
 

   
            

 

STRATEGIE ROZVOJE 

 

Sdružení obcí 
ČISTÁ JIHLAVA 

 

PRO OBDOBÍ 

2016 - 2023 
 

verze: duben/2016 

 

Schváleno shromážděním starostů dne: 26. 4. 2016 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

2 

OBSAH 
   Seznam obrázků .............................................................................................................................. 4 

Seznam tabulek ............................................................................................................................... 5 

1. ÚVOD ............................................................................................................................................... 6 

1.1 Základní informace o strategii ................................................................................................... 6 

1.2 Stručná informace o členských obcích Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA ....................................... 7 

1.4 Kontext vzniku a existence strategie ......................................................................................... 8 

1.5 Účel strategie – proč byla zpracována ....................................................................................... 8 

1.6 Uživatelé strategie – komu strategie slouží ............................................................................... 8 

1.7 Vybrané relevantní významné strategické dokumenty ............................................................. 8 

2. Profil REGIONU .............................................................................................................................. 10 

2.1 Sdružení obcí Čistá Jihlava ....................................................................................................... 10 

2.2 Identifikace zájmového regionu .............................................................................................. 11 

2.3 Historie regionu ....................................................................................................................... 12 

2.4 Obyvatelstvo ............................................................................................................................ 13 

2.5 Ekonomické charakteristiky a trh práce .................................................................................. 17 

Ekonomické subjekty ................................................................................................................. 17 

Trh práce.................................................................................................................................... 19 

2.6 Infrastruktura a doprava ......................................................................................................... 20 

Technická infrastruktura ........................................................................................................... 20 

Dopravní infrastruktura ............................................................................................................. 21 

Aspekty dopravy ........................................................................................................................ 22 

2.7 Vybavenost .............................................................................................................................. 25 

Komerční služby: ....................................................................................................................... 26 

2.8 Životní prostředí a krajina v území .......................................................................................... 27 

Charakteristika........................................................................................................................... 27 

Ochrana životního prostředí ...................................................................................................... 27 

Znečištění a brownfieldy ........................................................................................................... 28 

2.9 Cestovní ruch a volný čas ........................................................................................................ 29 

2.10 Správa, rozpočet a rozvojové vztahy DSO Čistá Jihlava ......................................................... 30 

Správa DSO ................................................................................................................................ 30 

Rozpočet DSO ............................................................................................................................ 30 

Zapojení do rozvojových vztahů v regionu ................................................................................ 30 

Stav plánování v regionu ........................................................................................................... 31 



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

3 

3. PODKLADY PRO NÁVRHOVOU ČÁST .............................................................................................. 32 

3.1 SWOT analýza regionu ............................................................................................................. 32 

3.2 Doplňkové zdroje ..................................................................................................................... 33 

Akční plán PMOS ....................................................................................................................... 33 

ITI (projekty vzešlé z města Pohořelice) .................................................................................... 33 

Programy rozvoje obcí ............................................................................................................... 33 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (SCLLD) ......................... 34 

4. NÁVRHOVÁ ČÁST ........................................................................................................................... 35 

4.1 Vize .......................................................................................................................................... 35 

4.2 Okruhy rozvojových patření .................................................................................................... 35 

4.3 Projektové záměry ................................................................................................................... 36 

Kvalitní veřejná správa .............................................................................................................. 36 

Udržitelný rozvoj regionu .......................................................................................................... 37 

Podpora spolupráce a propagace .............................................................................................. 38 

 

  



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

4 

Seznam obrázků 
Obr. 1 DSO působící ve správním obvodu Pohořelice .................................................................. 10 

Obr. 2 Administrativní zařazení území DSO ................................................................................. 11 

Obr. 3 Pozůstatky římského opevnění v katastru Mušov (obec Pasohlávky) ............................... 12 

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel mikroregionu DSO mezi lety 1869 a 2011 ...................................... 13 

Obr. 5 Vývoj počtu obyvatel mikroregionu DSO mezi lety 1869 a 2011 ...................................... 13 

Obr. 6 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle pohlaví a věkových skupin k 31.12.204 .................. 14 

Obr. 7 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle pohlaví a věkových skupin k 31.12.2014 ................ 15 

Obr. 8 Vývoj porodnosti v mikroregionu DSO mezi lety 2008 a 2014 .......................................... 16 

Obr. 9 Ekonomické subjekty v mikroregionu DSO dle odvětví jejich ekonomické činnosti 

k 31.12.2015 .................................................................................................................. 17 

Obr. 10 Solární elektrárna v katastru obce Vlasatice ................................................................. 21 

Obr. 11 Dopravní spojení v širším regionu ................................................................................. 22 

Obr. 12 Intenzita dopravy na vybraných úsecích silničních komunikací na Pohořelicku ........... 23 

Obr. 13 Grafika zobrazující nehody na komunikacích na Pohořelicku ....................................... 24 

Obr. 14 Chráněná území v zájmovém regionu ........................................................................... 28 

Obr. 15 Cyklistické a turistické trasy v regionu .......................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

5 

Seznam tabulek 
Tab. 1 Základní informace o strategii ............................................................................................. 6 

Tab. 2 Obce správního obvodu dle abecedního pořadí ................................................................. 7 

Tab. 3 Relevantní významné strategické dokumenty dle hierarchických úrovní ........................... 8 

Tab. 4 Zařazení regionu do územně-správního členění státu ...................................................... 11 

Tab. 5 Přehled působnosti vybraných orgánů státní správy pro obce mikroregionu  ..................... 

 v roce 2016 ........................................................................................................................ 12 

Tab. 6 Měna obyvatelstva mikroregionu DSO mezi lety 2001 a 2014 (k 31. 12.). ....................... 14 

Tab. 7 Věková struktura obyvatel mikroregionu DSO a vyšších územních celků v roce 2014 

(k 31. 12.). .......................................................................................................................... 14 

Tab. 8 Průměrný věk, index stáří a index ekonomického zatížení mikroregionu DSO a vyšších 

územních celků v roce 2014 (k 31. 12.). ............................................................................ 15 

Tab. 9 Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel nad 15 let dle SLDB 2011 v mikroregionu DSO a vyšších 

územních celcích. ............................................................................................................... 16 

Tab. 10 Podnikatelské subjekty v mikroregionu DSO dle počtu zaměstnanců k 31.12.2015 ........ 18 

Tab. 11 Největší zaměstnavatelé v mikroregionu DSO dle počtu zaměstnanců k 31.12.2015 ...... 18 

Tab. 12 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle ekonomické aktivity k 31.12.2015 .......................... 19 

Tab. 13 Vývoj míry nezaměstnanosti obcí a mikroregionu DSO v letech 2009-2014 .................... 19 

Tab. 14 Přehled nehod v ORP Pohořelice podle obcí v období 1.1.2007 – 1.9.2014 ..................... 24 

Tab. 15 Stručná charakteristika školství v území mikroregionu DSO ............................................. 25 

Tab. 16 Stručná charakteristika zdravotnictví veřejného i soukromého charakteru a sociálních 

služeb v území mikroregionu DSO ................................................................................. 25 

Tab. 17 Stručná charakteristika oblasti "kultura a sport" v území mikroregionu DSO .................. 26 

Tab. 18 Výměra půdy a její využití v SO ORP, v mikroregionu DSO a členských obcích ................. 27 

Tab. 19 Stav rozvojového plánování v členských obcích mikroregionu DSO ................................. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

6 

1. ÚVOD 
1.1 Základní informace o strategii 
Tab. 1 Základní informace o strategii  

Název strategie Strategie rozvoje Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA 

Kategorie strategie 
Místní rozvojová strategie (strategie mikroregionu) polytematického 
charakteru, dlouhodobá. 

Řešené území 

Obce spadající do správního obvodu ORP Pohořelice 

Počet obcí ve správním obvodu 
celkem: 13 

Počet obcí v DSO Čistá Jihlava: 11 

Počet obyvatel správního obvodu 
celkem: 13 722 (k 31. 12. 2014) 

Počet obyvatel v DSO Čistá 
Jihlava: 10 863 (k 31. 12. 2014) 

Rozloha území správního obvodu 
celkem: 19 534 ha 

Rozloha území DSO Čistá Jihlava: 
16 343 ha 

Názvy dotčených obcí 

Města: Pohořelice 

Obce: Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Odrovice, 
Pasohlávky, Přibice, Šumice, Vlasatice 

Zadavatel strategie DSO Čistá Jihlava 

Gestor tvorby strategie DSO Čistá Jihlava 

Koordinátor tvorby 
strategie 

Centrum společných služeb DSO Čistá Jihlava 

Rok zpracování strategie 2015 - 2016 

Schvalovatel strategie Shromáždění starostů DSO Čistá Jihlava 

Forma a datum projednání 
/ schválení  

Schválení na shromáždění starostů dne:  26. 4. 2016 

Číslo a datum aktualizace První verze 

Související legislativa 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Doba realizace strategie 2016-2023 

Odpovědnost za 
implementaci 

DSO Čistá Jihlava 

Kontext vzniku strategie 

Strategie byla zpracována v návaznosti na výstupy projektu 
"Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci 
správních obvodů obcí s rozšířenou působností" a zároveň jako 
aktualizace strategického dokumentu vytvořeného v r. 2004. 

Strategie byla zpracována Centrem společných služeb, které vzniklo 
při DSO Čistá Jihlava na konci roku 2015.  

Stručný popis řešeného 
problému a obsahu 
strategie 

V rámci strategie je rozpracován, aktualizován a doplněn souhrnný 
dokument, který byl výstupem projektu "Systémová podpora rozvoje 
meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s 
rozšířenou působností".   
Cílem je jejím prostřednictvím nastavit mechanismy vedoucí 
k obecnému rozvoji zájmového regionu. 
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1.2 Stručná informace o členských obcích Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA 
Tab. 2  Obce správního obvodu dle abecedního pořadí  

Znak Údaje o obci  Znak Údaje o obci 

 
Název obce: 
Branišovice 

   

 

Název obce: 
Cvrčovice 

Počet obyvatel: 
595 

  
Počet obyvatel: 
625 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

  
Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

 
 

Název obce: Ivaň    
 
 

Název obce: 
Loděnice 

Počet obyvatel: 
719 

  
Počet obyvatel: 
505 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

  
Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

 
 

 

Název obce: 
Malešovice 

  

 
 

Název obce: 
Odrovice 

Počet obyvatel: 
576 

Počet obyvatel: 
214 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

 

 

Název obce: 
Pasohlávky 

  

 

 

Název obce: 
Pohořelice 

Počet obyvatel: 
733 

Počet obyvatel: 
4755 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

 

 

Název obce: 
Přibice 

   

 

Název obce: 
Šumice 

Počet obyvatel: 
1049 

  
Počet obyvatel: 
237 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

  
Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 

 

 
 

Název obce: 
Vlasatice 

 

Počet obyvatel: 
855 

 

Zapojení do 
tvorby strategie: 
ano 
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1.4 Kontext vzniku a existence strategie 

Strategie byla zpracována jako jeden ze základních výstupů nově založeného Centra společných služeb 

(CSS) při Sdružení obcí Čistá Jihlava (dále DSO). Navazuje na předešlou činnost DSO a na úspěšně 

ukončený Projekt meziobecní spolupráce (PMOS). Finanční podporu pro vznik této strategie poskytly 

členské obce DSO. 

