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1 Obecná charakteristika 
Město Dačice se rozkládá v západní části okresu Jindřichův Hradec, přibližně 80 kilometrů na východ 
od krajského města České Budějovice. Přestože město patří do Jihočeského kraje, leží na historickém 
území Moravy. V roce 2013 mělo město přibližně 7 600 obyvatel. Dačice jsou jedním z nejstarších 
měst Českomoravské vrchoviny, první písemná zmínka pochází již z roku 1183. Ve 12. století byly 
Dačice osadou na křižovatce obchodních cest, které spojovaly Znojemsko a jižní Čechy a Jihlavsko 
s Rakouskem.  

Obrázek 1: Obecná poloha města Dačice v rámci České republiky 

Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Dačice spadají dle geomorfologického členění do Česko-moravské subprovincie, do oblasti 
Českomoravská vrchovina, do celku Křižanovská vrchovina a do podcelku Dačická kotlina (nejvyšší 
vrchol je Ivanův kopec s 644 m n. m.). Město leží v nadmořské výšce 483 m.  V okolí města se nachází 
velké množství rybníků, Dačicemi protéká řeka Moravská Dyje.  

V roce 1990 bylo centrum města prohlášeno za městskou památkovou zónu, především díky svému 
bohatství historických památek z období renesance a baroka. Dačice jsou také spojeny s jedním 
celosvětovým prvenstvím, v jednom z domů na Palackého náměstí se v roce 1843 zrodila první kostka 
cukru, která se později zařadila do běžného života lidí. 
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Obrázek 2: Místní části města Dačice a jejich základní sídelní jednotky v roce 2014 

 

Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Území města Dačice se rozprostírá na 6 699 ha a k samotnému městu náleží celkem 11 místních částí 
(Bílkov, Borek, Chlumec, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, 
Toužín a Velký Pěčín). Podstatná část půdy katastru města je využívána pro zemědělské účely 
(4 395 ha zemědělské půdy), z čehož více než polovina katastru města Dačice je využívána k rostlinné 
výrobě (3 695 ha orné půdy) a přibližně 600 ha slouží výrobě živočišné (trvale travnaté plochy). 
Přibližně 2 % území města připadají na vodní plochy (137 ha). Samotné město a městské části zabírají 
107 ha (přibližně 1,6 % katastru Dačic). 

Podle Strategie rozvoje České republiky 2014-2020 se území města řadí mezi stabilizovaná 
urbanizovaná území, pro která platí tato charakteristika: Jde spíše o mikroregionální centra – 
ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem, která tvoří se svým zázemím 
relativně funkční oblasti. Jedná se o území, která v dlouhodobém hledisku nevykazují významné 
negativní socioekonomické charakteristiky (např. nezaměstnanost, vylidňování, environmentální 
zátěže nebo nedostatečná vybavenost), ale zároveň nejsou „hybatelem“ socioekonomického rozvoje v 
regionu, což předurčuje skutečnost, že část místního obyvatelstva musí vyjíždět za prací a do škol 
mimo tyto funkční oblasti1. 

                                                        

1 Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (z roku 2013) 
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2 Demografická charakteristika 
2.1 Vývoj počtu obyvatel 
Město Dačice čítalo celkem 7 611 obyvatel ke dni 31. 12. 2013. Na začátku sledovaného období, 
v roce 1990, žilo ve městě o 600 obyvatel více. V grafu 1 je zachycen vývoj počtu obyvatel ve městě 
od roku 1990 a je z něj patrné, že během prvních 2 let v 90. letech 20. století došlo na místní poměry 
k razantnímu úbytku obyvatel. Propad byl zapříčiněn administrativními změnami v uspořádání měst a 
obcí České republiky. Počet obyvatel v roce 1990, v přepočtu na současné administrativní členění 
území města, činil 8 021. Následovalo období relativního vzestupu a stagnace počtu obyvatel Dačic na 
hodnotě 8 100 obyvatel. Od roku 1997 je patrný trend úbytku obyvatel, který trvá dodnes.  

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Dačic v letech 1990 – 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V grafu 2 jsou zachyceny počty obyvatel jednotlivých místních částí a částí města Telč v roce 2011. 
Největší část obyvatel Dačic žije v samotném městě, jedná se o více než 75 % obyvatel (5 783). 
Nejpočetnější místní částí je Bílkov s 378 obyvateli (přibližně 5 %), následován Dolními Němčicemi 
s 324 občany (přibližně 4% podíl). Naopak nejméně početnou je místní část Toužín, kde podle dat ze 
Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 žilo 40 obyvatel (0,5 %). 
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Graf 2: Počet obyvatel jednotlivých obecních a místních částí města Dačice v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Pozvolný klesající trend ve vývoji počtu obyvatel můžeme pozorovat u všech větších měst Regionu 
Renesance. Město Dačice se řadí na první pozici jakožto nepočetnější město regionu a tuto pozici si 
udržuje již od začátku 90. let 20. století.  

Vývoj celkového přírůstku obyvatel města se skládá ze dvou složek, z přirozeného přírůstku a 
z migračního přírůstku, na kterých je závislý. Vzhledem k velmi nízkým mírám porodnosti v posledních 
několika letech (tento trend se projevuje na všech úrovních administrativního členění České 
republiky) je migrační přírůstek primární složkou celkového přírůstku obyvatel. Průběh křivky 
celkového populačního přírůstku je přirozeným přírůstkem spíše modulován. Během sledovaného 
období v letech 2000-2013 se celkový přírůstek obyvatel nedostal do kladných hodnot, nejblíže se byl 
celkový přírůstek v roce 2010, kdy byla jeho hodnota -1. V současnosti se celkový přírůstek pohybuje 
okolo hodnoty -30, nicméně v následujících letech můžeme předpokládat ještě hlubší pokles, který 
bude způsoben značným poklesem migračního salda (rozdíl migračního salda mezi roky 2012 a 2013 
činil 20). 

Ochota migrovat je v České republice obecně nízká a lidé často preferují dojíždění (i na větší 
vzdálenosti) před změnou místa bydliště. Přesto lze sledovat od roku 2003 kontinuální úbytek 
populace v důsledku migrace (v průběhu 90. letech bylo migrační saldo značně rozkolísané – viz graf 
4), který je ve městě Dačice spojen především se situací na trhu práce.   
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Graf 3: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva v letech 2000-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
 
 

Graf 4: Migrační saldo v letech 1989-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.2 Vývoj porodnosti 
Vývoj počtu narozených dětí ve městě Dačice mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 5. Vývoj tohoto 
ukazatele je značně vyrovnaný, mezi roky 1993 a 2013 jsou patrné jen 2 významné události, které se 
na počtu narozených dětí podepsaly negativně. První nastává na počátku sledovaného období, kdy 
pokračující změny ve společnosti značně ovlivňují i počet narozených, především mezi roky 1993 a 
1995 klesl počet dětí o více než 30. Dalším jevem je rozkolísaný vývoj v posledních letech, především 
v roce 2013 dochází k razantnímu úbytku narozených dětí. Na počátku sledovaného období se počet 
narozených dětí pohyboval u hodnoty 100, v roce 2013 se ukazatel pohybuje na hodnotě 63 dětí. 
Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují počet narozených dětí, v případě města Dačice se projevují 
zejména:    

• Vliv migračního chování, kdy převažuje tendence odchodu zejména mladších věkových 
kategorií obyvatel z města do větších center, jako jsou krajská města či Praha, kde mají vyšší 
šanci najít adekvátní profesní uplatnění a kde pak často také zakládají rodiny.  

• Vliv celospolečenských demografických změn (tzv. druhý demografický přechod) související 
se změnou reprodukčního chování obyvatel, které se projevuje mimo jiné poklesem 
plodnosti (počtu narozených žen jedné ženě) a odsunu mateřství do pozdějšího věku žen. 

• Vliv nástupu slabých vs. silných populačních ročníků do reprodukčního věku. Populačně silné 
ročníky narozené v 70. letech minulého století (tzv. Husákovy děti) se dostávají do 
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reprodukčního věku, zároveň je však třeba podotknout, že vzhledem k výše zmíněnému 
trendu odsunu mateřství do pozdějšího věku žen a celkovému poklesu plodnosti se určitá 
část dětí vůbec nenarodí a celkový vliv nástupu silných ročníků se tak zmírňuje. 

I přes skokové úbytky dětí v jednotlivých letech (například snížení počtu narozených dětí v roce 2001 
oproti roku 2000) můžeme pozorovat pozitivní trend ve směru nárůstu počtu narozených dětí, který 
vrcholí v roce 2012. Nicméně v nejbližších letech můžeme očekávat změnu linie trendu, kdy bude 
docházet k postupnému úbytku narozených dětí, především kvůli přibližování se vývojem počtu 
narozených dětí vyšším hierarchickým celkům a územím (viz výše). 

Graf 5: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti ve městě Dačice mezi roky 1993-2013  
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Druhým ukazatelem, který je zaznamenán v grafu, je hrubá míra porodnosti2. Ta udává, kolik se 
v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel daného území. Tato křivka téměř kopíruje 
trend počtu narozených dětí, je zde patrný úbytek do roku 1995, následně mírně se zvyšující 
tendence vrcholící v roce 2012, která je vystřídána propadem. Na počátku sledovaného období se 
hrubá míra porodnosti pohybovala nad hodnotou 12 ‰, v roce 2012 se této hodnotě téměř přiblížila, 
v současnosti je ovšem hrubá míra porodnosti na 8,3 ‰. 

Při srovnání hrubé míry porodnosti s celorepublikovým i krajským průměrem se Dačice pohybují pod 
touto úrovní, až na malé skokové výjimky. I mezi velkými městy regionu je hodnota hrubé míry 
porodnosti na téměř nejnižší úrovni v posledních sledovaných letech (vyjma města Slavonice). 
Celkově však můžeme pozorovat velice podobný vývoj dané charakteristiky ve všech městech 
Regionu Renesance i ve vyšších územních jednotkách, který je reprezentován poklesem sledovaného 
ukazatele během první poloviny devadesátých let, následný vzestup s malými výkyvy, který až na 
menší výjimky pokračuje do současnosti.  

 

 

 

                                                        

2 Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31. 12. daného sledovaného roku 

http://www.czso.cz/
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Graf 6: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) ve městě Dačice s  vyššími územními jednotkami v letech 
1993-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.3 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 
Struktura obyvatel města podle pohlaví kopíruje obecnou strukturu typickou pro celou Českou 
republiku. To znamená, že ve věkové skupině 0-14 let mírně převažuje počet chlapců, což souvisí 
s vyšším podílem narozených chlapců (v ČR počet chlapců z 1 000 narozených nepatrně kolísá kolem 
konstanty 515, podíl dívek kolem konstanty 485). V produktivním věku se poměr mužů a žen 
v populaci vyrovnává a s postupně vyššími věkovými kategoriemi začínají převažovat ženy. Tento 
trend je patrný i v grafu 7, kde je patrná mírná převaha podílu mužů ve věku 0-14 let a naopak značná 
převaha podílu žen v poproduktivním věku (58,2 %). Tato situace je způsobena nižší nadějí dožití u 
mužů ve srovnání s ženami. V roce 2013 se naděje dožití u mužů odhadovala na 75,23 let, zatímco u 
žen byla naděje dožití na hodnotě 81,13 let. 

Tabulka 1: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 

věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 

0-14 549 518 1 067 

15-65 2 600 2 541 5 141 

65+ 586 817 1 403 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Na první pohled by se mohlo zdát, že věková struktura obyvatel Dačic je v současné době příznivá, 
relativně velký počet obyvatel se nachází v produktivní složce. Nicméně jak je patrné z grafu níže, již 
dnes převyšuje počet obyvatel starších 65 let složku předproduktivní, přibližně o 200 obyvatel. Je 
velice pravděpodobné, že tento trend bude v blízké budoucnosti pokračovat a nerovnováha mezi 
jednotlivými věkovými skupinami bude zesilovat, především nerovnováha mezi před- a po- 
produktivními složkami. Tato nevyváženost bude způsobovat stále stoupající podíl neproduktivní 
části obyvatel oproti produktivní. Tím bude zvyšována závislost neproduktivní složky obyvatelstva na 
produktivní.  

 

http://www.czso.cz/
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Graf 7: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Z grafu 8 je patrné, že ve všech částech Dačic mírně převažuje podíl žen, mimo místní části 
Hostkovice, Hradišťko a Dačice. Tato skutečnost je dána především obecným trendem převahy 
ženského pohlaví ve vyšších věkových skupinách (viz výše) a zároveň stavem věkové struktury města, 
kdy je patrná převaha starších obyvatel (poproduktivní a vyšších věkové skupiny produktivní složky) 
nad mladšími obyvateli města. V případě místních částí s vyšším podílem zastoupení mužské části 
populace se bude jednat o opačný stav, vyšší podíl předproduktivní složky obyvatel (v Hostkovicích a 
v Hradišťku převažuje nad obyvateli starších 65 let) a mladší produktivní složky.  

Graf 8: Struktura obyvatelstva podle pohlaví v obecních a místních částech města Dačice v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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Za posledních 20 let došlo k proměnám ve věkové struktuře obyvatel Dačic, nicméně tyto změny 
sledují obecný vývoj a trend. Graf 9 detailně zobrazuje vývoj počtu obyvatel města ve třech hlavních 
věkových skupinách podle pohlaví mezi roky 2000 a 2013. Z něj je patrný postupný pokles 
absolutních počtů obyvatel v předproduktivní složce, zejména v prvních letech sledovaného období a 
naopak kontinuální nárůst počtu obyvatel ve složce poproduktivní. Od roku 2009 je již patrný úbytek 
obyvatel ve složce produktivní a „přelití“ části obyvatel z této skupiny do skupiny poproduktivní, bez 
dostatečné kompenzace ze složky předproduktivní. 

Graf 9:  Vývoj počtu mužů a žen v hlavních věkových kategoriích mezi roky 2000 a 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Nejmarkantněji se změny ve věkové struktuře obyvatelstva od roku 1991 projevily na skupině 
obyvatel v rozmezí 0-14 let, kdy došlo k úbytku téměř o 10 p.b. obyvatel. Úbytek v nejmladší složce je 
částečně vyrovnáván nárůstem počtu obyvatel v produktivní složce, zvýšení podílu (o 5 p.b.) je ovšem 
pouze poloviční oproti zaznamenané změně u předproduktivní složky. Poproduktivní složka obyvatel 
doznala velice podobného vývoje jako skupina obyvatel ve věku 15-64 let, její podíl se zvýšil taktéž o 
5 p.b. Vývoj zachycený v grafu 10 tedy dokládá, že závislá skupina obyvatel stále více zvyšuje svůj 
podíl a zároveň předproduktivní složka obyvatel, která má snížit danou závislost svým přechodem do 
vyšší věkové skupiny, svůj podíl snižuje.  

Srovnáme-li věkovou strukturu obyvatel města Dačice s hierarchicky vyššími územními celky, je 
patrné, že město má již v současnosti vyšší podíl poproduktivní složky obyvatel, než jsou průměrné 
podíly obyvatel ve věku 65+ v Jihočeském kraji a v České republice. Rozdíl však činní pouze 0,2 p.b. 
v případě kraje, 0,3 p.b. v případě České republiky. Naopak je patrná mírná převaha obyvatel města 
ve věku 0-14 let, oproti vyšším územním celkům, stejně tak i u složky obyvatel v produktivním věku. 
Velice pravděpodobně bude v nejbližších letech docházet k srovnávání podílů věkových složek 
obyvatelstva ve městě Dačice s vyššími územními celky. 
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Graf 10: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 - podíly věkových skupin (%) a srovnání 
s Jihočeským krajem a Českou republikou roce 2011 
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Věková struktura v jednotlivých částech města je poměrně nesourodá a nevyrovnaná. Například část 
Toužín dosahuje nejnižšího podílu zastoupení v předproduktivní složce obyvatel (4 obyvatelé, tedy 
10 %) a zároveň nejvyššího podílu poproduktivní složky (více než 30 %). Místní část Hostkovice má 
naopak velice dobrou věkovou strukturu, kde přibližně čtvrtina obyvatel dosahuje maximální věku 
14 let a podíl poproduktivní složky obyvatel dosahuje 15,2 %. U celkem osmi z 12 místních částí 
převažuje předproduktivní část občanů nad obyvateli starší 65 let, nicméně se v převážně většině 
případů jedná o rozdíly v řádu několika málo p.b.   
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Graf 11: Věková struktura obyvatel města Dačice v obecních a místních částí v roce 2011 – podíly věkových 
skupin (%) 
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Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto 
případě kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost 
indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak 
převyšuje-li výsledná hodnota indexu 100, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v 
populaci. Hodnota indexu stáří v roce 2011 byla v Dačicích 117,8. Tato hodnota je srovnatelná s 
hodnotami indexu stáří Jihočeského kraje a je o zhruba 8 p.b. vyšší než hodnota pro celou Českou 
republiku i samotný Mikroregion Dačicko. 

Tabulka 2: Srovnání indexu stáří obyvatelstva města Dačice s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 
2011  

území 1991 2001 2011 
Dačice 37,3 74,7 117,8 
Mikroregion Dačicko 47,7 71,9 109,9 
Region Renesance 56,4 77,1 111,1 
Jihočeský kraj 58,6 84,0 116,0 
Česká republika 62,0 87,2 109,6 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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Na počátku sledovaného období (rok 1991) se hodnota indexu stáří pohybovala na úrovni 37,3, tedy 
velice hluboko pod hranicí 100. V roce 2001 se hodnota indexu zvýšila více než dvojnásobně (hodnota 
indexu 74,7), nicméně rozložení obyvatel ve městě bylo stále pozitivní, vzhledem ke stále převažující 
předproduktivní složce občanů. Dle dat ze SLDB v roce 2011 již ovšem převážila složka poproduktivní, 
díky čemuž se index stáří pohyboval přibližně na hodnotě 117 (3x více než původní hodnota).  Z grafu 
12 je patrné, že „rychlost stárnutí“ obyvatelstva na úrovni města je výraznější (strmější křivka)než u 
srovnávaných vyšších územních celků 

Graf 12: Srovnání vývoje indexu stáří ve městě Dačice s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 
2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tvar věkové pyramidy nejlépe vystihuje demografickou strukturu a socioekonomický potenciál dané 
populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě vypovídají o například horší ekonomické a politické situaci 
v daných letech, která se projevila na struktuře obyvatel (velmi často ve formě snížené reprodukce). 
Naopak ojedinělé výrůstku jednotlivých věkových kategorií odpovídají zlepšení nejen ekonomických 
podmínek, které se velmi často projevují ve formě zvýšené reprodukce.  

Podle grafu č. 13 a 14 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel města Dačic vykazuje řadu 
společných rysů spolu s věkovou pyramidou Jihočeského kraje, respektive s věkovou pyramidou 
České republiky.  Lze v nich číst společensko-historické události mající vliv na počet obyvatel, jako 
byly hospodářská krize a druhá světová válka (nízký počet osob na vrcholu pyramidy, nyní již 
ovlivněný zejména postupným vymíráním osob v nejstarších věkových kohortách) poválečný 
babyboom, pronatalitní politika 70. let, celospolečenské změny v letech 90. Minulého století atd. 

Vývoj v 90. letech minulého století již vykazuje u města Dačice výraznější odchylku oproti vyšším 
územním celkům. Je zde patrný nárůst počtu obyvatel oproti trvajícímu poklesu v kraji a České 
republice.   Základna jednotlivých pyramid, tvořená od začátku 21. Století, pak již vykazuje víceméně 
společné rysy s tím, že ale u města Dačice je širší. Věková pyramida Města Dačice tak osciluje mezi 

http://www.czso.cz/
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stabilním a regresním tvarem, na rozdíl od krajské a celorepublikové pyramidy, které mají tvar 
jednoznačně regresní. 

Graf 13: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Dačice ve srovnání s Jihočeským krajem 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Poznámka: data za území města Dačice dostupná k 26. 3. 2011, k území Jihočeského kraje k 31. 12. 2011 
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Graf 14: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Dačice ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Nelze očekávat, že by se aktuální trend rozšiřování základy pyramidy dlouhodobě udržel. Podle 
vývoje vyšších územních celků můžeme velice pravděpodobně očekávat spíše klesající tendenci počtu 
narozených dětí, která bude zapříčiňovat přechod k regresnímu tvaru věkové pyramidy.  Společně 
s relativně vysokým počtem obyvatel mezi 50. a 65. rokem života (který povede v blízké budoucnosti 
ke vzestupu počtu zemřelých i přes očekávaný obecný pokles intenzity úmrtnosti) dojde k dalšímu 
prohlubování úbytku obyvatel přirozenou měrou. Tento nastíněný vývoj mohou odvrátit jen vhodně 
načasované migrační zisky, které mohou být spojeny s bytovou výstavbou a celkově s atraktivitou 
daného území. 
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2.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Vzdělanostní struktura obyvatel Dačic z roku 2011 nám ukazuje, že nejvyšší podíl je zastoupen lidmi 
vyučenými a se středoškolským odborným vzděláním bez maturity. Jedná se o přibližně 42 % 
populace města. Na další pozici jsou osoby s úplným středoškolským vzděláním, zastoupeni 24 %, a 
lidé se základním vzděláním, s podílem přibližně 23 %. Ve spojitosti s trhem práce se jedná o relativně 
velkou skupinu obyvatel mající potenciál v regionu. V Dačicích je přibližně 600 obyvatel 
s vysokoškolským stupněm vzdělání, což činí zhruba 8% podíl ve městě.  

Graf 15: Struktura obyvatel města Dačice podle vzdělání (2011) 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

V průběhu posledních dvaceti let je možné si povšimnout změn ve vývoji vzdělanostní struktury 
obyvatel v Dačicích, které sledují stejné trendy jako vývoj vzdělanostní struktury obyvatel na 
celostátní úrovni. Dochází k nárůstu podílu lidí s vyšším stupněm vzděláním, zvyšuje se počet 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, lidí s vyšším odborným vzděláním i obyvatel s úplným 
středoškolským vzděláním s maturitou. Naopak dochází k razantnímu úbytku populace, která má 
pouze základní vzdělání. V Dačicích se podíl těchto lidí snížil z původních 38,6 % na 22,6 %. 

Srovnáme-li vzdělanostní strukturu obyvatel města Dačice s vyššími územními celky, zjistíme, že 
město má nadprůměrný podíl obyvatel s nižším vzděláním (se základním vzděláním, vyučení a 
středoškolsky vzdělaní bez maturity), kdy čím vyšší územní celek, tím markantnější rozdíl podílů. 
Taktéž je zřejmý výrazný rozdíl podílů obyvatel s úplným středoškolským vzděláním, vzděláním 
vyšším odborným, ale i vysokoškolským. Například podíl osob s vysokoškolským titulem je o 2,9 p.b. 
nižší, než v případě krajského průměru, a téměř o 5 p.b. v případě celorepublikového průměru. 
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Graf 16: Struktura obyvatelstva města Dačice podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 - relativní podíly (%) a 
srovnání s Jihočeským krajem a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve městě se blíží krajskému i celorepublikovému 
průměru. Naopak podíl obyvatel bez ukončeného vzdělání je nižší než průměr pro Českou republiku a 
podíl obyvatel se základním vzděláním je na stejné úrovni jako celostátním průměr. 

Tabulka 3: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva města Dačice s vyššími územními jednotkami v roce 
2011 

území 
bez 

ukončeného 
vzdělání (%) 

základní vč. 
neukončeného 

vzdělání (%) 

vyučení a 
střední 

odborné bez 
maturity (%) 

úplné střední 
vzdělání s 

maturitou (%) 

vyšší 
odborné a 

nástavbové 
vzdělání (%) 

vysokoškolské 
vzdělání (%) 

Dačice 0,3 18,6 39,1 27,8 4,5 9,6 
Mikroregion Dačicko 0,5 22,6 42 23,7 3,4 7,7 
Region Renesance 0,4 22,4 41,9 24,2 3,6 7,5 
Jihočeský kraj 0,5 18,2 34,9 27,5 4,1 10,8 
ČR 0,5 18,6 34,8 28,6 4,3 13,2 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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3 Ekonomická charakteristika města 
Tato kapitola a níže uvedený graf porovnává ekonomické subjekty podnikající ve městě Dačice a 
vykresluje jejich historický vývoj. Do grafu jsou zanesena veškerá dostupná historická data, která jsou 
k dispozici v databázi Českého statistického úřadu.  V rámci zlepšení vypovídající hodnoty jsou v grafu 
uvedeny i subjekty, u kterých byla ve sledovaném roce zjištěna podnikatelská aktivita. Tímto 
postupem lze ze sledovaného vzorku vyloučit ty podnikatelské subjekty, které žádnou ekonomickou 
činnost nevykazují, a jejich uvedením by byla ekonomická síla regionu zkreslena. 

Ve sledovaném období  2010-2013 je patrný stagnující trend subjektů se zjištěnou aktivitou. Celkový 
počet subjektů osciluje kolem průměrné hodnoty 993 subjektů za sledované období. Od roku 2010 
tak ve městě Dačice poklesl celkový počet subjektů se zjištěnou aktivitou o pouze 1 jednotku. 

