeba realizovat podpůrné programy a přijímat opatření pro zajištění práce pro
tuto skupinu v regionu; pokud možno dobře dopravně dosažitelnou a jednosměnnou.

Druhou  ohroženou  skupinou  jsou  zájemci  o  zaměstnání  se  změněnou  pracovní  schopností.  Vedle
zdravotního  omezení,  které  často  neumožňuje  výkon dosavadního  zaměstnání,  bývá dalším hendikepem
nedostatek kvalifikace a střední  až vyšší  věk. I u této skupiny hraje  podstatnou roli  především dopravní
dosažitelnost  zaměstnání.  Častým  řešením  problému  bývá  zřízení  chráněné  dílny/chráněných  dílen
s možností podpory ze státních prostředků. V řešeném území není zřízena žádná chráněná dílna.

Třetí  ohroženou  skupinou  je  nezaměstnanost  mladých lidí,  zejména  čerstvých absolventů  škol.  Problém
jejich umístění vrcholí vždy v září, kdy se zaregistrují všichni uchazeči o zaměstnání po svých posledních
prázdninách. Tento stav je dlouhodobý, velmi neuspokojivý v rámci celé České republiky a úzce souvisí
s často diskutovanou problematikou soudobého učňovského a středního školství (počet, kvalita a zaměření
absolventů SOU a SOŠ nekoresponduje a nereaguje na potřeby trhu, chybí komunikace mezi zaměstnavateli
a vzdělávacími zařízeními); místnímu trhu práce pak chybí absorbční schopnost toto množství lidí bez praxe
zaměstnat.  Nezaměstnaní  absolventi  po určité době ztrácejí  pracovní  návyky, přestanou si  práci hledat  a
spoléhají na záchytnou síť sociálních podpor a dávek.

Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti v okresech JM kraje:

Okres Podíl dlouhodobé nezaměstnanosti (%) Míra nezaměstnanosti (%)
Blansko 37,0 9,5
Brno-město 43,9 10,9
Brno-venkov 35,3 8,9
Břeclav 35,2 10,9



Hodonín 45,0 15,1
Vyškov 36,9 10,2
Znojmo 38,0 12,6
Jihomoravský kraj 40,5 11,2
Celkem ČR 40,4 10,1

5. INFRASTRUKTURA

Doprava 

Řešené území je velmi dobře dopravně dostupné. Především vzhledem k blízkosti Brna jak železniční, tak
především silniční dopravní síť dostatečně pokrývá řešené území, a to ve všech kategoriích. 

Nejvýznamnějším železničním koridorem procházejícím řešeným územím je železniční trať č.250 Brno –
Břeclav a na ni navazující místní železniční trať č.253 Vranovice - Pohořelice.

Řešeným územím procházejí významné silniční tahy celostátního a mezinárodního významu, a to: 

 dálnice D2 z Brna do Břeclavi a dále na Slovensko
 rychlostní  komunikace  R52  Brno  –  Pohořelice  s plánovaným  prodloužením  přes  hraniční

přechod Mikulov do Rakouska

Z hlediska dopravní obslužnosti řešeného území jsou nejvýznamnější silnice II.třídy - radiální komunikace:  

 silnice II. třídy č.380 Brno - Hodonín,  procházející po východní hranici regionu
 silnice II. třídy č.425 Brno – Břeclav – hraniční přechod Lanžhot (SK)
 komunikace propojující obce v území z východu na západ, státní silnice II/416 ze Slavkova přes

Blučinu, Židlochovice a Žabčice do Pohořelic

Síť  komunikací  vyššího  řádu  doplňují  státní  silnice  III.  třídy  a  místní  komunikace.  Vzhledem k terénní
profilaci je  běžným dopravním prostředkem v regionu kolo.  Cyklistická  přeprava není  možná  pouze pro
obyvatele  Popovic,  které  jsou  napojeny  na  území  regionu  pouze  rychlostní  komunikací  R52,  kde  je
cyklistická přeprava zakázána.

Obecně lze konstatovat, že v obcích regionu je nedostatek ploch pro odstavení a parkování vozidel.

Zemědělská  a  lesní  doprava v  regionu  využívá  systém  převážně  nezpevněných  účelových  cest  šířky
většinou 2 - 4 m. 

Hromadná doprava osob je zajišťována především linkovou autobusovou dopravou a vlakovou dopravou. 

Obce, které mohou využívat vlakové spojení, považují hromadnou dopravu (směrem k Brnu) za komfortní. 

Autobusová doprava je provozována především dopravními společnostmi BORS a.s. Břeclav, ČSAD Brno
a.s., ADOSA Židlochovice a.s. a částečně i dopravci - fyzickými osobami. V současné době jsou všechny
obce  regionu  napojeny  na  autobusovou  hromadnou  dopravní  síť.  Frekvenci  spojů  lze  hodnotit  jako
dostatečnou, především ve směru do Brna. V případech potřeby, především školních autobusů se některé
obce (Unkovice, Žabčice, Přísnotice) finančně spolupodílejí na posílení spojů. Vzhledem k poloze regionu a



jeho dopravnímu skeletu prochází regionem řada dálkových autobusových linek, které tak zlepšují dopravní
obsluhu především v obcích podél silnic I. a II.třídy.

Opačná  situace  v dopravní  obslužnosti  je  v rámci  regionu,  především  v obcích  východní  části  regionu
(Těšany, Moutnice,  Žatčany,  Nesvačilka,  částečně také Měnín  a Otmarov);  neuspokojivý stav pociťují  i
obyvatelé  západní  části  (Syrovice,  Bratčice,  Sobotovice,  Medlov,  Ledce  a  Hrušovany).  Nedostatečná
obslužnost  se  týká  především  dosažitelnosti  státní  správy,  ale  i  sociální  infrastruktury,  zdravotnictví  a
v případě  některých  obcí  i  školství,  kultury  a  sportu,  zejména  při  účasti  žáků  na  mimoškolní  zájmové
činnosti.

Obce ležící nejblíže k Brnu (Rajhrad, Rajhradice, Otmarov) jsou v současné době zapojeny do systému IDS
JmK (Integrovaný systém hromadné dopravy). Vzhledem k jejich poloze vůči uzlovému bodu (Modřice) a
nedokončenému systému regionální sítě je  účast v systému IDS JmK obyvateli  obcí prozatím hodnocena
spíše s rozpaky.

Mezinárodní letiště Brno – Tuřany se nachází v těsné blízkosti regionu a je z celého jeho území snadno
dostupné.

Inženýrské sítě
Zásobování vodou

Obce v řešeném území jsou členy účelových svazků Vodovody a kanalizace Židlochovicko (7 obcí), DSO
Šatavsko (4 obce), Svazek vodovodů Rajhradsko (10 obcí) a Svazek obcí dolní Svratka (1 obec). Zásobování
vodou je ve většině obcí ve vyhovujícím stavu. Ve třech obcích   není vodovod dosud zřízen, respektive
rozvody nejsou v celé obci – Medlov a Syrovice (žádost o dotace), Přísnotice (výstavba 2005). V obcích
Opatovice a Rajhrad bude dostavba vodovodních řadů dokončena v roce 2005, v Židlochovicích je nutná
rekonstrukce cca 15% vodovodní sítě.

Odkanalizování 

Obce v řešeném území jsou členy účelových svazků Vodovody a kanalizace Židlochovicko (7 obcí), DSO
Šatavsko (4 obce), Svazek vodovodů Rajhradsko (10 obcí) a Svazek obcí dolní Svratka (1 obec). Současný
stav v odvádění dešťových vod je v řešeném území velmi rozdílný. Na ČOV je napojeno 9 obcí, další 4 obce
plánují  napojení  na  ČOV  v roce  2004.  Ostatní  obce  jsou  ve  stádiu  projektové  přípravy  s uvažovanou
výstavbou oddílné kanalizace v letech 2005-2007.

Zásobování plynem

Zásobování obyvatelstva plynem je řešeném území plně zabezpečeno. Rozvody plynu jsou ve všech obcích
v dobrém stavu.

Zásobování elektrickou energií

Rozvody  elektrické  energie  jsou  ve  většině  obcí  v uspokojivém  stavu,  pouze  ve  2  obcích  (Přísnotice,
Sobotovice) je část rozvodné sítě nutno rekonstruovat. Velká část vedení je venkovní na sloupech, pouze
kratší úseku rozvodů jsou vedeny podzemními kabely. 

Spoje

Převážná část řešeného území je pokryta telefonní rozvodnou sítí, schází pouze v části obce Otmarov (cca



10%). V 10 obcích jsou položeny také rozvody kabelové televize, popřípadě rozhlasu.

Odpadové hospodářství

Likvidace odpadů probíhá ve všech obcích bez problémů. Svoz komunálních odpadů zajišťuje v řešeném
území celkem 7 společností 

 RWE UmWelt CZ s.r.o.
 A.S.A. Žabčice, spol. s r.o.
 SITA Moravia a.s.
 Rethmann-Jeřala Recycling, spol. s r.o.
 van Gansenwinkel

Likvidace nebezpečných odpadů je prováděna podle zákona o odpadech. Sběrný dvůr (někde provizorní) je
v 11 obcích, v ostatních obcích jsou umístěny velkoobjemové kontejnery. Společnost EKO-KOM, a.s.  se
zabývá příspěvky na třídění odpadu.



6. HOSPODÁŘSTVÍ

Zemědělství

Region Židlochovicko má velmi příznivé klimatické  i pedologické  podmínky pro  efektivní  zemědělskou
výrobu;  téměř celé území má výrazně zemědělský ráz s převahou orné půdy.  Téměř celé území spadá do
klimaticky  nejteplejší  oblasti  v České  republice  (T4)  a z pedologického  hlediska  převažují  v území
černozemě; pouze v nivě Svratky hnědozemě a fluvizemě. 

Podíl  zemědělské půdy v regionu výrazně překračuje  průměr  kraje  a pohybuje  se v hodnotách nad 70%.
Velmi vysoký je podíl orné půdy vypočtený z půdy zemědělské, na většině území regionu se pohybuje nad
hranicí 90%. Proto i ekonomická základna židlochovického regionu (s výjimkou Židlochovic a Rajhradu) je
převážně zemědělského charakteru. 

Kvalita zemědělského půdního fondu je velmi dobrá; převažují půdy I.a II.třídy ochrany, výrazněji  chybí
pouze na vysychavých štěrkopískových terasách Syrovické a Smolínské terasy.

Kromě obilovin  se  pěstuje  kukuřice,  cukrová  řepa  a  vinná  réva.  Pěstují  se  rovněž technické  plodiny  a
brambory. Převážná část svažitých pozemků je využita pro pěstování vinné révy výsadbu ovocných sadů.

Z hospodářských  zvířat  neustále  narůstá  chov  vepřů  a  poměrně  výrazně  roste  i  chov  drůbeže.  Naopak
dochází ke snižování produkce skotu.

V nejbližším  zázemí  Brna,  zejména  kolem  Rajhradu,  se  projevuje  blízkost  velké  městské  aglomerace
příměstským způsobem zemědělství specializovaným především na produkci ovoce a zeleniny. 

Největší část zemědělského půdního fondu spravují zemědělská družstva (ZD), transformovaná z bývalých
jednotných zemědělských družstev (JZD). 

ZD Se sídlem v: Hospodaří  na  kú
obcí: Počet ha:

Přibližný  počet
stálých
zaměstnanců:

Předmět činnosti:

ZD CÉZAVA Blučina Blučina Cca  1000ha,
z toho 70ha vinic 57

Rostlinná a
živočišná výroba
(3700 vepřů),
pronájem
nebytových prostor

ZD VOJKOVICE Holasice
Holasice
Židlochovice

Cca 90ha 25

Rostlinná výroba +
ovocnářství,
pronájem
nebytových prostor

ZD HRUŠOVANY Hrušovany
Hrušovany
Vojkovice
Ledce

Cca 560ha 12

Rostlinná +
živočišná (vepři)
výroba, pronájem
nebytových prostor

ZD POJIHLAVAN
(býv.JZD Pojihlaví)

Dolní Kounice
Ledce
Medlov

ZD RAJHRADICE Rajhradice

Opatovice
Otmarov
Rajhradice
Rebešovice

Cca 1000ha 45

Rostlinná
(obiloviny, pícniny)
+ živočišná
(omezeně-vepřín
R+R) výroba

ZD ŽATČANY Žatčany Cca  35
(Žatčany) ??

Rostlinná výroba
(850 ha) +
mechanizace +
pěstování
okrasných dřevin



AGRO  MONET
a.s. Moutnice

Moutnice
Nesvačilka
Těšany

Cca 2000ha 120

Rostlinná
(obiloviny,
cukrovka) +
živočišná (skot –
T,vepříny T+M+N)
výroba

AGRO
VOJKOVICE
(býv.Jaslo Blučina)

Vojkovice
Židlochovice
Vojkovice

Cca 520ha 13

Rostlinná výroba
(obiloviny, řepka,
slunečnice),
pronájem
nebytových prostor

ZEMOS a.s. Velké Němčice
Velké Němčice
Křepice
Nosislav

Cca  2850ha,
z toho 116ha vinic
(70ha – N), 180ha
sadů (148ha – N)

180 
(z toho 40 – N)

Rostlinná
(obiloviny) výroba,
vinařství a
ovocnářství
(jabloně) +
živočišná výroba
(vepříny – N)

V katastru  obcí  Žabčice  a  Přísnotice  se  především vinohradnictvím,  sadovnictvím a  rostlinnou  výrobou
zabývá  Školní  zemědělský  podnik  Mendelovy  university  v Brně  (ŠZP  Žabčice).  Zaměstnává  cca  150
pracovníků.

V Žabčicích se zabývá produkcí vajec a drůbeže společnost INTEGRA, a.s. a v Opatovicích provozuje firma
AGRICOL Polička drůbežárnu s téměř 30 pracovníky.

Významnou  část  zemědělského  půdního  fondu  v řešeném  území  spravují  také  soukromí  zemědělci.
V regionu Židlochovicko samostatně hospodaří na ploše nad 100ha 24 soukromých zemědělců.