Strategie byla zpracována pod vedením manažera Centra společných služeb, ve spolupráci s Místní 

akční skupinou Podbrněnsko z. s. (dále jen MAS), obecními úřady obcí v regionu a městským úřadem 

v Pohořelicích. 

1.5 Účel strategie – proč byla zpracována 

Účelem strategie je vymezit a aktualizovat profil regionu, definovat rozvojové oblasti, na něž by se měla 

činnost DSO dále zaměřovat a konkrétní řešení, jejichž prostřednictvím budou definované záměry 

naplněny.  

1.6 Uživatelé strategie – komu strategie slouží 

Strategie je určena členským obcím svazku a jejich občanům. Sdružení obcí Čistá Jihlava se nyní skládá 

z 11 obcí, přičemž všechny zároveň patří pod správní obvod obce s rozšířenou působností Pohořelice.  

Uživateli strategie ale nebudou pouze obce, jejich zastupitelé, volené orgány a zřízené či založené 

organizace. Strategie bude sloužit ať už přímo či nepřímo také organizacím a subjektům v rámci daného 

území – spolupracujícím mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům 

strategie mohou patřit též stát a jeho organizace. 

1.7 Vybrané relevantní významné strategické dokumenty 

V následující tabulce jsou uvedeny názvy vybraných významných strategických dokumentů včetně 

odkazu, kde je možné je získat. Nejsou zde uváděny všechny strategické dokumenty – u obcí jsou 

zmíněny jen ty, které mají značný přesah mimo území obce nebo jsou svým charakterem pro některé 

z témat klíčové. Jedná se o všechny dokumenty, které se vztahují k území SO ORP. 

Tab. 3 Relevantní významné strategické dokumenty  dle hierarchických úrovní  

Č. Název dokumentu Kde jej lze získat 

    Stát 

1 
Dohoda o partnerství pro programové 
období 2014–2020 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Dohoda-o-partnerstvi 

2 Politika územního rozvoje 
http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-
politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Koncepce-
Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky 

3 
Strategie regionálního rozvoje ČR na období 
2014–2020 

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-
0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf 

5 
Strategický rámec udržitelného rozvoje 
České republiky 

http://www.env.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzi
telneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CZ-20100602.pdf 

6 
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 
České republiky pro období 2014-2020 

http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-
rozvoje.aspx 

7 Program rozvoje venkova 2014-2020 http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-
krajiny/dotace/program-rozvoje-venkova-2014-2020/ 
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8 
Integrovaný regionální operační program 
2014-2020 

http://www.dotaceeu.cz/getmedia/207ddc91-a4de-42ff-
9d98-27cdf9ef4c5a/PD-IROP-20150604-schvalen-
EK_2.pdf?ext=.pdf 

9 
Národní strategie bezpečnosti silničního 
provozu 2011-2020 http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Strategie.htm 

10 
Národní strategie rozvoje cyklistické 
dopravy České republiky pro léta 2013 až 
2020 

http://www.cyklodoprava.cz/file/cyklostrategie-2013-
final/ 

     Kraj, širší region 

1 
Integrovaná strategie rozvoje Brněnské 
metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje 
ITI https://www.brno.cz/iti/ 

2 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje  
vydány dne 22.09.2011 a rozsudkem Nejvyššího správního 
soudu č.j. 1 Ao 7/2011 - 526 ze dne 21.06.2012 zrušeny. 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=203624&TypeID=2 

3 
Program rozvoje Jihomoravského 
kraje 2014-2017 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=212277&TypeID=2 

4 
Strategie rozvoje Jihomoravského 
kraje 2020 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=175435&TypeID=2 

5 
Územně analytické podklady 
Jihomoravského kraje, aktualizace 2013 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=209551&TypeID=2 

6 
Program rozvoje sítě cyklistických 
komunikací s minimálním kontaktem s 
motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=64511&TypeID=2 

7 
Strategie rozvoje zemědělství v 
Jihomoravském kraji 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=8286&TypeID=2 

8 
Program rozvoje cestovního ruchu 
Jihomoravského kraje 

http://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=20610&TypeID=2 

9 
Koncepce ochrany přírody Jihomoravského 
kraje http://www.fontes.cz/koncepce1/page.php?uvodni-strana 

Mikroregiony, města a obce  

1 
Strategický plán mikroregionu Čistá Jihlava 
2004 

http://databaze-strategie.cz/cz/mikroregion-cista-
jihlava/strategie 

2 
Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Podbrněnsko 2014 - 2020 http://www.podbrnensko.cz/strategie 

3 
Územně analytické podklady SO ORP 
Pohořelice 

http://www.pohorelice.cz/aktualizace-uap-spravniho-
uzemi-orp-pohorelice-2012 

4  
Strategie území správního obvodu ORP 
Pohořelice 

http://www.cistajihlava.cz/dokumenty/projekt-
meziobecni-spoluprace/ 

5  
Akční plán rozvoje území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Pohořelice 

http://www.cistajihlava.cz/dokumenty/projekt-
meziobecni-spoluprace/ 

6 Programy rozvoje členských obcí Webové stránky členských obcí DSO 

Struktura strategických dokumentů je značně sofistikovaná; s ohledem na význam a systém vedení 

územního plánování a regionálního rozvoje je nyní nejzásadnějším problémem absence, respektive 

neschválení, ZÚR Jihomoravského kraje, v nichž se blíže specifikuje řada celostátních opatření, která 

by pak měla být v dalším kroku aplikována i na plánování na nejnižších úrovních, včetně úrovně SO 

ORP. Každá z obcí ORP Pohořelice pak má vlastní strategický dokument – typicky Program rozvoje obce, 

který většina z obcí během posledního roku aktualizovala. 
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2. PROFIL REGIONU 
2.1 Sdružení obcí Čistá Jihlava 

Sdružení obcí Čistá Jihlava, jehož zakládajícími členy jsou obce Cvrčovice, Ivaň, Přibice a město 

Pohořelice bylo zaregistrováno podle ustanovení občanského zákoníku u Okresního úřadu Břeclav 

18. října 1999. V první polovině roku 2000 k tomuto sdružení přistoupily postupně obce Pasohlávky, 

Vlasatice a Vranovice. V roce 2003 se Sdružení obcí Čistá Jihlava rozšířilo o obce Loděnice a Šumice. 

Postupně se ještě přidaly obce Branišovice, Malešovice a Odrovice. Nejaktuálnější změnou je 

vystoupení Vranovic (k 31. 12. 2012) ze svazku. 

Jednotícím motivem sdružení se stala snaha obcí o zlepšení životních podmínek v tomto území, které 

spočívala především v přípravě, zabezpečení a technické realizaci vodohospodářské infrastruktury obcí 

tak měla být i naplněna i myšlenka v názvu  mikroregionu -  čistota vody řeky Jihlavy. Přestože je dnes 

tento strategický cíl ve velké míře splněn, název spolku obcí zůstává a jeho působnost se rozšiřuje i do 

mnoha jiných důležitých oblastí.  

Jak ilustruje následující obrázek, jsou obce mimo DSO členy i dalších svazků. 

 

Obr. 1 DSO působící ve správním obvodu Pohořelice  
Zdroj: Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Pohořelice, SMO ČR, 2014 

DSO je členem spolku Místní akční skupina Podbrněnsko, z.s. (MAS), a to od jeho založení v r. 2013. 

Tento spolek vytváří místní partnerství, které spojuje místní aktéry za účelem rozvoje regionu. 
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2.2 Identifikace zájmového regionu 

Region DSO Čistá Jihlava sdružuje 11 obcí. Všechny tyto obce spadají administrativně pod SO ORP 

Pohořelice. Ten patří mezi nejmenší správní obvody obcí s rozšířenou působností v celé České 

republice. A to jak svojí rozlohou, tak i počtem obyvatel. 

Tab. 4 Zařazení regionu do územně-správního členění státu  

NUTS 0, 
NUTS I 

NUTS II NUTS III SO ORP Řešené území NUTS V 

Česká 
republika 

Jihovýchod Jihomoravský 
kraj 

Pohořelice Mikroregion 
Čistá Jihlava 

Jednotlivé obce 

 

Region DSO se rozkládá na jih od města Brna, které je základním gravitačním pólem celé oblasti 

a zásadním způsobem tak ovlivňuje veškeré regionální procesy. Dominantním jádrem mikroregionu je 

jeho jediné město: Pohořelice.  

 

Obr. 2 Administrativní zařazení území DSO  
Zdroj: ArcČR 500, Program rozvoje města Pohořelice (MAS Podbrněnsko, 2015) 

 

I přesto, že v roce 2004 proběhla změna územně-správního členění státu a řada nejednotností 

v působnosti orgánů státní správy se upravila, stále může být pro občany struktura a rozmístění těchto 

orgánů matoucí a neefektivní. 
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Tab. 5 Přehled působnosti vybraných orgánů státní správy pro obce mikroregionu v  roce 2016 

obec matrika 
finanční 

úřad 
úřad 
práce 

stavební 
úřad 

obvodní odd. 
policie 

katastrální 
úřad 

notář 

Branišovice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Cvrčovice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Ivaň Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Loděnice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Malešovice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Odrovice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Pasohlávky Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Přibice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Šumice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Vlasatice Pohořelice Brno Pohořelice Pohořelice Pohořelice Brno Pohořelice 

Zdroj: Obce, 2016 

2.3 Historie regionu 

Území sdružení obcí Čistá Jihlava se rozkládá na dohled od vrchů Pálavy, které jsou spjaté již 

s nejranějším osídlením v našich zemích. Novodobější nálezy ukazují i na přítomnost vojáků antického 

Říma, či na stará slovanská sídliště (Ivaň) přímo v regionu. Nic z toho nemůže být překvapením, neboť 

právě příhodné klimatické i geografické podmínky jak pro osídlení, tak i pro rozvoj zemědělství jsou 

základním rysem tohoto území. 