V období 2010 – 2013 dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových registrovaných 
subjektech ve sledovaném období 2010 – 2013 hodnoty 60,7 %. 

Data u subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2009 nejsou na statistickém úřadě dostupná, z tohoto 
důvodu je hodnota tohoto ukazatele nulová. 

Graf 17: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Dačice 
v letech 2009-2012 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Struktura jednotlivých ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle klasifikace ekonomické 
činnosti (CZ NACE) je uvedena níže.  

Jako zdroj dat byly použity aktuální údaje v členění dle CZ-NACE za rok 2013. Pro větší vypovídající 
hodnotu jsou uvedeny jen ty subjekty, u kterých byla zjištěna aktivita. Největší zastoupení mají 
podnikatelské subjekty ze sektoru stavebnictví a sektoru zabývající se velkoobchodní a maloobchodní 
činností.  Tyto dvě uvedené oblasti zastupují celkem 34 % z celkových 985 subjektů se zjištěnou 
aktivitou v roce 2013. 

0

986 985 1 018 985

1 606 1 632 1 637 1 637 1 634

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2009 2010 2011 2012 2013

po
če

t e
k.

 su
bj

ek
tů

Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou Registrované subjekty celkem



   
 

25 
 

Graf 18: Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) v roce 2013 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tabulka 4: Podnikatelské subjekty v Dačicích podle typu organizace v roce 2013 
typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 5 

Obchodní společnosti - počet subjektů 158 

Družstevní organizace - počet subjektů 3 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 1 097 

Svobodná povolání - počet subjektů 185 

Ostatní právní formy - počet subjektů 145 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 5: Podnikatelské subjekty v Dačicích podle počtu zaměstnanců v roce 2013 
kategorie podniku dle počtu zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 583 

Počet subj.s 1-9 zaměst. - mikropodniky 136 

Počet subj.s 10-49 zaměst. - malé podniky 32 

Počet subj.s 50-249 zaměst. - střed.podn. 11 

Počet subj.s >249 zaměst. - velké podniky 2 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Následující tabulka přináší přehled největších zaměstnavatelů v Dačicích. Jsou v ní uvedeny všechny 
ekonomické subjekty s více než 10 zaměstnanci. Celkem je těchto subjektů v Dačicích 74. 
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Tabulka 6: Největší zaměstnavatelé v Dačicích a okolí 

název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 
počtu 

zaměst-
nanců 

TRW - DAS a.s. Akciová společnost 
Výroba ostatních dílů a 
příslušenství pro motorová 
vozidla 

1000-1499 

CENTROPEN, a.s. Akciová společnost Ostatní zpracovatelský 
průmysl j. n. 250-499 

PKD, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba kovových konstrukcí 
a jejich dílů 100-199 

Nemocnice Dačice, a.s. Akciová společnost Ústavní zdravotní péče 50-99 

Střední škola technická a 
obchodní, Dačice, 
Strojírenská 304 

Příspěvková organizace 
Střední odborné vzdělávání 
na středních odborných 
učilištích 

50-99 

Střední odborné učiliště 
zemědělské a služeb, Dačice, 
nám Republiky 86 

Příspěvková organizace Střední odborné vzdělávání 
na učilištích 50-99 

Město Dačice Obec (obecní úřad) Všeobecné činnosti veřejné 
správy 50-99 

.A.S.A. Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Shromažďování a sběr 
odpadů, kromě 
nebezpečných 

50-99 

VNP, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba ostatních 
kovodělných výrobků j. n. 50-99 

Jaroslav Pokorný 
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než 
živnostenského a zákona o zemědělství 
nezapsaná v obchodním rejstříku 

Výroba ostatních plastových 
výrobků 50-99 

Gaudlitz Precision s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba plastových desek, 
fólií, hadic, trubek a profilů 50-99 

LUČINA Dolní Němčice spol.  
s r.o. Společnost s ručením omezeným Smíšené hospodářství 50-99 

DRUŽINA, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 
Pěstování obilovin (kromě 
rýže), luštěnin a olejnatých 
semen 

50-99 

Gymnázium, Dačice, Boženy 
Němcové 213 Příspěvková organizace Střední všeobecné 

vzdělávání 25-49 

Základní škola Dačice, 
Komenského 7, okres 
Jindřichův Hradec 

Příspěvková organizace 
Základní vzdělávání na 
druhém stupni základních 
škol 

25-49 

Základní škola Dačice, Boženy 
Němcové 213, okres 
Jindřichův Hradec 

Příspěvková organizace 
Základní vzdělávání na 
druhém stupni základních 
škol 

25-49 

Mateřská škola Dačice Příspěvková organizace Předškolní vzdělávání 25-49 

SETO, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 
Výstavba inženýrských sítí 
pro elektřinu a 
telekomunikace 

25-49 

TEKABEN s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba elektrických vodičů a 
kabelů j. n. 25-49 

HEIRU CZ s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba elektrických vodičů a 
kabelů j. n. 25-49 

HM-METAL s.r.o. Společnost s ručením omezeným Obrábění 25-49 
Zemědělské družstvo Staré 
Hobzí Družstvo Smíšené hospodářství 25-49 

Základní umělecká škola, 
Dačice, Antonínská 93/II Příspěvková organizace Umělecké vzdělávání 20-24 

Základní škola, Dačice, 
Neulingerova 108 Příspěvková organizace 

Základní vzdělávání na 
druhém stupni základních 
škol 

20-24 
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název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 
počtu 

zaměst-
nanců 

Technické služby Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným Ostatní úklidové činnosti 20-24 

Miloslav Jahoda Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

Maloobchod s železářským 
zbožím, barvami, sklem a 
potřebami pro kutily 

20-24 

ZEMOS s.r.o. Společnost s ručením omezeným Velkoobchod s rudami, kovy 
a hutními výrobky 20-24 

TCM International Tool 
Consulting & Management 
GmbH, organizační složka 

Zahraniční osoba Výroba strojů pro těžbu, 
dobývání a stavebnictví 20-24 

Nové technologie s.r.o. Společnost s ručením omezeným Obrábění 20-24 
Pila Benda s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba dřevěných obalů 20-24 

Rostislav Homolka Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

Výroba pekařských a 
cukrářských výrobků, kromě 
trvanlivých 

20-24 

Domácí péče Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným Ostatní činnosti související 
se zdravotní péčí j. n. 10-19 

František Krejčí Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  Všeobecný úklid budov 10-19 

Eva Vaňurová Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  Všeobecný úklid budov 10-19 

Školní jídelna Dačice, Boženy 
Němcové 213 Příspěvková organizace Stravování ve školních 

zařízeních, menzách 10-19 

Martin Koukal Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

Stravování v restauracích, u 
stánků a v mobilních 
zařízeních 

10-19 

Josef Štefl - tour Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  

Městská a příměstská 
pozemní osobní doprava 10-19 

M Computers s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Maloobchod s počítači, 
počítačovým periferním 
zařízením a softwarem 

10-19 

Štěpán a syn s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Ostatní maloobchod s 
potravinami ve 
specializovaných prodejnách 

10-19 

BIOFARM Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným Velkoobchod s 
farmaceutickými výrobky 10-19 

HRON Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným Instalace vody, odpadu, 
plynu, topení a klimatizace 10-19 

MIROSLAV MÁCHA - obrábění 
kovů s.r.o. Společnost s ručením omezeným Obrábění 10-19 

Marek Burian Fyzická osoba podnikající dle živnostenského 
zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  Výroba pracovních oděvů 10-19 

Městské lesy Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným Těžba dřeva 10-19 

TEXI Dačice s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Opravy výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro 
domácnost       

10-19 

MONSTAKO s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Výroba nožířských výrobků, 
nástrojů a železářských 
výrobků 

10-19 

2 ES, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba skla a skleněných 
výrobků 10-19 

Zdroj: RES, 2014 

Největším zaměstnavatelem ve městě Dačice i v Mikroregionu Dačicko je společnost TRW-DAS a.s. 
Tato společnost patří mezi největší dodavatele komponentů pro automobilový průmysl. V Dačicích 
sídlí dvě divize. Divize řízení, kde se vyrábí různé druhy kulových kloubů, dutých čepů a vodících táhel 
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pro osobní a nákladní automobily. Výrobní program druhé divize je zaměřen na sací a výfukové 
ventily spalovacích motorů. Celkem společnost TRW-DAS a.s. zaměstnává 1 150 zaměstnanců. 
Druhým největším zaměstnavatelem je Centropen a.s., podnikající ve výrobě školních a kancelářských 
potřeb. Jejich široký sortiment obsahuje různé psací potřeby. Třetím největším zaměstnavatelem 
v oblasti Dačic je společnost  PKD s.r.o., zaměřená na výrobu a montáž ocelových hal a konstrukcí. 
Tato společnost se řadí mezi přední firmy ve svém oboru zejména díky modernímu výrobnímu 
zařízení pro zpracování ocelových materiálů.  

Hovoříme-li o průmyslových zónách v Dačicích, máme na mysli jednotlivé průmyslové areály, tedy 
spíše seskupení jednotlivých výrobních společností, které mají v Dačicích své sídlo, nebo provozovnu. 
V blízkém okolí města nalezneme tři oblasti, které svým charakterem průmyslovou zónu připomínají. 
První se nachází severně od centra města souběžně s ulicí Třídy 9. května, kde má své sídlo větší 
počet společností. Druhou průmyslovou zónou je výrobní závod TRW-DAS a.s. Ten je situován 
východně od centra Dačic na ulici Strojírenská. Poslední je pak areál firmy Karlov, a.s, který se nachází 
východně od města, ve směru na místní část Bílkov. 
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4 Trh práce 
4.1 Nezaměstnanost 
Situace na trhu práce ve městě Dačice je srovnatelná s obecným vývojovým trendem na všech 
hierarchických úrovních v České republice. Ten je reprezentován stabilním poklesem míry 
nezaměstnanosti v prvních letech 21. století, následným razantním vzestupem v roce 2008 a 2009 
spojeným s celosvětovou hospodářskou krizí a v současnosti je reprezentován opět mírným poklesem 
nezaměstnanosti. Míra nezaměstnanosti ve městě se pohybuje mírně pod průměrem České republiky 
a do značné míry koresponduje s vývojem tohoto ukazatele pro Jihočeský kraj. 

Graf 19: Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti ve městě Dačice s vyššími územními jednotkami v letech 2005-
2011  
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Vývoj počtu dosažitelných uchazečů a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo kopíruje křivku 
míry nezaměstnanosti, což je patrné z grafu 20. V letech do roku 2008 dochází k poklesu počtu 
dosažitelných uchazečů3 a taktéž se snížil počet uchazečů na jedno volné pracovní místo, naopak 
v letech hospodářské krize dochází u obou zmiňovaných charakteristik k nárůstu. V roce 2011 
dosahovala registrovaná míra nezaměstnanosti4 7,2 %, o práci se ucházelo 292 obyvatel Dačic.  

 

                                                        

3 Pozn.: dosažitelný uchazeč - uchazeč o zaměstnání, který může bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 
vhodného pracovního místa (nepatří sem uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, na rekvalifikačních kurzech, na 
mateřské dovolené apod.) 
4 Pozn.: registrovaná míra nezaměstnanosti - udává míru nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání 
registrovaných na Úřadu práce ČR (obecná míra nezaměstnanosti je podíl na počtu nezaměstnaných na celkové pracovní 
síle, na základě Výběrového šetření pracovních sil) 
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Graf 20: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  ve městě Dačice 
v letech 2005-2011 
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V roce 2012 došlo ke změně ukazatele, který zaznamenává aktuální situaci na trhu práce v oblasti 
nezaměstnanosti, a k vytvoření nové charakteristiky, tzv. podílu nezaměstnaných osob5. K této 
úpravě došlo především kvůli existenci dvou velice podobných ukazatelů (obecná a registrovaná míra 
nezaměstnanosti), které byly často zaměňovány a špatně interpretovány. Při výpočtu nového 
ukazatele zároveň nedochází k využívání dvou odlišných zdrojů údajů (dosažitelní uchazeči z databáze 
Úřadu práce ČR, respektive ministerstva práce a sociálních věcí; pracovní síla z Výběrového šetření 
pracovních sil), taktéž podíl nezaměstnaných osob lépe vystihuje aktuální situaci na trhu práce i 
v menších územích. Tato změna s sebou přinesla negativum v podobě nemožnosti vytvoření 
časového vývoje jednoho ukazatele, který by vystihoval stav nezaměstnanosti před rokem 2014 ve 
městě (není možné starší a nový ukazatel srovnat). V roce 2014 se podíl nezaměstnaných osob 
v Dačicích pohyboval okolo 5,5 % (k 31. 3.). Ve srovnání s hierarchicky vyššími územními celky je 
situace v Dačicích velice pozitivní. Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji byl k témuž datu na 
hodnotě 7,9 % a celorepublikový průměr se pohyboval dokonce na úrovní 8,2 %.  

Více než 15 % uchazečů o zaměstnání tvořili lidé ve věku 55 let a více, tedy starší lidé 
v předdůchodovém a důchodovém věku, pětinu uchazečů tvořili uchazeči ve věku 18-24 let, tedy 
absolventi škol. Nezaměstnaných uchazečů o práci, kteří byli evidování na úřadu práce více než rok, 
bylo celkem 84, což je přibližně 27% podíl. 

 

 

 

 

                                                        

5 Pozn.: podíl nezaměstnaných osob – udává podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku 
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Tabulka 7: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 376 345 302 
Uchazeči se zdravotním postižením 43 46 39 
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 374 334 292 
Míra nezaměstnanosti (%) 9,18 8,2 7,17 
Uchazeči na 1 volné místo 94 86,3 37,8 

struktura uchazečů podle věku 

Mladiství - . . 
do 19 let 9 10 14 
20 - 24 let 68 55 54 
25 - 29 let 44 29 35 
30 - 34 let 47 47 30 
35 - 39 let 32 39 28 
40 - 44 let 37 26 23 
45 - 49 let 45 38 26 
50 - 54 let 47 42 48 
55 - 59 let 42 48 40 
60 a více let 5 11 4 

struktura uchazečů podle vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní 
vzdělání 2 1 1 

Základní vzdělání 52 45 47 

Střední odborné vzdělání s výučním 
listem 197 186 147 

Úplné střední odborné vzdělání 112 94 84 

Vyšší odborné vzdělání 3 3 2 
Vysokoškolské vzdělání 10 16 21 
absolventi škol 41 30 28 

struktura uchazečů podle délky 
nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 156 138 108 
3 - 6 měsíců* 78 67 74 
6 - 9 měsíců* 43 30 23 
9 - 12 měsíců* 38 21 13 
12 - 24 měsíců* 34 54 37 
24 měsíců a více 27 35 47 

Zdroj: ČSÚ, www.vdb.czso.cz; *interval 3-6 měsíců znamená 3 měsíce a více a méně než 6 měsíců; 

4.2 Ekonomická aktivita obyvatelstva 
Míra ekonomické aktivity6 ve městě Dačice dosáhla v roce 2011 hodnoty 57,7 %. Oproti 
celorepublikové míře (57,0 %) a míře Jihočeského kraje (57,4 %) se jedná o hodnotu mírně vyšší. Ve 
městě Dačice bylo dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 z celkového počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel (3 720) celkem 3 435 zaměstnaných. Pracujících studentů a učňů bylo celkem 47, důchodců 
127 a žen na mateřské dovolené 70. Téměř 93 % tvořila kategorie „zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní, pomáhající“. V této kategorii jednoznačně dominovali zaměstnanci se 78% podílem 
(podíl na všech zaměstnaných obyvatelích) a 11,8 % zaměstnanými pracujícími na vlastní účet (podíl 
na všech zaměstnaných obyvatelích).  

                                                        

6 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 
15 let 
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Tabulka 8: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  Celkem Muži Ženy 
Ekonomicky aktivní celkem 3 720 2 042 1 678 

v tom: 

zaměstnaní 3 435 1 911 1 524 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 2 704 1 442 1 262 
zaměstnavatelé 126 86 40 
pracující na vlastní účet 406 289 117 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a učni 47 21 26 
pracující důchodci 127 65 62 

ženy na mateřské dovolené 70 - 70 

nezaměstnaní 285 131 154 
Ekonomicky neaktivní celkem 3 521 1 493 2 028 

z toho: 
nepracující důchodci 1 751 663 1 088 
žáci, studenti, učni 1 125 570 555 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 251 143 108 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve srovnání s vyššími územními jednotkami (tabulka 9) je patrná relativně malá odlišnost jednotlivých 
kategorií. Například v Dačicích je zaměstnáno o 0,9, respektive 1,3 p.b. méně důchodců než je krajský 
i celorepublikový průměr, nižší je i podíl pracujících studentů a učňů či žen na mateřské dovolené (o 
0,1 p.b.). 

Tabulka 9: Srovnání počtů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích města Dačice 
s  vyššími územními jednotkami v roce 2011 

obec 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé, 

samostatně 
činní, 

pomáhající (%) 

pracující studenti a 
učni (%) 

pracující důchodci 
(%) 

ženy na 
mateřské 

dovolené (%) 

ekonomicky 
aktivní - 

zaměstnaní 

Dačice 92,9 1,4 3,7 2,0 3 435 

Mikroregion Dačicko 93,8 1,2 3,2 1,8 7 911 

Region Renesance 93,8 1,2 3,1 1,8 23 385 
Jihočeský kraj 91,8 1,5 4,6 2,1 280 844 
Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580 714 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Z celkového počtu zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel jich bylo nejvíce zaměstnáno 
v průmyslu a to přibližně 38 %, naopak nejméně v oblasti „informační a komunikační činnosti“, 
pouhých 21 občanů. Tabulka 10 přináší srovnání podílů zaměstnanosti v jednotlivých sektorech 
hospodářství pro město Dačice, Jihočeský kraj a Českou republiku. Zaměstnanost v priméru (3,6 %) je 
ve městě nižší než je krajský průměr (5,0 %), ale ve srovnání s celorepublikovým průměr (2,7 %) se 
jedná o hodnotu vyšší. V oblasti terciéru se zaměstnanost více či méně blíží daným průměrům, 
především záleží na typu služeb. Relativně vysoká zaměstnanost se nachází v oblasti zdravotní péče 
(6,2 %) a vzdělávání (6,7 %), kdy u obou sektorů dochází k převýšení celokrajského průměru. 
V ostatních oblastech terciéru je však hodnota zaměstnanosti výrazně nižší, než je republikový 
průměr.  
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Tabulka 10: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství ve městě Dačice (2011) ve srovnání s 
Jihočeským krajem a Českou republikou 

  Dačice (%) Jihočeský kraj (%) Česká republika (%) 
zemědělství, lesnictví, rybářství 3,6 5,0 2,7 

průmysl 37,6 26,7 25,4 

stavebnictví 6,5 7,8 6,8 
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 9,5 10 10,2 

doprava a skladování 3,9 5,3 5,6 
ubytování, stravování a pohostinství 2,6 3,3 3,1 
informační a komunikační činnosti 0,6 1,7 3,0 
peněžnictví a pojišťovnictví 1,5 2,0 2,5 
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a 
technické činnosti  4,6 6,1 7,8 
a administrativní a podpůrné činnosti 
veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 4,5 6,1 5,9 

vzdělávání 6,7 5,9 6,0 
zdravotní a sociální péče 6,2 5,9 6,5 
nezjištěno 9,7 11,2 11,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Srovnáme-li podíl ekonomických subjektů a podíl zaměstnaných na sektorech národního 
hospodářství, je patrná výrazná disproporce v oblasti průmyslu (tedy menší podíl počtu subjektů a 
vyšší podíl počtu zaměstnaných), který ukazuje, že menší počet ekonomických subjektů zaměstnává 
více osob. Naopak ve stavebnictví figuruje relativně hodně ekonomických subjektů, ale zaměstnanost 
v něm je podprůměrná. To znamená, že je v Dačicích větší počet OSVČ (zřejmě živnostníků), kteří jsou 
řemeslníky v některém z oborů stavebnictví. Podobná situace platí i pro velkoobchod, maloobchod a 
opravy a údržbu motorových vozidel, stejně jako pro služby v ubytování, stravování a pohostinství. 

Následující tabulka přináší přehled o průměrném počtu zaměstnanců registrovaných ekonomických 
subjektů z Dačic se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví. Vypočtená hodnota byla očištěna o 
počty vyjíždějících a dojíždějících obyvatel.  

Tabulka 11: Průměrný počet zaměstnanců na 1 ekonomický subjekt podle odvětví národního hospodářství (2011) 

sektor národního 
hospodářství  

počet EA 
zaměstnaných 

obyvatel   

počet 
ekonomických 

subjektů 

kladná korekce o 
počet dojíždějících  

záporná korekce 
o počet 

vyjíždějících 

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický 
subjekt 

zemědělství, lesnictví, 
rybářství 123 77 25 24 1,6 

průmysl 1293 151 519 71 11,5 

stavebnictví 223 152 61 23 1,7 

velkoobchod a 
maloobchod; opravy 
a údržba motorových 
vozidel 

326 215 72 30 1,7 

doprava a skladování 135 15 21 28 8,5 

ubytování, stravování 
a pohostinství 88 46     1,9 
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sektor národního 
hospodářství  

počet EA 
zaměstnaných 

obyvatel   

počet 
ekonomických 

subjektů 

kladná korekce o 
počet dojíždějících  

záporná korekce 
o počet 

vyjíždějících 

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický 
subjekt 

informační a 
komunikační činnosti 21 9     2,3 

peněžnictví a 
pojišťovnictví 53 40     1,3 

činnosti v oblasti 
nemovitostí, profesní, 
vědecké a technické 
činnosti a 
administrativní a 
podpůrné činnosti 

159 114     1,4 

veřejná správa a 
obrana; povinné 
sociální zabezpečení 

156 11     14,2 

vzdělávání 229 21 60 28 12,4 

zdravotní a sociální 
péče 212 28 46 57 7,2 

nezjištěno 334 106     3,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

Ekonomická struktura v jednotlivých místních částech města je opět značně nevyrovnaná. Například 
v místních částech Borek a Lipovec dosahují podíly zaměstnaných na ekonomicky aktivních téměř 
100 %, naopak v částech Toužín a Hradišťko klesají přibližně na úroveň 85 %. Zaměstnanost v terciéru 
v místních částech nedosahuje ani 50 %, mimo část Toužín a samotné město Dačice, kde se 
polovičnímu podílu značně blíží. Z tabulky 12 je patrné, že převážná většina místních obyvatel pracuje 
v Dačicích, jen zhruba 15 % vyjíždí za prací mimo město.  

Tabulka 12: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, počty zaměstnaných ve vybraných segmentech a počty 
vyjíždějících do zaměstnání mimo obec v místních částech města Dačice v roce 2011  

Část obce/místní část Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní 

celkem 

z toho 
v zemědělství, 

lesnictví a 
rybářství 

ve službách 
vyjíždějící za 

prací 
mimo obec 

Bílkov 202 184 11 56 35 
Borek 72 71 2 24 14 
Dačice 2 843 2 631 64 1 192 401 
Dolní Němčice 180 164 7 58 19 
Hostkovice 44 39 2 13 4 
Hradišťko 54 47 6 18 10 
Chlumec 57 51 4 20 7 
Lipolec 90 85 9 27 13 
Malý Pěčín 74 65 9 27 19 
Prostřední Vydří 29 27 5 10 6 
Toužín 14 12 1 6 - 
Velký Pěčín 61 59 3 11 11 
Dačice - celek 3 720 3 435 123 1 462 539 
Zdroj: ČSÚ, czso.cz 
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4.3 Dojížďka a vyjížďka za prací 
Za zaměstnáním z Dačic vyjíždí mimo město celkem 539 obyvatel, což tvoří 15,7 % všech ekonomicky 
aktivních zaměstnaných obyvatel. Z nich téměř polovina vyjíždí mimo hranice kraje. Je zde zřejmý vliv 
blízkosti hlavního města Kraje Vysočina – Jihlavy, které je zhruba stejně daleko jako okresní město 
Jindřichův Hradec. Do Jihlavy vyjíždělo za prací v roce 2011 celkem 54 obyvatel, do Jindřichova 
Hradce to bylo 51 obyvatel. Jihlava je také atraktivnějším centrem vyjížďky žáků z Dačic do škol. Je 
zajímavé, že vůbec nejsilnější atrakční potenciál má hlavní město Praha, kam vyjíždělo v roce 2011 
celkem 59 obyvatel města (z toho 22 denně). Jihlava je centrem dojížďky za prací zejména ve 
zpracovatelském průmyslu (kolem 28 % vyjíždějících pracuje v tomto sektoru). Jindřichův Hradec 
poskytuje dojíždějícím z Dačic pracovní místa nejčastěji v sektoru zdravotních a sociálních služeb 
(31 %).  
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Tabulka 13: Počet vyjíždějících za zaměstnáním do jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém vyjíždějící pracují (2011) 
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Brno 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 8 
Budíškovice 3 0 2 0 0 1 1 1 0 8 16 
Hříšice 12 0 1 0 0 1 3 0 0 0 17 
Jemnice 0 0 8 0 0 1 2 2 3 3 19 
Jihlava 1 0 15 0 0 4 4 6 2 13 45 
Jindřichův Hradec 0 0 4 1 0 1 4 4 3 16 33 
Kunžak 2 0 2 0 0 2 0 0 4 0 10 
Praha 1 0 3 0 0 5 5 5 1 7 27 
Slavonice 1 0 14 0 0 1 0 0 2 1 19 
Staré Hobzí 2 0 3 0 0 0 0 0 5 0 10 
Telč 0 0 7 1 0 2 5 4 6 4 29 
Třebíč 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 6 
Třešť 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 6 
České Budějovice 1 0 5 0 0 1 2 6 0 1 16 
celkem 24 0 68 2 1 23 30 28 28 57 261 
podíl na celku (%) 9,2 0 26 0,8 0,4 9 11,5 11 11 22 100 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob 
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Obrázek 3: Vyjížďka obyvatel za prací z města Dačice, 2011 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 

Dojížďka do Dačic za prací výrazně převyšuje vyjížďku. V roce 2011 do města dojíždělo za prací 931 
obyvatel z okolních měst, saldo dojížďky je tedy pro město Dačice kladné, činí minimálně 392 
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dojíždějících7. Vůbec nejsilnější dojížďkový proud je z města Jemnice, odkud do Dačic dojíždělo v roce 
2011 celkem 120 obyvatel, z nichž 71 (60 %) bylo zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu, který je 
obecně nejsilněji zastoupeným hospodářským sektorem, v němž nachází dojíždějící do Dačic práci. Ve 
zpracovatelském průmyslu je zaměstnáno 53 % všech dojíždějících do Dačic. 