Průmysl

Na historické komunikační ose židlochovického regionu nebo v její těsné blízkosti (státní silnice II/425) leží
města a obce Židlochovicka, ve kterých se etablovali nejvýznamnější zaměstnavatelé v oblasti průmyslu a
obchodu v regionu: závod na výrobu trezorů Bode Panzer a distributor vysokozdvižných vozíků a výrobce
těsnění  Mátl&Bula v Rajhradě, největší  světový výrobce mucholapek Papírny Moudrý a výrobce pečiva
Karlova  pekárna  v Židlochovicích,  druhý  největší  zaměstnavatel  v okrese  Brno-venkov  výrobce  kožené
obuvi  Romika  Industries  a   tradiční  výrobce  stavebních  dílců  Xella  (bývalý  Hebel  Porobeton,  Ytong)
v průmyslovém  centru  regionu  Hrušovanech  u  Brna  nebo  společnost  Siad  Czech  v Rajhradicích.  Ta
v současnosti významně rozšiřuje svůj dosavadní výrobní program (plnírna technických plynů); na jaře 2004
zahájila výstavbu nového závodu na výrobu zkapalněných plynů zhruba za 700 miliónů Kč. 

V dalších obcích  regionu  je hlavním odvětvím především zemědělství,  které zaměstnává významnou část
obyvatel.  Výjimkou jsou pouze obec Medlov (kafilérie  Agris),  Blučina (fy Svoboda a Purus) a Syrovice
(Hama). 

Ve  východní  části  Židlochovicka  se  nenacházejí  žádné  významnější  průmyslové  podniky  a  území  má
převážně zemědělský charakter. Absence výrobních podniků je dána jednak blízkostí silného průmyslového
centra Brna,  jednak dobrými půdními podmínkami. 

V západní části  regionu se nacházejí  jen podniky s nižším počtem zaměstnanců, např. těžební společnost
Brněnské  písky  hospodařící  na  pozemcích  družstva  Drumapo  (Ledce)  a  Calofrig  (Medlov)  s  výjimkou
kafilérie Agris v Medlově (téměř 200 zaměstnanců).

Registr ekonomických subjektů Regionu Židlochovicko – hospodářská činnost

Počet podnikatelských subjektů  k 31.12.2001 4 634



z toho:
podle převažující činnosti dle OKEČ: dle právní formy:

v zemědělství, lesnictví a rybolovu 471 Státní organizace 3
v průmyslu 795 Akciové společnosti 15
v stavebnictví 722 Obchodní společnosti 308
v dopravě a spojích 231 Družstevní organizace 18
v obchodě, pohostinství a ubytování 1 348 Peněžní organizace 0
v ostatních obchodních službách 617 Živnostníci-fyzické osoby 3 423
ve veřejné správě, obraně, povinném soc. pojištění 25 Samostatně hospod. Rolníci 413
ve školství a zdravotnictví 91 Svobodná povolání 196
v ostatních veřejných, sociálních a osobních službách 334 ostatní 258

Pramen: ČSÚ

Největší zaměstnavatelé v oblasti průmyslu a obchodu v řešeném území:

Nad 150 zaměstnanců

Název firmy Obec Předmět činnosti Přibližný počet zaměstnanců
ROMIKA INDUSTRIES, a.s. Hrušovany Výroba obuvi 450
AGRIS Medlov Kafilérie 200

100 až 150 zaměstnanců

Název firmy Obec Předmět činnosti Přibližný počet zaměstnanců
XELLA  POROBETON  CZ,
s.r.o. Hrušovany Výroba stavebních dílců 150

BODE-PANZER, s.r.o. Rajhrad Výroba trezorů, kovovýroba 150
HAMA spol.s r.o. Syrovice, sídlo Brno Výroba fotorámečků 120
PAPÍRNY MOUDRÝ Židlochovice Výroba mucholapek 120

50 až 100 zaměstnanců

Název firmy Obec Předmět činnosti Přibližný počet zaměstnanců
SVOBODA, výroba domácích
knedlíků, s.r.o. Blučina Výroba domácích knedlíků 97

PURUS, spol.s r.o. Blučina Distribuce  léčiv  a
zdravotnického materiálu 50

ELAKOV, s.r.o. Nosislav Povrchová úprava kovů 50

MÁTL&BULA Rajhrad Distribuce  vysokozdvižných
vozíků, výroba těsnění 50

SIAD Czech spol.s r.o. Rajhradice Plnírna plynů 60

25 až 50 zaměstnanců

Název firmy Obec Předmět činnosti Přibližný počet zaměstnanců
BIOSTA, spol.s r.o. Blučina Výrobna krmných směsí 25

PAPROL, s.r.o. Holasice Výroba  zboří  z lepenky  a
papíru 25

ZLATÁ HVĚZDA, spol.s r.o. Holasice Velkoobchod s potravinami 28
POINT CZ, s.r.o. Medlov Tiskárna 40
FRANTIŠEK  PLACHTA  -
FRAPO Měnín Zemní práce 25

STOPRA CO, a.s. Moutnice Doprava a logistika 25

LEGA INOX, s.r.o. Otmarov Prodej  nerezového  hutního
materiálu 45



SLADOVNA BERNARD, a.s. Provozovna Rajhrad Výroba sladu 30

STOLAŘSTVÍ F + T, v.o.s. Rajhrad Výroba  interiérových  dveří,
schodišť a obkladů 25

ELKERN, k.s. Ledce, provoz Sobotovice Výroba  cívek  do
elektromotorů 47

SBĚRNÉ SUROVINY, a.s. Syrovice Sběr odpadu 30
PENAM, spol.s r.o. Brno, provozovna Vojkovice Mlýny 35

DŘEVOMONTA, s.r.o. Židlochovice Výroba  nábytku  a
interiérových doplňků 40

Rozvojové plochy pro podnikání

Pro růst ekonomiky měst a obcí regionu je potřebný dostatek dostupných a zainvestovaných ploch a prostorů
pro podnikání;  to  znamená, je  nutná evidence a  průběžná aktualizace stavu ploch pro podnikání,  jejich
kontinuální  příprava  (vyjasnění  majetkoprávních  vztahů,  soulad  s územním plánem obce,  zainvestování
inženýrskými sítěmi a dopravní napojení, stanovení ceny za prodej/pronájem) a vyhledávání nových. Nové
rozvojové plochy pro podnikání (průmyslové a podnikatelské zóny) mohou vznikat pouze na základě platné
územně plánovací dokumentace. Ze všech obcí regionu nemají platný územní plán obce pouze Unkovice,
které v roce 2004 dokončí alespoň koncept územního plánu. 

Nedostatkem některých (zvláště starších) územních plánů jsou nedostatečně nebo vůbec nespecifikované
regulativy průmyslových zón. Důsledkem může být zaplnění průmyslové zóny investory omezujícími kvalitu
životního  prostředí,  případně  nepřinášejícími  přidanou  hodnotu  v podobě  pracovních  míst  (logistické
areály).  Při  tvorbě  nových  a  aktualizaci  starých  územních  plánů  bude  nutno  tvorbě  regulativů  nejen
průmyslových zón věnovat odpovídající pozornost.

V řešeném  území  mají  v územním  plánu  územní  rezervu  pro  rozvoj  podnikatelské,  obchodní  nebo
průmyslové zóny vyznačenou všechny obce (s výjimkou Popovic). Tyto územní rezervy se liší především
velikostí,  strukturou  vlastnických  vztahů,  aktuální  zainvestovaností  inženýrskými  sítěmi  a  samozřejmě
dopravní dostupností. 

Z důvodů  omezených  možností  územního  rozvoje  jsou  rozvojové  plochy  na  katastru  některých  obcích
zakresleny v podstatě pouze symbolicky (např. v Moutnicích nebo Nosislavi).

Některé z obcí mají územním plánem rozvoj podnikatelských aktivit směřovaný do areálů tzv.“brownfields“,
to je opuštěných nebo ne zcela využívaných stávajících průmyslových a zemědělských areálů v obci (např.
v Hrušovanech, Měníně (Jalovisko), Nesvačilce, Těšanech, Žatčanech nebo Židlochovicích). 

Lze předpokládat, že rozvojové lokality schválené v územních plánech obcí, ať již „na zelené louce“ nebo
„brownfields“,  mají  pouze  místní  význam  a  budou  sloužit  pouze  potřebám  a  rozvoji  místních
podnikatelských aktivit. 

Nadmístního  významu (z  hlediska  dobré  dopravní  dostupnosti  a  lokalizace  podél  státní  silnice  II/425)
mohou při splnění konkrétních podmínek dosáhnout průmyslové plochy na katastru obcí Vojkovice (cca 5
ha), Holasice (v současné době cca 3 ha), Ledce (cca 5 ha) Syrovice (celkem cca 35 ha) nebo případně dnes
už zainvestovaná plocha v Opatovicích (cca 5 ha).

Mezi  plochy, které lze označit  za perspektivní i  z hlediska regionálního a nadregionálního významu, lze
počítat průmyslovou zónu v katastru obce Měnín (17 ha, zainvestovaná zóna v obecním vlastnictví, vedena
v databázi CzechInvestu). Významně větší, ale nezainvestované a s nedořešenými vlastnickými vztahy jsou
průmyslové zóny na katastru obcí Blučina v blízkosti sjezdu z dálnice D2 (cca 30 ha, částečně v majetku fy
Leo Minor) a Rajhrad a částečně Syrovice (56 ha, 35 ha v majetku obce Rajhrad). 

V rámci  vyhledávání  strategických  průmyslových  ploch  celostátního  významu  byla  na  území  regionu
vytypována  (není  ale  zanesena  v žádné  ÚPD)  územní  rezerva  pro  průmyslovou  zónu  nadregionálního
významu o rozloze více než 100 ha, situovaná východně podél rychlostní komunikace R52 Brno/Mikulov a
ohraničená z jihu státní silnicí III/15266 (Syrovice – Vojkovice), ze severu státní silnicí III/39513 (Syrovice
– Rajhrad), z východu státní silnicí III/42510 (Rajhrad – Ledce) a ze západu rychlostní komunikací R52.



7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ovzduší a hluk

Region Židlochovicko má relativně dobrou kvalitu ovzduší, není výrazněji zatěžován znečišťováním ovzduší
nebo hlukem, což jsou hlavní negativní faktory při posuzování úrovně kvality životního prostředí. 

Výrazně pozitivním faktorem kvality ovzduší Židlochovicka je nepochybně vysoký stupeň plynofikace obcí,
rostoucí využívání elektrické energie jako plošného zdroje vytápění a příznivé přírodní provětrávání velké
části území.

Hluk je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Problematikou hlukového
zatížení území a zásadami řešení se doposud podrobněji nezabýval žádný koncepční materiál, i když hluková
problematika jednotlivých sídel je řešena průběžně. Pro území Jihomoravského kraje jsou hlukové studie
jednotlivých sídel postupně zpracovávány tak, že do roku 2005 by měly být dokončeny pro všechna sídla o
velikosti nad 10 000 obyvatel. 

Značný  podíl  na  zhoršování  životního  prostředí  tvoří  průjezdy  zemědělských  strojů,  místní  nákladní
přeprava a autobusová doprava po státních silnicích  a  obslužných komunikacích.  To je  citelné  zejména
v zastavěných územích na státní silnici II/380 směr Hodonín a II/425 ve směru na Břeclav. 

Na zvyšování hladiny hluku se podílí  i  hlavní  železniční  trať č.250 vedoucí  územím řešeného území ve
směru  Brno-Břeclav,  zejména  v zastavěných  územích  nebo  v  jejich  bezprostřední  blízkosti  (Holasice,
Vojkovice, Hrušovany, Unkovice).

Zatížení  zbývajících  obcí  řešeného  území  exhalacemi  a  hlukem  je  zcela  minimální,  obcemi  prochází
komunikace II. a III. třídy, na nichž je dopravní zátěž průměrná a nízká; větší hluk způsobuje jen veřejná
autobusová doprava, jejíž průjezd obcemi ovšem nelze vyloučit ani výrazně omezit.

Kromě silniční motorové dopravy je výrazným znečišťovatelem ovzduší (zejména zápachem) zemědělská
živočišná  výroba v některých  obcích (Nesvačilka,  Nosislav,  Opatovice,  Žabčice  – drůbežárna,  Medlov  -
kafilerie)  a dále skládky a prašné provozy (Bratčice,  Žabčice,  Měnín,  Rajhradice,  Popovice,  Hrušovany,
Unkovice).

Je třeba izolovat místa této výroby od stávajících i plánovaných obytných zón v obcích výsadbou krycí,
izolační a stromové zeleně, zaváděním moderních technologií chovu a likvidace odpadů včetně případného
snížení stavu chovaných zvířat.

Voda

Nejvýznamnějším vodním tokem, protékajícím regionem, je řeka Svratka, která je znečišťována především
na  horním  toku  před  Brnem,  na území  města  Brna  a  ČOV  v  Modřicích.  V současné  době  probíhá
dokončování  modernizace  ČOV  v Modřicích,  což  značně  zlepší  kvalitu  přitékající  vody  korytem řeky
Svratky.

Řešení  nevyhovujícího  stavu  spočívá  v komplexním  odkanalizování  dešťových  a splaškových  řádně
vyčištěných  vod,  které  jsou  do  vodoteče  odváděny,  v zajištění  nepropustnosti  stávajících  močůvkových
jímek (zejména drobných zemědělců) včetně zamezení jejich nedovoleného vypouštění. Dále v systémovém
řešení agrochemického režimu na orné půdě, v omezení neúměrného hnojení půdy a v plošném budování
ČOV. 

Protipovodňová  opatření  jsou  nezbytná  v meandrujících  územích podmáčené  nivy  řeky  Svratky
v povodňových  hlínách,  kde je  nebezpečí  záplav.  Zranitelnost  území  spočívá  v infiltraci  srážkové  vody
v území na svazích Českého masivu, odkud vody infiltrují do mocných vysokých a středních říčních teras
štěrků a písků. Na jílovitém podloží se terasy odvodňují kaskádovitě až k údolní nivě Svratky.



V současné době je připravena realizační dokumentace - II. etapa protipovodňových opatření Židlochovice,
realizace bude zahájena v roce 2005 (Povodí Moravy). Další části je třeba řešit komplexně v návaznosti na
řešení protipovodňových opatření toku řeky Svratky.

Do řeky Svratky ústí významnější toky protékající územím, zejména Litava nad Židlochovicemi a Šatava u
Uherčic. Pro tyto úseky nejsou protipovodňová opatření řešena.