 
Obr. 3 Pozůstatky římského opevnění v  katastru Mušov (obec Pasohlávky)  
Zdroj: Římská pevnost, www.palava-lva.cz (2016) 

Středověká historie je poznamenána častými vpády a bitvami v oblasti. Odehrála se zde také jedna 

z největších bitev – bitva u Loděnic (1185), v níž proti sobě poprvé a naposledy stáli Češi a Moravané. 

Význačnou roli sehrává řeka Dyje jakožto hranice státu. Kromě válečného neštěstí však do oblasti 

doráží i umění vinohradnictví. Navíc se opět posiluje role tzv. „jantarové stezky“, po níž přes oblast (od 

Baltického moře k Jadranu) proudí obchodníci. Později, okolo 16. století se v oblasti začíná (často na 

zpustošených pozemcích) rozmáhat rybníkářství. Důležitou roli v regionu a jeho rozvoji sehrávaly 

komunity ať už novokřtěnců („habáni“), či židovské.  

Do moderního období vstupuje oblast jako převážně zemědělská, velmi produktivní, a také silně 

obchodně založená. Velká část obyvatel byla německé národnosti (východ oblasti již spadal do Sudet), 

s čímž souvisí i poválečný vývoj – nejprve bylo z oblasti vyhlazeno židovské obyvatelstvo, to bylo 

následováno odsunutím Němců. Do zkonfiskovaných nemovitostí pak byli dosídleni obyvatelé 

z různých koutů Československa. 

http://www.palava-lva.cz/
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2.4 Obyvatelstvo 

Mikroregion tvořený členskými obcemi dobrovolného svazku Čistá Jihlava dosahuje k 31. 12. 2014 

celkového počtu 10 863 obyvatel, což z něj v kontextu celé ČR činí středně velký mikroregion. Rozloha 

území je 163,4 km2, z čehož vyplývá, že hustota osídlení je v regionu relativně velmi nízká, a to 

66,5 obyv./km2, a to v porovnání s okresem Brno-venkov (142 obyv./km2), tak i Jihomoravským krajem 

(163 obyv./km2). To je možné spojovat s několika fakty – přítomností novomlýnských nádrží, velkou 

rozlohou polí, ale i relativně malým jádrovým městem Pohořelice. 

Vývoj počtu obyvatel za posledních takřka 150 let v tomto území znázorňuje graf na Obr. 4. Data jsou 

vztažena ke konání sčítání lidu (SLDB). To se však ve 40. letech nekonalo, proto v grafu chybí. Jak graf 

ukazuje, došlo mezi 30. a 50. lety k poklesu obyvatel takřka o třetinu. Tento pokles se dosud nepodařilo 

dorovnat, i když mezi posledními sčítáními dochází k dosud nejrychlejšímu nárůstu počtu obyvatel. 

 

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel mikroregionu DSO mezi lety 1869 a 2011  
Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2011, czso.cz. 

Jak ukazuje níže uvedený graf, je pro mikroregion příznačný relativně vysoký nárůst počtu obyvatel, 

kdy se jejich počet za necelou dekádu zvýšil o 10 %. Tento trend de facto kopíruje tendence v okresu 

Brno-venkov, avšak s mírným zpožděním a nižší razancí. 

Obr. 5 Vývoj počtu obyvatel mikroregionu DSO mezi lety 1869 a 2011  
Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky - 1869 - 2011, czso.cz. 
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Zmíněný růst počtu obyvatel je projevem trendu, který postupuje směrem od metropolitního jádra, 

města Brna. Tímto trendem je vystěhovávání obyvatel za hranice města „na venkov“, tzv. 

suburbanizace. Jak ukazuje následující tabulka, projevuje se právě suburbanizace na kladném 

migračním přírůstku. V posledních letech se navíc na růstu počtu obyvatel podílí i přirozený přírůstek. 

I ten je ale možné spojit se suburbanizací (často se z města stěhují mladé rodiny). 

Tab. 6 Měna obyvatelstva mikroregionu DSO mezi lety 2001 a 2014 (k 31. 12.).  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Přírůstek 
přirozený 

-21 -11 -31 -1 -5 14 -12 56 14 31 -3 7 17 17 

Přírůstek 
migrační 

40 14 104 27 -18 -100 79 48 105 87 140 109 84 69 

Přírůstek 
celkový 

19 3 73 26 -23 -86 67 104 119 118 137 116 101 86 

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, czso.cz.  

Struktura obyvatel mikroregionu podle pohlaví a věku potvrzuje demografickou strukturu, která platí 

v celé České republice. Populace mužů a žen je početně vyrovnaná, ovšem v různých věkových 

skupinách se podíly liší, a to především ve skupině nejstarší, kde ženy nad muži výrazně převažují, 

 

Obr. 6 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle pohlaví a věkových skupin k  31.12.204 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, czso.cz. 

Z pohledu věkové struktury jsou hodnoty dosažené v mikroregionu DSO oproti nadřazeným celkům 

relativně příznivé. Nejmladší složka obyvatel sice dosahuje v kontextu populace ČR průměrného podílu 

(avšak nižšího, než v SO ORP i okrese), nejstarší složka ale vykazuje vůbec nejnižší podíl ze všech 

srovnávaných. 

Tab. 7 Věková struktura obyvatel mikroregionu DSO a vyšších územních celků v  roce 2014 
(k 31. 12.). 

území 
0-14 15-64 65+ 

celkem 
abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Mikroregion Čistá Jihlava 1 658 15,3 7 488 68,9 1 717 15,8 10 863 

SO ORP Pohořelice 2 125 15,5 9 413 68,6 2 184 15,9 13 722 

okres Brno-venkov 35 749 16,8 140 919 66,1 36 481 17,1 213 149 

Jihomoravský kraj 175 874 15,0 783 751 66,8 213 228 18,2 1 172 853 

Česká republika 1 601 045 15,2 7 056 824 67,0 1 880 406 17,8 10 538 275 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 
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Údaje v další tabulce potvrzují předchozí – průměrný věk v mikroregionu patří v oblasti k těm relativně 

vyšším, avšak v porovnání s celou ČR je průměrný. Z obcí výrazně vystupují ty, kde se v posledních 

letech realizuje nová výstavba (např. Malešovice), zde je průměrný věk z celého regionu nejnižší. Další 

údaje ukazují, nakolik je v rovnováze předproduktivní (do 15 let) a poproduktivní složka (nad 64 let) – 

tzv. index stáří – který je v regionu i vyšších celcích podobný, ovšem výrazně nižší než v kraji a celé ČR. 

Druhý index, tzv. ekonomického zatížení, udává počet obyvatel závislé složky (0-14 a 65 a více let) na 

100 obyvatel produktivní části populace obce. Dle tohoto ukazatele dosahují mikroregion i celé ORP 

nižších hodnot než srovnávané oblasti. 

Tab. 8 Průměrný věk, index stáří a index ekonomického zatížení mikroregionu DSO a vyšších 
územních celků v roce 2014 (k 31. 12.). 

území průměrný věk index stáří index ekonomického zatížení 

Mikroregion Čistá Jihlava 41,8 103,6 45,1 

SO ORP Pohořelice 40,3 102,8 45,8 

okres Brno-venkov 40,7 102,0 51,3 

Jihomoravský kraj 41,9 121,2 49,6 

Česká republika 41,7 117,4 49,3 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Z výše uvedených údajů by bylo možné získat dojem, že z hlediska struktury obyvatel dle věku je 

mikroregion možné hodnotit pozitivně. Avšak, co se týče vývoje věkové struktury v posledních letech, 

ukazuje se, že regionu spíše hrozí výrazná proměna směrem k celorepublikovým hodnotám. Populace 

totiž stárne, a i během takto krátkého období se ukazuje, že poměr nejmladší a nejstarší složky se mění.  

Tento trend bude do budoucna znamenat výrazné zatížení pro sociální systém v regionu. Navíc, celkový 

součet neproduktivních složek obyvatel v posledních letech narůstá, znamená to tedy i potenciálně 

větší ekonomické zatížení složky produktivní. 

 

Obr. 7 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle pohlaví a věkových skupin k  31.12.2014 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, czso.cz. 
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Obr. 8 Vývoj porodnosti v mikroregionu DSO mezi lety 2008 a 2014 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Jak ukazuje výše uvedený graf, porodnost v regionu za poslední roky mírně klesá. To je možné spojit 

s utlumováním vlny tzv. „Husákových dětí“, tedy populačně početného ročníku, který se ale nyní 

postupně přestává na porodnosti podílet. Oblast je však cílem suburbanizace, což tyto tendence 

pravděpodobně mírní.  

Tab. 9 Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel nad 15 let dle SLDB 2011 v mikroregionu DSO a vyšších 
územních celcích.  

území 
základní 

vzdělání (%) 

středoškolské 
vzdělání bez 
maturity (%) 

středoškolské vzdělání s 
maturitou (%) 

vysokoškolské 
vzdělání (%) 

celkem 

Mikroregion Čistá 
Jihlava 

25,4 43,0 24,6 6,8 8969 

SO ORP Pohořelice 24,5 42,7 25,7 7,0 11237 

okres Brno-venkov 18,5 36,8 31,6 13,0 174 158 

Jihomoravský kraj 18,7 33,7 32,2 15,3 1 000 714 

Česká republika 19,1 34,8 32,9 13,2 8 947 632 

Zdroj: Sčítání lidí, domů a bytů 2011, czso.cz. 

Dle výsledků Sčítání lidí domů a bytů v roce 2011, které podávají nejaktuálnější informace o vzdělanosti 

je situace v území mikroregionu (a velmi podobně i SO ORP) z hlediska vzdělanostní struktury relativně 

nepříznivá. Podíl obyvatel s maturitním a vyšším vzděláním je oproti průměru vyšších územních celků 

takřka o polovinu nižší. Tyto hodnoty může z velké části ovlivňovat blízkost Brna, které vzdělanější 

obyvatele „nasává“. Naopak je ale i s ohledem na sílící suburbanizaci v regionu možné, že do budoucna 

bude právě Brno zdrojem obyvatel, kteří přispějí ke zvýšení hodnot vzdělanosti v regionu. 

Z hlediska náboženského vyznání je v mikroregionu dle SLDB 2011 celkem 31,8 % obyvatel evidováno 

jako věřící hlásící se k církvi či náboženské společnosti. Dalších 14,7 % je věřících, nehlásí se však 

k žádné církvi. Oproti tomu se 53,5 % obyvatel definuje jako bez náboženské víry. Tento ukazatel je 

však počítán pouze z těch obyvatel, kteří na tuto (v šetření dobrovolnou) otázku odpověděli. Přesto 

však v porovnání s vyššími celky ilustruje fakt, že ve srovnání s Jihomoravským krajem je v regionu 

méně věřících. Z nich je nižší především podíl osob hlásících se k církvím, ale zároveň je mírně více 
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věřících bez konkrétního vyznání. I tak jsou však hodnoty podílu věřících v populaci mikroregionu nad 

průměrem za celou ČR. 