Tabulka 14: Počet dojíždějících za zaměstnáním do města Dačice z jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém 
dojíždějící pracují (2011) 
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Budeč 0 0 8 0 2 0 0 2 4 1 17 
Budíškovice 8 1 36 0 3 5 7 2 6 6 74 
Báňovice 0 0 15 0 0 1 3 0 1 1 21 
Cizkrajov 1 0 20 0 2 5 5 2 2 4 41 
Dešná 1 0 9 0 0 3 3 1 1 0 18 
Horní Slatina 1 0 4 0 0 2 2 0 1 0 10 
Hříšice 2 0 18 0 2 5 2 1 1 2 33 
Jindřichův Hradec 0 0 3 0 1 1 1 0 2 1 9 
Kostelní Vydří 1 0 7 0 0 3 3 3 1 0 18 
Kunžak 0 0 16 0 1 1 1 0 1 0 20 
Peč 3 0 19 0 0 4 8 2 0 0 36 
                                                                                                                             0 0 9 0 0 0 0 1 1 1 12 
Slavonice 0 0 62 0 0 3 5 1 3 0 74 
Staré Hobzí 2 1 27 0 0 1 2 2 4 1 40 
Studená 0 0 14 0 2 1 1 0 1 4 23 
Třebětice 0 0 15 0 0 5 4 2 1 0 27 
Volfířov 2 0 40 0 0 5 10 0 4 3 64 
Červený Hrádek 1 0 12 0 0 1 1 0 0 1 16 
Český Rudolec 0 0 31 0 2 2 6 0 1 6 48 
Knínice 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 7 
Nová Říše 1 0 20 0 0 2 1 0 1 3 28 
Telč 0 0 27 1 2 2 3 0 8 2 45 
Jemnice 1 0 71 0 2 5 2 1 15 9 106 
Mladoňovice 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 6 
Police 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 6 
Pálovice 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5 
celkem 25 2 496 1 20 61 72 21 60 46 804 
podíl na celku (%) 3,1 0 62 0,1 2,5 8 9 2,6 7,5 5,7 100 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob; 

                                                        

7 Dostupnost dat neumožňuje přímou komparaci počtu dojíždějících a vyjíždějících, vzhledem k zjišťování proudů mezi 
obcemi většími než 10 osob u dojíždějících, ale dostupnosti absolutního počtu vyjíždějících. Celkový počet dojíždějících je 
tak do určité míry podhodnocen. 
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Obrázek 4: Dojížďka za prací do města Dačice, 2011 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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5 Infrastruktura a technická vybavenost 
Město Dačice je plně vybaveno a zabezpečeno z hlediska technického. Je zde veřejný vodovod, 
kanalizace, čistička odpadních vod (v letošním roce 2014 probíhá modernizace) a město je 
plynofikováno. Pitná voda pro město je z 90 % čerpána ze skupinového vodovodu Landštejn, jehož 
pitná voda pochází především ze stejnojmenné vodní nádrže, 10 % tvoří zdroj pitné vody 
z prameniště Řečice u Dačic. O provoz a údržbu kanalizační a vodovodní sítě se stará firma ČEVAK, 
a.s. z Českých Budějovic. Směsný komunální odpad je vyvážen firmou  A.S.A. Dačice, s.r.o. na skládku 
Borek u Dačic.8 

Kapitola 5 Infrastruktura a technická vybavenost je zpracována na základě informací z Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje do roku 2015 a Strategického plánu města Dačice 
2009-2015. 

5.1 Vodovody a kanalizace 

Vodovody 
Město Dačice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Na vodovod jsou napojeni jak 
obyvatelé města, tak část obyvatel místních částí a také většina průmyslových a zemědělských 
podniků. Zásobování pitnou vodou zajišťuje především skupinový vodovod Landštejn. Zdrojem vody 
je vodárenská nádrž Landštejn.  

Skupinový vodovod Landštejn se skládá ze tří vodovodů: Landštejn – Dačice, Řečice – Dačice, 
Landštejn – Nová Bystřice. 

Vodojem Landštejn pojme 2 000 m3 surové vody a nachází se ve výšce 554,8/549,8 m n. m. Upravená 
voda je z vodovodu Landštejn - Dačice dopravena přívodním řadem směrem na vodojem Kadolec 
(1300 m3) s odbočkou na vodojem Staré Město (80 m3), Slavonice a Dačice. Druhý výtlačný řad proudí 
směrem na vodojem Klášter (300 m3) a dále gravitačně do Nové Bystřice. Vodovod Landštejn - Dačice 
je dále propojen s vodárenskou soustavou Římov. 

Řad z vodojemu Cizkrajov (150 m3) přivádí vodu až do vodojemu Dačice - Jemnický (1 300 m 3), který 
zásobuje město Dačice. Z tohoto řadu vede odbočka na vodojem Peč (100 m3), z něhož je obec 
zásobena. 

Z vodovodu Landštejn je dále zásobena místní část Borek a Bílkov východně od Dačic. Přes čerpací 
stanici Dačice je čerpána voda do vodojemu Budíškovice (150 m3) a dále gravitačně rozvedena po 
obci Budíškovice a dále do místní části Vesce. Z čerpací stanice a vodojemu Hradišťko je voda 
přiváděna do m.č. Hradišťko a z ní čerpá řadem do vodojemu m.č. Chlumec. 

Vodovod Řečice – Dačice i Landštejn – Dačice jsou spolu s obcí Sádky a Řečice zásobeny pitnou vodou 
z prameniště Řečice (3 studny). Přívodní řad se dělí na vodojem Kostelní Vydří s odbočkou na obec 
Lipová a dále do obce Volfířov a pokračuje do vodojemu Dolní Němčice. Z obce Dolní Němčice vede 
propojení s vodojemem Kostelní Vydří a na vodní síť je zde napojena místní část Hostkovice. 

                                                        

8 http://www.asa-group.com 
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Vodovod Landštejn – Nová Bystřice vede přes čerpací stanici výtlačný řad na vodojem Klášter (300 
m3) přívodním řadem.  

Původní podzemní zdroje a prameniště Královna 1-4 spolu s úpravnou Řečice zásobují rozvodnou síť 
pouze z malé části (10% spotřeby). Na úpravně Řečice je voda odkyselena a hygienizována. Voda z 
úpravny odtéká gravitačně vodovodem DN 125 o délce 6,6 km. Řad je zaústěn do starého vodojemu 
Kostelní Vydří o objemu 300 m3. Z ÚV Řečice přitéká do Dačic průměrně 350 m3 za den. Pro zásobení 
celé sítě je lze po omezení spotřeby použít pouze v mimořádných podmínkách, např. porucha na SKV 
Landštejn. 

Celková délka rozvodné vodovodní sítě v Dačicích je 27,85 km, osazeno je 1 361 přípojek a připojeno 
cca 5 870 trvale bydlících obyvatel9. 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Město Dačice má schválený a 
platný „Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku na období 2009-2018“. Na 
tyto roky je naplánována investiční příprava a postupná realizace konkrétních projektů. Průběžná 
obnova se předpokládá v obvyklé míře, např. pravidelná výměna nefunkčních šoupat a hydrantů, 
oprava kanalizačních šachet apod. V několika případech budou prodlouženy VH sítě – místo dlouhých 
přípojek budou stavěny řady. Napojení nových ZTV je podmíněno vyhovující dimenzí, dobrým 
současným stavem sítí a hydraulickými parametry v místě připojení. 

VDJ Kostelní Vydří je provozován jako VDJ za spotřebištěm, tento systém nevyhovuje s ohledem na 
řešení tlakových pásem ve vodovodní síti v Dačicích. Je nutné vybudovat nový samostatný vodovodní 
přivaděč do VDJ Kostelní Vydří z přivaděče Landštejn. 

Stávající zásobní řad bude rekonstruován. Toto bude provedeno výměnou za potrubí PE DN 200 mm 
v délce cca 1 700 m. Propojení na II. tlakové pásmo bude provedeno potrubím DN 200 mm v délce 
385 m. V souběhu s trasou zásobovacího řadu bude uložen nový výtlačný řad z Dačic do vodojemu 
Kostelní Vydří v délce 1720 m napojený na I. tlakové pásmo. Na akci je vydáno územního rozhodnutí 
(červen 2012). 

K rekonstrukci je také navržen stávající zásobovací řad z „Jemnického“ vodojemu do ulice Antonínské. 
Stávající řad je proveden z trub litinových DN 150 mm. Rekonstruován bude v délce 1 010 m, je 
navržen z PE (LT) DN 150 mm. 

Dále je navržena rekonstrukce VDJ Dačice - 2 x 650 m. Součástí této rekonstrukce je oprava vnitřních 
a vnějších omítek, výměna klempířských konstrukcí (okapy, žlaby, svody, atiky), nátěr nádrží (800 m2), 
vystrojení manipulační komory a vodojemů, výměna střešní krytiny (cca 30 m2) a výměna oplocení 
vodojemu (cca 240 m) 

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu se navrhuje postupná rekonstrukce vodovodních řadů: 
Na výhoně – Berky z Dubé, Dyje podchod Nemocnice, Antonínská, Tyršova, Bezručova (9. května-
Tyršova), K nádraží, Husova (Tyršova – Bezručova) případně další řady, či řady navazující na výše 
uvedené. 

                                                        

9 Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje do roku 2015 (aktualizace 2013) 
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Kanalizace 
Město Dačice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Celková délka kanalizační sítě bez přípojek 
je 28,95 km, materiál kameninové a betonové potrubí DN 300 - 1000 mm. Na síti je celkem 16 
odlehčovacích komor. Odlehčené vody jsou odváděny do řeky Moravská Dyje. 

Základem kanalizační soustavy města je od roku 2000 centrální kanalizační sběrač, který prochází 
celým městem podél pravého břehu a z části po levém břehu řeky Moravská Dyje s ukončením v 
městské čistírně odpadních vod před obcí Toužín, postavené v roce 1995, s kapacitou 9 400 EO. 

Na přítoku do ČOV je instalována odlehčovací komora, následují hrubé česle a čerpací stanice do 
hrubého předčištění, které sestává ze strojních česlí, lapáku plovoucích nečistot a měření na 
Venturiho žlabu. Následují dvě usazovací nádrže, které jsou zařazeny souběžně vedle sebe. Biologický 
stupeň probíhá na dvou samostatných nízkozatěžovaných aktivacích s jemnobublinnou aerací s 
předsazením denitrifikační části, každá aktivace má vlastní dosazovák. Následuje odtok s měřením 
vyčištěných odpadních vod. Odsazené kaly z hrubého předčištění spolu s přebytečným kalem jsou 
čerpány do vyhnívacích nádrží. Po vylisování na pásovém lisu je kal odvážen ke kompostování. 

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v lokalitě vyskytují následující producenti 
průmyslových odpadních vod: 

TRW-DAS Dačice ,a.s., typ provozu: středně špinavý, likvidace odpadních vod:  po předčištění na ČOV 

CENTROPEN a.s., typ provozu: středně špinavý, likvidace odpadních vod: na veřej. ČOV 

Z důvodu nevyhovujícího technického stavu se navrhuje postupná rekonstrukce kanalizačních řadů: 
Kapetova ul. (zadní část), Za lávky (pod stokou), Berky z Dubé (betonová stoka), Jiřího z Poděbrad, 
Svobodova (Jemnická - Jiřího z Poděbrad), Berky z D. (Jana Žižky - Jiřího z P.), případně další řady, či 
řady navazující na výše uvedené. 

Dále se v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje do roku 2015 (aktualizace 
2013) navrhuje dostavba a rekonstrukce kanalizace za účelem odvedení balastních vod mimo 
veřejnou kanalizaci. 

Je navržena změna v odkanalizování lokality Za Lávkami. Navržené řešení představuje propojení 
stávající jednotné kanalizace v ulici Za Lávkami – Vápovská v Dačicích s napojením splaškových 
odpadních vod z této lokality na kanalizační sběrač „C“ města Dačice a tím na centrální ČOV města. 

Zároveň bude zrušen septik SM6 u objektu Mateřská školka v ulici Za Lávkami.  

Další úsek kanalizace navržený k rekonstrukci je v ulici Berky z Dubé, za hospodou „Stadion“, 
projektová dokumentace je již schválena. 

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV vyžadují obnovu. Hlavním 
cílem intenzifikace a modernizace ČOV Dačice bude vytvoření optimálních podmínek pro čištění 
současného i výhledového množství přiváděných odpadních vod. Modernizaci technologického 
vystrojení čistírny si vyžádá i stavební úpravy původních objektů, včetně doplnění objektů nových. 
Tam, kde existující stavební objekt svým rozsahem vyhovuje výhledovým provozním požadavkům, se 
navrhuje pouze dostavba k těmto objektům (konstrukce malého rozsahu, doplněné úseky sítí, 
zpevněné plochy apod.) Součástí návrhu jsou rovněž nezbytné udržovací práce, zaručující prodloužení 
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životnosti stávajících objektů spolu se zlepšením jejich užitných parametrů. Rovněž musí být 
provedeny stavební úpravy, umožňující splnit platné legislativní požadavky – zejména stavebních, 
hygienických a bezpečnostních předpisů. Jsou navrženy i stavební zásahy, vedoucí k optimalizaci 
spotřeby elektrické energie. 

5.2 Energetika a spoje 

Zásobování plynem 
Území města je z hlediska plynofikace stabilizováno. V současné době je plně plynofikováno 
zastavěné území města Dačice včetně místních částí Bílkov, Borek a Dolní Němčice. 

Řešeným územím procházejí trasy velmi vysokotlakého plynovodu, a to profilů DN 800, DN 1000 a 
DN 1400. STL plynovody zásobují všechny významnější odběrné uzle včetně domácností. NTL 
plynovody pokrývají pouze ulice Jižní, Červený vrch, Severní, Mládežnická a Karla Čapka, což je možné 
považovat za slabinu města v tomto směru. 

Zásobování elektrickou energií 
Zásobování města elektrickou energií je stabilizované a dostatečné z hlediska kapacity sítí. 
Zásobování elektrickou energií je zajišťováno z nadřazeného energetického systému ČR. Zastavěným 
územím města prochází trasa nadzemního vedení VVN 400 kV. Zásobování města Dačice je 
realizováno z rozvodny 110/22 kV Dačice, napojené nadzemním vedením VVN 110 kV Telč - Dačice. 
Přenos elektrické energie z rozvodny Dačice pro město a okolí se uskutečňuje podzemními a 
nadzemními vedeními 22 kV, přes zděné a sloupové trafostanice. 

Zásobování teplem 
Zásobování města teplem je v zásadě stabilizované a dostatečné z hlediska kapacity. V Dačicích a 
místních částech Bílkově, Borku a Dolních Němčicích se používá pro zásobování teplem zemní plyn. 
Nemovitosti a místní kotelny (domovní, firemní) jsou z větší části napojeny na STL plynové rozvody 
přes domovní regulátory. V místních částech, které nejsou plynofikovány a kde nejsou provedeny 
přípojky zemního plynu, je používáno jako topné medium převážně pevné palivo, elektrická energie 
nebo topné oleje. Obnovitelné, respektive alternativní zdroje energie ve městě nejsou dosud 
využívány (tepelná čerpadla, solární energie, biomasa). 

Spoje a telekomunikace 
Městem prochází několik tras dálkových kabelů. Realizace nových kabelů probíhá v současné době 
poměrně vysokým tempem, přičemž nové kabely jsou často kladeny v trasách kabelů současných. 
Telefonní spojení v Dačicích zajišťuje automatická telefonní ústředna. Telefonní ústředna je digitální. 
Její kapacita je průběžně úměrně zvyšována podle potřeb, není proto limitujícím faktorem, který by 
omezoval rozvoj sítě. Telefonní rozvody ve městě jsou postupně rekonstruovány. 

Územím procházejí radioreléové trasy spojující televizní převaděč Dačice s dalšími body. V 
současnosti je těchto tras provozováno cca 5, vzhledem k proměnlivosti vzniku a zániku jednotlivých 
tras neuvádíme koncové body. V řešeném území města je provozován televizní převaděč TVP Dačice 
s ochranným pásmem o poloměru 30 m, který je umístěn na vodárně.  
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Na území se nacházejí zařízení mobilních operátorů. 10 

5.3 Technická vybavenost domů 
Ve městě bylo evidováno v roce 2013 celkem 1 771 domů, z toho 1 615 rodinných. Podíl rodinných 
domů se ve všech místních částech pohybuje kolem 94 %, pouze část Dačice má zastoupení přibližně 
88 %. Největší zastoupení rodinných domů je v místních částech Hostkovice, Hradišťko, Prostřední 
Vydří a Toužín, kde jsou evidovány pouze rodinné domy. Naopak nejmenšího podílu dosahuje 
samotné město, kde z 1 219 domů jich je 1 079 rodinného typu (přibližně 88 %).  

Tabulka 15: Počty domů a bytů v místních částech a ZSJ města Dačice (2013) 

Část obce/místní část ZSJ 
Domy Byty 

celkem rodinné ostatní celkem obydlené neobydlené 

Dačice - celek 1 771 1 615 156 3 115 2 742 373 
Bílkov   108 103 5 146 115 31 
Borek   40 39 1 45 39 6 

Dačice I Dačice-
střed 149 113 36 362 310 52 

Dačice II U 
nemocnice 84 79 5 114 100 14 

Dačice III 

Dačice III 
celkem 306 295 11 346 300 46 

Za Dyjí 306 295 11 346 300 46 
Pod 

Kleničním     0     0 

U jemnické 
silnice     0     0 

Dačice IV 

Dačice IV 
celkem 166 158 8 224 193 31 

Péráček 118 117 1 139 114 25 
Na drahách 48 41 7 85 79 6 

Dačice V 

Dačice V 
celkem 514 434 80 1 381 1 295 86 

Červený 
vrch     0     0 

Dolní Němčice   103 99 4 131 104 27 
Hostkovice   38 38 0 43 33 10 
Hradišťko   28 28 0 31 29 2 
Chlumec   35 33 2 50 44 6 
Lipolec   69 68 1 83 57 26 
Malý Pěčín   41 40 1 52 46 6 
Prostřední Vydří   22 22 0 26 15 11 
Toužín   21 21 0 23 16 7 
Velký Pěčín   47 45 2 58 46 12 
Dačice   I-V 1 219 1 079 140 2 427 2 198 229 
Zdroj: ČSÚ, Statistický lexikon obcí 2013 

Údaje o vybavenosti domů jsou získávány ze Sčítání lidu, domů a bytů. Podle posledního sčítání bylo 
ve městě celkem 1 557 domů. Z nich je 85,2 % připojeno na veřejnou kanalizační síť, 94,8 % (téměř 

                                                        

10 Zdroj: Strategický plán města Dačice 2009-2015 
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1 500) domů je připojeno k vodovodu, přípojkou na plyn disponuje přibližně 60,9 % všech domů ve 
městě a 91,3 %) jich je připojeno na ústřední topení (1 422 domů). 

Graf 21: Druhy domů v obecních a místních částech města Dačice v roce 2011 

103
39

99

38 28

33

68 40
22 21

45

1079

5
1

4
2

1 1
2

140

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

rodinné ostatní

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Bytů bylo v roce 2013 evidováno 3 155, z toho 2 742 obydlených. Obydlenost11 bytů jednotlivých částí 
města Dačice je velice nevyrovnaná, v místní části Prostřední Vydří se pohybuje lehce nad 50 %, 
v částech Bílkov, Hostkovice aj. se pohybuje nad 75 % a například v Dačicích a Hradišťku převyšuje 
90% podíl.    

Graf 22: Obydlenost bytů v obecních a místních částech města Dačice v roce 2011 
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11 Obydlený byt je byt, ve kterém měla v rozhodný okamžik sčítání obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. 

http://www.czso.cz/
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Z celkového počtu 2 742 obydlených bytů jich je v Dačicích vytápěno plynem celkem 1 114 (podíl 
40,6 %). Druhým nejčastějším způsobem je vytápění energií z kotelny, která je umístěna mimo dům 
(23,6 %). Naopak nejmenší podíl má topení pomocí elektřiny, kterého využívá jen 6,5 % obydlených 
bytů.  
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6 Napojení na dopravní infrastrukturu 

6.1 Napojení na silniční síť 
Silniční napojení města Dačice na páteřní síť České republiky není příliš dobré, město leží mimo hlavní 
tahy a neprocházím jím žádná silnice I. třídy. Dačicemi procházejí 3 pozemní komunikace II. třídy, 
které se zde kříží. Nejvíce vytíženou silnicí ve městě je komunikace č. 151 (Moravské Budějovice – 
Dačice – Jindřichův Hradec), v jednotlivých úsecích na území města dosahovala intenzita dopravy až 
k hodnotě 7 621 vozidel za den (data ze Sčítání dopravy 2010).  

Ve středu města se tato komunikace křižuje se silnicí II. třídy č. 408 vedoucí z Dačic na východ přes 
Jemnici a Znojmo do Hevlína, a také se silnicí č. 406 z Jihlavy přes Telč, Dačice a Slavonice až na státní 
hranici s Rakouskem. Nejbližší silnice první třídy, konkrétně I/23, se nachází ve městě Telč (přibližně 
14 km). Napojení města na dálniční síť ČR je nejkratší přes Jihlavu (na dálnici D1 přibližně 52 km), 
relativně srovnatelné napojení je i na dálnici D3 u Soběslavi (přibližně 59 km). 

Obrázek 5: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic ve městě Dačice v roce 2010 

 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 

http://scitani2010.rsd.cz/
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Tabulka 16: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v Dačicích v roce 2010 

komunikace úsek 
těžká 

motorová 
vozidla 

osobní a 
dodávková 
vozidla bez 
přívěsů i s 

přívěsy 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

všechna 
motorová 

vozidla 
celkem 

začátek 
úseku konec úseku 

151 2-2801 660 3 584 66 4 310 Dačice z.z. zaús.408 
151 2-2802 1 077 6 437 107 7 621 zaús.408 zaús.406 
151 2-2804 493 2 823 41 3 357 vyús.408 Dačice k.z. 

406 2-3160 385 1 632 37 2 054 hr.krajů 06 a 
02 Dačice z.z. 

406 2-3161 562 2 596 53 3 211 Dačice z.z. zaús.do 151 
408 2-2811 132 947 27 1 106 Dačice z.z. zaús.do 151 
408 2-2812 374 1 624 26 2 024 vyús.ze 151 Dačice k.z. 
4086 2-2813 71 735 10 816 vyús.ze 408 Dačice k.z. 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 

Obrázek 6: Schéma silniční sítě v okolí Dačic 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic; http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/kraje/jc.png 

V rámci ulehčení tranzitní dopravy ve městě značně rezonujícím tématem vybudování obchvatu. 
Stávající infrastruktura není pro intenzivní tranzitní a nákladovou dopravu ve městě vhodná. Centrum 
města je zatěžováno nejenom vysokou kamionovou dopravou, která nejenom zvyšuje emise ve 
městě, ale díky kamenné dlažbě na Palackého náměstí nejsou schopny některé nákladní vozy 
v zimním období díky snížené adhezi a nepříznivém profilu náměstí bezpečně projet. 

Návrh obchvatu města, který by výše uvedené překážky odstranil je zanesen v územním plánu a 
v zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje. Tento plán obchvatu je také schválený 
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zastupitelstvem. Jihočeský kraj měl dle veřejně dostupných informací v roce 2012 obchvat do roku 
2019 zrealizovat i zafinancovat12. O směřování obchvatu se dále intenzivně diskutuje, vzhledem 
k jeho trasování přes areál firmy Centropen, a.s., která s takto navrženou variantou nesouhlasí. 