Velké vodní plochy v krajině chybí,  vyskytují se pouze bodově  plochy menšího rozsahu a významu, na řece
Šatavě se nad Hrušovany u Brna nacházejí rybníky Šimlochy a Šejba, využitelné pro rekreaci a sportovní
rybářství,  dále jsou ve výstavbě rybníky v Blučině a Žatčanech.   V lokalitách těžby štěrkopísků vznikly
v souvislosti s těžbou vodní nádrže, taktéž z části využívané. Většina toků regionu je rybářsky využívána a
patří do cejnového pásma. 

Odpady

Obce jsou podle zákona 238/1991 Sb. (Zákon o odpadech) považovány za původce komunálních odpadů,
vznikajících na jejich území. 

Komunální odpad obsahuje 7 druhů odpadu:

 domovní odpad z domácností
 ostatní odpad z obcí, podobný domovnímu odpadu
 odděleně vytříděný domovní odpad s obsahem škodlivin
 objemný odpad z domácností
 ostatní objemný odpad z obcí
 uliční smetky
 odpad ze zeleně

Ve všech obcích regionu Židlochovicko je zajišťován pravidelný odvoz komunálního odpadu odbornými
firmami, je prováděna separace odpadů a likvidace nebezpečných odpadů dle zákona.

Za odpadové hospodářství  u ostatních odpadů, které vznikají  na území měst a obcí  (odpady z průmyslu,
zemědělství, zdravotnictví atd.) jsou zodpovědní jednotliví původci.

Odvoz komunálního odpadu zajišťují na území regionu firmy:

 SITA Moravia a.s. 
 A.S.A.Žabčice, spol. s r.o.
 RWE UmWelt CZ s.r.o.
 Rethmann-Jeřala Recycling, spol. s r.o.
 van Gansenwinkel, a.s.

V některých  obcích  jsou  zřízeny  sběrné  dvory  (Židlochovice,  Žatčany,  Vojkovice,  Těšany,  Přísnotice,
Ledce,  Medlov).  Hrušovany  zajišťují  provozovnu  Sběrné  suroviny  v kombinaci  s velkoobjemovými
kontejnery na domovní odpad. Otmarov provozuje likvidaci suti a kovového odpadu.

V katastru obce Bratčice je zřízena skládka komunálního odpadu provozovaná firmou EKO-HUKR a.s. se
zbytkovou kapacitou 600 000 m3, skládka komunálního odpadu společnosti A.S.A.  s kapacitou 70.000 tun
odpadu ročně je provozována na katastru obce Žabčice. Skládka pro odpady z ropných produktů je umístěna
v obci Syrovice.

Příroda a krajina



Židlochovicko má příznivé přírodní podmínky klimatické a pedologické pro intenzivní zemědělství. Je to
z velké části oblast výskytu černozemních půd od úrodných černozemí po rendziny, případně hnědozemní
lužní půdy; ty jsou z části ohrožované vodní erozí.



Aktuální stav krajiny 

V regionu převažuje krajina kulturního charakteru s intenzivním zemědělstvím a velmi nízkým podílem lesů
a vodních ploch. Krajinný rastr je nevýrazný, dominují plochy orné půdy, málo se vyskytují lesy a dřevinné
formace. Lesnatost území regionu je pouhých 5,9%.

Výměra lesních pozemků správního obvodu města Židlochovice:
katastrální území výměra lesní půdy (ha) výměra celkem (ha) lesnatost (%)

Blučina 39,1867 1667,9141 2,3

Bratčice 6,6891 616,1851 1,1

Holasice 20,5319 353,2515 5,8

Hrušovany 64,0093 908,6353 7,0

Ledce 42,7839 364,2772 11,7

Medlov 78,8155 1019,4705 7,7

Měnín 275,3193 2116,4507 13,0

Moutnice 7,3580 709,3859 1,0

Nesvačilka 1,0798 269,6726 0,4

Nosislav 309,0459 1706,268 18,1

Opatovice 20,8190 615,1704 3,4

Otmarov 0,0000 122,6948 0,0

Popovice 60,4978 261,7008 23,1

Přísnotice 42,2086 770,0813 5,5

Rajhrad 34,1687 948,4267 3,6

Rajhradice 7,8879 543,9956 1,4

Sobotovice 0,8853 533,7151 0,2

Syrovice 3,2493 826,7611 0,4

Těšany 37,3537 1622,2195 2,3

Unkovice 8,5088 372,0846 2,3

Vojkovice 18,6891 696,8752 2,7

Žabčice 28,8903 817,3034 3,5

Žatčany 4,7376 968,2848 0,5

Židlochovice 28,0338 593,3472 4,7

celkem: 1140,7493 19424,1714 5,9

Na svažitých územích (Výhon) poskytují pestřejší obraz krajiny plochy vinic a sadů, dále svahy říčních teras
a údolí. 

V 70. a 80. letech byly některé hodnotné ekotony na svazích zterasovány (části lesostepí, lad a drobných
lesíků i zemědělské půdy).

V rozptýlené  krajinné  zeleni  se  vyskytují  četné  porosty  akátu  v  monokulturách  (akátiny).  Na  členitých
svazích Výhonu, v blízkosti obce Těšany a mezi Těšany a Otnicemi, se dosud místy zachovaly fragmenty



původní  maloměřítkové  karpatské  kulturní  krajiny,  která  nebyla  dotčena  procesem  velkovýrobního
zemědělství.

Část území regionu je však velmi bohatá i na další přírodní hodnoty a cenná území se zachovanými zbytky
lužních lesů s dochovanou unikátní faunou a florou.

Je zde několik hodnotných maloplošných ZCHÚ jako PP Nové Hory nad Blučinou (druhotná travnatá step
se sesuvnými útvary na severozápadních svazích Výhonu výrazně modelovaná sesuvy v mladotřetihorních
jílech a vápencích, s rostlinnými společenstvy vzácných a ohrožených druhů rostlin - k.ú. Blučina).

Dále lokalita Písky (PP, výskyt pískomilné květeny a živočichů v nivě Litavy - k.ú. Žatčany).  V údolních
nivách převažují rozptýlené porosty topolů a vrby.

Hodnocení životního prostředí

Hlavní  problémem území je  velkovýrobní  zemědělství  ohrožované vodní  erozí  a  značnou větrnou erozí,
zejména vlivem nízkého podílu  lesů a větších porostních skupin v krajinném rastru.  V důsledku velkých
otevřených ploch zemědělské půdy a velkých těžebných ploch vznikají  v krajině mikroklimatické změny
(nízká srážkovost během letního období, značné vysušování území).

Dalším negativním faktorem je  nebezpečí  znečištění  povrchových vod agrochemickým režimem na orné
půdě. V současnosti dochází v důsledku ochranných opatření a budování čistících zařízení zejména na toku
řeky Svratky ke zlepšení. 

Zachované rozmanité a pestré ekosystémy se nacházejí ve zmíněných chráněných územích. 

Velké stacionární průmyslové zdroje znečištění v území chybí. 

Území je myslivecky atraktivní (rozsáhlá zámecká obora a chovné bažantnice), stejně tak rybářsky zajímavé
(Svratka). 

V území nejsou registrovány žádné přírodní rezervace.

Přírodní parky
 Přírodní park Niva Jihlavy (zasahuje okrajovou částí u obce Medlov)
 Přírodní  park  Výhon  Židlochovice  (rozkládá  se  na  katastrech  obcí  Židlochovice,  Blučina  a

Nosislav)

Přírodní památka
 Nové Hory
 Písky

Významné krajinné prvky 

Na území regionu Židlochovicko je registrováno celkem 102 významných krajinných prvků (VKP). Mezi
nejzajímavější patří například:

 Nové hory – Strže, k.ú.Židlochovice
 Zámecký park, k.ú.Židlochovice
 Rajhradská bažantnice, k.ú.Rajhrad



 Mlýnský náhon, Rajhrad
 Jihlava, k.ú.Medlov
 Bratčické jezero, k.ú.Bratčice
 Rumunská bažantnice, k.ú. Měnín
 Měnínská bažantnice, k.ú.Měnín
 Šinkvice, k.ú.Těšany
 Knížecí les, k.ú.Nosislav
 Horní les, k.ú.Nosislav
 Knížecí les, k.ú.Přísnotice

V rámci připravované soustavy chráněných území NATURA 2000 (trvalá péče o nejhodnotnější  území a
ochrana biologické rozmanitosti,  začlenění přírodních lokalit do celoevropského přírodního dědictví) jsou
navrženy tyto regionální prvky: 

Rumunská bažantnice

Zámecký park Židlochovice

Nosislav - jih

Nosislav – sever

Zařazení  navržených  území  do  soustavy  NATURA  2000  je  možným předpokladem  získání  finančních
prostředků ze státních i evropských fondů.

Určujícím  přírodním prvkem Židlochovicka  je  tok  řeky  Svratky  procházející  centrálně  celou  zájmovou
oblastí  a jejího přítoku Litavy, přitékající  z východní části  regionu a od severozápadu přitékající  Šatava.
Okrajově zasahuje do zájmového území i cenná niva řeky Jihlavy na západě území u Medlova. 

Zajištění  čistoty těchto toků je  proto  nesporně jednou z priorit  dalšího rozvoje  území z hlediska kvality
životního prostředí.

Rovněž veškerá činnost v lesních porostech regionu musí být podřízena zájmům ochrany přírody.

Nezanedbatelnou součástí zeleně v regionu jsou remízky, břehová a doprovodná zeleň vodních toků, nivní
porosty a společenstva, ale také místní aleje a doprovodná zeleň. 

V regionu Židlochovicko se vyskytují následující kategorie zeleně:

 zeleň krajinná
rozptýlená zeleň, lesní porosty a remízky, liniová zeleň a trvalé travní porosty

 zeleň veřejná
parky, uliční zeleň  a zelené plochy  veřejných prostranství

 zeleň vyhražená
zeleň na pozemcích občanského vybavení a výrobních areálů

 zeleň užitková
zahrady, ovocné sady, vinice

ÚSES - územní systémy ekologické stability



ÚSES zajišťují uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části
krajiny  a  vytvoření  základů  pro  mnohostranné  využívání  krajiny.  Kostra  ekologické  stability  je  soubor
relativně  stabilních  krajinných  segmentů,  které  mají  ekostabilizační  vliv  na  okolní  krajinu.  Do  kostry
ekologické stability  jsou  zařazeny lokality  s relativně největším ekologickým významem, jejichž  stav se
nejvíce blíží optimálním přírodním podmínkám.

Základními prvky ÚSES jsou biocentrum, biokoridor a interakční prvek. Jednotlivé prvky ÚSES jsou podle
jejich  významu  hierarchizovány  na  prvky  nadregionálního  významu  (nadregionální  biokoridor  NRBK,
nadregionální  biocentrum  NRBC),  regionálního  významu  (regionální  biokoridor  RBK,  regionální
biocentrum  RBC)  a  prvky  místního  (lokálního)  významu (lokální  biokoridor  LBK,  lokální  biocentrum
LBC).

Z hlediska souvislostí krajinných vlivů má v regionu Židlochovicko vliv i okraj území NRBK Přírodní park
Niva Jihlavy se zachovalým meandrujícím tokem a břehovými porosty s významnými krajinnými segmenty.
Jeho část zasahuje v jihozápadním okraji regionu s nadregionálním biocentrem Medlovský mlýn (219).

Na severovýchodním okraji regionu je území Šinkvický dvůr (NRBC1 545), severovýchodně od Těšan na
 okraji jižní osy území NRBK K 132 (teplomilné doubravní ekosystémy).

Z hlediska regionálního významu je  nejdůležitějším regionálním biokoridorem Niva řeky Svratky v délce
průchodu zájmovým územím (RK 113 mezi Židlochovicemi a Nosislaví a RK 114 údolní niva až k hranici
okresu Břeclav za Nosislaví). Dále je důležitou spojnicí území biokoridor RK 126 spojující  zemědělskou
krajinu s územím biocentra Přírodní park Výhon.

Další  významnou spojnicí  jsou regionální  biokoridory RK 1492 (spojující  RBC Výhon a RBC Červené
vrchy napříč údolím Svratky v oblasti Židlochovic) a RK 1510 tvořící spojnici území Výhonu s Rumunskou
bažantnicí (RBC 28) v zemědělské krajině. Mezi územím obce Žatčany a Nesvačilkou vede RK 1511 a RK
1512  vymezující  propojení  oblasti  teplomilné  doubravní  osy  NRBK  K 132  na  severovýchodní  hranici
regionu zemědělskou krajinou s Měnínskou a Rumunskou bažantnicí.

Regionální biocentra v regionu reprezentují typické a specifické ekosystémy v oblasti:

 RBC 48 Červené vrchy JZ u Hrušovan a RBC 47 Nosislav v lužním lese v nivě řeky Svratky
mezi Nosislaví a Židlochovicemi.

 RBC  211  Rajhradská  bažantnice,  RBC  192  Měnínská  bažantnice  a  RBC  28  Rumunská
bažantnice u Moutnic jsou izolované lesní celky.

 RBC 191 Výhon je nápadně izolovaná vyvýšenina mezi Židlochovicemi, Blučinou a Nosislaví
se specifickou biotou na maloplošných územích.

 RBC 1961 Slámová v údolní nivě řeky Svratky v blízkosti Vojkovic.

Z hlediska souvislostí  krajinných vlivů v rozsahu lokálního a místního významu jsou na území některých
obcí  řešeny  lokální  ÚSES,  rámcově  jako  součást  ÚPn  nebo  samostatně  (Unkovice,  Židlochovice,
k.ú.Bratčice, Sobotovice, Hrušovany, Vojkovice).

Vzhledem ke změnám v systému státní správy a posilování významu svazku obcí v regionech, které převzaly
do své působnosti i některé funkce při výkonu státní správy z okresních úřadů (příkladem je právě vznikající
Region Židlochovicko) vznikají i nové nároky na organizaci území těchto regionů. Tím je specifikována i
potřeba  zpracování  lokálních  a  místních  ÚSES  pro  tato  území  v návaznosti  na  územně  plánovací
dokumentaci.

Závěr

Životní prostředí v regionu Židlochovicko, zejména pokud jde o stav ovzduší a zatížení hlukem lze hodnotit
jako velmi dobré. Výrazně pozitivním faktorem je i vysoký stupeň plynofikace a elektrizace domácností též
jako zdroje vytápění. Uspokojivý je rovněž počet napojených nemovitostí  na veřejné vodovody. Odvoz a
likvidace odpadů jsou zajištěny na odpovídající úrovni profesionálními firmami a fungují na dobré úrovni.