Národnostní struktura mikroregionu je dle výsledků SLDB 2011 tvořena z 62,1 % obyvateli hlásícími se 

k české národnosti, 30,2 % obyvatel národnosti moravské a 1,8 % obyvateli národnosti slovenské. 

Ostatní skupiny nepřesahují hodnoty 0,2 %. Tyto hodnoty jsou relativně blízké hodnotám pro SO ORP, 

okres i kraj. Oproti celé České republice je výrazně vyšší zastoupení moravské národnosti (na úkor 

české), naopak všechny ostatní skupiny dosahují mírně nižšího podílu. 

 

2.5 Ekonomické charakteristiky a trh práce 

Ekonomické subjekty 

Dle údajů ČSÚ se k 31. 12. 2015 nachází v mikroregionu celkem 5332 ekonomických subjektů. Níže 

uvedený graf zobrazuje skladbu ekonomických subjektů v oblasti. Převažují zde aktivity související 

s výzkumem, obchodem a volným časem. Následuje je stavebnictví a zpracovatelský průmysl. 

Zemědělství, které se na obrazu regionu podílí velmi výrazně, patří z pohledu počtu subjektů mezi 

pouze málo zastoupené. Počet ekonomických subjektů postupně narůstá, ovšem na tomto nárůstu se 

nejméně podílí právě subjekty ze zemědělství.  

 

Obr. 9 Ekonomické subjekty v mikroregionu DSO dle odvětví jejich ekonomické činnosti 
k 31.12.2015 

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, czso.cz. 
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Tab. 10 Podnikatelské subjekty v  mikroregionu DSO dle počtu zaměstnanců k  31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Mezi podnikatelskými subjekty, které uvedly počet zaměstnanců, výrazně převažují ty nejmenší, tedy 

buď bez zaměstnanců, nebo do deseti zaměstnanců. V regionu se dle těchto údajů nachází pouze 7 

zaměstnavatelů, kteří udali více než 100 zaměstnanců. 

Tab. 11 Největší zaměstnavatelé v  mikroregionu DSO dle počtu zaměstnanců k  31.12.2015 

Pořadí  Název  Obec  Počet pracovníků  Odvětví  

1 
DHL Supply Chain 
s.r.o.  

Pohořelice  750 
doprava a 
skladování  

2 CROSS SPEED, s.r.o.  Branišovice  281 
doprava a 
skladování  

3 
CPI Moravia Books 
s.r.o.  

Pohořelice  264 polygrafický průmysl  

4 s.n.o.p. cz a.s.  Pohořelice  256 
kovozpracující 
průmysl  

5 
Manuli Hydraulics 
Europe s.r.o.  

Pohořelice  155 gumárenský průmysl  

6 
DHL Shoe Logistics 
s.r.o.  

Pohořelice  136 
doprava a 
skladování  

7 
Quaprotek 
Manufacturing k.s.  

Cvrčovice  103 
kovozpracující 
průmysl  

Zdroj: SCLLD MAS Podbrněnsko, podbrnensko.cz 

Přehled největších zaměstnavatelů (zaměstnávajících více než 100 osob) potvrzuje výše uvedené. 

Zásadní je přitom koncentrace podniků do města Pohořelice, respektive jeho průmyslových zón, kde 

se jich ze sedmi největších nachází pět. Jediným mimo dosah zástavby Pohořelic je CROSS SPEED 

v Branišovicích a Quaprotek v Cvrčovicích. Největší podniky v regionu se zaměřují především na 

logistiku a na zpracovatelský průmysl. Tradiční řemesla v oblasti zastupuje především historicky 

ukotvené, v jehož čele nyní stojí firma Rybníkářství Pohořelice, a.s., zabývající se chovem a prodejem 

sladkovodních ryb a výrobků z nich (méně než sto zaměstnanců) a působící nejen na Pohořelicku, ale 

po celém Jihomoravském kraji. Tato firma se chlubí chráněným označením původu – Pohořelický kapr 

– jedním z mála v celé ČR. 

počet zaměstnanců počet ekonomických subjektů 

celkem 2261 

neuvedeno 1277 

bez zaměstnanců 731 

1 – 5 zaměstnanců 148 

6 – 9 zaměstnanců 34 

10 – 19 zaměstnanců 28 

20 – 24 zaměstnanců 13 

25 – 49 zaměstnanců 6 

50 – 99 zaměstnanců 5 

100 – 199 zaměstnanců 3 

200 – 249 zaměstnanců 0 

250 – 499 zaměstnanců 3 

500 – 999 zaměstnanců 1 
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Pro město Pohořelice tak vzniká zvláštní situace, kdy pět největších zaměstnavatelů je početně 

adekvátní zhruba třetině populace města. To by tak pro region mohlo znamenat relativně vysokou 

poptávku po pracovních silách. 

Trh práce 

Počet ekonomicky aktivních obyvatel v regionu tvoří zhruba polovinu (50,2 %) jeho obyvatel, což je 

v porovnání s vyššími celky (okolo 57 %) menší podíl. Adekvátně tomu je nižší i míra zaměstnanosti 

obyvatelstva v regionu.  

Tab. 12 Obyvatelstvo mikroregionu DSO dle ekonomické aktivity  k 31.12.2015 

Území  Ekonomicky aktivní  
Míra ekonomické 
aktivity [%]  

Zaměstnaní  Míra zaměstnanosti [%]  

DSO Čistá Jihlava 5 262 50,2 4 768 45,5 

okres Brno-venkov  100 308 57,6 92 100 52,9 

Jihomoravský kraj  572 019 57,2 511 844 51,1 

Česká republika  5 080 573 56,8 4 580 714 51,2 

Zdroj: SCLLD MAS Podbrněnsko, Český statistický úřad, czso.cz. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je možné dle oboru vykonávané činnosti rozdělit do tří základních 

sektorů. Těmito sektory jsou zemědělství (primér), průmysl a stavebnictví (sekundér) a služby (terciér). 

Podíl prvního sektoru na zaměstnanosti činí 6,9 %, což je nadstandardní číslo v porovnání se všemi 

vyššími hierarchickými celky (jejichž průměr činí okolo 3 %). Zaměstnanost v průmyslu činí 38,4 %, což 

je průměrná hodnota. Zaměstnanost v terciéru pak činí 54,7 %, tedy oproti vyšším celkům relativně 

nižší podíl. 

Vývoj míry nezaměstnanosti v posledních letech v mikroregionu DSO a pro srovnání vnitřní dynamiky i 

v jednotlivých obcích ilustruje tabulka uvedená níže. Trendy v mikroregionu obecně kopírují vývoj v ČR 

a tedy i ve vyšších územněsprávních celcích. Kromě ORP, dosahujícího velmi podobných hodnot 

nezaměstnanosti, jsou všechny ostatní hierarchické úrovně na nižších hodnotách a to až o několik 

procentních bodů (ČR o více než 2% nižší). 

Tab. 13 Vývoj míry nezaměstnanosti obcí a mikroregionu DSO v  letech 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Branišovice 10,2 11,8 9,4 - 12,8 8,2 

Cvrčovice 6,4 7,2 6,8 - 9,8 9,1 

Ivaň 7,7 8,5 9,4 - 8,1 9,5 

Loděnice 10,4 10,2 9,6 - 11,8 8,4 

Malešovice 7,3 6,0 7,0 - 8,3 5,0 

Odrovice 13,0 8,1 7,3 - 12,0 7,6 

Pasohlávky 8,1 12,0 8,3 - 8,3 7,9 

Pohořelice 7,3 7,5 7,0 - 9,4 7,3 

Přibice 6,8 9,1 6,8 - 9,8 8,0 

Šumice 11,7 9,8 15,2 - 9,5 7,2 

Vlasatice 10,1 10,0 10,6 - 13,6 9,8 

DSO celkem 8,0 8,6 7,9 - 9,9 7,9 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 
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Z hlediska regionální diferenciace se ukazuje, že neexistuje obec, která by byla vysloveně krizovým 

místem (nejvyšších hodnot v jednotlivých letech dosahují různé obce), nicméně hodnoty nad 10 % 

nelze považovat za nijak pozitivní. Nejlépe při hodnocení nezaměstnanosti dopadají obce nejblíže 

k Brnu, popřípadě nejlépe na Brno napojené. 

Z obcí mikroregionu vyjíždí dle SLDB 2011 za zaměstnáním téměř 2000 osob, což činí 41,2 % všech 

zaměstnaných. Největší část z nich vyjíždí do Brna, menší část do okolních obcí. Z celkového počtu 

vyjíždějících (2698 osob) vyjíždí za zaměstnáním 72,8 % obyvatel a za studiem pak zbývajících 27,2 %. 

2.6 Infrastruktura a doprava 

Technická infrastruktura 

 Elektrifikace 

Všechny obce jsou aktuálně elektrifikovány. 

 Plynofikace 

Všechny obce mikroregionu jsou aktuálně plynofikovány, s výjimkou obce Ivaň. Obec Ivaň tak 
v současnosti řeší topení jinými zdroji (především tuhá paliva a elektřina). 

 Dálkovody 

Do regionu DSO Čistá Jihlava zasahuje pouze jeden dálkový produktovod – páteřní linka plynovodu, 

která má rozbočnou stanici v Malešovicích. 

 Vodovody 

Všechny obce mají vlastní vodovody. Zásobování vodou je zajištěno ze skupinových vodovodů 

Hustopeče (jihovýchod regionu), Pohořelice (jádro oblasti) a Loděnice (západní část ORP). 

 Kanalizace 

Kanalizaci v posledních letech vybudovaly téměř všechny obce ve svazku. Tato finančně i organizačně 

velmi náročná etapa rozvoje může v mnoha případech výrazně ovlivnit další plánování investic. Jedinou 

výjimkou bez vybudované kanalizace je obec Vlasatice, která tento stav aktivně řeší. 

 Telekomunikace 

Telefonní síť je dostupná ve všech obcích, stejně tak jako připojení k síti internet. 