Dačice disponují více než 400 parkovacími místy, které jsou převážně umístěny u historického centra 
města. Veškeré parkovací plochy jsou na území města bezplatné (na některých parkovištích je nutné 
použít parkovací kotouč). Největší kapacitu poskytuje Palackého náměstí v samém centru města 
(přibližně 130 automobilů), parkovací plochy až pro 4 autobusy nabízí parkoviště na Havlíčkově 
náměstí.  

Tabulka 17: Seznam parkovišť a jejich kapacita na území města Dačice 2014. 

Parkoviště 
Kapacita 

automobilů autobusů 
Palackého náměstí 139+14 (podélné stání)   
Havlíčkovo náměstí 52 + 12 (podélné stání) 2 
ul. Pivovarská 35   
parkoviště u Koupaliště 100   

ul. Jiráskova 34 + 20 (šikmé stání)  
13 (podélné stání)   

ul. Patočkova 20   
ul. U Nemocnice 41   
celkem 425 4 
Zdroj: Město Dačice, mapy.cz 

Další kapacity pro dopravu v klidu: 

• Hradecká ul.: podélné stání 10x 
• Antonínská ul.: podélné stání  12x 
• Ul. Červený vrch:  kolmé stání 15x 
• Ul. Jižní: kolmé stání 13x 
• Ul. Dlouhá: kolmé stání 86x, podélné stání 20x 
• Ul. Máchova:  kolmé stání 21x, šikmé stání 4x, podélné stání  8x 
• Ul. Ant. Dvořáka: kolmé stání  40x, podélné stání  8x 
• Ul. B. Němcové: kolmé stání 15x, podélné 28x 

TRW-DAS Dačice, a.s. disponuje v rámci svého areálu další odstavnou plochou, která je však určena 
pro zaměstnance společnosti. 

6.2 Napojení na železniční síť 
Městem Dačice prochází železniční trať č. 227 spojující Slavonice s Kostelcem u Jihlavy, kde se 
napojuje na trať č. 225 mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. Tato trať je součástí spojení mezi Brnem a 
Českými Budějovicemi, respektive mezi Plzní a Brnem. Trať č. 227 patří mezi tratě, na nichž jezdí jen 
motorové osobní vlaky a vlaky nákladní. Nabídku tvoří přibližně 14 párů vlaků v pracovní den a 8 párů 
vlaků o víkendech. Přímé spojení Dačic a krajského města České Budějovice neexistuje, vždy je nutný 
přestup v konečné stanici Kostelce u Jihlavy.  

                                                        

12 Zdroj: http://jindrichohradecky.denik.cz/ 
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Na území města se nachází 2 železniční zastávky. První z nich je stanice Dačice, nacházející se na 
severním okraji města, od které je přibližně 400 metrů vzdáleno autobusové nádraží. Druhou 
zastávkou na trati č. 227 jsou Dačice – město, tato zastávka je situována téměř do středu města. 

Obrázek 7: Schéma železničních tratí v okolí města Dačice 

 

Zdroj: České dráhy; www.cd.cz 

Na tuto železniční trať je navázán projekt DY-THA Rail (2012-2014), spolufinancovaný z fondů 
Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. Projekt se zaměřuje na 
využití potenciálu železniční trati a jejího okolí mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Hlavním 
záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec - Slavonice s 
návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických 
atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území 
podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské 
hranice13. Do budoucna je patrná snaha obcí na této trati o její zachování a revitalizaci. 

6.3 Hromadná autobusová doprava osob 
Služby hromadné přepravy osob zajišťuje na území města především firma ICOM transport, a.s. 
z Jihlavy (včetně firem ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. a TRADO BUS, které jsou součástí společnosti 
ICOM transport, a.s.). Dalšími dopravci jsou Josef Štefl – tour; ČAS SERVICE; AZ BUS & TIR PRAHA 
s.r.o. a ČSAD Autobusy České Budějovice, a.s. MHD je zajišťována autobusovým dopravcem Josef 
Štefl – tour v podobě jedné linky pokrývající celé město. Dačice jsou spojeny s krajským městem 
3 dálkovými linkami, linkou č. 340670 Dačice - J. Hradec - Třeboň -Č. Budějovice, linkou č. 340671 
Dačice-J. Hradec-Č. Budějovice-Prachatice-Vimperk a linkou č. 370210 Vimperk-Č. Budějovice-Dačice. 
Všechny linky provozované na území města Dačice jsou: 

 

                                                        

13 http://www.pokoleji.cz/ 
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340005 Třeboň-J. Hradec-Dačice-Jihlava 

340050 J. Hradec-Kunžak-Dačice 

340510 Dačice-Strmilov-Popelín 

340520 Dačice-Budeč-Želetava-Markvartice 

340540 Dačice-Nová Říše-Stará Říše-Telč 

340570 Dačice-Staré Hobzí-Jemnice 

340571 Dačice-Třebětice-Jemnice 

340580 Dačice-Budeč-Jemnice 

340600 Dačice-Budeč-Nová Říše-Telč-Řásná 

340610 Dačice-Mrákotín-Telč 

340611 Dačice-Mysletice-Borovná-Telč, aut. 
st. 

340670 Dačice-J. Hradec-Třeboň-Č. Budějovice 

340671 Dačice-J. Hradec-Č. Budějovice-
Prachatice-Vimperk 

340700 Dačice-Staré Hobzí-Písečné-Vratěnín 

340710 Dačice-Nová Říše-Želetava-Třebíč 

340720 Dačice-Jemnice-Police-Vratěnín 

340721 Dačice-Telč-Třešť-Jihlava 

340730 Dačice-Český Rudolec-Kunžak-Rozkoš 

340814 Dačice-Třebětice-Ostojkovice-Dačice 

340815 Dačice-Český Rudolec-Český Rudolec, 
Matějovec 

340816 Dačice-Staré Hobzí-Písečné-Jemnice 

340817 Dačice-Mrákotín 

340818 Dačice-Studená-Studená, Skrýchov 

340819 Dačice-Budeč-Krasonice 

340821 Dačice-Slavonice 

370210 Vimperk-Č. Budějovice-Dačice 

760450 Jihlava-Dačice-Bítov 
 

Kromě vnitrostátních linek vznikla na konci roku 2011 v rámci projektu „Dosažitelnost spojuje", 
realizovaného s podporou Evropské Unie z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce ČR 
- Rakousko, také mezinárodní linka WA 15 spojující města Telč a Raabs, která má na české straně 
zastávku také ve Slavonicích a Dačicích. V každém směru jsou provozovány tři linky denně a 
specifikem této autobusové linky je bilingválnost řidičů a možnost platit jak v eurech, tak v českých 
korunách. Tato linka vznikla za účelem zvýšení frekvence a zjednodušení vzájemné mobility mezi 
českou a rakouskou stranou hranice a to zejména pro turisty a návštěvníky obou regionů. S tímto 
ohledem také byla rozšířena nabídka o možnost využití přívěsu na jízdní kola v turistické sezóně a to 
zcela zdarma14. 

V Dačicích je celkem 12 autobusových zastávek, z nichž 9 je obsluhováno i linkou MHD (Dačice -  Nivy, 
sídliště; Dačice -  Hradecká; Dačice -  A.Dvořáka; Dačice -  Červený vrch; Dačice -  Náměstí Republiky; 
Dačice -  Havlíčkovo náměstí; Dačice -  autobusové nádraží; Dačice -  U Trojice; Dačice -  TRW DAS 
a.s.). Zbylé 3 zastávky obsluhují pouze linkové autobusy (Dačice -  TRW DAS a.s., rozcestí; Dačice -  
Komenského; Dačice -  Jednota LSD). 

Jihočeský kraj se postupně snaží o zavedení Integrovaného dopravního systému na svém území. 
V Jindřichově Hradci byl od začátku roku 2014 spuštěn pilotní projekt k zavedení tohoto systému a za 

                                                        

14 http://www.raabs-telc.eu/ 
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předpokladu jeho úspěšnosti je pravděpodobné, že bude dále rozšířen (prioritně na celé území 
Jindřichohradeckého regionu), tedy i do Dačic. 

Kapacita a frekvence spojů hromadné autobusové dopravy je dostatečná pro zajištění obslužnosti 
města Dačice a jeho spojení s okolními centry. 

6.4 Cyklodoprava 
Město Dačice je zajímavým turistickým cílem, ležícím nedaleko přírodní rezervace Česká Kanada a 
nedaleko měst Telč a Slavonice. I díky proaktivnímu přístupu města jsou Dačice jednou z častých 
zastávek cyklistů. 

Tabulka 18: Cyklotrasy v okolí města Dačice v roce 2014 
trasa č. třída průběh trasy délka trasy (km) 

16 II. Hlinsko - Jihlava - Telč - 
Slavonice 125 

1006 IV. Klášter - St.Město p.L. - 
Stoječín, rozc. 30 

1242 IV. Dačice - Č. Rudolec - Strmilov 
- Střížovice - Hospříz 38 

Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

Přes město prochází cyklotrasa II. třídy č. 16 vedoucí z Hlinska do Slavonic (přes Jihlavu a Telč), a 2 
cyklotrasy IV. třídy s nejdelší trasou č. 1242 vedoucí z Dačic (přes Český Rudolec) do Hospříze, odkud 
je možné pokračovat dále do Jindřichova Hradce. Cyklotrasa č. 16 je i součástí dálkové trasy 
Českomoravská stezka, které vede z Jeseníku (přes Žamberk, Choceň, Hlinsko) a z Dačic dále 
pokračuje do Slavonic, Třeboně a Český Budějovic (trasa je dlouhá 365 km). 

 
Obrázek 8: Schéma cyklotras v okolí města Dačice 

Zdroj: Cykloatlas. www.cykloserver.cz 
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V rámci podpory cestovního ruchu ve městě Dačice sestavily tematické cyklookruhy po zajímavostech 
regionu. Jedná se o celkem 6 okruhů po největších památkách kraje, jako je například románský hrad 
Landštejn nebo vodní mlýny na Moravské Dyji.  

Dle Strategického plánu města Dačice 2009-2015 je jednou ze slabých stránek nedostatek cyklostezek 
a vybavenost pro cyklistickou dopravu. Proto v tomto strategickém dokumentu byly nastíněny 
projekty na rozvoj cyklodopravy nejen ve městě. Jedná se o vybudování a rozšíření sítě cyklostezek, 
zbudování cyklostezek pro lepší propojení místních částí Dačic aj.  

6.5 Chodci a pěší doprava 
Turisticky vyhledávaná lokalita jako město Dačice se neobejde bez napojení na turistické trasy, které 
vedou po zajímavých místech celé republiky. Přímo ve městě začínají nebo jím vedou celkem 3 trasy. 
První z nich a zároveň nejdelší trasou je červená, která spojuje města Slavonice, Kunžak, Dačice a 
Jemnice. Vzdálenost z výchozího do cílového místa činí přibližně 63 kilometrů. Druhou trasou, která 
přes město prochází, je turistická trasa zelená, která začíná na zřícenině hradu Štamberk a přes 
Dačice vede do Slavonic (délka přibližně 42 kilometrů). Třetí trasa, modrá, začíná v Dačicích a vede na 
rozcestí poblíž Nové Říše a Krasonic, kde ústí do červené a zároveň na Naučnou stezku Otokara 
Březiny. Délka je přibližně 15 kilometrů. 
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7 Veřejné služby 
7.1 Vzdělávání 
Dačice poskytují vzdělání ve školách a školních zařízeních všem věkovým kategoriím, od nejmladších 
dětí v mateřských školách, přes žáky základních škol a středních odborných škol, až po studenty po 
gymnázia.   

Mateřská škola Dačice vznikla sloučením 6 mateřských škol v roce 2002, v současnosti se na území 
města a jednotlivých místních částí nachází 1 kmenová MŠ na ulici Bratrská a 5 odloučených 
pracovišť. Celková kapacita MŠ Dačice je 302 dětí15. Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školku 
celkem 290 dětí v 11 třídách. 

Tabulka 19: Mateřské školy spadající pod Mateřskou školu Dačice 

  počet tříd vzdělávací program 

Mateřská škola Bratrská 3 Jen si všimněte, co je krásy na světě (ve škole jsou integrovány děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami) 

Mateřská škola B. Němcové 3  Jen si všimněte, co je krásy na světě 

Mateřská škola Za Lávkami  2  Vesmír, země, člověk a my děti (zaměření na environmentální výchovu) 

Mateřská škola Sokolská 1  Chválím tě, země má 

Mateřská škola Bílkov  1  Já a můj svět 

Mateřská škola Dolní Němčice 1  Svět kolem nás 
Zdroj: www.msdacice.cz 

Ve městě se vyskytují celkem 3 základní školy, které vzdělávaly ve školním roce 2013/2014 celkem 
858 dětí z Dačic a okolí.  

• ZŠ Komenského 7 je největší základní školou s úplným základním vzděláním (první i druhý 
stupeň), kterou ve zmíněném roce navštěvovalo 458 žáků (v celkem 21 třídách)16. 

•  ZŠ Boženy Němcové 213 je taktéž školou s úplným základním vzděláním a navštěvuje jí 
přibližně 346 žáků (v celkem 17 třídách)17.  

• Poslední školou je ZŠ Neulingerova 108, která vykonává činnost školy praktické a speciální (v 
roce 2013/2014 měla 54 žáků v 7 třídách)18.  

V Dačicích se nachází celkem 3 školy nabízející středoškolské vzdělání, jedná se o Střední odborné 
učiliště zemědělské a služeb (dále SOUZS), Střední škola technická a obchodní Dačice (SŠTO Dačice) a 
Gymnázium Dačice.  

• SOUZS poskytuje vzdělání v tříletých oborech ukončených výučním listem (automechanik, 
kuchař – číšník, kuchař, oprava zemědělských strojů, zemědělec – farmář, zedník, opravářské 
práce, pečivář – cukrovinkám) a dvouletý nástavbový maturitní obor gastronomie.19  

                                                        

15 Zdroj: www.msdacice.cz 
16 Zdroj: www.zsdacice.eu 
17 Zdroj: www.zsdacice.cz 
18 Zdroj: www.zsdacice.net 
19Zdroj: www.souz-dacice.cz 
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• ISSTO ve školním roce 2013/2014 vzdělávala 750 žáků ve čtyřletých maturitních oborech 
(ekonomika a podnikání, mechanik seřizovač), v tříletých učebních oborech (obráběč kovů, 
strojní mechanik, elektrikách, truhlář, kadeřník) a ve dvouletých nástavbových maturitních 
oborech (podnikání, provozní technika).20  

• Gymnázium Dačice poskytuje všeobecné vzdělání v maturitních oborech čtyřleté i osmileté 
studium, tuto školu denně navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 157 žáků osmiletého 
oboru a 96 žáků čtyřletého oboru.21 

Základní umělecká škola Dačice poskytuje vzdělání v hudebních a výtvarných oborech v Dačicích i ve 
Slavonicích, kde má své detašované pracoviště.  

7.2 Vyjížďka a dojížďka žáků a studentů 
Z města vyjíždí za vzděláním do okolních měst a obcí celkem 232 žáků a studentů, naopak téměř 500 
žáků a studentů dojíždějí do Dačic. Destinace vyjížďky do škol a zdrojové obce dojížďky znázorňují 
kartogramy na obrázcích 9 a 10. 

Z hlediska vyjížďky jsou nejatraktivnějšími městy Brno a České Budějovice, u kterých lze předpokládat 
vyjížďku za vysokoškolským vzděláním, a Jihlava, která bude atraktivní pro studenty středního i 
vysokého stupně vzdělávání. Dalšími atraktivními městy vyjíždějících studentů je Jindřichův Hradec a 
Telč, kde lze předpokládat vyjíždějící studenty střední škol.  

Jak je z obrázku č. 10 patrné, nejvíce lidí dojíždí za vzděláním z okolních obcí  - nejvíce z Budíškovic, 
Jemnice a Volfířovic . Tyto obce generují proud silnější než 41 dojíždějících žáků a studentů. Na 
vysoké atraktivitě Dačic se částečně podepisuje nutnost dojíždění žáků základních škol 
z bezprostředních okolních obcí. Vzhledem k nabídce vzdělávacích zařízení lze předpokládat, že z 
odlehlejších obcí a větších center, jako jsou Jemnice nebo Jindřichův Hradec, se bude jednat o 
studenty středních odborných škol a gymnázia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

20 Zdroj: www.skolatrochujinak.cz 
21 Zdroj: www.gymn-dacice.cz 
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Obrázek 9: Vyjížďka žáků a studentů do škol z města Dačice, 2011 

 
 Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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Obrázek 10: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol v Dačicích, 2011 

 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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7.3 Zdravotnictví 
V oblasti poskytování zdravotnických služeb je hlavním poskytovatelem Nemocnice Dačice, a.s., která 
sdružuje jednotlivá oddělení nemocnice (cévní chirurgie, následné ošetřovatelské a rehabilitační 
péče, RDG a klinické biologie) a ambulance nemocnice Dačice, nemocnice Jindřichův Hradec a 
soukromé ambulance (alergologie, gastroenterologie, interní ambulance, rehabilitační ambulance, 
ortopedie, urologie, ORL, plicní a kalmetizace, oční, chirurgická, diabetologická, kožní, neurologická, 
psychiatrická, pediatrická, praktiků a zubařů). 

Domácí zdravotní péče (Home Care) je v Dačicích zabezpečena celkem 3 společnostmi a firmami, 
některé na trhu působí od roku 1993. Tato zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění. Péči poskytují diplomované a registrované zdravotní sestry. Cílem domácí zdravotní péče je 
kvalitní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Péče je 
indikovaná na základě žádosti ošetřujícího lékaře/praktického lékaře nebo lékaře z oddělení 
nemocnice, odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí - ten určí rozsah a četnost návštěv 
zdravotních sester. Domácí péči je poskytována na území města Dačice a dále v okolních obcích.  

Služeb domácí zdravotní péče využívají zejména lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě 
nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stadiu života. 

Poskytované služby zahrnují: 

• péči o diabetiky - aplikace inzulinu, zaučování v aplikaci, aplikaci injekcí, infuzní terapii 
• péči o katetry 
• péči o stomie 
• péči o dialyzované pacienty 
• odběry krve, moče 
• ošetření a převazy ran, bércových vředů, defektů, proleženin a jejich prevenci 
• ošetřovatelskou rehabilitaci po zlomeninách, po mozkových příhodách, po úrazech aj. 

Ve městě je výjezdová základna zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, poskytující služby 
rychlé lékařské pomoci a zdravotnické pomoci v denní směně a rychlé lékařské pomoci ve směně 
noční. 

Ve městě jsou dále provozovány 2 lékárny. 

Údaje o počtech zaměstnanců ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních jsou dostupné pouze do 
úrovně okresů. Srovnání okresu Jindřichův Hradec s Jihočeským krajem a Českou republikou nám 
však přesto přináší představu o dostupnosti lékařské péče pro obyvatele města Dačice, kteří část 
svých potřeb saturují přímo ve městě, ale s určitými problémy již musí jezdit dále (nejčastěji do 
okresního či krajského města).  

Z tabulky 20 je patrné, že počty pracovníků ve zdravotnictví v okrese Jindřichův Hradec, přepočtené 
na 10 000 obyvatel, jsou ve srovnání s krajskou a republikovou úrovní podprůměrné. V okrese 
Jindřichův Hradec je výrazně nižší počet lékařů, zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou 
způsobilostí. 
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Tabulka 20: Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelů ve zdravotnictví v okrese Jindřichův Hradec, 2012 

  

evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelé (přepočtený ekvivalent) na 10 000 
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ČR 35,2 6,8 5,9 100,44 74,53 9,86 29,44 3,16 39,9 231 

Jihočeský kraj 31,3 7,4 6 123,89 68,4 7,2 24,66 2,99 28,3 196 
okres Jindřichův 
Hradec 26,1 6,3 4,9 74,37 57,19 8,13 28,09 0,87 49,3 198 

Zdroj: Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012 

V okrese Jindřichův Hradec bylo v roce 2012 evidováno 45,33 lůžek v nemocnicích na 10 000 
obyvatel, oproti 52,64 lůžkům v kraji a 55,94 v České republice. Z těchto údajů si lze vyvodit obecný 
závěr o relativně nižší dostupnosti zdravotnické péče v okrese Jindřichův Hradec oproti Jihočeskému 
kraji a České republice. 

7.4 Sociální služby 
V oblasti sociálních služeb jsou obyvatelé města Dačice do velké míry odkázáni na služby, které jsou 
poskytovány v okolních městech, jako například Telč, okresní město Jindřichův Hradec nebo krajské 
město Jihlava. 

V Dačicích se nachází dům s pečovatelskou službou, který provozuje společnost Ledax o.p.s., s 
kapacitou 54 bytů (po dokončení přístavy se kapacita zvýší o 18 bytů). Zároveň společnost nabízí své 
služby i v domácím prostředí. Zájemce o pečovatelskou si domluví druh a rozsah potřebných úkonů a 
poté uzavře smlouvu o poskytování sociální služeb. Službu poskytují pečovatelky v následujícím 
rozsahu: dovážka obědů, nákupů, praní prádla, ošetřovatelské úkony, osobní hygiena ve středisku 
osobní hygieny, úklidy domácnosti, doprovod klientů k lékaři, pochůzky apod.22  

Dále zde působí 2 služby osobní asistence, které jsou určeny osobám od 7 let věku se sníženou 
soběstačností z důvodu zdravotního postižení a onemocnění, případně vysokého věku, jejichž situace 
vyžaduje pomoc jiné osoby. Jedná se o například o pomoc v osobní péči, hygieně, pomoc při oblékání, 
dopravě, při jídle a pití apod.  

V roce 2014 byla v Dačicích otevřena pobočka insolvenční správkyně a občanské poradny. Základním 
účelem zřízení této pobočky je poskytovat základní a bezplatné právní poradenství v oblasti zejména 
dluhové problematiky, oddlužení (tzv. osobního bankrotu) a insolvenčního řízení jednotlivým 
klientům, kteří pobočku navštíví se žádostí o právní pomoc23. 

                                                        

22 Zdroj: www.ledax.cz 
23 Zdroj: http://www.dacice.cz/ 
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8 Kriminalita a bezpečnost 
Ve městě Dačice je lokalizováno obvodní oddělení policie České republiky. Dále ve městě působí také 
oddělení Městské policie, jehož cílem je přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížet 
na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. 
Městská policie dohlíží na bezpečnost a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zajišťuje 
ochranu veřejného pořádku a prevenci kriminality v obci či provádí dohled nad dodržováním čistoty 
na veřejném prostranství.  

Index kriminality (počet registrovaných trestných činů na 10 000 obyvatel) za poslední rok (červenec 
2013 – červen 2014) dosáhl ve městě hodnoty 143,5. Z celkových 522 obvodních oddělení PČR se 
jedná o 80 nejnižší index. Objasněnost trestných činů na OO PČR Dačice je relativně vysoká ve 
srovnání s objasněností na úrovni vyšších územních celků (viz tabulka 21).  

Obrázek 11: Index kriminality v OO PČR Dačice v období červenec 2013 – červen 2014 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Tabulka 21: Porovnání indexu kriminality a počtu a objasněnosti trestných činů OO PČR Dačice s vyššími územními 
jednotkami za rok 2013 

  
OO PČR Dačice ÚO PČR Jindřichův 

Hradec Jihočeský kraj Česká republika 

zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno 
počet trestných činů 
celkem 239 59% 1 920 57% 15 020 53% 325 366 40% 

počet násilných činů 32 84% 208 80% 1 404 78% 18 689 69% 
mravnostní činy 3 100% 10 60% 121 79% 2 109 71% 
krádeže vloupáním 44 30% 362 38% 2 825 25% 62 384 21% 

krádeže prosté 59 36% 478 30% 4 065 29% 125 573 20% 
majetkové činy 112 33% 935 33% 7 863 28% 209 351 21% 
index kriminality 138,3 207,1 236,3 306,5 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Město Dačice nemá vybudovaný bezpečnostní kamerový systém. 
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9 Životní prostředí a krajina v území 
Na katastrálním území města Dačice je patných několik samostatných lokalit městské zástavby. 
Největší z nich, lokalizovaná v centrální části katastru, je vlastní zástavba města Dačice. Dále je patrná 
zástavba místních částí Lipolec, Dolní Němčice, Bílkov a Chlumec. K severní části zastavěného území 
města Dačice přiléhá průmyslová oblast, na jihozápadě se pak nachází oblast s dominantní funkcí 
sportovní a rekreační (viz obrázek 12). Většinu plochy katastru města Dačice zabírá orná půda. Plochy 
lesů jsou dominantně tvořeny jehličnatým porostem. Z vodních ploch na území města Dačice je třeba 
zmínit soustavu malých rybníků, táhnoucí se od severozápadu až do intravilánu města (Hruškovec, 
Velký křivý rybník, Vondra, Horní rybářský rybník, Dalbergův rybník, Tunklův rybník atd.). 

Obrázek 12: Typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 

 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/; vlastní úpravy 

Celková výměra pozemků na katastru města Dačice činí 6 699 ha. Zemědělská půda zabírá zhruba dvě 
třetiny výměry města, z toho 85 % tvoří orná půda. Lesní půda zabírá zhruba čtvrtinu plochy katastru. 
Koeficient ekologické stability byl v roce 2013 0,57, což odpovídá území intenzivně využívanému, 
zejména zemědělskou velkovýrobou, s oslabením autoregulačních pochodů v ekosystémech, které 
způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie24. 