Z hlediska stavu krajiny a možností využití území pro krátkodobou rekreaci, pobyt v přírodě a dostupnosti
přírodního zázemí  je kvalita území výrazně omezená. Zejména nízkým zastoupením kompaktních lesních
porostů s dobrou dostupností z  a návazností na rozptýlené krajinné prvky a výrazně nízkým zastoupením
funkčních rekreačních vodních ploch.  

Závažný  problém  představuje  špatná  kvalita  vody  v  řece  Svratce  jako  důsledek  absence  komplexního
odkanalizování obcí i případů nedisciplinované zemědělské výrobní činnosti a nevybavenost ČOV. 

Řešené území má velmi příznivé přírodní, klimatické a pedologické podmínky pro intenzivní zemědělství.
Určitým  problémem  jsou  však  častá  letní  sucha  a  půdní  eroze,  dále  též  výkyvy  klimatu  na  úrovni
mikroklimatických  změn  způsobené  rozsáhlou  velkoplošnou  zemědělskou  a  těžební  činností.  Region
Židlochovicko spadá do oblasti  průzkumného území Svahy Českého masivu pro vyhledávání  a průzkum
ložisek ropy a zemních plynů. SZ část regionu je oblastí výskytu rozsáhlých významných ložisek  štěrků a
štěrkopísků. 

Některé oblasti jsou bohaté na cenné přírodní hodnoty (přírodní památky a vybrané krajinné prvky).

Na druhé straně nemá region Židlochovicka vyřešenu dílčí dokumentaci pro rozvojové plochy v návaznosti
na řešení ÚSES, což neumožňuje plošné využití státních dotací z fondu ŽP pro obnovu a regeneraci ploch
vymezených  v  ÚSES  a  realizaci   programu  ozdravných  a  biotechnických  zásahů  obnovy  a  regenerace
krajinné zeleně (schematické a nepřesné vymezení jednotlivých skladebných prvků ÚSES), skladebné prvky
ÚSES  nejsou  rozpracovány  na  úroveň  jednotlivých  parcel  a  nerespektují  tak  majetkoprávní  vztahy  a
zpracovaný systém nadregionálních a regionálních ÚSES není většinou  zahrnut do všech územních plánů
obcí.

Z uvedeného vyplývá potřeba zpracování aktualizovaného územního systému ekologické stability pro řešené
území.

Židlochovickému regionu také chybí komplexní krajinný plán a hloubkové hodnocení potenciálů a limitů
využití  celého území (těžba písků a následná rekultivace krajiny, prognóza těžby ropy a zemních plynů,
protipovodňová opatření řešená v návaznosti nadregionálních souvislostí. 

8. CESTOVNÍ RUCH

Na  území  Jihomoravského  kraje  (turistický  marketingový  region  Jižní  Morava)  jsou  definovány  podle
Strategie rozvoje CR Jihomoravského kraje (DHV CR, 2002) tyto přirozené turistické regiony (PTR):

 Brno a okolí
 Moravský kras a okolí
 Lednicko-valtický areál a okolí
 Podyjí a okolí
 Slovácko

Region Židlochovicko spadá celý do PTR Brno a okolí.

Institucionální rámec rozvoje 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. 

Devět  obcí  Židlochovicka jsou současně členy Regionu Cézava, který ve své Strategii  rozvoje  (GaREP,
2002) stanovil jako jednu z hlavních priorit rozvoj cestovního ruchu.

Region Židlochovicko koncepční materiál rozvoje cestovního ruchu zpracovaný nemá.



Analýza potenciálu(rozvojových možností) cestovního ruchu 

Region  Židlochovicko  (a  celý  územní  prstenec  okresu  Brno  –  venkov)  je  typický  zvláštním  druhem
venkovské turistiky, kterou můžeme nazvat  příměstskou turistikou.  Znamená to, že pro obyvatele Brna
slouží okres jako možnost „druhého“ bydlení (chaty, chalupy, víkendové domy) a místa pro krátkodobou (po
část dne nebo víkendovou) rekreaci. Obyvatelé Brna využívají tento druh rekreace celoročně.

Města  a  obce  regionu  nabízejí  také  městskou  a  poznávací  turistiku (návštěva  architektonických  a
historických památek či institucí) či církevní turistiku. Sezónnost je dána zejména provozem historických
památek, přičemž návštěvnost se během roku dramaticky nemění. Orientace městské a poznávací turistiky je
především na  rodiny  s dětmi  a  skupinové  zájezdy (senioři,  školy), církevní  turistika  navíc  nabízí  velký
potenciál turistů z Polska a Rakouska.

V poslední době velmi oblíbená forma trávení volného času pro všechny skupiny turistů je cykloturistika,
pro kterou má region velmi dobré předpoklady (rovinatý terén, snadná dostupnost z Brna, zapojení obcí do
projektů cyklotras). Hlavní sezónou cykloturistiky je květen až září. 

Charakteristická  je  pro  Židlochovicko  také  vinařská  turistika (region  je  součástí  Brněnské  vinařské
oblasti), stále více popularizovaná projektem vinařských stezek. Zaměřením produktů na určité specifické
skupiny turistů je možné výrazně prodloužit například právě cyklistickou sezónu.

Specifickým způsobem trávení  volného  času  je  lovecká  turistika,  která  je,  co  se  týká  délky  sezóny a
intenzity využití, limitovaná druhem lovené zvěře a ryb. V regionu se nacházejí dvě bažantnice (měnínská a
rumunská)  a  několik  loveckých chat;  také  většina  toků Židlochovicka je  rybářsky využívaná  a  patří  do
cejnového pásma.

Analýza turistické nabídky 

V regionu  Židlochovicko  se  nenacházejí  žádné  kulturní  památky,  které  jsou  zařazeny  do  kategorie
nejvyššího  významu  (národní  kulturní  památky,  evidované  městské  památkové  rezervace  či  přírodní
památkové  zóny,  …).  Přesto  se  na  Židlochovicku nacházejí  architektonické  skvosty  právem přitahující
pozornost návštěvníků; mimo to v každé obci jsou historické nebo jen zajímavé stavební objekty a prvky
drobné,  především církevní  architektury,  smírčí  kameny a další  připomínky let minulých, které dotvářejí
kolorit  a génia  loci  místa.  Řešené  území může nabídnout  archeologické nálezy únětické  kultury z doby
bronzové  v Blučině  nebo  i  přes  poněkud  fádní  ráz  krajiny  mnohá  romantická  přírodní  zákoutí.
K atraktivnímu  kulturnímu  dědictví  patří  také  kalendář  kulturních  akcí,  z jehož  nabídky  si  návštěvník
Židlochovicka  může  vybrat  od  tradičních  venkovských  jarmarků  a  hodů,  národopisných  slavností,
sportovních a kulturních akcí,  připomínek historických tradic a událostí  až po tradiční  nabídku vinařství
mnoha podob. 

V širších vztazích může Židlochovicko využít vazeb v rámci marketingového regionu Brno a okolí a jako
jeho součást, respektive jedno z center, se prezentovat na propagačních akcích, případně naopak pro svoji
prezentaci  využít  sousedství  s atraktivními  destinacemi  (Mohyla  míru  a  slavkovské  bojiště,  Pálava  a
Lednicko-valtický areál a další). 

Židlochovicko může rovněž ke své prezentaci využít polohy svých dvanácti obcí na Moravských vinařských
stezkách (Brněnská vinařská stezka) realizovaných s pomocí grantového a asistenčního programu Nadace
partnerství  Grenways  –  Zelené  stezky  a  šesti  obcí  na  druhé  Moravsko-slezské  dálkové  cyklotrase
v historické trase Jantarové stezky (Cyklistická stezka Brno – Vídeň). 

Pro efektivní  rozvoj  cestovního ruchu bude dále nezbytné začlenit  Židlochovicko, respektive  Brněnskou
vinařskou oblast, do evropských tras propojujících města a místa s tematikou vinařství.

Turistická infrastruktura

Potenciál  cestovního  ruchu  Židlochovicka  je  vysoký  a  podmínky  především  pro  krátkodobou  rekreaci
příznivé.  K dokonalému uspokojení  nároků na krátkodobou rekreaci  chybí  dostatečná  nabídka  zeleně  a



vodních  ploch  vhodných  ke  koupání,  především  je  ale  v nedostatečné  míře  rozvinutá  infrastruktura
cestovního ruchu.

Obce Židlochovicka jako součást okresu Brno-venkov jsou tradičním zázemím krátkodobé rekreace obyvatel
největší  moravské metropole.  V posledních letech  v rámci  finančních možností  rozšiřují  síť  cyklostezek
(kolo  je  v regionu  především  tradiční  dopravní  prostředek,  nejen  aktivní  způsob  rekreace)  a  v rámci
grantových  projektů  (Regionu  Cézava,  nadace  partnerství  Grenways  –  Zelené  stezky  a  dalších)  budují
navazující turistickou infrastrukturu. Stravovací a ubytovací služby a další  doplňkové služby pro potřeby
cyklistů a návštěvníků Židlochovicka však zdaleka nedosahují požadovaného počtu a standardu. Nutno ale
dodat,  že  mimo  Blučiny,  Těšan,  Rajhradu  a  Židlochovic  ostatní  obce  Židlochovicka  ambice  v oblasti
podpory rozvoje cestovního ruchu nemají.

Blučina - na východní části návrší Cézavy v místě archeologických nálezů únětické kulrury (doba bronzová)
se již  po několik let  připravují  podmínky pro realizaci  archeoparku s interaktivními  prvky a celoročním
programem.  Předpokládané  zahájení  zkušebního  provozu  alespoň  části  areálu  je  sezóna  2005,
předpokládanými  návštěvníky školy všech stupňů  a  rodiny  s dětmi.  V  obci  Blučina  je  slušně  rozvinutá
turistická infrastruktura: několik stravovacích zařízení na velmi dobré úrovni, návštěvníci mají k dispozici
krytý bazén a další  sportoviště,  připravuje  se  výstavba ubytovací  kapacity,  realizuje  se  výstavba 3,5 ha
rybníka.  Realizátoři  projektu  archeoparku  (Bronze  Age  s.r.o.)  po  zahájení  provozu  očekávají  rozvoj
navazujících služeb v oblasti cestovního ruchu.

Těšany -  využívají přirozeného  turistického  zájmu  (stálá  expozice  kovářství  v barokní  kovárně,  místo
dramatu „Maryša“ bratří Mrštíků) a podnikatelských aktivit místních obyvatel a ve vlastní strategii rozvoje
kladou rozvoj cestovního ruchu jako příležitosti pro tvorbu pracovních příležitostí a oživení ekonomiky obce
a spádového území na jedno z předních míst. Podpora obce směřuje k dobudování areálu obecního úřadu
s informačním centrem a  výstavními  prostory,  dílen  tradičních  lidových  řemesel  a  výstavbě  sportovně-
společenského centra s ubytováním, stravováním a víceúčelovým sálem a využitím zvláště pro kongresovou
turistiku (soukromý investor). Posílení turistického zájmu o Těšany a okolí napomáhá pořádání kulturních
akcí nadmístního významu (každoroční vozatajské závody, národopisné slavnosti, historické ležení a ukázky
„Bitvy tří císařů“, připomínající sousedství slavkovského bojiště). 

Ambice  Rajhradu jsou  spojeny  s plánovanou  rekonstrukcí  Benediktinského  kláštera,  znovuobnovení
Památníku písemnictví a následným umístěním části sbírek Muzea Brněnska a  Národního zemědělského
muzea (vytvořením expozice specifických oborů zemědělství - nyní v depozitech ve Valticích).  Záchranu
památky a využití nemovité kulturní památky (nejstaršího moravského kláštera - Benediktinského kláštera –
s barokní přestavbou od J.B.Santiniho-Aichela) a záchranu kulturní památky (Knihovního fondu a mobiliáře
klášterního  fondu  čítajícího  na  65.000  svazků)  podporuje  Nadace  Ora  et  labora  (Modli  se  a  pracuj).
Velkorysý projekt  je  ale  realizovatelný pouze v případě významných a  pravidelných dotací  Ministerstva
kultury ČR.

Židlochovice -  jako  historické  správní,  kulturní  a společenské  centrum  regionu  má  díky  koncentraci
historických objektů a turistických atrakcí (zámek s parkem, historický areál cukrovaru, náměstí s radnicí,
Švestkův dům), poloze na cyklistické stezce Brno – Vídeň a vinařských stezkách a výhledových záměrech
v oblasti budování infrastruktury cestovního ruchu (informační centrum s vinotékou, turistický informační
systém,  postupná  obnova  a  zpřístupnění  kulturních  památek,  revitalizace  cukrovaru  …)  šanci  se  stát  i
přirozeným turistickým centrem regionu.  Prozatím ale Židlochovicím chybí (stejně jako ostatním obcím)
běžná turistická infrastruktura (ubytování a stravování středního a vyššího standardu a specifická regionální
nabídka v oblasti gastronomie, služeb či tradičních výrobků).

Ubytovací kapacity 

V řešeném území nabízí  ubytování  pouze zařízení  v Židlochovicích (penzion Pavir,  hotel  Národní  dům),
Nosislavi  (penzion  Angelika),  Rajhradě  (penziony  Garden,  Ajka),  Vojkovicích  (Motel  Vojkovice,  bez
stravování)  a  ubytovny  v Moutnicích  a  Žabčicích.  V blízké  budoucnosti  se  předpokládá  výstavba
ubytovacích  kapacit  v Blučině  a  Těšanech.  V řešeném území  není  k dispozici  žádné  ubytovací  zařízení
středního evropského standardu. 



Ubytovací služby spojené s loveckou turistikou nabízí také zámek Židlochovice (v majetku Lesů ČR, s.p.) a
lovecké chaty Lesního závodu Židlochovice.

Stravovací služby

Stravování  se  slušnou  kuchyní  nabízejí  zařízení  v Blučině,  Měníně,  Rajhradu,  Těšanech,  Vojkovicích,
Žabčicích a Židlochovicích. V ostatních obcích hostince stravování nenabízejí nebo v omezeném sortimentu
a ne celodenně (viz kapitola 2., podkapitola Obce regionu Židlochovicko). V menších obcích je tento stav
daný  nedostatečnou  poptávkou  a  ekonomikou  provozu  stravovacího  zařízení,  naopak  Hrušovany  u/B.,
Moutnice a Nosislav pociťují tento stav jako neuspokojivý a chtějí nynější jej aktivně řešit.