 Odpadové hospodářství 

Region je obsluhován společnostmi: .A.S.A. (Branišovice, Pohořelice), AVE CZ (Cvrčovice, Loděnice, 

Přibice), STKO (Ivaň, Pasohlávky, Vlasatice), SITA (Malešovice, Odrovice, Šumice). O možnostech řešení 

a společného postupu v otázce odpadového hospodářství se hlouběji vyjadřuje Souhrnný dokument 

vypracovaný v rámci Projektu meziobecní spolupráce (dokončen r. 2015). 

 Vodní hospodářství 

Řeší zásobení pitnou vodou (viz výše) a zmírnění následků klimatických extrémů jako jsou povodně a 

sucho. Na území města Pohořelice byly v nedávné době realizovány protipovodňové úpravy (terénní 

úpravy i výstražný systém), pro celé území je plánován nový povodňový plán. Správou malých vodních 

toků se v regionu zabývá Pozemkový fond ČR, správou větších toků se zabývá Povodí Moravy, s.p. (tj. 

řeky Jihlavy, popř. Dyje). Oblast je odvodňována především těmito dvěma toky. V regionu je také celá 

řada větších vodních ploch - Nádrž Nové mlýny na Dyji a především rybníky, jejichž existence má v 
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území dlouhou tradici (největší z nich jsou Starý, Novoveský, Vrkoč, dále např. Horní a Dolní 

branišovický, Horní a Dolní šumický).  

 Solární elektrárny 

S ohledem na polohu a charakter oblasti je pravděpodobný výskyt solárních elektráren. Těch je v 

regionu několik, například v katastru Smolína (spadajícího pod město Pohořelice), Malešovic či Vlasatic. 

 

Obr. 10 Solární elektrárna v  katastru obce Vlasatice 
Zdroj: Fotoarchiv - Jakub Jaňura 

Dopravní infrastruktura 

 Silniční doprava 

Nejvýznamnější dopravní tah územím tvoří komunikace R52 ve směru Brno - Pohořelice - Mikulov a 

silnice první třídy I/53 Pohořelice - Znojmo. Dále správním obvodem prochází silnice druhé třídy: II/381, 

II/395, II/396 a II/416. Ty jsou doplněny hustou sítí komunikací nižší třídy. Území je tak pokryto silniční 

sítí relativně hustě, tato síť však není v dobrém technickém stavu a trpí tranzitní dopravou, nutné jsou 

proto jejich rekonstrukce, modernizace a opravy; dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury je 

jednou z priorit Plánu rozvoje JMK, zejména dostavba rychlostní silnice R52, modernizace silnice I/38 

Pohořelice - Znojmo a rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy včetně přípravy a realizace 

obchvatů. 

 Železniční doprava 

Osobní železniční dopravu v regionu zabezpečuje nyní pouze spojení na nádraží ve Vranovicích, jímž 

prochází trať 250 Česká Třebová-Brno-Břeclav, a odkud je to do území mikroregionu nejblíže. Odbočná 

trať na Pohořelice byla v roce 2008 z důvodů velké finanční náročnosti uzavřena a nyní se již využívá 

pouze jako nákladní vlečka či při výjimečných příležitostech. 

 Veřejná doprava 

Co se týče veřejné dopravy, území je zahrnuto v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského 

kraje (IDS JMK), jehož principem je komplexní dopravní propojenost, návaznost a obslužnost území a 

který funguje již od roku 2004. Dopravní obslužnost území lze tedy považovat za dostačující, 

problémem však může být absence kvalitních a ekologicky šetrných přestupních terminálů neboli 

přestupních uzlů IDS. Nový přestupní uzel byl nedávno realizován v Pohořelicích. 
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Obr. 11 Dopravní spojení v širším regionu 
Zdroj: Geoportál ČR, geoportal.gov.cz 

  

 Cyklistická a nemotorová doprava 

Vzhledem k rovinatému charakteru terénu je správní obvod velmi vhodným místem pro rozvoj 

cyklistické dopravy. Ta může být nejen předmětem volnočasových aktivit, ale také ekologickou 

alternativou automobilové dopravy. Východní částí území prochází páteřní cyklostezka "Brno - Vídeň". 

Územím dále prochází známá Brněnská a okrajově též Znojemská vinařská stezka a velké množství 

dalších menších cyklotras. Cyklistické stezky jsou vedeny mimo frekventované silnice po samostatných 

komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných silnicích III. třídy. Cyklostezky se zpevněným 

povrchem jsou vhodné i pro další formy nemotorové dopravy (např. in-line bruslení). V budoucnosti se 

počítá s jejich dalším rozvojem a propagací, se zlepšením bezpečnosti, s návazností na přestupní uzly 

IDS JMK a s tím související budování parkovacích míst pro kola (Program rozvoje Jihomoravského kraje 

2014 – 2017). 

 

Aspekty dopravy 

Za základní aspekty dopravy pro další plánování považujeme intenzitu vytíženosti komunikací a jejich 

bezpečnost.  

Dopravní zatíženost komunikací je základním vodítkem k lokalizaci bezmotorové dopravy. A to 

především ve smyslu zajištění minimálního možného kontaktu bezmotorové dopravy s intenzivně 

dopravně využívanými komunikacemi. 



Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA  

23 

 

Obr. 12 Intenzita dopravy na vybraných úsecích silničních komunikací na Pohořelicku  
Zdroj: Tematická mapa intenzit provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích České republiky, 
Centrum dopravního výzkumu, 2014 

Pohořelicko je oblastí, do níž je hlavní dopravní proud směřován od města Brna. Tento proud je veden 

po rychlostní silnici R52. Ta se na jih od Pohořelice dělí do dvou větví – na silnice první třídy č. 52 a 53. 

Na těchto třech komunikacích je intenzita dopravy zdaleka nejvyšší. Vyšší dopravní intenzitu pak 

ukazují i úseky silnic II. třídy z Pohořelic na Vranovice (č. 381) a Židlochovice (č. 416) a z Branišovic 

směrem na Olbramovice (č. 396). Dá se považovat za samozřejmé, že jakékoliv plánování tras bezpečné 

nemotorové dopravy by se mělo vyhnout zmíněným frekventovaným úsekům. 

Dopravní bezpečnost (a tedy i počet nehod) na silnicích v SO ORP Pohořelice je silně ovlivněna hustým 

provozem na dálkových silnicích, kde je velká intenzita dopravy. To platí jak o silnici Brno-Vídeň (R52 a 

52), tak i o silnici Pohořelice-Znojmo (53). Nutno podotknout, že vzhledem k množství automobilů, 

které po rychlostní silnici z Brna do Pohořelic projedou, není tento úsek nějak zvlášť kritický. V tomto 

ohledu již hůře vyznívá silnice na Znojmo a dále pak i nerychlostní pokračování silnice z Pohořelic přes 

Mikulov na Vídeň (silnice č. 52). Zvláště úsek Pohořelice-Mikulov je úsekem častých dopravních nehod. 

Další kritickou komunikací je silnice z Pohořelic na Přibice a z Ivaně na Mikulov. Mezi nebezpečná místa 

je nutno počítat i centra obcí, která vykazují rovněž vyšší počty přestupků a dopravních nehod. Dalšími 

nebezpečnými místy jsou nájezdy vedlejších komunikací na dálkové hlavní silnice na Vídeň (R52) a 

Znojmo (53). Zde je statisticky i mezi lidmi velmi špatně vnímána křižovatka u Pohořelic mezi silnicí 

číslo 52 vedoucí na Mikulov a komunikace číslo 381 ve směru z Vlasatic na Přibice. 
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Obr. 13 Grafika zobrazující nehody na komunikacích na Pohořelicku  
Zdroj: Jednotná dopravní vektorová mapa, Centrum dopravního výzkumu a Policie České republiky, 2014 

Bližší statistiku nehod v jednotlivých obcích s důrazem na chodce a cyklisty uvádí následující tabulka: 

Tab. 14 Přehled nehod v ORP Pohořelice podle obcí v  období 1.1.2007 – 1.9.2014 

obec 
počet nehod celkem srážky s chodcem viník nehody: cyklista 

celkem usmrcení těžce lehce celkem usmrcení těžce lehce celkem usmrcení těžce lehce 

Branišovice 43 0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cvrčovice 17 0 0 9 1 0 0 1 1 0 0 1 

Ivaň 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loděnice 13 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 1 

Malešovice 8 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 

Odrovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasohlávky 136 4 9 52 4 1 0 2 3 0 0 3 

Pohořelice 482 13 17 162 12 1 4 10 5 0 0 5 

Přibice 15 0 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 

Šumice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vlasatice 22 2 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 

Celkem DSO 751 19 30 269 19 2 4 15 12 0 0 11 

Zdroj: Jednotná dopravní vektorová mapa, Centrum dopravního výzkumu a Policie České republiky, 2014 

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a pro snížení počtu nehod zvláště v obcích by bylo vhodné 

zklidnit dopravu za pomocí různých opatření a prostředků. K nehodám dochází, jak už bylo zmíněno, 

zvláště v centrech obcí a na kříženích komunikací vedlejších s dálkovými. Možnými nástroji ke zvýšení 

bezpečnosti jsou kromě vhodně osazeného svislého a vodorovného dopravního značení i retardéry, 

ostrůvky na vjezdu do obcí, které nutí řidiče ostrůvek objet a tím i snížit rychlost. Dalším a v současnosti 

již vcelku využívaným řešením, které není natoliknákladné, je umístění prostředků měřících rychlost 

vozidla a případně i pořizující záznam rychle jedoucího vozidla pro účel pokutování takového 

přestupku. Jedná se o známé radary nebo o preventivně působící měřiče rychlosti. 
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V místech křížení komunikací, kde je ale zároveň i dostatek prostoru pro stavební zásahy a plošné 

rozšíření křižovatky, zvýší propustnost komunikace a zlepší plynulost dopravy kruhový objezd. Takový 

případ je například v Pohořelicích, na křížení silnice číslo 416 vedoucí ve směru od Znojma a silnice číslo 

395 vedoucí ve směru od Mikulova. Dalším řešením pro omezení počtu nehod a zamezení střetu 

s cyklisty, chodci a vjíždějícími vozidly z vedlejší silnice je možno instalací semaforu. Například na křížení 

komunikace číslo 52 s komunikací číslo 381 na Přibice a číslo 395 z Pohořelic a Vlasatic. 

2.7 Vybavenost 

Vybavenost regionu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, sociálních služeb a kultury s volným časem 

shrnují následující tabulky. 

Jak se ukazuje, je většina funkcí koncentrována do města Pohořelice, jakožto přirozeného jádra celého 

regionu. Řada služeb „vyššího“ významu je realizována nedaleko mikroregionu, ve městě Brně. 