 

 

                                                        

24 Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/ 
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Tabulka 22: Struktura pozemků na území katastru města Dačice v roce 2013 

Druh pozemků ha 

Výměra celkem 6 699 

Zemědělská půda 4 395 

Orná půda 597 

Zahrady 3 695 

Ovocné sady 101 

Trvalé travní porosty 2 

Lesní půda 1 608 

Vodní plochy 137 

Zastavěné plochy 107 

Ostatní plochy 451 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

9.1 Ochrana životního prostředí 
Na katastrálním území města Dačice se nachází tři lokality chráněných území. Na obrázku 13, 
označená číslem 1, je vidět evropsky významná lokalita Moravská Dyje. Číslem 2 je pak označeno 
maloplošné chráněné území Dubová stráň a číslem 3 maloplošné chráněné území Toužínské stráně. 

Obrázek 13: Chráněné lokality na katastrálním území města Dačice 

 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/; vlastní úpravy 

1

2

3
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9.2 Znečištění ovzduší 
Z hlediska znečištění ovzduší spadají Dačice do území, která nejsou kvalifikována jako oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) – viz obrázek 14.  

Obrázek 14: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR, 2012 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

Zvýšená koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší je vázána výhradně na zastavěnou část území města. 
Jejím zdrojem jsou například nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních tak i v 
mobilních zdrojích, nebo některé technologie jako je výroba koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů 
jsou to především domácí topeniště, z mobilních zdrojů se jedná zejména o vznětové motory spalující 
naftu. Roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2012 dokumentuje obrázek 15. 

DAČICE 
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Obrázek 15: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2012 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

Z hlediska koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 jsou na tom Dačice ve srovnání s jinými 
oblastmi České republiky průměrně, jak dokládá následující obrázek. 

Obrázek 16: Pole 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, ČR, 2012 

 

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

 

DAČICE 

DAČICE 
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9.3 Vodstvo 
Plošné a liniové vodní prvky jsou významným krajinotvorným prvkem na území města Dačice. 
Katastrálním územím města od severu k jihu protéká Moravská Dyje, do které zde ústí pravé i levé 
přítoky: Volfířovský potok a Vápovka. Bolíkovský(Lipnický) potok částečně tvoří přirozenou západní 
hranici katastru Dačic s katastrem obce Český Rudolec.  

Na katastrálním území města Dačice se nachází hlavně kaprové rybné vody, pouze Bolíkovský potok 
je klasifikován jako lososová rybná voda25.  

Největší vodní plochou je Pařezný rybník na Pařezném potoku nacházející se severozápadně od 
městské části Lipolec. Pařezný potok se východně od Lipolce stéká s Lipoleckým potokem a pod tímto 
označením vtékají do Volfířovského potoka. Na něj je napojena soustava rybníků Tunklův rybník, 
Gšventnerův rybník a Harlík. Dále se na území města nachází soustavy malých rybníků na Rybničním 
potoce: Hladov,Hruškovec, Velký křivý rybník, Kantrlák, Koželuh, Slavonický rybník, Malý křivý rybník, 
Zámecký rybník, Jarošovský rybník, Horní a Dolní trubní rybník, Vondra, Rybářský rybník, dále rybníky 
Vražda, Peráček, Sládek a Park. Na Vápovku jsou napojeny rybníky Pazderna a Dolní a Horní borecký 
rybník. Na Moravské Dyji jsou to pak rybníky Ostrovní, Poddvorecký, Pivovarský, Šibeniční a Tučkův, 
Sasiňák, Nový rybník, Jírovský a Martinovský rybník.  

Výše uvedený výčet malých vodních ploch není kompletní, některé jsou nepojmenované. 

Záplavové území je vázáno na tok Moravské Dyje a její přítoky. Následující obrázek ukazuje záplavové 
území řeky při průtoku stoleté vody. 

Moravská Dyje v Dačicích ohrožuje záplavou průmyslový areál Centropenu, a na pravém břehu 2 
bytovky (6 bytů). Blíže silničního mostu pod soutokem s Vápovkou je na pravém břehu nad mostem 
ohroženo 5 objektů, na levém břehu 15 objektů. Pod tímto mostem jsou pak na levém břehu 
ohroženy 4 nemovitosti, na pravém břehu pak až 6 nemovitostí včetně areálu Osevy. Záplava se 
pohybuje v míře cca do 0,5 m.  

Přítok Vápovky je problematický, koryto je sevřené, postup povodňové vlny pak poměrně rychlý. Na 
ústí je nízký objekt železničního mostu. V k.ú. Toužín je na Dyji ohrožen záplavou jeden objekt, na 
Volfířovském potoku pak 5 nemovitostí. Ve Velkém Pěčíně Moravská Dyje nad mostem ohrožuje na 
PB 2 nemovitosti, na LB pak 4 nemovitosti. Záplava dosahuje cca 0,5 m. V Bílkově Vápovka působí 
v případě povodňového stavu ohrožení až 3 nemovitostí26. 

Ve městě je zaveden protipovodňový informační systém spočívající v kontinuálním monitoringu a 
hlášení zvýšených stavů vody ze tří měrných profilů (Dačice, Bílkov a Velký Pěčín).Dále byla 
zpracována Studie protipovodňových opatření, ve které byly navrženy další prvky protipovodňové 
ochrany města. 

                                                        

25 Zdroj: Nařízení vlády č. 71/2003 stanovuje povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb 
a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před 
znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním 
druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto nařízení upravuje 
způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod.  

26 Zdroj: www.kraj-jihocesky.cz 
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Obrázek 17: Záplavové území řeky Moravská Dyje ve městě Dačice při průtoku stoleté vody 

Zdroj: http://dpp.kr-vysocina.cz/ 

Na katastru města Dačice se dále nachází dvě ochranná pásma vodních zdrojů, obě se nachází v 
severní polovině katastru – jedná se o Velký Pěčín s 2. stupněm ochrany a Malý Pěčín s jádrovou 
oblastí 1. stupně ochrany a širší oblastí s ochranou 2. stupně.   
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Obrázek 18: Ochranná pásma vodních zdrojů a rybné vody na území katastru města Dačice 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz; vlastní úpravy 

9.4 Kontaminované lokality a brownfiledy 
Kontaminované lokality na území města Dačice souvisí se zdejší tradicí průmyslové výroby. Jsou zde 
evidovány dvě lokality, první je STS Dačice a druhou TRW DAS Dačice. 

STS Dačice - Areál se nachází na severním okraji města, vlevo od komunikace Dačice - Telč. Areál 
sousedí na SZ s SIŠ, na severní straně je ohraničen Vyderským potokem. Pozemky podniku a skládka 
odpadů jsou ve vlastnictví STS, spol. s r.o. Jindřichův Hradec. Vznik STS se datuje v období 1948-49. 
Původní činností provozoven byla technická pomoc a zabezpečení zemědělců. V 50. a 60. letech 
probíhá činnost v oblasti ochrany rostlin a opravy těžké techniky. V r. 1973 se stává STS n.p. výrobně 
hospodářskou jednotkou oprav zemědělské techniky, jejíž hlavní náplní kromě ochrany rostlin a 
mechanizace je také montáž technologií pro živočišnou výrobu. Plocha cca 70 000 m2. V současnosti v 
areálu probíhá činnost - výrobní, servisní a obchodní.  

Dle údajů uvedených v Systému evidence kontaminovaných míst byla v areálu zpracována analýza 
rizik, sanace byla ovšem přerušena.  Průzkumnými pracemi nebyly zjištěny v horizontech nad 
hladinou podzemní vody žádné izolátory, které by kontaminaci bránily v pohybu ve vertikálním směru 
k hladině podzemní vody. Proto je zde oprávněný předpoklad poměrně rychlého šíření polutantu 
nesaturovanou zónou. Největšímu nebezpečí jsou vystaveni zaměstnanci STS, kteří se pohybují v 
prostorech kontaminované nesaturované zóny horninového prostředí a vdechují kontaminovaný 
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prach, stejně mohou být ohroženi pracovníci při provádění výkopových prací. Riziko kontaminace 
ohrožuje také ekosystémy blízkých vodotečí27.  

TRW DAS Dačice - Závod leží na terénní elevaci-rozvodnici Pivovarského potoka a Vápovky. Severní 
svah k Pivovarskému potoku je mírný a pokračuje zemědělskými pozemky. Rozloha areálu TRW je asi 
110 000 m2, z čehož je přibližně 40 000 m2 zastavěno. V závodě TRW se vyrábí a kompletují řídicí 
systémy a jejich komponenty, sací a výfukové ventily pro automobilový průmysl. V jihozápadním 
okolí závodu se nachází řadová zástavba rodinných domů. Vzdálenost těchto obytných sídel od okraje 
závodu je asi 70 m. Jižně od závodu je sportovní areál, fotbalové hřiště a tenisové kurty, dále ve 
směru k potoku Vápovka je spínací stanice a čistírna odpadních vod TRW. V těsném jižním sousedství 
závodu jsou budovy středního odborného učiliště, domov mládeže, ubytovací zařízení a sportovní 
areál. Východně od závodu, za státní silnicí z Dačic do Hříšic, se nalézá parkoviště TRW a zemědělské 
pozemky. 

Nesaturovaná zóna je na lokalitě tvořena eluviálním - deluviálním pokryvem na matečné hornině 
biotitických pararul. Možnosti šíření znečištění nesaturovanou zónou jsou na lokalitě omezené 
následujícími skutečnostmi. Promývání horninového prostředí atmosférickými srážkami je v místě 
výskytu znečištění omezeno zástavbou výrobních hal a zpevněnými plochami a vozovkami s odvodem 
srážkových vod do dešťové kanalizace. Kontaminovaná nesaturovaná zóna může být sekundární 
kontaminační zdroj, odkud se kontaminace může dále šířit do kolektoru podzemních vod. Základním 
principem šíření je vymývání kontaminantu infiltrovanými srážkovými vodami do saturované zóny 
nebo vymývání v úrovni kolísání hladiny podzemní vody, které může být režimní, tj. přirozené nebo 
uměle vyvolané (pulzačním sanačním čerpáním). Ke změnám koncentrace kontaminantu může 
rovněž dojít na základě chemických a mikrobiálních reakcí. Tyto procesy mohou být přirozené, nebo 
vyvolané uměle v rámci sanačních zásahů. Stávající kontaminace horninového prostředí minerálními 
oleji je uzavřena pod podlahou budovy TH o ploše zhruba 35 × 15 m. Dále je imobilizována otevřenou 
podzemní těsnící stěnou v délce 80 m, vybudovanou v roce 1997 podél západního a jižního okraje 
budovy TH. Nesaturovaná kontaminovaná zóna se rozprostírá od podloží podlahy budovy TH k 
hladině podzemní vody. Protože je horninové prostředí pod budovou TH v důsledku starých navážek 
značně nehomogenní, je nehomogenní i prostorové rozložení kontaminace RU. Hodnocení rizika pro 
zaměstnance - nehrozí žádné zdravotní riziko28.  

9.5 Hluk 
Hlukové znečištění města není významné. Vyšší hodnoty hlukové zátěže jsou vázány zejména na 
dopravní komunikace (silniční a železniční), ale hodnoty způsobovaného hluku neohrožují zdraví 
obyvatel města. 

9.6 Odpady 
Ve městě jsou obyvatelům i návštěvníkům k dispozici kontejnery na tříděný odpad a město se 
dlouhodobě snaží o zvyšování podílu vytříděného odpadu osvětovou i jinou činností. 

Sběr komunálního odpadu pro město Dačice zajišťuje společnost A.S.A. Dačice s.r.o. Tato společnost 
provozuje sběrné dvory odpadů pro obyvatele Dačic, Telče, Třešti, Jemnice a jejich místních částí. 

                                                        

27 Zdroj: www.sekm.cz 
28 Zdroj: www.sekm.cz 
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V Dačicích se sběrný dvůr nachází na adrese U Stadionu 50/V a je provozován po celý rok ve všedních 
dnech 8 hodin denně a o sobotách se zkrácenou otevírací dobou. 

V městské části Borek je pak provozována skládka a kompostárna, která umožňuje ukládání kategorie 
"O" - ostatní, včetně stavebních sutí a zeminy. V areálu je také hala na skladování využitelných složek 
odpadu. 
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10 Cestovní ruch 
Město Dačice leží nedaleko turisticky známějších měst Telč, Třešť a Jihlava, nicméně zatím 
nedosahuje jejich „turistických úspěchů“, ačkoliv také disponuje značným potenciálem a má 
předpoklady plnit funkci centra cestovního ruchu regionálního významu. Neboť má svým hostům co 
nabídnout – v obci je nabídka ubytovacích zařízení (cca 90 pokojů s více než dvěma sty lůžky), i když 
nižšího standardu, doplněná nabídkou zajímavých kulturních akcí a turisticky atraktivních míst, vč. 
městské památkové zóny a veřejnosti přístupného malebného zámku s parkem nabízejícím mnohá 
zákoutí k odpočinku i prostory pro zábavu a kulturu. Ve městě se celoročně nabízí škála kulturních a 
sportovních aktivit určených obyvatelům i návštěvníkům města. Akce s největší atraktivitou se konají 
v letních měsících. Navzdory poklidnému koloritu města se zde pořádají i akce „tvrdšího rázu“ 
zahrnující vystoupení hard-rockových kapel apod. Město Dačice myslí i na rodiny s dětmi – pro dětské 
návštěvníky se zde nabízí hudební a divadelní představení, výstavy, sportovní akce. Místní 
Infocentrum Dačice je zapojeno do projektu Jižní Čechy pohádkové a je tzv. Pohádkovou kanceláří. 

Ve městě je nabídka pohostinství – restaurace, kavárny, pohostinství s víkendovým provozem, 
odpovídajícím potřebám návštěvníků města. 

Hlavním „maskotem“ města Dačice je kostkový cukr, který zde v roce 1841 poprvé spatřil světlo 
světa, a nedaleko zámku Dačice má svůj pomník. 

Nevelké město je zasazeno do malebné krajiny, jež nabízí četné možnosti pěších i cyklistických výletů, 
stejně jako vyjížděk na koni. V zimě jsou v okolí obce za příznivých sněhových podmínek vytvářeny 
běžecké lyžařské trasy. S tím souvisí i dostupná nabídka služeb pro cyklisty, lyžaře a jezdce na koních.  

10.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení a návštěvnost města 
V roce 2012 sbíral ČSÚ v Dačicích data o 6 hromadných ubytovacích zařízeních, s celkovou kapacitou 
82 pokojů a 205 lůžek. Ubytovací kapacity jsou převážně ve standardu 2* a penzionů. V roce 2011 to 
bylo o jedno zařízení více při celkové kapacitě 88 pokojů a 217 lůžek. To byl nejvyšší počet HUZ a 
ubytovacích kapacit dosud. V letech 2008-2010 to bylo 5 zařízení (72 – 74 pokojů se 174 – 181 lůžky), 
v předchozích třech letech pak tři zařízení.  

Konkrétně na svých stránkách ČSÚ k dubnu 2014 uvádí 6 zařízení s celoročním provozem a jedno 
zařízení z kategorie ostatní s letním provozem.  
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Tabulka 23: Seznam ubytovacích zařízení evidovaných Českým statistickým úřadem ve městě Dačice ke 2. 4. 2014 

Název Adresa Kategorie 
Sezónní 
provoz 

Počet pokojů 
Počet míst pro 

stany a 
karavany 

HOTEL STADION 
Dačice, Dačice V, Třída 

9. května 1 
Hotel ** 

celoroční 
provoz 

11 až 50 žádné 

RESTAURACE A HOTEL U 
KONÍČKA 

Dačice, Dačice I, 
Palackého náměstí 50 

Hotel ** 
celoroční 

provoz 
11 až 50 žádné 

HOTEL DYJE 
Dačice, Dačice III, 

Jemnická 1 
Hotel * 

celoroční 
provoz 

11 až 50 žádné 

PENSION U KAČENKY 
Dačice, Dačice V, Třída 

9. května 556 
Penzion 

celoroční 
provoz 

10 a méně žádné 

SPORTCENTRUM ROCKHILL 
Dačice, Dačice III, 

Jemnická 305 
Penzion 

celoroční 
provoz 

10 a méně žádné 

DOMOV MLÁDEŽE ISŠ29 
Dačice, Dačice III, 

Vápovská 277 

Ostatní zařízení 
jinde 

nespecifikovaná 
letní provoz 11 až 50 žádné 

MOTEL DAČICE 
Dačice, Dačice IV, 

Toužínská 141 

Ostatní zařízení 
jinde 

nespecifikovaná 

celoroční 
provoz 

11 až 50 žádné 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – 2014 

Stejně jako v případě měst Telč a Slavonice30, nejsou údaje o návštěvnosti města Dačice v roce 2011 
veřejně dostupné.   

V Dačicích je jasný stoupající trend počtu příjezdů do obce, přičemž jde o návštěvníky, kteří v Dačicích 
i přenocují31. Za zvyšováním počtu návštěvníků stojí zejména návštěvníci z České republiky. Počet 
návštěvníků nerezidentů České republiky stoupá jen pozvolna, přičemž nejvíc – 1 207 – jich do města 
přijelo v roce 2010. V roce 2012 se počet zahraničních turistů vrátil na hodnotu 890 návštěvníků ze 
zahraničí, což je zhruba úroveň let 2007 až 2009. Je to však stále o cca polovinu více než v letech 2003 
až 2006, kdy se počet návštěvníků ze zahraničí pohyboval okolo 500. Historicky nejméně hostů ze 
zahraničí, a to 74, navštívilo Dačice v prvním roce sledování (rok 2000). 

  

                                                        

29 Jde o zařízení pro ubytování žáků střední školy s možností letního provozu pro veřejnost. 
30 Města zmiňujeme s ohledem na jejich společné zařazení do Regionu Renesance, v jehož rámci města spolupracují (nejen) 
v oblasti rozvoje cestovního ruchu. 
31 Údaje jsou převzaty od ČSÚ, který je čerpá od poskytovatelů ubytování. Data tedy nezahrnují jednodenní návštěvníky, 
kteří v Dačicích nepřenocují. 
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Graf 23: Vývoj počtu příjezdů tuzemských a zahraničních návštěvníků a celkové návštěvnosti ve městě Dačice, 
roky 2000 – 2012  
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Zdroj: upraveno dle ČSÚ, 2014 

Vzrůstající počet příjezdů hostů do města Dačice, kteří zde přenocují, se projevuje také na celkové 
návštěvnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice32 (dále „SO ORP Dačice“). Podíl 
Dačic na celkové návštěvnosti má od roku 2005 vzrůstající charakter, s drobnou výjimkou nepatrného 
poklesu mezi lety 2009 a 2010 (kdy ale celkovou návštěvnost „zachránil“ rapidní nárůst počtu 
příjezdů ze zahraničí, který meziročně vzrostl ze 781 na 1 207). I tak byl právě tento rok, ač pro město 
Dačice slabší, pro celkovou návštěvnost SO ORP Dačice klíčový – znamenal 45,9 % návštěv území.  

Graf 24: Podíl měst Dačice a Slavonice na návštěvnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice, 
v letech 2000 – 2010 a 2012 
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Zdroj: Upraveno dle ČSÚ, 2014 

                                                        

32 Obce SO ORP Dačice v abecedním pořadí (v závorce počet obyvatel k 31. 12. 2013 dle ČSÚ): Báňovice (106), Budeč (218), 
Budíškovice (748), Cizkrajov (543), Červený Hrádek (210), Český Rudolec (933), Dačice (7 611), Dešná (619), Dobrohošť (48), 
Heřmaneč (91), Horní Meziříčko (111), Horní Němčice (92), Horní Slatina (152), Hříšice (326), Kostelní Vydří (170), Peč (448), 
Písečné (546), Slavonice (2 505), Staré Hobzí (554), Studená (2 399), Třebětice (305), Volfířov (709), Županovice (74) 



   
 

73 
 

Z grafu je patrné, že další významnou roli v návštěvnosti SO ORP Dačice hraje město Slavonice, neboť 
podíl návštěvníků Slavonic na celkové návštěvnosti SO ORP Dačice má víceméně rostoucí charakter. 
Zároveň lze pozorovat trend pozvolného poklesu návštěvnosti (s přenocováním) v ostatních obcí 
tohoto území. 

V porovnání s okresem Jindřichův Hradec a SO ORP Dačice je v Dačicích relativně vysoký podíl 
návštěvníků ze zahraničí. V roce 2012 představovali 16,5 % příjezdů a 18,8 % přenocování. V okrese 
Jindřichův Hradec to bylo 9,2 %, respektive 5,4 %, v SO ORP Dačice 13,2 %, respektive 12,1 %. 

Tabulka 24: Podíl nerezidentů na počtu příjezdů a počtu přenocování ve městě Dačice, SO ORP Dačice a okrese 
Jindřichův Hradec, 2000 - 2012 

  

Počet příjezdů - NEREZIDENTI Počet přenocování - NEREZIDENTI 
Abs. % Abs. % 

Dačice SO ORP 
Dačice okr. JH Dačice SO ORP 

Dačice okr. JH Dačice SO ORP 
Dačice okr. JH Dačice SO ORP 

Dačice okr. JH 

2000 74 1 342 34 416 3,8 15,2 21,9 335 4 022 120 390 3,9 11,6 17,2 
2001 336 2 259 24 472 12,4 23,4 16,9 768 6 344 81 277 12,4 21,1 12,1 
2002 888 2 251 27 508 37,3 31,8 23,8 2 650 6 570 98 289 36,2 27 16,4 
2003 369 748 25 628 11,5 9,3 14,6 921 1 954 84 696 14,8 7,5 10,6 
2004 501 1 254 31 371 16,3 14,0 16,5 1 178 3 095 91 407 19,6 11,9 10,9 
2005 494 1 377 32 416 15,7 12,1 17,0 1 154 4 086 104 760 17,0 12,2 12,2 
2006 572 1 532 27 247 13,9 11,3 13,2 1 293 4 088 92 484 15,3 9,7 10,4 
2007 809 1 767 26 148 18,5 14,8 14,0 1 628 3 623 80 074 18,1 9,1 10,1 
2008 975 1 890 21 132 18,0 13,4 12,4 1 971 3 667 61 033 18,2 10,6 8,3 
2009 781 1 612 15 179 13,9 11,1 9,0 1 643 3 204 42 282 16,0 8,6 5,9 
2010 1 207 1 804 13 977 21,7 14,9 9,1 2 783 3 872 37 696 27,4 13,6 5,5 
2012 890 1 718 16 928 16,5 13,2 9,2 1 825 3 397 38 182 18,8 12,1 5,4 
Zdroj: Upraveno dle ČSÚ 

Zatímco z pohledu SO ORP Dačice je podíl návštěvnosti Dačic významný, jejich role v návštěvnosti 
obcí okresu Jindřichův Hradec je zanedbatelná. V posledních letech dokonce vykazuje klesající 
tendenci při necelých 1,4 % návštěvníků, jež do okresu Jindřichův Hradec přivedly právě Dačice. 
Dlužno však dodat, že do okresu Jindřichův Hradec, kam Dačice ze správního a statistického hlediska 
náleží, patří turisticky známější města Třeboň, Jindřichův Hradec, Chlum u Třeboně, Nová Bystřice, 
Staňkov, Kunžak a další, což z pohledu cestovního ruchu utváří silně konkurenční prostředí. Tato 
jihočeská „společnost“ také způsobuje, že Dačicím není věnován samostatný prostor v monitoringu 
cestovního ruchu agentury CzechTourism.  
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Tabulka 25:  Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve městě Dačice a okrese Jindřichův Hradec 

  
Počet příjezdů hostů Počet přenocování Průměrný počet 

přenocování Průměrná doba pobytu 

Dačice okr. JH % Dačice Dačice okr. JH % Dačice Dačice okr. JH Dačice okr. JH 
2000 1 972 157 442 1,3 8 660 701 456 1,2 4,4 4,5 5,4 5,5 
2001 2 718 144 828 1,9 6 192 670 154 0,9 2,3 4,6 3,3 5,6 
2002 2 381 115 552 2,1 7 316 598 558 1,2 3,1 5,2 4,1 6,2 
2003 3 214 175 668 1,8 6 212 797 265 0,8 1,9 4,5 2,9 5,5 
2004 3 079 190 209 1,6 6 024 835 734 0,7 2,0 4,4 3,0 5,4 
2005 3 148 191 058 1,7 6 781 862 207 0,8 2,2 4,5 3,2 5,5 
2006 4 113 206 097 2,0 8 429 892 436 0,9 2,0 4,3 3 5,3 
2007 4 362 186 524 2,3 9 010 789 146 1,1 2,1 4,2 3,1 5,2 
2008 5 423 171 040 3,2 10 833 734 101 1,5 2,0 4,3 3,0 5,3 
2009 5 625 168 352 3,3 10 292 718 326 1,4 1,8 4,3 2,8 5,3 
2010 5 562 152 915 3,6 10 169 684 517 1,5 1,8 4,5 2,8 5,5 
2011 - 149 290 - - 609 367 - - 4,1 - 5,1 
2012 5 403 183 468 2,9 9 729 700 699 1,4 1,8 3,8 2,8 - 
Zdroj: Upraveno dle ČSÚ  

Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu meziročně klesly v letech 2008 a 2009 na 
1,8 noci, respektive 2,8 dne. Z hlediska hodnot SO ORP Dačice, okresu Jindřichův Hradec i vyšších 
územních celků jde o hodnotu velmi nízkou. 