Kulturně historické památky nadmístního významu
Blučina: renesanční radnice (sídlo OÚ)

archeologické nálezy únětické kultury z doby bronzové 

Hrušovany u/B. Loosova vila (v havarijním stavu)

Rajhrad Benediktinský klášter s barokním mostem a poutním kostelem sv.Petra a Pavla (v
majetku benediktinského řádu, sídlo řádu)

Těšany barokní kovárna (expozice kovářství TM v Brně)

Židlochovice barokní zámek s památkově chráněným parkem v anglickém stylu (sídlo s.p. Lesy
ČR, pro veřejnost přístupný pouze park)

                   renesanční radnice se sklepy a ženskou šatlavou

Kulturně společenské a sportovní akce nadmístního významu
Hrušovany Regionální minifestival hudebních skupin (duben)

Nosislav Vinobraní/Burčákové slavnosti (září)

Rajhrad koncerty duchovní hudby pod záštitou Ora Et Labora v Benediktinském klášteře
(celoročně)

Petropavelská pouť (červen)

Těšany Vozatajské závody Šinkvický dvůr (červenec/srpen)

Národopisné slavnosti (září)

Ukázky historického ležení a „Bitvy tří císařů“ (listopad)

Židlochovice Otvírání a zavírání cyklostezky

Benefiční festival (duben)

Běh zdraví s VZP (duben)

Předpoklady dalšího rozvoje CR

I do budoucna si Židlochovicko uchová statut rekreačního zázemí Brna především pro krátkodobou rekreaci,
tj.  cykloturistiku,  příměstskou,  kulturně  -  poznávací  turistiku  a  vinařskou  turistiku,  a  to  z důvodů
vzdálenosti,  dobré  dopravní  dostupnosti,  rovinatého  terénu  (zvlášť  výhodného  pro  rodiny  s dětmi  a
výkonnostně slabší cykloturisty) a kvalitní produkce vína Brněnské vinařské oblasti. Pro zvýšení atraktivity
vůči ostatním částem okresu Brno – venkov bude nutné v blízké budoucnosti dořešit  dnes nedostatečnou
turistickou infrastrukturu (informační  služby, ubytování, stravování, služby pro cykloturisty, prezentace a
prodej vinařských produktů, nabídka tradičních regionálních výrobků, revitalizace historických objektů …). 

Základními  turistickými  cestami  se  stanou  trasy  Jantarové  stezky  (Cyklistická  stezka  Brno  –  Vídeň)  a
Brněnské vinařské stezky.  



Úkolem pozitivně a dlouhodobě ovlivňujícím rozvoj  celého  území se  stane péče o krajinu  – především
výsadba  zeleně  a  tvorba  nových  vodních  ploch.  Specifickým  úkolem  bude  rekultivace  vytěžených
dobývacích  prostorů  na  západě  Židlochovicka  (Medlov,  Bratčice,  Ledce,  Hrušovany),  která  v  sobě  do
budoucna skrývá významný potenciál rozvoje cestovního ruchu.



III. SWOT



SWOT ANALÝZA ŽIDLOCHOVICKÉHO REGIONU

SWOT analýza (Strong, Weak points, Opportunities, Threats) je standardní metoda používaná k prezentaci
analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, ale výstižná a
pokud možno vyčerpávající  a objektivní  charakteristika silných a slabých stránek zkoumaného objektu a
jeho možných příležitostí a ohrožení.

SWOT analýza je  zpracována dle metodiky, vycházející  z britského modelu,  modifikovaného na základě
zkušeností  SAURA s jeho  aplikací  v podmínkách  České  republiky.  Dle  použité  metodiky  silné  a  slabé
stránky popisují  současný stav,  zatímco příležitosti  a  hrozby jsou  projekcí  poznatků,  zjištěných v rámci
analytických prací, do blízké budoucnosti. 

Cílem SWOT analýzy je:
 Stanovit silné a slabé stránky jednotlivých problémových oblastí Profilu regionu
 Odhalit příležitosti a ohrožení regionu v jednotlivých problémových oblastech
 Stanovit je v takové míře podrobnosti, umožňující formulovat klíčové problémy rozvoje města a

po stanovení cílů rozvojové strategie vymezit priority a vypracovat komplexní popis opatření
k podpoře jeho rozvoje

Pro získání analytických poznatků SWOT analýzy zpracovatelé vycházeli z Profilu Regionu Židlochovicko a
sociologické ankety mezi  obyvateli  regionu.  SWOT analýza hodnotí  Region Židlochovicko podle těchto
problémových oblastí:

1) Územní a regionální kontext

2) Životní prostředí

3) Doprava + technická infrastruktura

4) Hospodářství

5) Sociální infrastruktura

6) Cestovní ruch + rekreace

Územní a regionální kontext

(územní a regionální kontext, demografie, státní správa)
Silné stránky Slabé stránky



 výhodná  dopravní  poloha  území  na  silničních  a
železničních  dopravních  trasách  regionálního,
republikového a  mezinárodního významu,  včetně  tras
historických

 výhodná poloha území vůči krajskému městu Brnu

 nadprůměrná  atraktivita  bydlení  území  pro  obyvatele
krajského města

 klidné a zdravé životní prostředí, relativně malá hustota
osídlení a dobrá dopravní dostupnost krajského města

 kladné saldo migrace v regionu

 správní  funkce  města  Židlochovice  jako  obce
s přenesenou působností

 platná územně plánovací dokumentace téměř ve všech
obcích regionu (chybí v Unkovicích)

 mezinárodní  význam  dálnice  D2  a  rychlostní
komunikace R52

 účast  obcí  na společných projektech (účelové svazky
pro  budování  a  provozování  především  technické
infrastruktury)

 zpracovávaná strategie rozvoje regionu Židlochovicko

 existence  obecních  sdružení  na  území  regionu
(Cézava, Rajhradsko) 

 rozlehlost území (z hlediska správního řízení) a špatná
dopravní  dostupnost  administrativního  centra
Židlochovic, zvláště pro obce ve východní části regionu

 špatná  dopravní  dostupnost  a  pro  mnohé  obce
velká rozptýlenost státní správy

 zastaralost některých ÚPn

 stárnutí populace

 nižší počet VŠ vzdělaného obyvatelstva

 není dopracován a schválen územní plán VÚC

 většina  obcí  nemá  provedeny  komplexní  pozemkové
úpravy

 vysoká  vyjížďka  za  prací  (nad  50%  ekonomicky
aktivního obyvatelstva)

Příležitosti Hrozby
 podpora  institucionálního  rozvoje  Židlochovic  jako

spádového historického a  správního centra regionu a
podpora rozvoje jeho přirozených subcenter

 spolupráce  měst  a  obcí  na  územním  rozvoji  v rámci
regionu  (záměry  regionálního  charakteru,  převyšující
rámec ÚPD obcí)

 spolupráce při řešení společných projektů pro více obcí
na  úrovni  regionu  s finanční  podporou  strukturálních
fondů EU

 využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru
při realizaci rozvojových projektů

 snižování byrokratické zátěže ve vztahu veřejná správa
– občan

 resortní,  grantové  a  další  doplňkové  zdroje
spolufinancování rozvojových programů

 posílení  vnitřní  identity  regionu  a  autority  Židlochovic
jako přirozeného centra regionu

 spolupráce  s regiony  Cézava  a  Rajhradsko  na
společných projektech

 zpracování  komplexních  pozemkových  úprav  přinese
možnost realizace odvážnějších projektů obnovy krajiny
a doplnění komunikační sítě 

 neschopnost  stanovit  rozvojové  priority  regionu  a
dohodnout  jejich  financování  zbaví  postupně  region
atraktivity  a  konkurenceschopnosti  vůči ostatním
regionům okresu Brno-venkov

 nedostatek přirozené autority Židlochovic vyplývající  z
konkurence subcenter (ekonomicky i počtem obyvatel)
a  z toho  vyplývající  odstředivé  tendence  subcenter  a
jejich spádových obcí

 nedokončené  komplexní  pozemkové  úpravy  mohou
omezit  rozvoj  podnikání  a  obnovy  krajiny  (úprava
vodních toků, cestní sítě, realizace ÚSES) a následkem
toho  snížit  atraktivitu  regionu  (především  z hlediska
rozvoje  podnikání  a  krátkodobé  rekreace  obyvatel
brněnské aglomerace)

 neexistence aktuálního a platného VÚC může ohrozit
realizaci  velkých  infrastrukturálních  záměrů  a  tím
ovlivnit rozvoj regionu

 prohlubování negativních trendů populačního vývoje –
pokles  porodnosti,  demografické  stárnutí  obyvatel
regionu  a  snižování  podílu  ekonomicky  aktivního
obyvatelstva  postupně  zbaví  region  obyvatel
produktivního věku

Životní prostředí
Silné stránky Slabé stránky



 Kvalitní  klimatické  a  přírodní  podmínky,  příznivá
kvalita  ovzduší,  nízká  hluková  zátěž  území,
absence inverzí

 Četné  přírodní  lokality  tvořící  až  nadregionální
kostru ekologické stability

 Četné chráněné krajinné prvky a maloplošná území
unikátního charakteru

 Zbylé  lesy  v  podobě  lužních  lesů  s  dochovanou
florou a faunou, ve státním vlastnictví

 Kvalitní  rybářské  revíry  podporované  biotopy,
vhodnými  k  reprodukci  původních  rybích
společenstev

 Územní  rezervy  a  možnosti  pro  vybudování
kvalitních  vodních  ploch  regionálního  významu  i
ploch pro rekreaci a zalesnění v rámci biologických
rekultivací vytěžených ložisek písků a štěrkopísků
(Bratčice, Hrušovany, Medlov, Ledce)

 Vodohospodářsky unikátní oblast, tzv. rychlá voda
tekoucí  v píscích a  štěrcích  a  rychlá  biodiverzita,
která  umožňuje  po  vytěžení  tvorbu  přírodních
nádrží s vysokou samočistící schopností vody

 Neexistence černých skládek

 Profesionální řešení svozu odpadů

 Vysoký stupeň plynofikace a elektrifikace v obcích
a neznečišťování ovzduší

 Projektová  a  koncepční  příprava  v některých
obcích  -  v rámci  přípravné  územně  plánovací
dokumentace  mají některé  obce  zpracovaný
Generel  zeleně  (Židlochovice  včetně  pasportu
ploch zeleně, Holasice)

 Nízká lesnatost území

 Častá letní sucha

 Vlivy větrné a půdní eroze

 Nedostatek vodních ploch a nedostatečně využité
možnosti pro pobyt a rekreaci v přírodním prostředí
(vybavenost  území  a  návaznost  na  cyklistické
stezky a pobytovou rekreační zeleň, volné plochy
kvalitně  vybavené  pro  pobyt  a  volné  aktivity
v přírodě)

 Málo  krajinné  zeleně  rozptýlené  v  zemědělské
krajině, chybí návaznost obecní -  místní zeleně v
intravilánu  na  okolní  krajinu  a  jejich  vzájemné
propojení

 Nedostatek plně funkční veřejné a zeleně a ploch
zeleně parkového charakteru s dobrou vybaveností
pro občany, a to jak pro krátkodobý oddech, tak i
rekreační a volný pobyt v přírodě 

 Nedostatečné funkční propojení jednotlivých prvků
a  ploch  zeleně  -  kvalitní  liniová  a  sídelní  zeleň
(stromořadí,  aleje,  zelené  pásy,  zeleň  v obytné
zástavbě),  logické  propojení  jednotlivých
urbanizovaných  prostorů,  naváděcí  zelené  linie,
přirozené spojnice mezi obytnými celky) 

 Nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům

 skladebné prvky ÚSES v ÚPD obcí regionu nejsou
rozpracovány  na  úroveň  jednotlivých  parcel
(schematické  a  nepřesné  vymezení  jednotlivých
skladebných  prvků  ÚSES)  a  nerespektují  tak
majetkoprávní  vztahy;  zpracovaný  systém
nadregionálních a regionálních ÚSES není zahrnut
do všech územních plánů obcí

 Lokální   ekologické  zátěže  -  problémy  likvidace
kejdy,  nebezpečí  kontaminace  podzemní  vody
(nevybavenost kanalizací a ČOV)

 Ekologické nebezpečí z těžební činnosti

 Obce většinou nemají - až na výjimky - zpracovaný
koncepční plán rozvoje, obnovy a tvorby zeleně ani
komplexní plán ochrany a péče, který by stanovil
priority  a  postupný  rozvoj  a  obnovu  jednotlivých
částí  a  ploch  (Generel  zeleně,  pasport  ploch
zeleně) 

 Absence krajinného plánu a hloubkového
hodnocení potenciálů a limitů celého území
s ohledem na jeho využití a rozvoj 

Příležitosti Hrozby



 udržování kvality stávajících lužních lesů a porostů
doprovodné  zeleně  a  její  rozvoj  (revitalizace  a
obnova)  podle  kvalitního  koncepčního  programu
(krajinné plány, ÚSES)

 zalesňování  méně  úrodných  a  zemědělsky
nevyužívaných  půd,  vytěžených  území,  obnova
přirozených biotopů

 revitalizace  a  rekultivace  vytěžených  prostor  a
jejich převedení  na území  s rekreačním využitím,
zvýšení  rekreačního  potenciálu  území  a  jeho
atraktivity s nadregionálním významem 

 obnova  krajiny  -  možnost  výrazného  oživení
krajinného  rastru  převedením  velkého  množství
ploch na trvalé vegetační a přírodní formace (vodní
plochy, trvalé travní porosty, lesy, )

 důsledné komplexní postupy při  budování čističek
odpadních vod  v obcích, obnova čistoty a kvality
toku řeky Svratky a Litavy 