 
Tab. 15 Stručná charakteristika školství v území mikroregionu DSO 

Typ zařízení 
Počet obcí 
se 
zařízením 

Komentář 

Počet obcí s MŠ 8 
Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice, Pohořelice, 
Přibice, Vlasatice 

Počet obcí se ZŠ jen 1. stupeň 2 Ivaň, Přibice 

Počet obcí se ZŠ 1. i 2. stupeň 4 Loděnice, Vlasatice a dvě ZŠ se nachází v obci Pohořelice 

Počet středních škol: 1 OÚ Cvrčovice 

-obory gymnázií 0   

-obory středních odborných škol a 
praktických škol 

0   

-obory středních odborných učilišť a 
odborných učilišť 

1 
Jediná střední škola v ORP je Odborné učiliště Cvrčovice zaměřené 
především na praktické obory (kuchař, zahradník apod.) 

Počet základních uměleckých škol 1  Pohořelice 

Počet konzervatoří 0   

Počet jazykových škol 0   

Počet vyšších odborných škol 0   

Počet vysokých škol 0   

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 Pohořelice 

Zdroj: ČSÚ, 2015, šetření PMOS a data MAS Podbrněnsko 

  

Tab. 16 Stručná charakteristika zdravotnictví  veřejného i soukromého charakteru a sociálních služeb 
v území mikroregionu DSO 

Typ zařízení 
Počet obcí 
se 
zařízením 

Komentář 

Zdravotnictví 

Samostatná ordinace (nebo 
detašované pracoviště - DP) 
praktického lékaře pro dospělé 

2 Ivaň, Pohořelice (3 samostatné ordinace a 1 detašované pracoviště) 

Samostatná ordinace (nebo DP) 
praktického lékaře pro děti a dorost  

4 
Pasohlávky (detašované pracoviště), Pohořelice (2 samostatné 
ordinace), Přibice (det. pr.), Vlasatice (det. pr.) 

Samostatná ordinace (nebo DP) 
praktického lékaře - stomatologa  

1 Pohořelice (2 samostatné ordinace, 1 detašované pracoviště) 

Samostatná ordinace (nebo DP) 
praktického lékaře - gynekologa  

1 Pohořelice (2 detašovaná pracoviště) 

Zařízení lékárenské péče 1 Pohořelice (2) 
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Typ zařízení 
Počet obcí 
se 
zařízením 

Komentář 

Sociální služby 

Dům na půli cesty 1 Dům na půli cesty, Pohořelice.  

- do regionu ale zajíždí další 
poskytovatelé, především za 
pečovatelskou službou a ranou péčí 

 

Charitní pečovatelská služba Břeclav (Seniorů 3196/1, Břeclav, 690 
03 Břeclav.  
Poradna rané péče DOREA Brno. 
Středisko rané péče SPRP Brno. 

Zdroj: ČSÚ, 2014, Vlastní šetření týmu SMO a data MAS Podbrněnsko 

 

Tab. 17 Stručná charakteristika oblasti "kultura a sport" v území mikroregionu DSO 

Typ zařízení 
Počet 
obcí se 
zařízením 

Komentář 

Veřejná knihovna vč. poboček 9 
Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice, Pasohlávky, Pohořelice (zde 
jsou tři), Přibice, Šumice, Vlasatice 

Stálá kina 1 Pohořelice 

Divadlo 0 
Funguje zde však velmi aktivní spolek ochotníků - v Pohořelicích - 
POHOřelický Divadelní Ansámbl POHODA o. s. 

Muzeum (včetně poboček a 
samostatných památníků) 

0   

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0   

Kulturní zařízení ostatní 8 
Branišovice, Ivaň, Loděnice, Malešovice (2), Odrovice, Pasohlávky, 
Pohořelice (3), Šumice 

Koupaliště a bazény 1 
Aquapark v Pasohlávkách - ten spadá do této i následující kategorie 
občanské vybavenosti. 

 -z toho kryté  1   

Hřiště (s provozovatelem nebo 
správcem) 

11 
Branišovice (2), Cvrčovice, Ivaň, Loděnice (2), Odrovice, Pasohlávky 
(2), Pohořelice (4), Přibice, Šumice, Vlasatice. V Malešovicích se 
aktuálně buduje. 

Tělocvičny (vč. školních) 4  Ivaň, Loděnice, Pohořelice (2), Vlasatice 

Stadiony otevřené 1 Pohořelice 

Stadiony kryté 0   

Zimní stadiony kryté i otevřené 0   

Ostatní zařízení pro tělo-výchovu (s 
provozovatelem, nebo správcem) 

1 Pohořelice 

Zdroj: ČSÚ, 2014, Vlastní šetření týmu SMO a data MAS Podbrněnsko 

 

Komerční služby: 

Česká pošta  – všechny obce, kromě Cvrčovic, Ivaně, Odrovic a Šumic. 

Bankomaty  – pouze 3 bankomaty v Pohořelicích (Komerční banka, Česká spořitelna, GE Money 

  Bank) 

Banky a spořitelny – pobočky České spořitelny a GE Money Bank v Pohořelicích 

Obchodní domy – největší typ obchodů v regionu - supermarkety - reprezentuje TESCO a COOP  

  (Jednota) v Pohořelicích. Jinak, i dle výsledků dotazníkového šetření MAS  

  Podbrněnsko, uspokojuje poptávku po velkých nákupech prstenec hypermarketů v 

  zázemí města Brna. 
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Maloobchodní síť – rozvinutá, přičemž dominuje především síť spotřebního družstva Jednota, a to  

  Jednoty Mikulov (většina území SO ORP) a Jednoty Moravský Krumlov (západní část 

  území – obce Loděnice a Branišovice). 

2.8 Životní prostředí a krajina v území 

Charakteristika 

Území mikroregionu je více než ze dvou třetin pokryto zemědělskou půdou, z níž téměř 94 % je půdy 

orné a na zbylých 6 % se podílí vinice, zahrady a ovocné sady. Poměr zemědělských ploch na celkové 

rozloze mikroregionu (potažmo SO ORP Pohořelice) je ve srovnání s průměrnou hodnotou rozlohy 

zemědělských ploch v ČR i v JMK nadprůměrný. Rozdíl činí více než 15 p. b., resp. 10 p. b. Většina 

zemědělské půdy je tvořena úrodnými černozeměmi s vysokým obsahem humusu. Dále jsou zde ve 

větší míře zastoupeny fluvizemě, a to především v okolí řek Jihlavy a Svratky.  Zbylé území tvoří 

zastavěné plochy (cca 10 %), lesy (cca 10 %) a nachází se zde také nadprůměrně velké množství vodních 

ploch. Do území SO ORP Pohořelice zasahují Věstonická a Novomlýnská nádrž, jež jsou součástí 

soustavy tří uměle zbudovaných nádrží s názvem Nové Mlýny na dolním toku Dyje. Lesních ploch je na 

území sledovaného SO ORP ve srovnání s průměrem ČR a JMK naopak velmi málo. Pro území je typické 

suché a na srážky chudé klima a vzhledem k nedostatku lesních ploch je území SO ORP Pohořelice 

náchylné k větrné erozi. 

Tab. 18 Výměra půdy a její využití v SO ORP, v  mikroregionu DSO a členských obcích  

  
Celková 
výměra 
(ha) 

Podíl 
zemědělské 
půdy 
z celkové 
výměry (%) 

Podíl orné 
půdy ze 
zemědělské 
půdy (%) 

Podíl 
zastavěných 
a ostatních 
ploch 
z celkové 
výměry (%) 

Podíl 
vodních 
ploch 
z celkové 
výměry 
(%) 

Podíl 
ploch 
vinic, 
zahrad a 
sadů 
z celkové 
výměry 
(%) 

Podíl lesů 
z celkové 
výměry 
(%) 

SO ORP – Pohořelice 19636 71,7 94,0 9,8 8,7 3,5 9,8 

DSO Čistá Jihlava 16343 69,9 93,7 10,3 10,1 3,6 9,8 

Obec 

Branišovice 1106 85,7 99,0 8,0 4,4 0,7 1,9 

Cvrčovice 929 87,2 97,5 9,0 1,8 1,4 2,0 

Ivaň 1176 44,1 70,8 9,3 7,0 10,6 39,6 

Loděnice 867 90,0 99,0 8,8 0,4 0,9 0,7 

Malešovice 920 87,7 99,0 7,9 1,3 0,9 2,8 

Odrovice 480 92,4 99,0 5,5 1,2 0,8 0,9 

Pasohlávky 2672 51,1 81,5 8,6 28,5 8,0 11,7 

Pohořelice 4304 59,5 94,4 16,2 10,8 2,9 13,5 

Přibice 739 88,5 95,1 9,7 1,5 3,6 0,3 

Šumice 862 88,9 98,0 6,7 3,1 0,4 1,3 

Vlasatice 2288 77,0 95,9 7,2 9,3 2,5 6,5 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Ochrana životního prostředí 

Do sledovaného území správního obvodu ORP Pohořelice nezasahuje žádné velkoplošně chráněné 

území typu Národní park ani Chráněná krajinná oblast. Spadají sem však ptačí oblasti a evropsky 

významné lokality (dále EVL), které jsou součástí soustavy chráněných území NATURA 2000. V řešeném 

území je vymezena „Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny“, zasahující do území obcí 
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Mušov a Ivaň. Na sledovaném území jsou dále vyhlášeny tři evropsky významné lokality NATURy 2000, 

a to EVL Šumické rybníky, která je útočištěm vzácných ptáků, EVL Mušovský luh, kde se vyskytují 

významnější druhy rostlin a EVL Vranovický a Plačkův les, které je místo výskytu řady chráněných 

obojživelníků. Mezi maloplošná území rozkládající se na území mikroregionu je třeba zmínit 

Věstonickou nádrž, chráněnou jako hnízdiště a shromaždiště vodních ptáků. Dalším z chráněných prvků 

je Přírodní park Niva Jihlavy, jehož posláním je ochrana krajinného rázu, při umožnění únosného 

turistického využití. V území je vyhlášeno i několik přírodních památek Dolní Mušovský luh, bažina 

Betlém a Troskotovický dolní rybník (viz přiložená mapa). Celková plocha zvláštně chráněných území v 

působnosti SO ORP Pohořelice činí 2067 ha, což představuje 11 % plochy území celého SO ORP. Ve 

vztahu k celorepublikovému průměru se jedná o mírně podprůměrný stav.  