10.2 Analýza internetových zdrojů 
Následující kapitoly popisují „internetový“ profil města tak, jak jej spatřují jeho potenciální a reální 
návštěvníci.  

Ubytování v Dačicích 
Ubytování v Dačicích lze bez obtíží nalézt prostřednictvím internetu. Výsledky vyhledávání na 
hlavních vyhledávacích portálech používaných v České republice, Německu a Rakousku uvádí 
následující tabulka.  

Tabulka 26: Výsledky vyhledávání ubytovacích zařízení v obci Dačice, červenec 2014 
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HOTEL STADION    + + + +  +  
RESTAURACE A HOTEL U KONÍČKA +        +  
HOTEL DYJE + +  + + + +  +  
PENSION U KAČENKY + +  + + + +  +  
SPORTCENTRUM ROCKHILL + +  + + + +   + 

DOMOV MLÁDEŽE ISŠ           
MOTEL DAČICE + + + + + + + + + + 
Apartmán Na Chalupě, Borek 10, 
Dačice + +         
Apartmány DUO, tř. 9. května 555    + + + +    
Zdroj: vlastní rešerše na internetu 
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Mimo vyhledávací servery uvedené v tabulce č. 26 lze v Dačicích nalézt i další ubytovací zařízení: 
Turistická ubytovna TJ Centropen, Ubytování nad koupalištěm, Privát Denny. 

Nabídka ubytovacích kapacit odpovídá spíše potřebám a očekáváním méně náročných návštěvníků. 
V Dačicích absentuje hotel vyššího standardu se širší nabídkou doplňkových služeb, jež by mohl být 
atraktivní zejména mimo hlavní turistickou (tj. letní) sezónu. Ani v okolí Dačic není nabídka ubytování 
vyššího standardu (s doplňkovými službami typu wellness, masáže, sport) vysoká – nejblíže k Dačicím 
jsou 4* dva: hotel Šiškův mlýn (k.ú. Vanov) a hotel U Hraběnky (k.ú. Telč).  

Z průzkumu společnosti PPM Factum33 provedeného na přelomu května a června 2014 u 
500 respondentů vyplývá, co lidé na České republice nejvíce oceňují:  

- 98 % oceňuje možnost navštívit kulturní památky,  
- 96 % oceňuje možnost navštívit přírodní památky,  
- pro 93 % dotázaných jsou největším lákadlem wellness aktivity. 

Výsledky téhož průzkumu také ukazují, že v období červen 2014 – květen 2015:  

• 67 % dotázaných plánuje strávit dovolenou v České republice (to je o cca čtvrtinu více než při 
zjišťování v roce 2013),  

• 78 % dotázaných plánuje strávit v některé z českých destinací prodloužený víkend,  
• 89 % dotázaných plánuje jednodenní výlet do vybrané destinace v České republice.  

Z průzkumů realizovaných PPM Factum i agenturou CzechTourism (monitoring cestovního ruchu) 
vyplývá, že nejvyužívanějším zdrojem informací (tipů na dovolenou, víkendy či výlety v tuzemsku) je 
stále internet.  

Prezentace města Dačice 
Město se prezentuje rozsáhlým, ale přehledným webem (www.dacice.cz). Pro uživatele – návštěvníka 
města jsou zde k dispozici informace o subjektech působících v segmentu cestovního ruchu (na území 
města i v jeho těsném okolí), akcích, historii města apod.   

Zajímavá a účelná je zjednodušená prezentace klíčových témat ve zjednodušeném schématu pro 
seniory. Tato sekce zatím neobsahuje všechny informace pro seniora – návštěvníka města.  

Na internetové prezentaci města Dačice se podílí i další subjekty – zejména podniky a podnikatelé 
v cestovním ruchu a organizátoři kulturních a sportovních akcí ve městě a jeho okolí. Část 
poskytovatelů ubytovacích služeb ve městě Dačice na svých webových stránkách informuje o 
atraktivitách a akcích v Dačicích a okolí. Jeden subjekt na svých stránkách odkazuje přímo na oficiální 
výčet akcí zveřejňovaný na webu města. Informace o Dačicích a jejich okolí na stránkách ubytovatelů 
nejsou kompletní a nabízí prostor pro značná zlepšení (např. ve spolupráci s městem Dačice). Přičemž 
lepší nabídka je potenciálem pro zvýšení zájmu o ubytovací služby.  

Respondenti průzkumu PPM Factum (viz výše) nejčastěji využívají jako zdroj informací internet, 
přičemž nejznámějším zdrojem tipů na dovolenou, víkendy či výlety v tuzemsku jsou pro ně webové 
stránky portálu Kudy z nudy. Na dotaz „Dačice“ jsou na těchto stránkách zobrazeny desítky výsledků.  

                                                        

33 Zdroj: http://www.czechtourism.cz/pro-media/tiskove-zpravy/cestovani-po-cesku-na-vzestupu/ 



   
 

76 
 

Naproti tomu, na dalším portále agentury CzechTourism, hojně mediálně prezentovaném serveru 
Česko – země příběhů, Dačice prezentovány nejsou34. Na webu infocesko.cz nejsou k městu Dačice 
k zobrazení žádné výsledky (kategorie: Ubytování, Služby, Poznávání, Aktivity). 

Slabší prezentace Dačic je také na webech prezentujících oblast České Kanady - novadomus.cz a 
ceska-kanada.cz. 

10.3 Turistické infocentrum Dačice  
Turistické infocentrum, se sídlem na Palackého náměstí, je členem profesní organizace Asociace 
turistických informačních center České republiky (držitelem certifikace B). V roce 2011 získalo 
Turistické infocentrum Dačice (TI Dačice) ocenění Informační centrum Jihočeského kraje. V roce 2012 
obdrželo TI Dačice cenu JAKUB 2012 za organizaci kulturní akce Dačické cukrování.  

TIC Dačice poskytuje svým uživatelům například tyto služby a informace: 

- turistické informace a propagační materiály o městě a regionu, 
- informace o kulturních, společenských a sportovních akcích v regionu, 
- přehled ubytování a stravování, propagace ubytovacích kapacit, 
- prodej suvenýrů, regionální literatury, turistických map a pohlednic, sběratelských předmětů, 
- předprodej vstupenek do kina a na kulturní akce, 
- veřejný internet,  
- reprografické služby (kopírování, barevné kopírování A4, A3, skenování, kroužková vazba, fax, 

laminování),  
- služby spojené s provozem městského rozhlasu, 
- informace o firmách, institucích a úřadech ve městě a okolí, 
- vyhledávání dopravního spojení, 
- velký výběr propagačních a informačních materiálů o městě a okolí zdarma, 
- služby „Pohádkové kanceláře“.  

Turistické informační centrum Dačice je součástí projektu Pohádkové království Jižní Čechy35. 
Centrum je provozováno ve všedních dnech, v červenci a srpnu je v provozu celý týden. 

Informační centrum se také stalo výdejním místem senior pasů. Senior pas je projekt, který vznikl na 
podporu aktivity obyvatel od věku 55 let a přináší mimo jiné systém slev na služby a zboží. Nabízené 
slevy ve výši 5 - 50 % jsou primárně zaměřeny na zdravotnictví, potraviny, cestování, stravování, 
ubytování, vzdělávání, muzea, galerie, památky, ale i spotřební nákupy. 

10.4 Památky, kulturně-společenská zařízení a prostory  
Oblast péče o památky je podrobně popsána a řešena v samostatném dokumentu Město Dačice – 
Program regenerace Městské památkové zóny Dačice36 a je v kompetenci městské komise 
památkové péče.   

                                                        

34 Zdroj: www.ceskozemepribehu.cz  
35 Více na www.pohadkovekralovstvi.cz 
36 T.č. pro období 2012 – 2015. 
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Kulturně-společenská zařízení a prostory  
Kulturní a společenské akce ve městě Dačice se mohou uskutečnit v řadě objektů či prostor. Funkci 
kulturně-společenskou plní v Dačicích zejména tato zařízení a prostranství:  

- Státní zámek Dačice – vedle možnosti shlédnout prohlídkovou trasu malebného 
renesančního zámku37 nabízí zámek řadu doprovodných expozic a akcí (např. Hradozámecká 
noc38), prostory zámku a jeho nejbližšího okolí (vč. parku) jsou často hostiteli kulturních akcí – 
zejména hudebních a divadelních vystoupení, zámek umožňuje jak vnější tak vnitřní využití,  

- Letní areál „Pod Kaštany“ (amfiteátr) – prostor využívaný pro „outdoorové“ akce – zejména 
koncerty a hudební vystoupení,  

- 3D kino Dačice, Palackého nám. – kino, vybavené moderními promítacími technologiemi pro 
promítání současných filmů, využíváno pro promítání, ale i pro organizaci dalších 
společenských a kulturních akcí (např. cestopisné přednášky, semináře o zdraví, hudební 
produkce atd.), 

- Městská knihovna – vedle půjčování knih zde probíhají vzdělávací akce pro různé cílové 
skupiny (děti, senioři), cestovatelské prezentace, workshopy, přednášky a další39, 

- Kancnýřův sad (park „Pod Limpkami“) – prostor pro „outdoorové“ akce typu řezbářského 
sympozia či kovářských dnů, organizaci trhů a jarmarků, hudebních a divadelních vystoupení 
atd., 

- Městské muzeum a galerie Dačice – prostory muzea (r. 2014 např. Historie a národopis 
Dačicka, První kostka cukru na světě, Rodáci Dačicka) i galerie (r. 2014 např. Malíři Vysočiny, 
pamětní síň Vladimíra Fuky) nabízí stále expozice doplněné nabídkou časově omezených 
tematických výstav a expozic pro různé věkové skupiny (např. výstava panenek a hraček či 
houby ve fotografii), sídlí v prostorách Státního zámku Dačice, 

- Starý zámek Dačice – nově otevřené výstavní prostory v 2. patře renesančního paláce 
zvaného Starý zámek,  

- Městské kulturní středisko Dačice – zejména pro divadelní a hudební představení, zábavné 
pořady a vystoupení s kombinací slova a hudby; MěKS Dačice je také spoluorganizátorem 
akcí, jež probíhají mimo jeho vlastní prostory (např. v zámeckém parku, před zámkem atp.), 

- Renesanční vyhlídková věž kostela sv. Vavřince – domov dačických zvonů, vyhlídkový bod na 
město a jeho okolí, využívána v rámci kulturních akcí pro specifické činnosti.  

Menší kulturní a společenské akce jsou organizovány i na dalších místech, jako je např. Sportcentrum 
Rockhill Dačice či klášterní kostel sv. Antonína Paduánského. Od roku 2004 je ve městě soukromé 
Letecké muzeum Viléma Götha se stálou expozicí leteckých strojů a modelů, v roce 2013 rozšířenou o 
expozici civilní obrany40. 

                                                        

37 Ke zvýšení počtu návštěvníků může v roce 2014 přispět zapojení do projektu Neobjevené památky, jež představuje méně 
známé památky ve správě Národního památkového ústavu a motivuje k jejich návštěvě (mimo jiné možností zakoupení 
obrázku do „mozaiky“, nabídkou slev apod.).  
38 Projekt Národního památkového ústavu s cílem představit památky v novém netradičním světle. V roce 2014 se do 
pátého ročníku této akce zapojí na 80 hradů a zámků z celé České republiky. V nejbližším okolí se do akce zapojí 8 
jihočeských objektů a 2 hrady a 1 zámek kraje Vysočina.  
39 V roce 2013 se v knihovně uskutečnilo celkem 75 kulturních a 32 vzdělávacích akcí (zdroj: Dačický zpravodaj, 3/2014) 
40 Další muzeum a expozice s obdobnou tématikou se nachází v cca 13 km vzdálených Slavonicích. Podél hranic s Rakouskem 
je navíc možné navštívit tzv. řopíky či absolvovat cyklistickou trasu podél původního lehkého válečného opevnění.  
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Městská památková zóna Dačice a další památky  
V Dačicích registruje Národní památkový ústav na 33 nemovitých kulturních památek (kapliček, 
měšťanských a městských domů, krucifixů, soch atd.), mezi které patří mimo jiné:  

- zámek Dačice – národní kulturní památka,  
- Starý zámek – Palackého nám. / Krajířova ul., 
- kostel sv. Vavřince s vyhlídkovou věží,  
- Stará radnice – Palackého nám.,  
- fara – Krajířova ul.,  
- klášter Bosých Karmelitek – Jemnická ul.,  
- Starý hřbitov. 

Kompletní přehled nemovitých kulturních památek je k dispozici na stránkách Národního 
památkového ústavu (http://monumnet.npu.cz), příp. v dokumentu Program regenerace městské 
památkové zóny Dačice. Výše uvedené objekty se nachází na území Městské památkové zóny (MPZ) 
Dačice vyhlášené Vyhláškou o prohlášení památkových zón ve městech a obcích Jihočeského kraje - 
Plenárním zasedáním Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 
19. 11. 1990, která pokrývá historické jádro města jeho nejbližší okolí. Územní památková ochrana se 
nevztahuje pouze na kulturní památky NPÚ, nýbrž na veškeré objekty a plochy, které se nachází 
v jejím území. 

Z celkového počtu 33 nemovitých památek na území města Dačice jsou jen 4 vně Městské památkové 
zóny. Na území města se nachází i další zájmu hodné objekty, např. klášterní kostel sv. Antonína 
Paduánského, kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána.  

Památky a atraktivity v okolí města Dačice 
Město Dačice leží v podstatě ve středu kružnice tvořené městy Slavonice, Jemnice, Telč a Kunžak. Jde 
o turisticky zajímavá města, která jsou Dačicím nejvýznamnější konkurencí a zároveň možnými 
partnery v oblasti rozvoje cestovního ruchu. Města Jemnice, Slavonice a Telč jsou spolu s Dačicemi a 
Třeští součásti Regionu Renesance.  

Tabulka 27:  Vybrané pamětihodnosti a atraktivity v okolí města Dačice podle vzdálenosti od města  
Název atraktivity Obec 

Vzdálenost do 10 km 
vodní mlýn se splavem a náhonem Staré Hobzí 

kostel Navštívení Panny Marie, kostel poutní 
Kostelní Vydří 

zámek, fara 
tvrz Černíč 
kostel sv. Jana Křtitele, zámek Český Rudolec 

Vzdálenost do 15 km 

městská památková rezervace (zahrnující např. synagogu, faru, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, řadu měšťanských domů atp.) Slavonice 

Městská památková zóny (zahrnující např. zámek, faru, židovský hřbitov atd.) Jemnice 

premonstrátský klášter Nová Říše 
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Název atraktivity Obec 
zámek Telč 

Telč 
Historické centrum města – památka UNESCO 

Vzdálenost více než 15 km 
kaple – poutní místo na Humberku Krasonice 
Kostel sv. Jiljí, fara Mrákotín 
kostel sv. Jana Nepomuckého Krahulčí 

Vzdálenost více než 20 km 
hrad Roštejn Doupě 
hrad Landštejn Slavonice 
Zdroj: vlastní rešerše 

 

10.5 Příroda v Dačicích a jejich okolí 
Město Dačice se nachází na okraji území známého jako Česká Kanada. Turisticky známá je také 
Javořická vrchovina a oblast Podyjí. V nejbližším okolí města Dačice se nachází tato chráněná území41: 

- Česká Kanada – přírodní park,  
- Olšina u Volfířova – přírodní památka, prameništní a potoční olšina s výskytem bledule jarní a 

populací vzácných živočichů a rostlin vázaných na ekosystém rybníčku, 
- Dubová stráň – přírodní památka, území s převážně dubovým a smíšeným porostem s 

druhově velmi bohatým bylinným patrem, 
- Toužínská stráň – lom s mimořádně složitým vrásněním s navazující bezlesou strání, jež je 

ukázkou semixerotermních travinobylinných společenstev, na která jsou vázány vzácné a 
ohrožené druhy živočichů, 

- Evropsky významná lokalita Moravská Dyje – území obývané chráněnými a vzácnými druhy 
živočichů a rostlin vázanými na biotop vodního toku, mokřadních ploch, nivních luk, trávníků 
mezofilního až xerofilního typu a biotopů otevřených skalních ploch. 

Podrobnosti o přírodně chráněných územích v Dačicích a jejich okolí (SO ORP Dačice) jsou uvedeny 
v dokumentu Územně analytické podklady ORP Dačice, kap. A 10.1. 

10.6 Turistika  
Město Dačice a jeho nejbližší okolí je vhodné pro všechny typy turistiky: pěší, cyklo i hipoturistiku. 
V posledních letech se objevují též možnosti pro agroturistiku. 

Pěší turistika  
Pěší turistiku lze v Dačicích a jejich okolí provozovat na množství značený tras a stezek. Krajina však 
nabízí mnoho příležitostí i k výletům a toulkám „po vlastní“ ose, za nepřeberným množstvím 
přírodních i kulturních atraktivit.  

Na území města je možné projít krátkou trasu „Za první kostkou cukru“, z Dačic (případně obráceně) 
je možné využít trasu „Údolím Moravské Dyje“, „Z Dačic za karmelitány do Kostelního Vydří“ či „Po 

                                                        

41 Zdroj: wikipedia.org 
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stopách mlýnů na Moravské Dyji“42. V Dačicích je možné se napojit na systém stezek Greenways 
Praha – Vídeň.  

V okolí Dačic se pak nabízí další zajímavé trasy a vycházky: Graselovy stezky43 v okolí Slavonic, Naučná 
stezka čs. opevnění a další. Na Graselových stezkách je možné využít služeb průvodce.   

Cykloturistika  
Město Dačice se nachází v koridoru cca 120 km dlouhé cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň, jedné ze 
4 tras „greenways“ vedoucích Českou republikou.  

Další informace o cyklotrasách jsou uvedeny v kapitole Doprava. 

V Dačicích jsou provozovány služby pro cyklisty (prodej a servis). Přímo ve městě jsou 3 ubytovací 
zařízení certifikovaná a značená v systému certifikace služeb pro cyklisty „Cyklisté vítání“.  

Hipoturistika 
V okolí Dačic jsou zařízení vhodná pro hipoturistiku: Jockey klub Velký Pěčín, Soukromá stáj Valory 
Plačovice, Hospodářský dvůr Bohuslavice u Telče, Q Ranch. V okolí Dačic vznikají zejména ze 
soukromých iniciativ (Občanské sdružení pro podporu jezdecké turistiky44) značené hipotrasy a 
hipostezky. Značené trasy naleznou zájemci na profesních webech, kterými jsou například konske-
stezky.cz, jezdecka-turistika.sothis.cz, jihoceskehipostezky.cz.  

Hipotrasy jsou taktéž součástí systému Greenways Praha – Vídeň, v jehož koridoru se Dačice nachází. 

                                                        

42 Zdroj: http://www.dacice.cz/turistika-1/tipy-na-vylety/ 
43 Grasel.eu 
44 http://jezdecka-turistika.sothis.cz/mapy.html 
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11 Trávení volného času 
V obci se nachází nejméně čtyři dětská hřiště s dřevěnými a dalšími herními prvky (Červený vrch, 
zámecký park – amfiteátr, při Mateřské školce Bratrská a Za lávkami).  

V roce 2014 uspořádala obec anketu, z níž vzešlo, že místní (zejména mladí) lidé postrádají v obci 
čajovnu či kavárnu k posezení a relaxaci45. Po ukončení ankety (nikoliv však v přímé návaznosti na ni) 
byla otevřena kavárna Dalberg v prostorách zámku, jež v letních měsících nabízí i venkovní posezení v 
poklidu zámeckého parku.   

11.1 Kultura 
V obci je veden spolkový a kulturní život nabízející akce pro mladší i starší ročníky, rezidenty 
i návštěvníky města.  

Kulturně společenské akce  
V Dačicích se během roku odehrává řada kulturních a společenských událostí. Většina z nich je 
lokálního významu s hlavním přínosem pro místní obyvatele. Rozmanitost akcí dokládá následující 
tabulka s výběrem akcí za rok 2014 se zaměřením na akce s možným nadmístním významem (tj. akce, 
které mají potenciál přivézt do města návštěvníky). 

Tabulka 28: Vybrané kulturně-společenské akce na území města Dačice s možným nadmístním významem v roce 
2014 

Termín konání Název akce Místo konání Pořadatel Zaměření 

28. 2. – 2. 3. Dačické kejklování Městské kulturní středisko 
Dačice  MěKS Dačice 

Soutěžní přehlídka 
amatérského činoherního 

a hudebního divadla 

23. 5. Noc kostelů 

Zámecká kaple, klášterní 
kostel sv. Antonína 

Paduánského, kaple sv. 
Rocha na Starém hřbitově  

Římskokatolická farnost 
Dačice 

Duchovní rozvoj, 
přednášky, prohlídky 

15. 6. Dačická cantilena MěKS Dačice MěKS Dačice Přehlídka pěveckých 
sborů 

21. 6. Dačické cukrování   MěKS Dačice Hudba, divadlo, zábava 

červenec - 
srpen 

Noční prohlídky aneb 
ptačí říše barona 

Dalberga 
Státní zámek Dačice Státní zámek Dačice exkurze 

4. – 20. 7. Za dačickou kostku 
cukru 

Státní zámek Dačice, 
MěKS Dačice MěKS Dačice Hudebně divadelní 

festival 

25. – 26. 7. RockFest Letní areál „Pod Kaštany“ BVAM Music concerts, 
Dačice Rocková hudba 

30. 8. Hradozámecká noc Státní zámek Dačice 
Národní památkový 
ústav  (Státní zámek 

Dačice) 
Kultura 

16. 8. Fukovy Dačice Letní areál „Pod Kaštany“ MěKS Dačice Festival dechové hudby 

18. – 23. 8. Dačická řežba Kancnýřovy sady MěKS Dačice Sochařsko-dřevařské 
sympozium 

25. – 28. 8. Kovářské dny Kancnýřovy sady MěKS Dačice Přehlídka kovářského 
umění 

                                                        

45 Zdroj: http://www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/?more=2348#msg2348 
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Termín konání Název akce Místo konání Pořadatel Zaměření 

28. – 31. 8. Dačické barokní dny 
(14. ročník) 

Poutní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Kostelním 

Vydří, společenský sál 
firmy Pokorný Dačice, 
Státní zámek Dačice, 
Kostel sv. Antonína 

Paduánského 

Občanské sdružení 
Krasohled Divadlo, hudba 

* Fest Band Dačice MěKS Dačice MěKS Dačice Přehlídka dechových 
kapel 

* Akce se koná jednou za dva roky. Zatím poslední ročník se uskutečnil v r. 2013 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že klíčovou roli v organizaci kulturních událostí ve městě Dačice 
mají Městské kulturní středisko Dačice a Státní zámek Dačice. Výběr aktivit s možným nadregionálním 
významem se vyznačuje jasným sezónním trendem, kdy se významné akce odehrávají téměř 
výhradně v letních měsících.  

Dačice by mohly také těžit z atraktivit v okolí města. V okolí Dačic se odehrává řada akcí, jež mají 
potenciál přivézt do oblasti další návštěvníky, a které by mohly Dačice ze svého blízkého okolí 
přilákat. Jde zejména o akce ve městě Telč: Balóny nad Telčí a Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči, či projekt Léto s párou 2014 – organizace DY-THA Rail. 

Akce místního významu  
Mezi akce místního významu, jejichž cílovou skupinou jsou především obyvatelé města Dačice, patří:  

- městské plesy a galavečery (např. Městský televizní ples v MěKS Dačice),  
- masopustní průvody, akce u příležitosti Velikonoc, Vánoc,  
- akce spojené se zapojením do Pohádkového království Jižní Čechy,  
- oslavy a akce u příležitosti výročí (např. výročí založení města, výročí úřadu, výročí škol), 
- farmářské trhy, jarmarky, 
- místní soutěže (literární, fotografické, vědomostní),  
- vystoupení místních uměleckých spolků (mažoretky, pěvecké a divadelní soubory), 

vystoupení žáků škol, 
- benefiční akce a sbírky,  
- Dny zdraví, 
- kulturní a vzdělávací akce pořádané místní knihovnou, 
- pohádková a hudební představení pro děti. 

Iniciativy, soutěže, granty  
O rozvoj kulturního a společenského života pečuje město i prostřednictvím dalších nástrojů a aktivit. 
Jde například o:  

- soutěž Rozkvetlé Dačice s cílem podpořit úpravu města (v roce 2014 se koná 3. ročník),  
- Zdravé město Dačice s cílem získat a aplikovat poznatky o potřebách obyvatel města,  
- Cena města Dačice jako motivační nástroj morálního chování a jako společenská událost, 
- poskytováním grantů na volnočasové, kulturní a sportovní aktivity zejména pro děti a mládež,  
- zapojením do celků a spolků jako je Region Renesance, Mikroregion Dačicko, MAS Dačicko 

apod. 
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Městské muzeum a galerie se připojuje k iniciativám typu:   

- Mezinárodní den muzeí,  
- Dny evropského kulturního dědictví,  
- Muzejní noc. 