 úprava  struktury  zemědělské  výroby  a  uplatnění
opatření  regionální  správy  v přístupu
zemědělských  podnikatelských  subjektů
v hospodaření s odpady a hnojení půd

 rozvoj a podpora tradičního charakteru zemědělské
výroby - vinařství, ovocnářství, zelinářství a chovu
ryb

 obnova stávajících vodních ploch

 zapracování  ÚSES  do  územně-plánovací
dokumentace  obcí,  regionální  a  lokální  ÚSES  a
postupná  realizace  metodologie  a  navržených
opatření,  zajištění  legislativní,  technické  a
investiční  podpory  při  realizaci  ÚSES  v regionu
(dotační tituly MŽP, možnosti čerpání z investičních
fondů  EU,  zajištění  potřebné  projektové  přípravy
pro jejich uskutečnění) 

 ohrožení  existence lužních  lesů,  porostů  krajinné
zeleně a doprovodné zeleně vodotečí nevhodnými
hospodářskými  postupy  (snižování  hladiny
podzemních vod, těžba, nevhodné obdělávání půd)

 nebezpečí  zhoršení  kvality  vody  a  celého  území
(nedůsledné provádění realizace ČOV)

 zhoršování  kvality  podzemních  vod  a  toků  při
nedodržení  komplexních  opatření  pro  regulaci
nadměrného hnojení a důsledného odkanalizování
jímek

 kalamitní  výskyt  chorob  a  lesních  škůdců  při
porušování  ekologické  rovnováhy  krajiny  a
jednotlivých biotopů 

 zvyšování nebezpečí půdní eroze a kvality krajiny
(nevhodné  hospodářské  postupy,  málo
zalesněných  území  a  málo  diferencovaný
jednotvárný  krajinný  rastr,  nedodržování  ÚSES,
disproporce  mezi  lokálními,  regionálními  a
nadregionálními  orgány  ochrany  přírody  a
územního plánování)

 nedostatečná  příprava  oblasti  pro  rekultivace  a
regeneraci vytěžených území (jasný rozvojový plán
území,  technické a  investiční  zajištění  projektů  a
jejich realizace) může způsobit devastaci území a
výrazné  snížení  jeho  kvality  s dlouhodobým
ohrožením  

 neřešení koncepčních a dílčích dokumentací pro
rozvojové plochy v návaznosti na řešení ÚSES
znemožní čerpání státních dotací z fondu ŽP pro
obnovu a regeneraci ploch vymezených v ÚSES a
realizaci  programu ozdravných a biotechnických
zásahů obnovy a regenerace krajinné zeleně 

Doprava + technická infrastruktura
Silné stránky Slabé stránky



 základní  kostru  regionu  tvoří  radiálně  i
tangenciálně  vedené  (vůči  Brnu)  komunikace
II.třídy,  region  je  protkán  hustou  sítí  komunikací
III.třídy

 regionem procházejí významné silniční (D2, R52) a
železniční tahy (trať č.250)

 výborné  územně  technické  podmínky  pro  rozvoj
cyklistické dopravy

 dostatečná  kapacita  a  vyhovující  kvalita  vodních
zdrojů,  téměř  všechny  obce  (mimo  Medlova  a
Přísnotic) jsou napojeny na veřejný vodovod

 všechny  obce  regionu  jsou  plynofikovány
s dostatečnou výkonovou rezervou pro další rozvoj
území

 až na výjimky dobrý stav elektrické rozvodné sítě a
trafostanic s dostatečnou výkonovou rezervou pro
další rozvoj území

 všechny obce  regionu jsou telefonizovány, území
je 100% pokryto TV kabelem

 nedořešená  spádovost  a  nedostačující  dopravní
obslužnost hromadné dopravy mezi Židlochovicemi
a vzdálenějšími obcemi (především východní část
regionu) zejména při návštěvách polikliniky a úřadů
státní správy

 více než polovina obcí  není  napojena na ČOV a
jejich území není odkanalizováno

 radiální  komunikace,  směřující  do  Brna,  svým
významem výrazně převyšují tangenciální dopravní
síť

 dálnice  D2  dělí  region  z hlediska  dopravní
obslužnosti na dvě části 

 není dokončena síť cyklistických stezek (především
pro  cesty  do  školy,  do  zaměstnání,  pro
krátkodobou  rekreaci),  případně  vedou  po
frekventovaných komunikacích

 nejsou  realizovány  plánované  obchvaty  obcí  na
II/416 (Blučina)

 nezrekonstruované  silniční  průtahy  obcemi  na
II/425 (Vojkovice, Židlochovice)

 špatný  technický  stav  velké  části  státních  silnic
III.třídy

 ve  většině  obcí  není  dokončena  rekonstrukce
místních  komunikací  (chodníky,  veřejná
prostranství, odstavná stání, veřejné osvětlení …)
vzhledem  k nedokončené  pokládce  inženýrských
sítí, především kanalizace

 sjezdy z dálnice a rychlostní komunikace (exit
Blučina, Ledce) nejsou využity jinak než dopravně 

Příležitosti Hrozby



 dořešení  přijatelné  dopravní  dostupnosti
Židlochovic pro všechny obce regionu, především
lepší organizací a doplněním HD

 dobudováním komplexního odkanalizování regionu
se výrazně zlepší kvalita ŽP, zejména kvality vod;
dokončení  těchto  poměrně  finančně  náročných
investic umožní obcím plánovat další rozvoj

 vybudování  plánovaného  obchvatu kolem Blučiny
(II/416)  ulehčí  dopravnímu  zatížení  obce,
zjednoduší  napojení  regionu  na  D2  a  zrychlí
dopravní průjezd regionem ve směru Z – V

 po  dokončení  pokládky  a  rekonstrukce
inženýrských  sítí  a  následné  rekonstrukci  a
modernizaci  místních  komunikací  se  ve
většině obcí  regionu  významně  zvýší  kvalita
bydlení

 dobudování  sítě  cyklostezek  zajistí  vyšší
bezpečnost  dojíždějícím do  škol  a  zaměstnání  a
dále zvýší atraktivitu regionu pro cykloturistiku

 včasná  projektová  i  finanční  příprava  projektů
vhodných ke spolufinancování ze státních fondů i
strukturálních fondů EU

 při  rekonstrukci  místních  komunikací  lze  vyřešit
chybějící plochy pro stání a parkování vozidel

 zajistit  komunikační propojení  všech obcí  regionu
bez  použití  rychlostních  komunikací  (Popovice,
zákaz  použití  dálnic  a  rychlostních  komunikací
cyklisty) 

 neřešení dopravní dostupnosti státní správy může
v budoucnosti zapříčinit nespokojenost obyvatel a
následné  odstředivé  tendence  některých  obcí
regionu  směrem  k Brnu,  případně  dopravně
dostupnějším pověřeným obcím

 nespokojenost  s dopravní  dostupností  zdravotní
péče způsobí postupnou ztrátu klientely polikliniky
a  pohotovostní  služby  v Židlochovicích;  následně
dojde  ke  zhoršení  ekonomiky  provozu  těchto
zařízení

 časový odsun plánované výstavby a rekonstrukce
inženýrských sítí (zejména kanalizace) a následné
rekonstrukce a modernizace místních komunikací
může  významně  zpomalit  další  stavební  a
investiční rozvoj v regionu

 časový  odsun  plánovaných  dopravních  investic
(obchvatů  a  průjezdů)  na  regionálních  tazích
postupně přetíží dopravní síť a sníží kvalitu bydlení
v obcích

 nerealizací  konečných úprav místních komunikací
a  protihlukových opatření  na silniční  a  železniční
síti  dojde  k postupnému  zhoršení  kvality  ŽP
(zejména prašnosti a hlučnosti)

 nedokončení  komplexních  pozemkových  úprav
může  uškodit  realizaci  komunikační  sítě  a
následnému zpomalení investiční činnosti v regionu

 nezainvestované a nepřipravené průmyslové a
obchodní zóny nejsou konkurenceschopné
s ostatními regiony v kraji 

Hospodářství 

(ekonomika a trh práce)
Silné stránky Slabé stránky



 Tradiční regionální průmyslová centra (Hrušovany,
Rajhrad) 

 Blízkost  brněnské  aglomerace  snižuje  míru
nezaměstnanosti

 Dostatek vymezených a v  ÚPD obcí schválených
lokalit pro rozvoj podnikatelských aktivit

 Výborné podmínky pro rozvoj vybrané zemědělské
produkce  (zejména  obilovin,  slunečnice,  ovoce  a
zeleniny,  vinné  révy,  chov  prasat  a  drůbeže  a
produkci  vajec,  včetně  finalizace  prvovýroby  pro
trh)

 Existence  informačního  místa  pro  podnikatele  v
Židlochovicích (pobočka OHK Brno-venkov)

 Existence  dislokovaného  pracoviště  Úřadu  práce
Brno-venkov v Židlochovicích

 Tradice těžby písků a štěrkopísků

 nedostatečná tvorba nových pracovních míst přímo
v regionu

 většina vymezených průmyslových zón v ÚPD není
připravena k okamžitému nabízení investorům

 nedostatečná  úroveň  výměny  informací  mezi
veřejným a podnikatelským sektorem

 nedostatečná  zpracovatelská  základna  pro
zemědělské produkty

 existence  nevyužitých  a  chátrajících  areálů
především zemědělských podniků (areály bývalých
JZD)  a  podniků  potravinářského  průmyslu
(například  cukrovar  v Židlochovicích),
tzv.brownfields; technický stav „brownfields“ snižuje
zájem potencionálních investorů

 nedostatek  kvalifikované  pracovní  síly  v regionu,
„nasávací“ efekt Brna

 absence  tradičních  řemesel  a  „venkovského“
průmyslu

 existence  „rizikových  skupin“  z hlediska
zaměstnanosti – především matek s malými dětmi
a čerstvých absolventů škol

 nejsou provedeny komplexní pozemkové úpravy na
více než polovině území regionu

 absence odborných středoškolských a učňovských
zařízení v regionu (pouze SOU a SOŠ zahradnické
v Rajhradě)

 chybí infrastruktura vědecko-výzkumné základny

 nerozvinutý realitní trh

 malá koupěschopnost obyvatelstva
Příležitosti Hrozby



 rozvoj malého a středního podnikání s důrazem na
inovační zaměření

 rozvoj  veřejno-soukromého  partnerství  a
komunikace,  aktivní  přístup  obecních  samospráv
„after care“

 využití příznivých klimatických a půdních podmínek
pro  efektivní,  ekologicky  ohleduplnou  a
konkurenceschopnou zemědělskou produkci

 zhodnocování zemědělské prvovýroby její finalizací
přímo v regionu

 další  rozvoj  zpracovatelského průmyslu  ve vazbě
na místní zemědělskou produkci

 rozvoj  manufakturní  a  rukodělné  výroby  a
terciárního  sektoru  v závislosti  s očekávaným
rozvojem  cestovního  ruchu  může  být  řešením
zaměstnanosti  rizikových  skupin  obyvatelstva
(matek s malými dětmi, hendikepovaných a tělesně
postižených)

 rozvoj  zařízení  podnikatelské  infrastruktury  –
podnikatelské inkubátory,  hospodářské a  servisní
parky

 aktivní  spolupráce  s OHK  –  nastartování
vzdělávacích  a  informačních  programů  pro
podnikatele,  spolupráce  s  podnikateli  sousedních
regionů (Slovensko, Rakousko)

 aktivní  spolupráce  s OHK  –  navázání  dialogu
podnikatelské  sféry  a  školských  zařízení  a  jejich
zřizovatelů  (zaměření  učebních  osnov,  kvalita  a
použitelnost  absolventů  v praxi,  pružnost  ve
změnách  náplně  učebních  oborů  dle  potřeby
ekonomiky regionu)

 průběžné zainvestování ploch určených územními
plány  obcí  k zástavbě  obytnou,  občanskou  i
průmyslovou  výstavbou  přivede  do  regionu
potencionální  investory  a  zvýší  kladné  saldo
migrace

 sjezdy z dálnice a rychlostní komunikace v regionu
(D2  Blučina,  R52  Ledce)  jsou  do  budoucna
výhodné  plochy  pro  umístění  průmyslových  a
obchodních zón

 Možnost budování lokalit pro průmyslovou výrobu
nadregionálního významu  

 konkurence sousedních regionů a „nasávací efekt“
Brna

 snižující  se  podíl  ekonomicky  aktivního
obyvatelstva

 nízká efektivnost státní podpory rozvoje malého a
středního podnikání

 nedostatek investičního kapitálu

 nedostatečná  komunikace  mezi  podnikateli  a
veřejnou správou

 nezájem  investorů  o  revitalizaci  opuštěných
zemědělských a průmyslových areálů a objektů

 chátrající  vzhled  (částí)  obcí  v důsledku
nerozvíjejících se podnikatelských aktivit

 nezájem investorů investovat na území regionu

 zhoršení dopravní obslužnosti regionu hromadnou
dopravou

 klesající kupní síla obyvatelstva

Sociální infrastruktura

(bydlení, OV, sport, kultura, volný čas, školství, zdravotnictví a sociální péče)
Silné stránky Slabé stránky



 spojení komfortu příměstského bydlení s nabídkou
veškeré  občanské  vybavenosti  velké  sídelní
aglomerace v rozumné dojížďkové vzdálenosti

 silná tradice individuální výstavby, vysoký podíl bydlení
v rodinných domech

 kvalitní  technické vybavení  bytů (úplná elektrifikace a
plynofikace)

 dostatečná nabídka ploch vymezená ÚPD obcí pro
novou bytovou výstavbu

 uspokojivá regionální síť mateřských a základních
škol

 dopravně  dobře  dostupná  a  bohatá  nabídka
středního a vysokého vzdělávání v krajském městě

 dobře  dostupná  a  dostatečně  strukturovaná
nabídka privátní lékařské péče

 dopravně  dobře  dostupné  nemocnice  v krajském
městě

 probíhající  a  plánovaná  výstavba  sociálního
bydlení pro seniory

 existence pečovatelské služby v Židlochovicích

 slušná  nabídka  jednoduchých  a  víceúčelových
otevřených sportovišť ve všech obcích regionu

 možnost pořádání kulturních, společenských nebo
sportovních akcí v krytém prostoru ve všech obcích
regionu

 bohatý kulturní a společenský kalendář ve většině
obcí regionu

 aktivní a dobře fungující spolková činnost téměř ve
všech obcích regionu

 obecní  knihovna  ve  většině  obcí  regionu  (není
v Ledcích, Popovicích a Otmarově)

 snadno  dostupná  kulturní  a  sportovní  zařízení
krajského města

 poliklinika a pohotovostní služba v Židlochovicích

 existence  pedagogicko-psychologické  poradny
v Židlochovicích

 existence speciální školy v Židlochovicích

 činnost ZUŠ v Židlochovicích a dalších uměleckých
sdružení  v rámci  mimoškolních  aktivit  a  obecní
spolkové činnosti 