 
Obr. 14 Chráněná území v zájmovém regionu  
Zdroj: Národní geoportál INSPIRE, 2014 
 

Znečištění a brownfieldy 

Z hlediska ekologické stability je území sledovaného regionu hodnoceno jako nestabilní, což je 

vzhledem k velkému procentu člověkem obdělávané půdy a nízkému zastoupení lesních porostů 

poměrně zřejmé. Nejvíce stabilní se jeví území na jihu mikroregionu, do kterého zasahují v největší 

míře zvláštně chráněné území. Největší nevýhodou a zároveň i hrozbou sledovaného území je tedy 

velkoplošné hospodaření a rozšiřování výstavby na úkor přírodních ploch, což má za následek již výše 

zmíněnou větrnou erozi. 

Jako prostor pro rozvoj, inovace a příležitost k podnikání jsou často chápány i tzv. brownfields – neboli 

obvykle nevyužívané a zchátralé objekty, na jejichž místě je možné vybudovat nové objekty. Tato místa 

nachází mapa brownfieldů v ČR na Pohořelicku tři: dvě v Pohořelicích a jedno v Pasohlávkách. Nicméně 

je jisté, že řada dalších objektů není evidována, a již nyní je snahou obcí nějakým způsobem je 

zregenerovat (viz například bývalý vojenský objekt na pomezí Ivaně, Přibic a Vranovic, chátrající areály 

JZD a další). Do těchto míst je možné a žádoucí směřovat další podporu rozvoje. 
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2.9 Cestovní ruch a volný čas 

V rámci mikroregionu lze vymezit několik oblastí cestovního ruchu - přírodní, kulturně-historické, 

organizované a sociální atraktivity. Ani jedna z těchto oblastí zde nemá výraznější zastoupení. 

Sledované území je na přírodní atraktivity relativně chudé. Mezi nejvýznamnější přírodní atraktivity lze 

zařadit chráněná území v jižní části území. Mezi další turistické cíle, lze zařadit vodní plochy, tedy 

Pohořelické rybníky a zejména pak soustavu vodních nádrží Nové Mlýny, které jsou díky příznivým 

klimatickým podmínkám v letních měsících často pod náporem rekreantů. Důležitý mezník v rozvoji 

cestovního ruchu znamenalo otevření nově vybudovaného aquaparku s názvem AQUALAND MORAVIA 

na území obce Pasohlávky, který do jisté míry přispěl ke zvýšení počtu návštěvníků v území. 

Pro většinu mikroregionu je typický mírný až lehce zvlněný terén, který je příznivý pro cykloturistiku a 

jiné formy aktivních dovolených, které lze v letních měsících kombinovat s pobytem u vody. Přehled 

především cykloturistických tras podává mapové schéma níže: 

 
Obr. 15 Cyklistické a turistické trasy v regionu  
Zdroj: Portál Mapy.cz – databáze turistických tras, mapy.cz 

V obcích mikroregionu lze také navštívit řadu kulturně-historických atraktivit. V samotném centru 

správního obvodu, v Pohořelicích, se nachází Židovský hřbitov, Lovecký zámeček Leopoldsruhe a Kostel 

sv. Jakuba. Dále stojí za zmínku soustava pohraničního opevnění (v okolí obcí Šumice, Pohořelice, 

Přibice). Jistý potenciál pro turistický ruch mají i vinice, jež jsou vhodné pro rozvoj vinařské turistiky. 

Na části území se s roční pravidelností opakuje řada společensko-kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější 

akce lze zařadit Jakubské hody a také Slavnosti v Pohořelicích. Jistým problémem s rozvojem 

cestovního ruchu na zájmovém území může být nedostatečná turistická infrastruktura, a to konkrétně 

absence většího počtu hromadně ubytovacích zařízení. 
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2.10 Správa, rozpočet a rozvojové vztahy DSO Čistá Jihlava 

Správa DSO 

Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí ČISTÁ JIHLAVA (dále jen DSO) je dle svých stanov založen za 

účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o 

všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu. 

Svoji činnost pak vykonává především na geografickém území vymezeném katastry členských obcí. 

Orgány DSO jsou aktuálně shromáždění starostů (nejvyšší orgán), předseda s místopředsedou a revizní 

komise.  

Shromáždění starostů je nejvyšším orgánem svazku. Právo účastnit se shromáždění starostů a 

rozhodovat o záležitostech spadajících do její působnosti mají všechny členské obce svazku. 

Shromáždění starostů se má konat nejméně 3x ročně.  

Předseda je statutárním orgánem, který zastupuje svazek navenek. Při zastupování svazku jedná 

samostatně. Předseda je zastupován místopředsedou. 

Revizní komise je kontrolním orgánem svazku. Revizní komise má 3 členy. Členové revizní komise jsou 

vždy starostové nebo místostarostové členských obcí. 

V budoucnu se očekává i zapojení funkce manažera svazku do stanov. 

Rozpočet DSO 

Rozpočet DSO je založen na společném placení členských příspěvků všemi obcemi sdruženými do 

svazku obcí. Tyto příspěvky jsou placeny každoročně, paušálně, dle počtu obyvatel dané obce. Aktuální 

výše příspěvku je 35 Kč za jednoho obyvatele obce (dle aktuálních údajů ČSÚ) k 1. 1. roku 

předcházejícího roku, na nějž se platba vztahuje. Aktuálně jsou tak příspěvky na rok 2016 počítány 

z posledních dostupných údajů k 1. 1. 2015.  

Členské příspěvky s ohledem na počet obyvatel mikroregionu DSO reprezentují částku cca 370.000 Kč. 

Z ní jsou financovány činnosti DSO. Těmi byly v posledních letech především spolupráce na školení 

personálu obcí a koordinace rozvojových aktivit v regionu. Do budoucna bude vhodné rozpočet DSO 

pro další rozvoj činností navyšovat zejména na příjmové straně. Toho je možné dosáhnout jednak 

zvýšením příspěvků (což má i s ohledem na finanční možnosti obcí své limity), ale též zvýšením aktivit 

směrem k získávání dotací či k zajištění úspor obcím, z nichž by bylo možné DSO zpětně podpořit. 

Zapojení do rozvojových vztahů v regionu 

Členy DSO Čistá Jihlava je 11 ze 13 obcí v SO ORP Pohořelice. To z něj činí svazek obcí s nejlepším 

pokrytím správního obvodu. Navíc i s potenciálem dalšího rozšíření a většího záběru v SO ORP. Díky 

tomu je možné konstatovat, že DSO je ideálním partnerem a facilitátorem rozvojových aktivit 

směřujících do úrovně ORP či konkrétních (nejen členských) obcí. 

DSO je partnerem spolku Místní akční skupina Podbrněnsko. Zde zaštiťuje své členské obce, a 

umožňuje jim dosáhnout nejen na dotační prostředky rozdělované prostřednictvím MAS, ale vstupovat 

i do rozvojových aktivit s širokým spektrem aktérů z regionu i okolí (MAS aktuálně působí na území 

35 obcí). 

V rámci širších vztahů se očekává další spolupráce se Svazem měst a obcí ČR. 
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Stav plánování v regionu 

Důležitým podkladem pro navržení adekvátních opatření je kromě analýzy potřeb mikroregionu DSO i 

nalezení styčných bodů s regionálním plánováním, které se území dotýká. Výpis relevantních 

strategických dokumentů je uveden v kapitole 1.7, zde se jedná o jeho shrnutí a uvedení do kontextu.  

Rozvojové plánování v regionu probíhá na několika úrovních. Základem je úroveň obecní. Obce 

v mikroregionu se zapojily do současné snahy MMR o konceptualizaci rozvoje na lokální úrovni a 

s pomocí MAS Podbrněnsko si většina obcí regionu vytvořila Plán rozvoje obce (města). 

Dále by měla navazovat úroveň správního obvodu. Ten má sice zpracovanou strategii, která vzešla 

z Projektu meziobecní spolupráce, je však zaměřena především na řešení konkrétních rozvojových 

oblastí (školství, sociální služby, odpadové hospodářství a nemotorová doprava), ale nejde v ní již 

natolik o koncepční a integrované vedení rozvoje. Město Pohořelicko však jako spolupracující subjekt 

vstoupilo do plánování tzv. ITI – rozvoje metropolitní oblasti města Brna, do níž z větší části 

mikroregion spadá. 

Mezi těmito úrovněmi by se měla nacházet tato strategie rozvoje. Jako doplnění a propojení lokálních 

a mikroregionálních zájmů se zřetelem na potřeby členských obcí mikroregionu. 

Na územně poněkud vyšší úrovni stojí rozvojové plánování vedené MAS Podbrněnsko (územní 

působnost zahrnuje katastry 35 obcí ve čtyřech SO ORP). To je zaměřené na komplexní rozvoj a 

podporu nejen obcí ale i neziskových organizací, podnikatelů, spolků a dalších. Realizace rozvoje MAS 

probíhá prostřednictvím tzv. SCLLD – strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Obec 

Pasohlávky je členem MAS Mikulovsko, je tak zapojena do její SCLLD. 

Mimo strategické plánování stojí územně-plánovací aktivity. Všechny obce v regionu mají zpracovaný 

územní plán.  

Posledním významným aspektem a často i limitem jakéhokoliv plánování v území jsou pozemkové 

úpravy. Ty má větší část členských obcí DSO již vyřešeny v podobě komplexních pozemkových úprav, 

nicméně v části obcí jsou buď teprve ve fázi realizace, nebo se jejich realizace do budoucna zamýšlí. 

Tab. 19 Stav rozvojového plánování v  členských obcích mikroregionu DSO  

obec Program rozvoje obce Zapojení do SCLLD Územní plán 
Pozemkové 
úpravy 

Branišovice ano ano ano ne 

Cvrčovice ne ano ano ano – KPÚ 

Ivaň ano ano ano realizace KPÚ 

Loděnice ano ano ano ano – KPÚ 

Malešovice ano ano ano ano – KPÚ 

Odrovice ne ano ano realizace KPÚ 

Pasohlávky ano ano (MAS Mikulovsko) ano ano – KPÚ 

Pohořelice ano ano ano ano – KPÚ 

Přibice ano ano ano realizace KPÚ 

Šumice ano ano ano realizace KPÚ 

Vlasatice ano ano ano ano - KPÚ 

Zdroj: Vlastní šetření, webové stránky obcí 
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3. PODKLADY PRO NÁVRHOVOU ČÁST 
3.1 SWOT analýza regionu 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Kompaktnost a malá velikost regionu usnadňující 
spolupráci v jeho rámci. 

Sucho a větrná eroze - dané charakterem klimatu a terénu - 
nutnost závlah. 

Velmi dobré předpoklady zemědělské výroby - půdy, 
terén i historie regionu. 

Riziko záplav v nivě řeky Jihlavy a záplavové území jako limit 
rozvoje. 

Významné zdroje podzemních vod, především 
minerálních. 