Hlavní aktéři kulturně-společenského života ve městě Dačice 
Na organizaci, realizaci a obsahové náplni kulturně-společenských akcí ve městě Dačice se podílí:  

- Městské kulturní středisko Dačice,  
- Státní zámek Dačice,  
- Městská knihovna Dačice,  
- Divadelní spolky Tyl a Tyláček,  
- Dačický dětský sbor ZUŠ Kvítek,  
- Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice,  
- DM studio Mažoretky Dačice, 
- Hudba z Marzu revajvl,  
- Občanské sdružení Krasohled, 
- Spolek přátel muzea v Dačicích, 
- Spolek přátel historie, 
- Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, 
- Kruh přátel Dačického dětského sboru, 
- Dačický ZVONEČEK,  
- MO Svaz tělesně postižených Dačice, 
- Mateřské centrum Dačice, 
- Městské lesy Dačice aj. 

Některé z výše uvedených organizací nejsou primárně zaměřeny na realizaci kulturně-společenských 
akcí. Nicméně řada jejich činností souvisí s kulturně-společenským životem v městě Dačice. 

11.2 Sport 
Město Dačice disponuje relativně jednostranně zaměřenou nabídkou sportovní infrastruktury se 
zaměřením na kopanou, atletiku a halové sporty (futsal, basketbal, volejbal). Nabídku „open air“ 
sportovního vyžití rozšiřuje ještě relativně nové koupaliště s absencí krytého bazénu, nabízejícího 
další možnosti sportovního vyžití (např. plážový volejbal). V nabídce zařízení schází zejména vhodný 
prostor pro zimní sporty (hokej, bruslení, lyžování).  

Amatérští sportovci nicméně bohatě využívají dostupné zdroje. Ve městě je řada sportovních 
družstev různých věkových kategorií. Rozvoj sportu je podporován i činností místních vzdělávacích 
institucí.   

Sportovní infrastruktura v Dačicích a okolí  
V Dačicích je více než desítka zařízení nabízejících možnost amatérského i profesionálního sportování.  
Jejich přehled uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 29: Přehled sportovišť a volnočasových zařízení ve městě Dačice, 2014  

Sportoviště Využití 

Koupaliště Dačice plavání, vodní sporty, plážový volejbal 

Jockey Club, Husova ul. jezdectví 

Sportovní (atletický) stadion, Husova ul. / 
Bratrská ul. 

atletika (běžecká dráha, vrh koulí, hod oštěpem, hod diskem, skok do výšky, 
skok do dálky), kopaná, nohejbal, odbíjená, sáňkařská dráha 

Sportovní hala Dačice, Sokolská ul. sálová kopaná, badminton, tenis, volejbal, košíková, fitness, aerobic, stolní 
tenis, míčové sporty, gymnastika, florbal atd.  

Sportovní hala TJ Sokol Dačice judo 

Kuželna, Sokolská ul. kuželky 

Sportcentrum Rockhill, Jemnická ul. squash, bowling, tělocvična (jóga, tai-chi, fitness atp.), sauna, parní sauna 

SŠTO Dačice – tělocvična malá kopaná, basketbal, míčové sporty, volejbal, nohejbal 

ZŠ B. Němcové – velká a malá tělocvična  malá kopaná, basketbal, míčové sporty, volejbal, nohejbal, streetbal, tenis 

ZŠ B. Němcové – hřiště s umělým 
povrchem a skatepark skate, brusle 

ZŠ Komenského – tělocvična malá kopaná, basketbal, míčové sporty, volejbal, nohejbal 

Střelnice střelba 

Aeroklub Dačice provoz ultralehkých letadel a modelů letadel 

Fitness Oáza fitness, posilování, masáže 

Rybník Sasiňák rybolov 

Zdroj: vlastní rešerše na internetu 

Ve městě jsou taktéž zóny oddechu – včetně odpočinkových hřišť a dětských hřišť s herními prvky pro 
nejmenší.  

Vytíženost sportovišť ve správě města Dačice za rok 2013 uvádí následující tabulka. Největší zájem ze 
strany veřejnosti je o pronájem velké sportovní haly a tělocvičny SŠTO Dačice.  Třetím nejvytíženějším 
prostorem je žlutá tělocvična sportovní haly o rozměru 13x10 metrů, vhodná pro sporty typu 
badminton, gymnastika, cvičení na míčích, jóga, spinning, zumba apod.  

Tabulka 30: Vytíženost vybraných sportovišť ve městě Dačice v roce 2013 dle podkladů pro Fórum Zdravého města 
Dačice 

Hala / tělocvična Provozní doba 
pro veřejnost 

Využití 
v hodinách Využití v % 

Sportovní hala – velká hala 
58 50 86 

Pondělí až pátek 16 – 22 h, sobota a neděle 8 – 22 h 

Sportovní hala – žlutá tělocvična 
58 19 33 

Pondělí až pátek 16 – 22 h, sobota a neděle 8 – 22 h 

Sportovní hala – modrá tělocvična 
58 14 24 

Pondělí až pátek 16 – 22 h, sobota a neděle 8 – 22 h 

SŠTO Dačice – tělocvična 58 41 70 
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Hala / tělocvična Provozní doba 
pro veřejnost 

Využití 
v hodinách Využití v % 

Pondělí až pátek 16 – 22 h, sobota a neděle 8 – 22 h 

ZŠ B. Němcové – velká tělocvična 
44 4,5 10 

Pondělí až pátek 16 – 20 h, sobota a neděle 8 – 20 h 

ZŠ B. Němcové – malá tělocvična 
44 5 11 

Pondělí až pátek 16 – 20 h, sobota a neděle 8 – 20 h 

ZŠ Komenského – tělocvična 
20 4,5 23 

Pondělí až pátek 14:30 – 18:30 h 
Zdroj: Fórum Zdravé město Dačice,  

Hlavní aktéři v oblasti sportu ve městě Dačice 
V Dačicích působí v oblasti sportu a volnočasových aktivit tyto organizace a sdružení:  

- dačické základní a střední školy, 
- DM studio Mažoretky Dačice, 
- Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích, 
- TJ Sokol Dačice 
- TJ Centropen Dačice složená z těchto oddílů (r. 2013): 

o florbal,  
o fotbal,  
o kuželky,  
o tenis,  
o volejbal,  
o stolní fotbal,  
o sport pro všechny 

Sportovní týmy TJ Centropen Dačice jsou složeny z mužských, ženských, dorosteneckých i 
mládežnických družstev, jež jsou zapojena do regionálních soutěží a lig (podrobně na webu TJ: 
http://www.tjdacice.cz/).   

Ve městě probíhají organizované sportovní akce typu: volejbalové turnaje, turnaje v plážovém 
volejbale, turnaje ve stolním fotbale, nohejbalové turnaje, turnaje v malé kopané, kuželkové turnaje 
apod.  

Dalším pořadatelem sportovních akcí jsou Technické služby Dačice, spol. s r.o., které pořádají turnaje 
v minigolfu, volejbalu či plavání. 

Zdravé město a sport 
V rámci Fóra Zdravého města Dačice definovala veřejnost 10 P – problémů a příležitostí Dačic pro 
zlepšení života ve městě. Fórum Zdravého města Dačice bylo prostřednictvím Fóra mládeže doplněno 
zjišťováním u mladých obyvatel města – žáků místních základních a středních škol. Výsledky obou fór 
uvádí následující tabulka.  
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Tabulka 31: Výsledky Fóra Zdravého města Dačice - 10 P – 10 nejčetnějších problémů a příležitostí rozvoje města a 
Fóra mládeže Zdravého města Dačice 

Č. Podnět 
Fórum 

Zdravého 
města Dačice 

Pořadí 

Fórum 
mládeže 
Zdravého 

města Dačice 

Pořadí 

1 Lékařská pohotovost (prodloužení ordinačních 
hodin) 389 1 298 2 

2 Nepořádek na autobusovém nádraží 244 2 353 1 

3 
Chybějící multifunkční hala s tribunou (v případě 
Fóra mládeže jako problém: Chybějící hala – nová 
nebo rekonstrukce) 

220 3 123 7 

4 Financování místních částí 152 4 - - 

5 Financování pravidelného amatérského sportu a 
kultury 148 5 - - 

6 Kamerový systém 117 6 - - 

7 Chybějící dopravní hřiště 102 7 25 11 

8 Málo parkovacích míst u škol v ulici B. Němcové 93 8 - - 

9 Neorganizovaná mládež (nízkoprahové zařízení) 86 9 - - 

10 Černé skládky a údržba zeleně 85   - - 

11 Chybějící kavárna / čajovna - - 189 3 

12 Kluziště - - 188 4 

13 Špatné dopravní spojení - - 171 5 

14 Parkovací místa u škol, náměstí - - 160 6 

15 In-line dráha - - 122 8 

16 Snížený nájem na maturitní plesy v Městském 
kulturním středisku - - 64 9 

17 Více kontejnerů na tříděný odpad - - 26 10 
Zdroj: http://www.dacice.cz/mesto-3/zdrave-mesto-a-ma21-1/?more=2301#msg2301 

Z hlediska volnočasových aktivit jsou relevantní problémy v pořadí 3, 5 a 7. Absence nízkoprahového 
zařízení spadá do oblasti sociální. Z pohledu Fóra mládeže však o závažné problémy nejde.  

V prvních dvou problematických bodech se účastníci jednotlivých fór v podstatě shodli. Zajímavý 
rozdíl je na pozici třetí – zatímco dospělým schází prostor spíše pro aktivní vyžití (multifunkční 
sportovní hala), mladí postrádají prostor pro spíše pasivní, i když společenské, trávení volného času 
(postrádají kavárnu / čajovnu). Mladí jako problém definovali také dopravní obslužnost. To můžeme 
přikládat souvislosti s věkem, kdy respondenti nejsou (nemohou být) provozovateli dopravního 
prostředku, a jsou odkázání na hromadnou dopravu. 

Při bližším pohledu je také zřejmé, jak se liší problémy definované mládeží od problémů 
formulovaných dospělými. Situace, jež jsou mladými definovány a umístěný na 3. až 9. místě 
v podstatě vždy nějak souvisí se společenským vyžitím – ať již jde o dopravu do míst setkávání či 
samotné místo, na kterém by se chtěli sdružovat (kavárna/čajovna, sportoviště).  
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Podle zjištění fóra Zdravé město Dačice 2013 tedy v oblasti volnočasových aktivit schází obyvatelům 
města zejména větší kryté multifunkční sportoviště. I když v obci je zatím nabídka krytých sportovišť – 
tělocvičen, jejichž kapacita nebyla v roce 2013 dosud plně využita (viz předchozí kapitola). Další 
tématikou k řešení je vznik dráhy pro bruslaře, přičemž v roce 2013 se pozornost zaměřila na dvě 
potenciálně vhodné lokality – TRW – DAS Dačice – Bílkov (v délce 1 580 m) a Vlakové nádraží – lávka 
přes Dyji (v délce 550 m).  
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12 Shrnutí 
Základními výchozími faktory ovlivňujícími postavení a význam města Dačice v rámci sídelní struktury 
Regionu Renesance i vyšších územně-správních celků jsou: 

• Poloha města daná blízkostí několika hranic – hranice krajská (Jihočeský kraj a Kraj Vysočina), 
hranice zemská (Čechy a Morava) a hranice státní (Česká republika a Rakousko).  

• Vzdálenost města od hlavních silničních tahů, periferní poloha z hlediska silniční i železniční 
sítě 

• Vzdálenost města od středisek vyššího hierarchického ranku (Jindřichův Hradec, Jihlava) 

Z analýzy města Dačice vyplývá několik významných poznatků. Z hlediska budoucího rozvoje města je 
to zejména jeho relativně významné postavení města Dačice jako lokálního centra průmyslové 
výroby, která na sebe váže pracovní místa. Ve srovnání s ostatními městy Regionu Renesance se 
jedná o město, jehož potenciál rozvoje je zejména v udržení a rozšíření podniků sekundární výroby. 
Jiná města musí pokles v tomto sektoru nahrazovat vznikem pracovních míst ve službách, což se 
ukazuje být v plné míře nemožné. Dačice tak hrají roli sekundárního centra zaměstnanosti (po 
krajském městě Jihlava a okresním městě Jindřichův Hradec).  

Díky relativně vysoké míře zaměstnanosti a obyvatelům jiných obcí, kteří do Dačic dojíždí za 
zaměstnáním a také zde realizují část svých nákupů, existuje ve městě dostatečně vysoká kupní síla 
pro udržení základních i specializovaných služeb a obchodů, které mají v okolních městech problém 
s přežitím. 

Dačice jsou také centrem základního a středoškolského vzdělávání pro žáky a studenty z okolních 
obcí, díky nimž je možné poskytovat vzdělání ve městě v různých oborech a udržet i gymnazijní 
vzdělávání. 

I přes svůj regionální význam město postupně ztrácí obyvatele a to zejména díky migraci, protože 
přirozený přírůstek byl v posledních 20 letech většinou kladný. Trend pozvolného nárůstu hrubé míry 
porodnosti, který byl pozorován od počátku nového tisíciletí, zaznamenal v roce 2013 výrazný propad 
a zatím nelze jednoznačně říci, zde se jedná o výjimku, nebo o změnu trajektorie vývoje. 

Taktéž z hlediska změny věkové struktury obyvatelstva města není výhled do budoucna pozitivní. 
V souladu s celospolečenskými trendy tzv., druhého demografického přechodu dochází ke stárnutí 
obyvatelstva a zvyšování podílu poproduktivní složky obyvatelstva na populaci města. Ve srovnání 
s okolními městy Regionu Renesance je křivka nárůstu indexu stáří nejstrmější.   V praxi to znamená 
do budoucna zvýšení nároků na zdravotní a sociální péči o seniory, snížení koupěschopnosti obyvatel 
(v závislosti na důchodové politice ČR) a mnoho dalších změn v chování a preferencích obyvatel a 
návštěvníků města (trávení volného času, způsob dopravy, atd.). 

Z hlediska zdravotních služeb se tak jeví z pohledu občanské vybavenosti Dačic jako rozporuplná 
profilace místní nemocnice jako centra rehabilitační péče pro osoby s prodělanou mozkovou mrtvicí a 
omezení spektra poskytovaných specializovaných typů péče. 

Situace rozvoje cestovního ruchu v Dačicích je determinována jejich polohou v blízkosti dalších měst 
Regionu Renesance, které se jeví z hlediska atraktivity pro cestovní ruch jako velká konkurence. Jedná 
se zejména o město Telč, jehož historické jádro je zapsáno na seznamu Světového dědictví UNESCO a 
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které tak přirozeně láká největší množství návštěvníků. Ale také Slavonice mají větší věhlas a Jemnice 
využívá známky UNESCO své slavnosti Barchan (Seznam materiálních statků tradiční lidové kultury 
ČR). Dačice staví svoji image zejména na spojení s kostkou cukru – „Město, které dalo světu kostkový 
cukr“. 
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STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY 
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Strukturované rozhovory s významnými aktéry ve městě 

Během měsíce července probíhala realizace strukturovaných rozhovorů s nejrůznějšími aktéry života 
ve městě (zástupci místní samosprávy, podnikatelé, zástupci neziskových organizací, zájmových 
sdružení, atd.). Jejich cílem bylo pochopit do větší hloubky vzájemné vztahy mezi klíčovými aktéry ve 
městě a zjistit jejich názor na směřování rozvoje města. Předmětem rozhovoru bylo identifikovat 
hlavní problémy a příležitosti rozvoje ve městě a to jak na obecné úrovni, tak na specifické úrovni 
týkající se konkrétního oboru činnosti respondenta. 

První část otázek směřovala k identifikaci stěžejních problémů života ve městě. Respondenti se ve 
svých odpovědích poměrně lišili, nelze jednoznačně identifikovat převládající typ odpovědi. Za jednu 
z hlavních překážek rozvoje města je považovány jeho samotná poloha, kdy město leží mimo hlavní 
kapacitní komunikace, v blízkosti krajské i státní hranice.  Perifernost polohy města tak ovlivňuje jeho 
napojení na dopravní sítě a tím ovlivňuje další, zejména ekonomické, vazby v území. S dopravním 
napojením a sítí pozemních komunikací pak dále souvisí otázka intenzivního tranzitu středem města. 
Zejména pak negativně působí tranzit kamionové dopravy, který vede přes hlavní náměstí po zcela 
nevyhovující komunikaci tvořené dlažebními kostkami. Hlavní nevýhodou tohoto konstrukčního 
řešení je nízká adheze v zimním období, nebo dešti, která i díky sklonu náměstí nebezpečná, jak pro 
řidiče, tak pro obyvatele města. 

 Řešením je již dlouho diskutovaná realizace obchvatu města, která však působí kontroverzi. Město je 
rozděleno na dva pomyslné tábory, které mají sice stejný cíl, ale rozdílný názor na možnosti jeho 
řešení.  Tímto společným cílem je realizace obchvatu města, který by městu ulehčil od tranzitní 
dopravy. První skupina souhlasí s vedením obchvatu přes pozemek společnosti Centropen a.s., tak jak 
je již schváleno v územně plánovacích dokumentacích. Druhá skupina naopak chápe námitky a 
výhrady společnosti Centropen a.s. a ráda by realizovala náhradní řešení spolu vedoucí mimo 
pozemek zmíněné společnosti, i s nevýhodami a zpožděním s tím spojené.  

Problémy s dostupností města byly také respondenty identifikovány v souvislosti s železniční 
dopravou, kdy časy spojů nereflektují potřeby zaměstnavatelů a nejsou v souladu s pracovním 
rytmem směn. Jejich optimalizace by tak mohla zlepšit komfort velkého počtu dojíždějících za prací 
do města. 

Dalším problematickým tématem je restrukturalizace nemocnice Dačice.  S ní související pociťovaná 
snížená dostupnost zdravotnické péče je faktorem, který dále snižuje rezidenční atraktivitu města a 
působí jako tzv. „push faktor“, tedy faktor působící ve směru odchodu části populace do jiných 
center. 

Naopak kladně respondenti hodnotí situaci z hlediska zaměstnanosti a nabídky pracovních příležitostí 
ve městě. Díky zachování průmyslové výroby ve městě jsou Dačice regionálním dojížďkovým 
centrem. Nižší míra nezaměstnanosti působí pozitivně na kupní sílu obyvatelstva. Kupní síla 
obyvatelstva v kombinaci s realizací části nákupů (produktů a služeb) dojíždějícími ve městě 
způsobuje dobrou vybavenost sítí obchodů a služeb, které zde mají šanci se udržet. 

Jako hlavní potenciál pro rozvoj města je vnímána respondenty kvalita životního prostředí a krásné 
prostředí ve smyslu „pull faktoru“ zvyšující rezidenční atraktivitu města. Nabídka přírodních a 
kulturních atraktivit je také vnímána jako potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Jako překážka pro 
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rozvoj tohoto potenciálu je pak zmiňována, kromě vysoké konkurence blízkých města jako jsou Telč či 
Slavonice, nedostatečná propagace města a okolí a nedostatek ubytovacích kapacit pro návštěvníky a 
turisty.   

Z hlediska rozvoje podnikatelského prostředí ve městě je také vnímán jako problematický nesoulad 
mezi nabídkou pracovních míst a profilem absolventů škol. Dříve fungující spolupráce mezi 
podnikateli a školami v oblasti praxe studentů a „vychovávání“ nových zaměstnanců a komunikace 
potřeb z obou stran již v současné době není realizována. Vytvoření komunikační platformy mezi 
školami a podnikateli by mohlo pomoci v řešení této situace. 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
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1 Úvodní informace 
V průběhu měsíce července roku 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území města Dačice. 
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názoru obyvatel města na úroveň kvality života ve 
městě a potenciál jeho dalšího rozvoje. Zároveň získaná data slouží k ověření veřejně dostupných 
informací a zdrojů. Výsledky z dotazníkového průzkumu jsou nezbytnou součástí analytické části 
dokumentu Strategie rozvoje města Dačice 2014-2020 a významným vstupem pro zpracování 
návrhové části tohoto dokumentu. 

Pro sběr dotazníkového šetření byly zvoleny celkem tři metody. První metodou byl sběr dotazníků 
v elektronické podobě na internetových stránkách, ke kterým měl přístup každý obyvatel města. 
Druhá forma sběru spočívala ve vyplňování dotazníků ve fyzické podobě, tzv. samovyplňování. 
Dotazníky byly dostupné na veřejných místech (tzv. kontaktní místa), kterými byly městská knihovna 
a informační středisko. Po vyplnění dotazníku byla možnost jej zanechat na obou kontaktních 
místech. Poslední zvolená metoda probíhala formou terénního dotazníkového šetření s proškoleným 
tazatelem, který oslovil potencionálního respondenta, s jehož souhlasem došlo k vyplnění dotazníku.  

Dotazník se skládal z několika druhů otázek. Prvním z nich byly otázky tzv. polouzavřené, kdy 
respondent vybíral z předem připravených standardizovaných odpovědí. Pokud respondentovi 
nevyhovovala ani jedna nabízených možností, měl možnost se vyjádřit i pomocí vlastní odpovědi. 
Následovaly otázky tzv. hodnotící, kdy respondent pomocí předdefinované škály ohodnotil jednotlivé 
oblasti fungování města a jeho stavu. V dotazníku nechyběla ani možnost vyslovit vlastní názor ke 
stavu obce. Respondent mohl upozornit především na nedostatky a problémy, které se ve městě 
vyskytují, ale ke kterým doposud v průběhu vyplňování dotazníku nebyla možnost se vyjádřit. 
V tomto případě se jednalo o takzvanou otevřenou otázku. Dotazníkový arch byl doplněn o otázky, 
které zjišťovaly sociodemografické údajů jednotlivých respondentů (konkrétně věk, pohlaví, nejvyšší 
dosažené vzdělání a socioekonomický status). Údaje byly získávány především pro vhodnější a 
přesnější interpretaci výsledků dotazníkového šetření a pro zabezpečení dostatečně vhodného 
reprezentativního vzorku obyvatel města. 

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 271 respondentů. Vzhledem k výše uvedeným metodám 
sběru nebylo vždy možné zajistit zodpovězení všech otázek uvedených v dotazníkovém archu. Proto 
je při vyhodnocování jednotlivých otázek vždy uváděno, kolik respondentů se ke konkrétní otázce 
vyjádřilo. 
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2 Struktura respondentů 
Prvním sociodemografickým údajem, který jsme od respondentů zjišťovali, byl jejich věk. Z grafu 1 je 
zřejmé, že u všech věkových kategorií je dodržen téměř shodný podíl zastoupení na celkovém počtu 
respondentů. Nápadně více zastoupenou kategorií jsou respondenti ve věku 60 let a více, kteří se 
podíleli celkem 62 dotazníky na celém šetření. V tomto případě je nutné přihlédnout ke dvěma 
skutečnostem. Zaprvé zvolený věkový interval je relativně velký, podle věkové struktury všech 
obyvatel Dačic tvoří lidé starší 60 let 20% podíl na všech obyvatelích města. Druhá skutečnost souvisí 
především se zájmem lidí o dění v jejich bydlišti, který je obecně vyšší u obyvatel starších věkových 
kategorií. Naopak zastoupení obyvatel ve věku 15-17 let je viditelně menší, nicméně musíme brát 
v úvahu délku věkového intervalu, která je nápadně nižší, než u jiných věkových kategorií. V tomto 
případě (rozmezí 3 let) je počet dotázaných obyvatel města dostatečně reprezentativní.  

Graf 1: Struktura respondentů podle věku 
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Jak je z grafu 2 patrné, struktura respondentů podle pohlaví je relativně nevyrovnaná. Dotazník 
vyplnilo celkem 148 respondentek a 118 respondentů. Jedná se přibližně o rozdíl 11,2 p.b. ve 
prospěch žen. Tento nepoměr je způsoben především zvolenými metodami sběru dotazníků, kdy u 
části respondentů, kteří zvolili některou z metod samovyplňování, nebylo možné ohlídat jejich profil. 
Jednalo se o respondenty, kteří vyplnili dotazník buď na sběrném místě ve fyzické podobě, nebo 
v elektronické podobě na internetu. V rámci sběru dat za pomoci tazatele docházelo k selekci 
respondentů do takové míry, aby byly dodrženy přibližně stejné podíly obou skupin obyvatel města. 

Graf 2: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání je zachycena v grafu 3. Nejvíce 
dotazovaných obyvatel Dačic dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou, jednalo se o 122 
respondentů (45,2 %), naopak nejméně respondentů mělo pouze základního vzdělání (10 % všech 
dotazovaných). Podíly jednotlivých druhů nejvyššího dosaženého vzdělání do velké míry korespondují 
se vzdělanostní strukturou města (vysoké podíly obyvatel středoškolsky vzdělaných s výučním listem 
a maturitou nebo nízký počet respondentů jen se základní vzděláním), zároveň do značné míry 
souvisí i s věkovou strukturou respondentů (v minulosti se podíly jednotlivých vzdělanostních 
kategorií pohybovaly v jiných hodnotách, například velice nízký podíl lidí s vysokoškolským vzděláním, 
absence vyššího odborného vzdělání aj.). 