 špatná  dopravní  dostupnost  státní  správy,
polikliniky  a  pohotovostní  služby  sociální  péče  a
škol  v Židlochovicích,  především  pro
obyvatele východní části regionu

 doposud velký podíl nekvalitního bytového fondu

 chybí  nabídka  „startovního“   nebo  nájemního
bydlení pro mladé rodiny a sociálně slabší občany

 neexistence  „chráněných  dílen“  -  pracovišť  pro
hendikepované spoluobčany

 kryté sportovní a společenské prostory jsou často
ne  zcela  vyhovujícím  provizoriem  (tělocvičny  při
ZŠ) a ve špatném technickém stavu

 v regionu  je  nedostatek  přírodních  koupališť
s potřebnou infrastrukturou

 diskutabilní  úroveň  a  nedostatečné  vybavení
malotřídních škol v regionu

 neuspokojivý  stavebně  technický  stav  kulturních,
historických  a  architektonických  památek  a  absence
jejich smysluplného využití

 nedostatečná  nabídka  středního  a  zvláště
učňovského vzdělávání přímo v regionu,  reagující
na potřeby místního trhu

 poptávka  po  pečovatelských  službách  převyšuje
nad nabídkou

 absence  činnosti  nestátních  neziskových
organizací (NNO) v sociální sféře

 snižující  se  počet  žáků mateřských  a  základních
škol

 absence  zařízení  pro  rizikové  skupiny  obyvatel
(azylové domy, poradenská centra) 

 blízkost velkých nákupních center na okraji Brna
likviduje místní drobné obchodníky 

Příležitosti Hrozby



 nabídka klidnějšího životního stylu s bohatým kulturním
a  společenským  zázemím  a  maximálním  využitím
výhod blízkosti a dostupnosti Brna

 územní a technická příprava nových lokalit pro rozvoj
bydlení

 výstavba některé z forem startovního/sociálního bydlení
umožní  etablovat  se  v  regionu  té  části  místní  mladé
generace,  která  si  přeje  od  počátku  svého
produktivního věku vést samostatný život nezávisle na
rodičích

 výstavbou bydlení pro starší generaci (DPS, penziony
pro důchodce) lze uvolnit  chátrající domovní fond pro
mladší a ekonomicky silnější generaci

 aktivní  řešení  problémů sociálně  potřebných  obyvatel
(především  starších  a  hendikepovaných)  utuží
mezilidské  vztahy  a  posílí  pocit  obecní  a  regionální
sounáležitosti a lokálního patriotismu

 v oblasti  sociální  péče  je  prioritou  koordinace,
spolupráce a dělba práce mezi obcemi regionu

 využití  školních  a  společenských  prostor  pro
mimoškolní a volnočasovou zájmovou činnost podpoří
ekonomiku těchto zařízení  a zároveň i  atraktivitu škol
z hlediska zájmu žáků i rodičů o docházku

 pocit  příslušnosti  k regionu  podpoří  vznik  a  rozvoj
neziskových  organizací  a  stimulace  občanů
k dobrovolné  práci  v sociální,  kulturní  a  sportovní
oblasti

 rozšíření internetu umožní snazší přístup k informacím

 zřízením  regionálního  fondu  pro  bydlení  lze  pomoci
ekonomicky  slabším  obyvatelům  s údržbou  a
rekonstrukcí bytového fondu

 podporu  a  zachování  nezbytné  sítě  občanské
vybavenosti  lze  v potřebných obcích řešit  motivačním
pronájmem obecních prostor 

 neřešení  dopravní  dostupnosti  zbaví  zařízení
v Židlochovicích (polikliniku,gymnázium …) klientů/žáků
z hůře  dostupných  obcí  regionu,  především  z jeho
východní  části  (konkurence  dopravně  výhodnějšího
Brna)

 nezachycení vývojových trendů ve školství (narůstající
technická  vybavenost  škol,  zvyšující  se  pedagogická
úroveň,  podpora  jazykové  a  počítačové  vybavenosti,
bohatá  nabídka  mimoškolních  aktivit)  zbaví  školy
konkurenceschopnosti v rámci regionu i mimo něj

 možný  nárůst  sociopatologických  jevů  jako  důsledek
nedostatku  a  neatraktivity  nabídky  volnočasových
aktivit, zvláště ve větších obcích regionu

 absence projektů revitalizace cenných objektů v regionu
a  s tím  související  nedostatek  finančních  zdrojů  na
opravu dále zhorší jejich stavebně technický stav

 systém sociálních služeb bude nepřipraven a nezachytí
s předstihem  demografický  vývoj  (systém
pečovatelských služeb a dalších služeb pro seniory)

 systém  sociálních  služeb  bude  nepřipraven  a
neschopen  reagovat  na  předpokládaný  vývoj
společensky  nežádoucích  jevů  (chudoba,  drogy,  růst
kriminality)

 v důsledku nepříznivého demografického vývoje dojde
ke snižování vnitřního potenciálu území

 hrozba snižování potenciálu regionu v důsledku
přetrvávající nižší vzdělanosti obyvatel

Cestovní ruch a rekreace 
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 region  je  přirozeným  zázemím  brněnské
aglomerace pro krátkodobou turistiku 

 region  má  výborné  podmínky  pro  cykloturistiku,
především  pro  rodiny  s dětmi  a  méně  zdatné
cykloturisty  (zapojení  do  projektů  cyklotras,  přes
region vedou dálkové i regionální cyklotrasy)

 region  má  výborné  podmínky  pro  vinařskou
turistiku

 region  má  výborné  a  v rámci  ČR  mimořádné
podmínky pro loveckou turistiku

 zřízení  regionálního  turistického  informačního
centra v Židlochovicích

 na  území  regionu  se  nacházejí  archeologické
nálezy únětické kultury z doby bronzové

 na území regionu se nacházejí kulturně historické
památky  nadmístního  významu  (benediktinský
klášter  v Rajhradě,  zámek  s parkem
v Židlochovicích a další)

 v regionu  je  umístěna  stálá  expozice  kovářství
v barokní kovárně (pobočka TM v Brně)

 sousedství  významných  turistických  destinací
(Slavkovské  bojiště,  Lednicko-valtický  areál  a
Pálava)

 některé pořádané kulturně společenské a sportovní
akce v regionu jsou nadmístního významu

 existence a činnost regionu Cézava 

 regionu chybí výrazná/věhlasná turistická atrakce

 chybějící  turistická  infrastruktura  (především
ubytovací a stravovací služby, jejich nedostatečně
diverzifikovaná nabídka)

 nedostatečná nabídka zeleně a vodních ploch

 nedostatečná infrastruktura pro rozvoj cykloturistiky

 chybějící makreting CR

 nízká kvalita většiny poskytovaných služeb

 obtížné získávání úvěrů pro podnikatelské záměry
v oblasti CR

 absence systému pobídek a motivačních kroků pro
zapojení CR do ekonomiky regionu

Příležitosti Hrozby



 prozatím  nevyužitý  potenciál  vinařství  a
cykloturistiky

 nedostatečně  využitý  potenciál  Benediktinského
kláštera v Rajhradě

 příprava archeoparku v Blučině

 dostatek  a  kvalita  stravovacích  a  ubytovacích
kapacit  prodlouží  průměrnou  délku  pobytu
návštěvníků regionu

 vzhledem ke  vzdálenosti  Brna  prostor  pro  rozvoj
kongresové turistiky

 navázání  spolupráce  vznikajícího  IC  a  provázání
informačního systému s IC sousedních turistických
destinací včetně Brna

 vytvoření  koncepce cestovního  ruchu  pro  region,
založené  na  specifických  charakteristikách  a
potenciálu území

 tvorba produktů cestovního ruchu

 rozvoj  cestovního  ruchu  přinese  nové  pracovní
příležitosti  (především  v terciérní  sféře)  a  nové
zdroje příjmů

 výhledový  potenciál  tvorby  nových  rekreačních
oblastí v rámci rekultivace vytěžených dobývacích
prostorů 

 spolupráce s regionem Cézava 

 cestovní  ruch  se  nerozvine  bez  profesionálního
managementu a kvalitních produktů CR



IV. PŘÍLOHY



1. KULATÝ STŮL – EKONOMIKA

„KULATÝ STŮL – EKONOMIKA“
Strategie rozvoje Židlochovického regionu, 29.9.2004

Přítomni: dle prezenční listiny

Starostka Kratochvílová (Židlochovice):

- přivítání zúčastněných, obecný úvod

Stejskal (Saura):
- poděkování  a  úvod,  co  je  a  proč  se  zpracovává  strategie  rozvoje,  popis  metodiky  zpracování,  význam

„kulatých stolů“ a seznámení s diskuzními body

Trh práce:
Starosta Husák (Těšany):

- za překážku oživení  trhu práce považuje cenu pracovní  síly,  kterou prodražuje nastavený  státní  daňový  a
odvodový systém

- pro možnost zaměstnávání ve veřejné sféře (veřejně prospěšné práce) platí totéž, vzhledem k výši rozpočtu si
obec  nemůže  dovolit  zaměstnávat  v TPP,  pouze na základě dohody  o  provedené práci,  možná hodinová
sazba (35 – 40 Kč/hod.) uspokojuje pouze důchodce 

- prosazují  povinnost  nezaměstnaných  pracovat  pro  veřejnou  sféru,  ale  na  druhé straně  mají  vážné  obavy
(pokud nařízení / zákon projde) z povinnosti obce zaměstnávat tyto občany v TPP

Šrámek (VaK Židlochovicko):
- z hlediska možné konkurence vytváří Brno konkurenční prostředí pouze velkým podnikům

Floder (Bronze Age):
- blízkost Brna považuje za výhodné (z hlediska finanční dostupnosti technické infrastruktury (telefon, internet),

ostrahy nebo získávání odborných profesí)
(zástupce Xella ??):

- necítí  Brno  jako  konkurenci,  mimo  jiné  i  vzhledem  k finančním  nárokům  na  dopravu,  naopak  sami
zaměstnávají jak zaměstnance z Brna, ale např. i Vyškovska

- v rámci  koncernu  jsou  schopni  porovnat  cenu  pracovní  síly,  srovnatelné  se  Slovenskem,  západní  Evropě
dražší

Zemědělství:
Vávra (Zemos):

- v rámci regionu hospodaří pouze na katastru Nosislavi
- perspektivu zemědělství nevidí optimisticky (z hlediska výše výdělku v neodborných profesích není o tuto práci

zájem, naopak o vysoce odborné profese v oblasti vinařství a ovocnářství mezi studenty není zájem – nerostou
odborníci a jejich počet je už nyní omezený), z toho vyplývá, že pracovní síla je v zemědělství větší problém
než ekonomika zemědělství

- Brno  naopak  cítí  jako  konkurenční  –  nezemědělské  podniky  odsávají  odborné  profese  ze  zemědělství
(opravářství, doprava)



V rámci diskuze:
- zmíněn obecný problém nekvalitních zaměstnanců a mezery v zákoníku práce, které neumožňují okamžitou

výpověď za porušení pracovní kázně (alkoholismus …), řešením pracovní knížky ??
Trh práce + služby:
Stejskal:

- služby jsou klíčové především pro CR
Floder:

- Židlochovicko má obrovský potenciál, pomocí dálnic dobře přístupné i např. z Olomoucka, Rakouska
- podnikatelským záměrem Bronze Age je archeopark, který umožní rozvoj doprovodných služeb = prostor pro

podnikatele v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a dalších atrakcí = synergický efekt
- k nastartování rozvoje CR na Židlochovicku chybí nosné velké lákadlo 

Husák:
- navazuje na pana Flodera: Těšany mají turistické atraktivity – kovárna (Technické muzeum), Šinkvický dvůr

(koně), ale chybí ubytovací, stravovací a ostatní turistické služby
- sousedství  regionu  s  turistickými  lákadly  (LVA,  Slavkovské  bojiště,  Klobouky)  také  představuje  turistický

potenciál Židlochovicka
Floder:

- nezastupitelná role regionu = TIC = propagace = informovanost = produkty CR
Husák:

- hledisko pracovní síly: perspektiva dobrého a dlouhodobého výdělku může překlenout stávající potíže s cenou
pracovní síly

- v regionu chybí  servis pro začínající podnikatele s minimálním počtem zaměstnanců (v Těšanech takovýto
seminář uspořádala radnice) = podpora malého podnikání

Průmyslová výroba:
(zástupce Siad?? Rajhradice):

- pro úspěšný rozvoj nutno natáhnout do regionu průmysl
- podnikatelům v regionu chybí informovanost – ne co bylo, ale co bude

Kratochvílová:
- vidí rychlé řešení v IC, nově budované IC už spolupracuje s IC v okolí, připravuje internetové stránky
- jsou ochotni i objíždět obce a z OÚ získávat informace, ale je to o kontaktech a komunikaci s podnikatelskou

sférou
Richterová (OV+RR MěÚ Ž.)

- připravované stránky: www.zidlochovicko.cz
- podle zájmu lze vytvořit i odkazy, případně prezentaci podnikatelů

(zástupce Siad??):
- stačí přehled služeb

Kratochvílová:
- rádi by poskytovali informace komplexní, ze všech oblastí regionu, tedy i průmyslu

Jagošová: (OV+RR MěÚ Ž.)