Vysoký podíl zornění zemědělské půdy, zastoupení 
nevhodných (erozi podporujících) plodin jako kukuřice a 
řepka. 

Nižší hustota zalidnění jako příležitost pro další rozvoj 
osídlení. 

Většina území není turisticky atraktivní - chybí tak i služby pro 
cestovní ruch. 

Relativně příznivá demografická struktura způsobená 
především imigrací 

Špatný technický stav silniční sítě, stále nevyřešená otázka 
vedení silnice R52. 

Průměrná nezaměstnanost usnadňující nábor 
zaměstnanců (nižší míra nezaměstnanosti především v 
blízkosti R52 a Brna). 

Potenciální závislost zaměstnanosti v regionu na několika 
velkých podnicích 

Přítomnost velkých zaměstnavatelů v regionu. Setrvávající trend stárnutí obyvatelstva. 

Jihovýchod mikroregionu jako hlavní ohnisko cestovního 
ruchu (okolí Novomlýnských nádrží). 

Potřeba dojíždět za vzděláním (středoškolským a vyšším), 
zdravotnictvím a dalšími službami mimo hranice regionu. 

Dobrá dostupnost města Pohořelice pro spádovost obcí v 
regionu, jak individuální tak i veřejnou dopravou. 

Malé obce a neuvolnění starostové v regionu (potřeba posílit 
podporu veřejné správy). 

Dostupnost velkoměsta Brna a měst Mikulov a Znojmo 
jako center služeb i zaměstnanosti. 

Kvalifikační struktura osob v produktivním věku (především 
lidé uvolnění ze zemědělství). 

Kvalitní síť cyklostezek na jihu SO ORP. 
Nedostatek lokálních cyklostezek, z důvodu řídké sítě 
zpevněných cest i jejich nebezpečnost, především v 
severozápadní části území. 

Bohatý kulturně-společenský život v regionu. Absence image regionu a propagace regionu. 

Příležitosti: Hrozby: 

Dobudování protipovodňových opatření v krajině. 
Pomalý postup pozemkových úprav a příslušných procesů 
(vyjasnění vlastnických vztahů k pozemkům). 

Zvýšení lesnatosti v krajině, realizace ÚSES apod. 
Příliš intenzivní zemědělská činnost na orné půdě - její 
zhutnění a snížení jímavosti. 

Napojování obcí na kanalizační síť a její modernizace, 
dokončení plynofikace regionu. 

Snižování hladin a kolísání spodních vod. 

Rozvoj lázeňství a rekreačních služeb. 
Rozšiřování výstavby na úkor přírodních ploch, případně i její 
nekoncepčnost. 

Vytvoření podmínek pro alternativní dopravu - pěší a 
především cyklistickou. 

Dlouhodobě výrazněji neklesající míra nezaměstnanosti na 
úrovni celé ČR. 

Potenciál profilovat se jako "rybářský region" (viz např. 
Třeboň). 

Snižování nabídky služeb na úkor silnějších center (zejména 
Brna). 

Pokračování ve tvorbě podmínek pro Pohořelicko jako 
atraktivní alternativu města Brna (např. pro bydlení). 

Odlévání elit z regionu (za vyššími pracovními pozicemi). 
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3.2 Doplňkové zdroje 

Doplněním analytické části bude stručný výběr klíčových výstupů ze šetření a plánování, které se 

v regionu v posledních cca 3 letech odehrávalo. Získá se tak nejen dodatečný informační potenciál ale 

napomůže se i k vzájemné vazbě strategických dokumentů. 

Akční plán PMOS 

V rámci projektu meziobecní spolupráce realizovaného v SO ORP Pohořelice v letech 2013-2015 vznikl 

zásobník projektů shrnutý do tzv. Akčního plánu rozvoje. Jeho hlavní opatření jsou následující: 

 Podpora v oblasti školství 

o Projekty zaměřené na vzdělávání pedagogů, společné aktivity, úspory, na děti do 3 let 

věku. 

 Oblast sociálních služeb 

o Zejména udržení stávající kvality a spektra sociálních služeb a snaha o navýšení jejich 

množství v regionu. Dále též podpora komunitního plánování. 

 Oblast odpadového hospodářství 

o  

 Oblast nemotorové dopravy a bezpečnosti 

o  

ITI (projekty vzešlé z města Pohořelice) 

V rámci plánování rozvoje metropolitní oblasti (ITI) Brna byly sebrány i projekty za SO ORP Pohořelice. 

Jedná se především o tvrdé investice na katastru města Pohořelice. Kromě toho ale bylo pamatováno 

i na rozvoj nemotorové dopravy a budování cyklostezek. 

Programy rozvoje obcí 

Většina obcí v regionu má zpracovaný Program rozvoje (PRO). V něm si obce vytyčují směr dalšího 

rozvoje na střednědobé období (cca 5-7 let). Ten vychází jednak z priorit obce ale i z dotazování jejich 

obyvatel. Jeho nejfrekventovanější výstupy jsou následující: 

 Budování a opravy infrastruktury 

o Obvykle se jedná o dopravní komunikace, chodníky, inženýrské sítě, popř. i pozemky 

pro další rozvoj obce 

 Vybavenost obce 

o Zkvalitňování života na obci z materiálního pohledu: investice do škol a budov obcí, 

mobiliáře, míst pro trávení volného času 

 Životní prostředí 

o Řešení environmentálních i estetických aspektů života v obci a jejím okolí, hospodaření 

s odpady, s vodou a krajinou obecně 

 Atraktivita obce 

o Aktivity směřující k přilákání turistů, zlepšování obrazu obce 

 Lidské zdroje 

o Sociální koheze, vzdělávací a kulturní aktivity, podpora tradic a folkloru, zájem o místní 

historii 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (SCLLD) 

SCLLD se soustředí na rozvoj území regionu MAS. Byla připravována dle zásad komunitně vedeného 

místního rozvoje. Při její tvorbě (2013-2016) byly využívány nástroje komunitního plánování 

(dotazníky, kulaté stoly a diskuze v rámci pracovních skupin a veřejných projednávání). Hlavní oblasti 

rozvoje jsou následující: 

 Škola - dítě - rodina & volný čas 

o Vzdělávání, rodinná politika a volnočasové aktivity 

 Podnikání a zaměstnanost 

o Podpora místních podnikatelů, řešení nezaměstnanosti 

 Venkov, kde se dobře žije 

o Sociální služby, tradiční venkov, informovanost místních obyvatel 

 Infrastruktura a životní prostředí 

o Dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, životní prostředí 
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST 
4.1 Vize 

 

Vize rozvoje regionu je ztělesněním představ a potřeb regionu: toho, kam chce do budoucna směřovat. 

 

Svazek obcí Čistá Jihlava je důležitým aktérem a partnerem při rozvoji svého území. Dbá na to, aby byl 
rozvoj harmonický a směřoval k zlepšování kvality života občanů a to prostřednictvím podpory a 
budování kultivovaného sociálního, ekonomického i životního prostředí. 
 
Členským obcím poskytuje potřebnou podporu a zajišťuje tak kvalitní výkon veřejné správy, z něhož 
profitují nejen občané ale i obce samotné. 
 
Je založen na spolupráci obcí a její podpora je jeho hlavním cílem. 

 

 

4.2 Okruhy rozvojových patření 

1. Kvalitní veřejná správa 

 Cílem těchto opatření je zkvalitňovat veřejnou správu v regionu tak, aby pozitivní změny 
 pocítili nejen občané ale i představitelé obcí. 

2. Udržitelný rozvoj regionu 

 Udržitelný rozvoj regionu znamená snahu o zvyšování kvality života občanů prostřednictvím 
 zlepšování podmínek přírodních, ekonomických i společenských. 

3. Podpora spolupráce a propagace 

 Spolupráce obcí je základem fungování každého svazku. Je však třeba hledat další možnosti, 

 jak tuto spolupráci posilovat. A to jak opatřeními směřujícími dovnitř svazku, tak i navenek, 

 jako je například propagace DSO, jeho regionu a vyvíjených aktivit. 
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4.3 Projektové záměry 

Níže uvedený seznam projektových záměrů je třeba pravidelně aktualizovat a případně i doplňovat, 

dle situace v regionu i širšího kontextu (legislativní změny, dotační příležitosti).  

 

Kvalitní veřejná správa 
Cílem těchto opatření je zkvalitňovat veřejnou správu v regionu tak, aby pozitivní změny pocítili nejen 
občané ale i představitelé obcí. 
 

Název projektu Datum realizace 
Odhad 

nákladů 
Nositel 

Předpokládaný 
zdroj financování 

Vzdělávání 
zaměstnanců obcí 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Vzdělávání 
představitelů obcí 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Setkávání 
představitelů obcí 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Centrum 
společných služeb 
DSO Čistá Jihlava 

2016 - 2019 3 mil. Kč 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 
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Udržitelný rozvoj regionu 
Udržitelný rozvoj regionu znamená snahu o zvyšování kvality života občanů prostřednictvím 
zlepšování podmínek přírodních, ekonomických i společenských. 
 

Název projektu Datum realizace 
Odhad 

nákladů 
Nositel 

Předpokládaný 
zdroj financování 

Podpora vzdělávání 
občanů obcí 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá Jihlava 
Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora budování 
občanské 
společnosti 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora kulturních 
aktivit 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora rozvoje a 
zkvalitňování 
sociálních služeb 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora 
environmentálně 
citlivých a 
prospěšných 
rozvojových aktivit 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora tradic a 
folklóru 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora 
cestovního ruchu 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Zvyšování 
bezpečnosti v 
obcích 
 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Podpora rozvoje 
nemotorové 
dopravy 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce, 
Jihomoravský 
kraj 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 
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Podpora spolupráce a propagace 

Spolupráce obcí je základem fungování každého svazku. Je však třeba hledat další možnosti, jak tuto 

spolupráci posilovat. A to jak opatřeními směřujícími dovnitř svazku, tak i navenek, jako je například 

propagace DSO, jeho regionu a vyvíjených aktivit. 

 

Název projektu Datum realizace 
Odhad 

nákladů 
Nositel 

Předpokládaný 
zdroj financování 

Podpora projektů 
zaměřených na 
posilování 
meziobecní 
spolupráce 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Koordinace 
rozvojových aktivit 
v regionu 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá Jihlava Vlastní rozpočet 

Propagace regionu Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

Budování „image“ 
regionu 
 

Průběžné 

Bude 
upřesněno dle 
vyvíjených 
aktivit 

DSO Čistá 
Jihlava, 

Členské obce 

Vlastní rozpočet, 

Dotace 

 
 