- upozornění  na  nesoulad  konceptu  územní  prognózy  JmK  s představami  regionu  o  velikosti  a  rozmístění
průmyslových zón v důsledku mnohdy problematických regulativů ÚP obcí

Svoboda (Výroba domácích knedlíků, Blučina):
- z vlastní zkušenosti: z 90% obce nejsou připraveny na příchod podnikatelů do obce

Husák:
- technická připravenost v obcích různá, zainvestování průmyslových ploch je většinou pro obce velmi náročné
- ve SWOT zohlednit otázku brownfields

Stejskal:
- revitalizace brownfields je finančně náročnější než výstavba na zelené louce

Rekultivace vytěžených území:
Opekár (GET):

- zpracovatelé  průzkumů  a  studií  využití  území  (pro  těžaře  i  MŽP),  výsledky  práce  mohou   se  souhlasem
objednatele poskytnout

- na syrovicko – iváňské terase se nachází voda místně (uzavřené lokality), zásoby podzemní vody se nacházejí
mezi Němčičkami a Bratčicemi a směrem na Židlochovice, vzniklá vodní plocha v součtu by činila desítky ha

- jediný  argument  proti  těžbě  z vody  je  návrat  půdy  do  ZPF  (variantou  je  kombinace  rekreačních  ploch  a
mokřadů), považuje blokování těžby z vody za neoprávněné

- ačkoliv výsledný efekt rekultivace je v horizontu desítek let, s vlastní těžbou lze započít během několika let
- nutná podpora obcí
- problematiku nutno soustředit do elaborátu = průkazný argument pro povolení těžby z vody

v rámci diskuze:
- otázka využitelnosti území pro rekreaci i v průběhu těžby
- ochrana ZPF x ložisková ochrana = schizofrenní situace
- stupeň bonity půdy nemá objektivní vypovídací schopnost, je to celostátní měřítko, ale  nepočítá s místními

faktory
- těžba z vody má podporu v horním zákoně

Kašparec (Drumapo):
- celý proces těžby a následné rekultivace je dlouhodobý proces, před 3 lety zpracovali aktualizaci rekultivace

území (VKP v těžebním prostoru u Bratčic je následek těžby ze 70.let)
- potřebují pomoc proti striktnímu stanovisku MŽP
- argument vysoké bonity půdy není zcela objektivní (výsušné půdy = bonita spíše III.-IV.)
- pro jiné než zemědělské využití hovoří sjezd z R52 a možnost ozvláštnění krajiny

v rámci diskuze:
- jaký je názor vlastníků půdy? – vše je jen otázkou peněz

Vlachová (GET) :
- požádala účastníky diskuze o podněty a argumenty ke zpracovávaným studiím firmou GET

Jagošová:
- nutno  deklarovat  politickou  vůli  v regionu  vůči  oficiálnímu  stanovisku  MŽP  na  základě  zpracovaného

strategického rozvojového plánu území



Dopravní obslužnost:
V rámci diskuze:

- nosné téma regionu
- zejména Nesvačilka, Moutnice, Těšany a Žatčany jsou dopravně velmi omezeny 
- problém se týká především státní správy, ale i sociální infrastruktury, zdravotnictví, dosažitelnosti  informací

(OHK, …) od 2005 bude v Ž. umístěno i středisko státní soc.podpory
- na druhé straně oproti  Brnu je  velkou výhodou Židlochovic  rychlost  jednání  (vše v místě,  nejsou problémy

s parkováním … do určité míry je tak stále kompenzována omezená přístupnost)
- zřídit spoj není problém, ale zajistit naplněnost = ekonomika provozu
- státní správa spoje nenaplní, chybí velký subjekt (strategický zaměstnavatel) v Židlochovicích, který by zajistil

podmínky pro dobrou dopravní obslužnost 
- variantou řešení je zřízení detašovaných pracovišť ve východní části regionu (Těšany??)
- železniční a autobusové spoje na sebe nenavazují = nutná koordinace
- otázka sezónnosti dopravy = výkyvy v tržbách
- při řešení problému nezapomenout na IDS (od 2006 vstoupí do hry Sokolnice – další dopravní uzel)
- otázka budoucnosti HD – nepředpokládá se trend směrem k individuální dopravě? – odpověď: trend západní

Evropy je HD, ovšem kvalitativně na zcela jiné úrovni
- uvažují  Ž.  s výstavbou  parkovacích  garáží?  Odpověď:  v rámci  re-kce  II/425  předpokládá  město  rozšíření

parkovacích míst (před paneláky), ne výstavbu objektů
Opekár:

- upozornil na pravděpodobnost vytvoření cestních pilířů ze silnic III.třídy po těžbě písků = v rámci rekonstrukcí
dobré uvažovat s možným zahloubením

Technická infrastruktura:
v rámci diskuze:

- obecný problém odvodu dešťových vod = rovinatý terén regionu, málo vodotečí
Husák:

- v rámci regionu Cézava vzniká projekt krajinotvorby – do konce roku 2004 (měl by řešit i tyto záležitosti)
Šrámek:

- v rámci  regionu  několik  subjektů,  které  se  starají  o  vodu  a  splašky,  za  SvaK  Ž.:  problém  v území  není
s kvantitou, ale kvalitou, zdroje vody jsou ohrožovány v záplavovém území Svratky, předpoklad řešení – Vírský
přivaděč

Informace a podnikatelský servic, spolupráce soukromého a veřejného sektoru:
Pohanka (OHK):

- informace o zřízeném Informačním místě pro podnikatele (IMP) a jeho službách
- výzva vůči obcím – informovat podnikatele o existenci IMP, informační servis zdarma
- v měsíci září končí státní dotace na provoz IMP, dále bude hrazeno z členských příspěvků příp.grantů

Husák:
- region i obce potřebují lepší marketing



- vytvoření infokiosků je ovšem nákladná záležitost
Kratochvílová:

- nabídka pro IMP OHK: pro distribuci  informací podnikatelům mohou využít  distribučního systému pověřené
obce Ž., problém je zahlcenost starostů a časové možnosti předat informace dál

v rámci diskuze:
- hodnocení účasti na Regiontouru: s výsledkem letošní účasti spokojenost, Ž. se budou účastnit znovu, rozšíří

výstavní plochu, v současné době oslovují obce – ty by měly oslovit své podnikatele

Závěr:
Kratochvílová:

- poděkování zúčastněným

Zapsala: Albrechtová, Saura Brno



2. KULATÝ STŮL – NEZISKOVÝ SEKTOR

„KULATÝ STŮL – NEZISKOVÝ SEKTOR“
Strategie rozvoje Židlochovického regionu, 30.9.2004

Přítomni: dle prezenční listiny

Starostka Kratochvílová (Židlochovice):

- přivítání zúčastněných, obecný úvod
Stejskal (Saura):

- poděkování  a  úvod,  co  je  a  proč  se  zpracovává  strategie  rozvoje,  popis  metodiky  zpracování,  význam
„kulatých stolů“ a seznámení s diskuzními okruhy

Trh práce:
Stejskal:

- shrnutí problematiky ŽP, jak vyplynulo z prováděných analýz
Richterová (OV+RR MěÚ Ž.):

- otázka směrem k ředitelům škol: prostor ekologickým aktivitám a iniciativa studentů ve školách
Šrámek (region Cézava):

- důsledkem zemědělské činnosti chybí v regionu lesy
- cítí dva základní problémy regionu: deficit vody a eroze na Výhonu, v rámci regionu Cézava se zpracovává

studie Regionální plán ÚSES a ozelenění  … (významnou částí zasahuje i obce Ž.), dobré výsledky studie
zapracovat do strategie Židlochovicka

Stejskal:
- cítí region obavy z dalších povodní, jsou hotovy a dostatečné protipovodňové úpravy?

Kratochvílová:
- v zátopovém území se nacházejí Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany a Nosislav
- práce na opatřeních nejsou hotovy, je to otázka peněz, otázka nadregionální – spadá do kompetence Povodí

Moravy
- zabezpečena ochrana vodních zdrojů pro 12 obcí

Husák:
- východní části regionu nehrozí povodně , ale přívalové deště, výše zmiňovaná studie řeší budování poldrů –

zčásti i pro rekreaci
- školám chybí učebnice o regionu a v ní kapitola ŽP jako celku (jeden z projektů?)
- v Těšanech připraven projekt k realizaci = minibotanická zahrada z bývalého hřbitova, prozatí nejsou finance,

snaha vyhlásit VKP
- v okolí i jiná místa vhodná jako VKP, potřeba zmapování těchto míst
- problematika  větrných  elektráren:  záměr  výstavby  poblíž  Šinkvického  dvora,  obec  zásadně  nesouhlasí,

výstavbu  považují  za  narušení  krajinného  rázu,  chtějí  získat  záporné  stanovisko  kraje,  předpokládají
zapracování problematiky do strategie

Kubeš (gymnázium Ž.):



- bývalý absolvent gymnázia v rámci své bakalářské práce zpracoval socioekonomické stránky regionu, rád by
aktivně dále v regionu pracoval – pan ředitel poskytne kontakt

Sysel (Junák Židlochovice):
- jsou nezisková zájmová organizace dětí a mládeže, operují na území Nosislavi, Blučiya, Židlochovic, Rajhradu

a Rajhradic, spolupracují s NP Podyjí a archeoparkem Bronze Age (vysazování stromků)
Husák: 

- životní prostředí = prostor pro malé granty
Stiborová (IC):

- zmínila soukromou iniciativu nadaci žatčanských rybníků

Občanská vybavenost (bydlení + služby):
V rámci diskuze - školství:

- školy v malých obcích = otázka ekonomiky a kvality, pokud by se měly dodržet dané normativy, malotřídky
zaniknou, posuzování  existence těchto škol  by mělo být v kontextu širšího území a jeho pokrytím školami,
zároveň nelze upírat obcím právo na školu, je to otázka psychologická (škola  + hospoda = obec)

- mnohé MŠ ani ZŠ nemají naplněný stav, snížení počtu žáků nesnižuje zásadně počet tříd
- malotřídky obecně snižují úroveň vzdělávání
- přibývá dětí se specifickými poruchami (různé typy dys …)
- řešením může být také spojení malých škol a tříd (viz Telnice a Žatčany, Opatovice a Rajhradice), k tomu

nutná dohoda obcí a to vždy nelze
Husák: 

- úplné školy obnášejí nemalé náklady nejen provozní, ale i investiční (část je na bedrech obce), okolní obce
nepřispívají, i když je některé děti navštěvují, školy často nejsou naplněné – je to téma pro strategii??

Mimoškolní činnost:
Kratochvílová:

- v Ž. zaštiťují mimoškolní činnost Region Židlochovice a město.
Kratochvíl (TJ Sokol).:

- Židlochovicku chybí DDM (jako na Hustopečsku), Brno tuto roli nesupluje
Richterová:

- znovu problém dopravní obslužnosti, spoje jezdí na kolec vyučování, ne mimoškolní činnosti

Stiborová:
- ve školách chybí podpora mimoškolní činnosti, opakovaný neúspěch tlumí zájem dobrovolníků

Husák:
- neexistují přímé dotace na mimoškolní činnost, ale existují nadace (Duhová energie, Eurotel), potřeba aktivně

tyto zdroje vyhledávat (internet)
- další zdroj = politika obce a její podpora spolkové činnosti
- pro kulturu + sport má programy také KÚ JmK a MŠTS ČR
- ideální formou vícezdrojové financování, z toho zase vyplývá potřeba informovanosti = chybí servisní prostředí

V rámci diskuze:



- ing.Richterová je v regionu nejlépe informována v oblasti grantů
- prostředek k získání grantů = právní subjektivita sdružení
- námět na projekt: regionální systém komunikace neziskových organizací

Zdravotnictví a sociální péče:
Brázdová (Pečovatelská služba):

- informace o poskytovaných službách a zájmovém území
- pociťuje absenci denního stacionáře (= místo setkávání starších lidí), výhodné umístění v DPS

Husák:
- analýza stávajícího stavu – ve strategii (otázka obsazenosti, umístění často v jiné obci = je to dobré?, zajištění

servisu v denních stacionářích)
V rámci diskuze:

- je vhodná kombinace denního stacionáře a chráněné dílny?
- chráněná dílna je v Ořechově – v případě zájmu lze navštěvovat

Kultura:
V rámci diskuze:

- Židlochovicku a Židlochovicím chybí velký reprezentativní sál
- v Židlochovicích Klub kultury, zase naráží na problém dopravní obslužnosti
- kultura vždy ztrátová
- proč nevyužít prostor Rajhradského kláštera? - opět otázka dopravní obslužnosti, tentokrát do Rajhradu, neřeší

ale potřeby města Ž.
- prostory židlochovického zámku? (malá kapacita cca 100 lidí)
- Skřivánek nemá prostory, pokud nezpívá v kostele, je závislý na prostorech venku
- sokolovna  v Ž. potřebuje generální opravu, zprovoznění finančně náročné (odhad 35 mil.Kč – zatím rozděleno

do 6 etap)
Husák:

- Židlochovice si sál zaslouží, pokud se mají stát regionálním centrem
- nutno ale řešit informační servis a dopravní obslužnost
- ve  strategii  si  zaslouží  rozvoj  města  samostatnou  kapitolu  –  do  budoucna přerod  v plnohodnotné  okresní

město
- otázka pronájmu společenských zařízení: v případě, že obec poskytne sál zadarmo či za symbolický nájem,

může být pro spolky pořádání společenských a sportovních akcí zdrojem příjmů
V rámci diskuze:

- Židlochovicko je pro obyvatele přirozený spádový region už od ZŠ
- znovu dopravní obslužnost!! nejdůležitější zabezpečit obslužnost směrem ke školám, potom ke zdravotnictví =

nutno formulovat jasné požadavky směrem k dopravcům, zajistit dostatečnou argumentaci, zvláště pro tvorbu
další etapy IDS (od 2006, mimo Ž. vstoupí do hry další dopravní uzel Sokolnice), nutno podchytit ve strategii!!

Sport:



V rámci diskuze:
- platí dtto co pro kulturu: chybí sál (nejlépe polyfunkční)
- Ž. = nesourodý region, strategie by měla vytvořit prostor pro dialog obcí, mnohé z požadavků lépe formulovat

z hlediska umístění obecně, obce především musí chtít řešit problémy společně
- Chybí něco, čím se může region chlubit – je to příležitost pro CR?

Cestovní ruch:
V rámci diskuze:

- pro rozvoj CR mají předpoklad pouze některé obce (Těšany, Blučina, Rajhrad, Židlochovice)
- turistickým centrem by se měly stát Židlochovice
- v Těšanech pokus o umělé vytvoření tradice dvoudenních regionálních slavností a jezdeckých závodů (zatím

se daří), je ale potřeba podpory celého regionu
- informace o stavu prací na chystaném společensko – ubytovacím centru v Těšanech
- informace o navázání kontaktů s Regionem Rajhradsko (Rajhradsko bylo vyzváno Regionem Židlochovicko ke

zpracování strategie rozvoje severní části regionu)
- zkušenost z významných destinací (obdivují nabídku Židlochovicka, příznivé klima a klid)
- důraz na především bezpečnou !! cykloturistiku (největší cílová skupina návštěvníků jsou rodiny s dětmi!)

Závěr:
Kratochvílová:

- poděkování zúčastněným

Zapsala: Albrechtová, Saura Brno