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statutu respondenta jsou zachyceny v grafu 4. Nejvíce zastoupenou 
skupinou obyvatel jsou zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek (téměř 44 %), následováni 
obyvateli Dačic, kteří jsou již v důchodu (24,7 %). Naopak nejméně početnou skupinou jsou obyvatelé 
nezaměstnaní (pouze 5 respondentů) a ženy na mateřské dovolené (15 respondentek). Struktura 
respondentů obyvatel Dačic do velké míry koresponduje s ekonomickou strukturou obyvatel města 
(zastoupení ekonomicky aktivních a neaktivních skupin osob se relativně přibližuje podílům 
zastoupení ve městě, kdy srovnatelně nejvyšší podíl připadá na obyvatele - zaměstnance).  

 
Graf 4: Struktura respondentů podle socioekonomického statusu 
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3 Výsledky dotazníkového šetření 

3.1 1. Co považujete za největší přednost života ve vašem regionu?  
Respondenti zde mohli vyjádřit, co považují za nevětší klad, výhodu, přednost života v Dačicích. Mohli 
zaškrtnout jednu, dvě nebo maximálně až tři odpovědi z následujícího výběru: 

• Prostředí obce (její vzhled, historie a tradice) 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v obci 
• Kvalita základních škol 
• Dostupnost a kvalita mateřských škol  
• Dostupnost a kvalita zdravotní péče 
• Dostupnost a kvalita sociální péče 
• Veřejná správa a možnost účasti na řízení obce 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí ve městě a okolí, čistota obce 
• Příchod nových obyvatel do obce  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v obci 
• Zájem lidí o život v obci 
• Jiná možnost……………………………………………………………………………………. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 272 respondentů, kteří celkem uvedli 433 odpovědí z nabízených 
možností a 4 odpovědi v kategorii „jiné“. Na jednoho respondenta tedy připadá v průměru 1,6 
odpovědi. Nejčastěji se respondenti vyjadřovali (celkem čtvrtina uvedených odpovědí), že největší 
devizou života v Dačicích je samotné prostředí města – jeho vzhled, historie a tradice. 

Druhou nejčastější odpovědí, kterou respondenti volili, byla možnost životní prostředí ve městě a 
okolí, čistota obce. Jedná se tedy opět o odpověď, která se vztahuje zejména k fyzickému prostředí 
města a jeho zázemí. 

Celkem 9 % zaznamenaných odpovědí pak oceňovalo jako devizu života ve městě Dačice dostupnost 
a kvalitu základních škol. Shodně, 7 % odpovědí, zaznamenaly kategorie nabídka aktivit pro trávení 
volného času a bezpečnost. 

Naopak nejméně častou odpovědí, respektive kategorií, která měla nulový počet odpovědí, byla 
kategorie příležitosti k podnikání. Pouze dvě odpovědi pak byly zaznamenány u kategorie příchod 
nových obyvatel do obce. 
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V kategorii jiné byly uvedeny tyto čtyři odpovědi: 

Tabulka 1: Odpovědi respondentů na otázku č. 1 z kategorie jiné 

Mám zde byt! 
Gymnázium 
Poloha obce mimo velká centra a komunikace 
Rodinné zázemí 
 

Graf 5: Celkové hodnocení otázky č. 1 
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Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Rozdíly v odpovědích mezi muži a ženami nebyly příliš výrazné. Na prvních dvou místech obě 
pohlaví uváděla jako největší pozitivum prostředí obce a životní prostředí v okolí města a 
čistotu obce. 

• Ženy na třetím místě nejčastěji uváděly dostupnost a kvalitu základních škol, zatímco muži 
jako třetí nejčastější možnost volili nabídku aktivit pro trávení volného času a hned poté 
bezpečnost. 

• Muži si dále oproti ženám více cení pracovních příležitostí, sportovní infrastruktury, možnosti 
podílení se na řízení obce a dopravní napojení na silniční síť. Naopak ženy oproti mužům ve 
svých odpovědích akcentují mimo výše uvedené zejména dostupnost a kvalitu obchodů a 
služeb. 
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Struktura odpovědí respondentů podle věku 

• Všechny věkové kategorie se shodly na dvou nejčastěji uváděných kategoriích, tedy prostředí 
obce a životní prostředí v okolí města a čistotu obce. 

• Nejstarší věková skupina respondentů ve srovnání s ostatními skupinami méně oceňovala 
nabídku aktivit pro trávení volného času, kterou naopak nadprůměrně oceňovali respondenti 
ve věku 18-30 let. Senioři přirozeně také ve svých odpovědích neoceňovali nabídku sportovní 
infrastruktury. 

• Respondenti ve věku 31-40 let podstatně méně často uváděli ve srovnání s 18-30 letými a 41-
50 letými respondenty jako odpověď dostupnost a kvalita mateřských škol, přičemž právě u 
této skupiny lze předpokládat nejvyšší podíl osobní zkušenosti s touto veřejnou službou. 
Naopak se ale jedná o skupinu, která si nejvíce cenila kvality a dostupnosti škol základních. 

Struktura odpovědí respondentů podle vzdělání 

• Rozdíly v odpovědích respondentů podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání nebyly příliš 
velké. 

• U středoškolsky vzdělaných respondentů lze vypozorovat nejvyšší míru spokojenosti 
s nabídkou pracovních příležitostí ve městě. Naopak nejméně tuto kategorii oceňovali 
respondenti se základním vzděláním. 

Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu 

• Ve struktuře odpovědí dle socioekonomického statusu se nejvíce vymykají nezaměstnaní 
respondenti. Zde je ale potřeba podotknout, že těchto respondentů je ve vzorku pouze 5 a 
odpověď každého jednotlivce tak hraje ve výsledku velmi silnou roli 

• Kromě nezaměstnaných se opět všechny skupiny respondentů shodují na prvních dvou 
nejčastějších odpovědích: prostředí obce a životní prostředí v okolí města a čistota obce. 

• Dostupnost a kvalitu základních a mateřských škol nejvíce oceňují respondenti v domácnosti 
či na rodičovské dovolené. 

• Odpovědi spolkový život v obci a zájem lidí o život v obci se neobjevuje vůbec v odpovědích 
nezaměstnaných a OSVČ. 

• Důchodci podprůměrně často volí jako možnou odpověď bezpečnost. 
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Graf 6: Hodnocení otázky č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.2 Co považujete za nejzávažnější problém života ve vašem regionu? 
Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, opět 
jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života v Dačicích.  Možnosti 
odpovědí byly následující: 

• Prostředí obce (její vzhled, historie a tradice) 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v obci 
• Dostupnost a kvalita základních škol 
• Dostupnost a kvalita mateřských škol  
• Dostupnost a kvalita zdravotní péče 
• Dostupnost a kvalita sociální péče 
• Veřejná správa a možnost účasti na řízení obce 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí ve městě a okolí, čistota obce 
• Odchod obyvatel z obce  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v obci 
• Zájem lidí o život v obci 
• Jiná možnost……………………………………………………………………………………. 

 Na tuto otázku také odpovědělo celkem 272 respondentů, přičemž celkem bylo uvedeno 
559 odpovědí. Průměrně tedy na jednoho respondenta připadají 2 odpovědi. Kategorii jiné, tedy 
možnost uvést vlastní problematiku, využilo celkem 18 respondentů. 

Nejčastějším typem odpovědi, celkem 28 % ze všech uvedených odpovědí, byla uváděna dostupnost 
a kvalita zdravotní péče. Jako druhý nejčastější problém (19 % všech odpovědí) zaznívalo množství 
pracovních příležitostí. Jako třetí nejzávažnější problém (7 % odpovědí) uváděli respondenti 
obslužnost města hromadnou dopravou. 

Naopak nejméně odpovědí respondentů bylo zaznamenáno v kategorii spolkový život v obci. 
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Respondenti, kteří využili možnost kategorie jiné, uvedli tyto odpovědi: 

Tabulka 2: Odpovědi respondentů na otázku č. 2 z kategorie jiné 

odpověď počet respondentů 

chybí nemocnice a rychlejší první pomoc 3 

obchvat 3 

velká hustota provozu (nákladní tranzit) 2 

chybí cyklostezky a cyklotrasy 2 

parkování, doprava 2 

výskyt problémových spoluobčanů 2 

odstranění kravína na Nivách 2 

kanalizace (pach + potkani) 1 

kvalita silnic 1 

jesle pro děti do 3 let 1 

málo využitá nemocnice 1 

 

Graf 7: Celkové hodnocení otázky č. 2 
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Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Ženy považují nedostatek pracovních příležitostí ve městě za větší problém, než muži – 25 % 
odpovědí žen bylo z této kategorie, oproti 12 % u mužů. 
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• Muži více akcentují problém nedostatku sportovní infrastruktury, napojení na silniční síť a 
dostupnosti pozemků pro výstavbu a bydlení. 

• Ženy naopak za negativa spojená s životem ve městě považují kategorie dostupnost a kvalita 
zdravotní péče a negativně vnímají problematiku bezpečnosti. 

Struktura odpovědí respondentů podle věku 

• Ve struktuře respondentů podle věku se nejvíce vymykají lidé starší 60 let. Z těchto 
respondentů jich 67 % jako jednu z odpovědí zvolilo kategorii dostupnost a kvalita zdravotní 
péče. Tato skupina respondentů také výrazněji pociťuje jako problém zájem lidí o život v obci. 
Naopak podprůměrně (i když stále významně ve srovnání s ostatními problémy) akcentuje 
nejstarší skupina respondentů množství pracovních příležitostí. 

• Množství pracovních příležitostí naopak nejvýrazněji pociťují nejmladší respondenti (téměř 
30 % všech jejich odpovědí). V této skupině je také výrazněji pociťována problematika 
obslužnosti hromadnou dopravou, podobně jako u skupiny nejstarší, díky  předpokládané 
vyšší míře závislosti těchto skupin respondentů na veřejné dopravě. Nejmladší věková 
skupina respondentů také nejvýrazněji vyjadřuje problematiku bezpečnosti jako závažné 
téma života ve městě. 

• Skupina respondentů ve věku 41-50 let nadprůměrně akcentuje nedostatek příležitostí 
k podnikání a dopravní napojení na silniční síť. 

• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení je pociťována jako problém nejvíce ve skupinách 
respondentů ve věku 31-40 let a 51-60 let. 

• Respondenti ve věku 31-40 let a 41-50 let v porovnání s ostatními skupinami více akcentují 
problematiku infrastruktury pro turisty a návštěvníky obce. 

Struktura odpovědí respondentů podle vzdělání 

• Struktura odpovědí respondentů podle vzdělání se příliš neliší.  
• Vysokoškolsky vzdělaní respondenti se více zaměřují na problematiku dostupnosti a kvality 

obchodů a služeb a infrastruktury pro turisty a návštěvníky obce. 
• U středoškolsky vzdělaných respondentů je významněji zastoupena problematika dostupnosti 

a kvality mateřských škol. 

Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu 

• Podobně jako v předchozí otázce i zde nízký počet nezaměstnaných respondentů zkresluje 
výpovědní hodnotu této kategorie. 

• Množství pracovních příležitostí považují za závažný problém zejména respondenti 
v domácnosti či na rodičovské dovolené, samozřejmě spolu s respondenty nezaměstnanými. 

• Příležitosti k podnikání pak akcentují zejména respondenti ze skupiny OSVČ, podnikatelé a 
zaměstnavatelé, ale také studující respondenti. Ve skupině respondentů OSVČ, podnikatelé a 
zaměstnavatelé je také výrazně akcentován problém dopravního napojení města na silniční 
síť. 

• Důchodci (ve shodě se skupinou 60 letých a starších respondentů) uvádí nadprůměrně 
odpovědi dostupnost a kvalitu zdravotní péče a zájem lidí o život v obci. 
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Graf 8: Hodnocení otázky č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.3 Jak hodnotíte situaci u následujících kategorií? 
U této otázky se respondenti vyjadřovali k jednotlivým kategoriím na škále výborná, dobrá, 
průměrná, podprůměrná, nedostatečná (špatná) a nedokážu se vyjádřit.  Při hodnocení jednotlivých 
oblastí nabízíme vždy přehledovou tabulku s absolutními údaji o odpovědích respondentů. Uváděná 
procenta ve slovním hodnocení pak odpovídají podílům jednotlivých kategorií včetně odpovědí 
nevím, nedokáži se vyjádřit (tedy na odpovědích celkem). Následující reprezentace dat v pruhových 
grafech ovšem již vyjadřuje podíly jednotlivých odpovědí očištěné o možnost nevím, nedokáži se 
vyjádřit.  

Uvedená vyhodnocení se vždy týkají celého vzorku respondentů, pouze u vybraných kategorií, kde 
očekáváme korelaci mezi zjištěným výsledkem a profilem respondentů, využíváme i rozlišení 
respondentů podle věku, pohlaví či jiných atributů. 

U slovního hodnocení považujeme za „kladné“ či „pozitivní“ hodnocení respondentů odpověďmi 
výborná či dobrá, naopak za negativní či záporné hodnocení odpovědi podprůměrná či nedostatečná. 

3A Doprava a technická infrastruktura 

K hodnocení kategorií týkajících se dopravy a technické infrastruktury se vyjádřilo 268 – 271 
respondentů (viz odpovědí celkem v následující tabulce 3). Nejvíce respondentů (celkem 32) se 
nedokázalo vyjádřit k otázce stavu technické infrastruktury - odkanalizování a čištění odpadních vod 
v obci. 

Nejlépe hodnocenou kategorií je stav technické infrastruktury – zásobování vodou. Celkem 83 % 
respondentů uvedlo hodnocení výborná nebo dobrá. Podobně kladně bylo hodnoceno i pokrytí obce 
veřejným osvětlením a dostupnost internetu.  

Stav technické infrastruktury – odkanalizování a čištění odpadních vod byl hodnocen převážně 
kladně, nejčastějším typem hodnocení bylo dobrá (48 %). 

Obslužnost hromadnou dopravou byla hodnocena poměrně vyrovnaně na obou koncích škály. Necelá 
třetina (31 %) respondentů označila obslužnost hromadnou dopravou za nedostačující nebo 
podprůměrnou, 30 % pak za vynikající a dobrou a stejný podíl za průměrnou. Zbývajících 9 % se pak 
k této kategorii nedokázalo vyjádřit. 

Dopravní napojení na silniční síť a kvalita chodníků jsou kategorie, které byly celkově hodnoceny jako 
průměrné nebo málo lepší než průměrné. 

Naopak nejhůře hodnotili respondenti počet míst pro parkování v obci. Celkem 15 % odpovědí 
označili tuto kategorii za nedostatečnou a 25 % za podprůměrnou. Nejčastěji pak hodnotili 
respondenti parkování v obci jako průměrné (35 %).  
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Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 
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Kvalita silnic a chodníků 7 2,6 84 31,1 120 44,4 44 16,3 11 4,1 4 1,5 270 

Dopravní napojení na silniční síť 16 6,0 92 34,3 98 36,6 29 10,8 17 6,3 16 6,0 268 
Obslužnost hromadnou dopravou 
(autobusové a železniční spojení) 14 5,2 66 24,4 79 29,3 69 25,6 18 6,7 24 8,9 270 

Počet míst pro parkování v obci 7 2,6 43 15,9 95 35,1 75 27,7 41 15,1 10 3,7 271 
Stav technické infrastruktury – 
odkanalizování a čištění odpadních vod 
v obci 

39 14,5 129 48,0 55 20,4 11 4,1 3 1,1 32 11,9 269 

Stav technické infrastruktury – 
zásobování vodou 97 35,9 126 46,7 28 10,4 6 2,2 1 0,4 12 4,4 270 

Dostupnost internetu 92 34,1 111 41,1 31 11,5 14 5,2 1 0,4 21 7,8 270 

Pokrytí obce veřejným osvětlením 83 30,7 144 53,3 30 11,1 4 1,5 1 0,4 8 3,0 270 
 
 

Graf 9: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura očištěné o 
odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3B Občanská vybavenost 

K jednotlivým kategoriím týkajících se občanské vybavenosti města se vyjádřilo celkem 267-269 
respondentů (viz tabulka níže). 

Nejlépe hodnocenou kategorií byla nabídka dětských hřišť. Celkem 78 % respondentů zvolilo jednu 
z možností výborná nebo dobrá. Druhou velmi dobře hodnocenou kategorií je Kvalita a dostupnost 
(dostatečný počet míst) základního vzdělání ve městě. Zde se obdobně pozitivním způsobem vyjádřili 
tři čtvrtiny respondentů (75 %). To také koreluje s častým označením kvality a dostupnosti základních 
škol jako jedné z deviz života v Dačicích v otázce č.1., předškolní vzdělávání pak bylo hodnoceno také 
velmi pozitivně (57 % odpovědí výborná či dobrá). 

Na opačné škále odpovědí se pak ocitla kategorie dostupnost zdravotní péče. Možnost podprůměrná 
a nedostatečná volilo 56 % respondentů, průměrná pak 32 %. Z reakcí respondentů dotazníkového 
šetření i strukturovaných rozhovorů vyplynulo, že tato záporná reakce souvisí zejména 
s restrukturalizací nemocnice Dačice, která se nyní profiluje jako centrum rehabilitační péče pro 
osoby s prodělanou mozkovou mrtvicí a díky tomu došlo k omezení spektra poskytovaných 
specializovaných typů poskytované péče. Obyvatelé Dačic tak musí častěji dojíždět za těmito 
službami do jiných center. 

Jak je patrné z následujícího grafu, názory respondentů na dostupnost zdravotní péče se v závislosti 
na věku respondentů příliš nemění. Nejmladší věkové kategorie mají nižší podíl odpovědi průměrná. 
„Nejradikálněji“ se projevuje skupina respondentů ve věku 18-30 let s nejvyšším podílem negativních 
reakcí, ale zároveň i s nejvyšším počtem hodnocení výborná (ačkoliv v absolutních číslech je to stále 
velmi nízký počet respondentů). 

Graf 10: Hodnocení kategorie dostupnost zdravotní péče podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná
 

I druhá nejhůře hodnocená kategorie se týká zdravotní péče tentokráte její kvality. Většina 
respondentů (46 %) hodnotila kvalitu zdravotní péče jako průměrnou, 34 % jako podprůměrnou nebo 
nedostatečnou a 15 % jako výbornou či dobrou. Lze se domnívat, že tento spíše nespokojený názor 
respondentů opět souvisí s výše zmíněnou restrukturalizaci nemocnice Dačice a obecnou frustrací 
obyvatel z aktuálního stavu (část respondentů tak zřejmě považuje stav zdravotních služeb ve městě 
za nevyhovující, bez ohledu na rozlišování kategorií dostupnost a kvality péče). 
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U kategorie služeb v oblasti sociální péče (dostupnost a kvalita) zvolil vysoký podíl respondentů 
možnost nevím, nedokáži se vyjádřit. Je patrné, že mnoho respondentů nemá s tímto typem služeb 
praktickou zkušenost. Kvalitu sociální péče hodnotila třetina respondentů jako výbornou či dobrou, 
16 % jako průměrnou a pouze okolo 3 % jako podprůměrnou až nedostatečnou. Vyjádřit se 
nedokázalo 36 % respondentů.  

Co se týče dostupnosti sociálních služeb, byla respondenty hodnocena z 38 % jako výborná či dobrá, 
30 % jako průměrná a 4% jako podprůměrná či nedostatečná. 28% respondentů se nedokázalo 
vyjádřit. 

Z hlediska nabídky volnočasových aktivit byly nejlépe hodnoceny možnosti vyžití pro děti, poté pro 
dospělé a nakonec pro rodiny s dětmi. Obecně převažují kladné odpovědi (zejména kategorie dobrá). 

Nabídka kulturního vyžití je hodnocena pozitivně (65 % odpovědí výborná či dobrá). Ještě lépe jak pak 
hodnocena kvalita sportovních zařízení (69 % odpovědí výborná či dobrá). 

Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 2 0,7 29 10,8 87 32,3 86 32,1 63 23,6 2 0,7 269 

Kvalita zdravotní péče 5 1,9 36 13,4 123 45,7 74 27,6 17 6,4 13 4,8 268 

Dostupnost sociální péče 14 5,2 89 33,2 80 29,7 8 3,0 3 1,1 75 27,9 269 

Kvalita sociální péče 15 5,6 72 26,9 75 27,9 8 3,0 1 0,4 97 36,1 268 

Kvalita a dostupnost (dostatečný 
počet míst) předškolního vzdělání 
dětí 

47 17,5 106 39,6 54 20,1 17 6,3 3 1,1 40 14,9 267 

Kvalita a dostupnost (dostatečný 
počet míst) základního vzdělání 
ve městě 

66 24,5 134 50,0 42 15,6 7 2,6 0 0,0 20 7,4 269 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro rodiny s dětmi 

24 8,9 109 40,7 72 26,8 23 8,6 3 1,1 38 14,1 269 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro děti 49 18,2 114 42,5 56 20,8 16 6,0 3 1,1 31 11,5 269 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro dospělé 31 11,5 106 39,6 79 29,4 24 9,0 6 2,2 22 8,2 268 

Kvalita sportovních zařízení v obci 50 18,6 134 50,0 56 20,8 9 3,4 4 1,5 15 5,6 268 

Nabídka dětských hřišť 85 31,6 124 46,3 33 12,3 9 3,4 4 1,5 14 5,2 269 

Nabídka kulturního vyžití ve 
městě 57 21,2 116 43,3 71 26,4 17 6,3 3 1,1 5 1,9 269 
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Graf 11: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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3C Kvalita životního prostředí 

K jednotlivým kategoriím týkajících se kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 268-271 
respondentů (viz tabulka 5 níže).  

Při pohledu na graf 12 je patrné, že kvalita životního prostřední je respondenty vnímána celkově 
velmi pozitivně. U žádné z hodnocených kategorií nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním. 
Naopak, u všech kategorií se zhruba tři čtvrtiny respondentů shodly na pozitivním hodnocení 
zvolením odpovědi výborná nebo dobrá. 

K veřejným prostranstvím se vztahovaly dvě hodnocené kategorie, přičemž kvalita veřejných 
prostranství byla hodnocena ze všech kategorií „nejhůře“, t.j. „pouze“ 68 % kladných odpovědí, 
naopak vzhled veřejných prostranství byl hodnocen ze všech kategorií nejlépe – až 81 % pozitivních 
reakcí respondentů. Zde se nabízí otázka, co je příčinou takto relativně rozdílného vnímání těchto 
dvou kategorií.  

Z hlediska odpadového hospodářství ve městě převažuje mezi respondenty spokojenost a to jak u 
kategorie možnost likvidace odpadu v obci, tak systém sběru komunálního odpadu i možnost separace 
odpadu v obci.  Podíl spokojených odpovědí (kategorie výborná a dobrá) se pohybuje kolem 75 %. 

K otázce znečištění ovzduší se nedokázalo vyjádřit 17 respondentů (tj. 6 %). Ostatní respondenti 
uvedli 23 % odpovědí výborná, 45 % dobrá, 22 % průměrná a 4 % podprůměrná a nedostatečná. 
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Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Vzhled veřejných prostranství – zeleně 98 36,6 118 44,0 38 14,2 10 3,7 1 0,4 3 1,1 268 
Kvalita veřejných prostranství – 
mobiliář, lavičky, odpadkové koše 54 20,1 129 48,0 67 24,9 15 5,6 2 0,7 2 0,7 269 

Rozsah (velikost) ploch zeleně v obci 70 26,1 126 47,0 56 20,9 11 4,1 2 0,7 3 1,1 268 

Udržování čistoty ve městě 61 22,5 137 50,6 54 19,9 12 4,4 4 1,5 3 1,1 271 
Znečištění ovzduší exhalacemi a 
prachem 61 22,8 121 45,1 59 22,0 9 3,4 1 0,4 17 6,3 268 

Možnost separace odpadu v obci 
(dostupnost kontejnerů a míst na 
oddělený sběr využitelných složek 
odpadů) 

79 29,5 126 47,0 49 18,3 7 2,6 2 0,7 5 1,9 268 

Systém sběru komunálního odpadu 78 29,0 129 48,0 50 18,6 2 0,7 2 0,7 8 3,0 269 

Možnost likvidace odpadu v obci 82 30,5 117 43,5 46 17,1 7 2,6 3 1,1 14 5,2 269 
 

Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3D Bydlení a zaměstnanost 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Bydlení a zaměstnanost se vyjádřilo celkem 267-269 
respondentů (viz tabulka 6 níže). V hodnocení respondentů se potvrdilo zjištění z otázky č. 2, kdy za 
jedny z nejvážnějších problémů města byly označeny odpovědi množství pracovních příležitostí a 
příležitosti k podnikání. I tyto kategorie byly v této otázce hodnoceny respondenty nejkritičtěji. 

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo jako podprůměrnou až nedostatečnou 52 % respondentů, 
jako průměrnou 25 % a zbylých 13 % hodnotilo tuto kategorii kladně. Zbývajících 10 % respondentů 
se nedokázalo k otázce vyjádřit 

Nabídku příležitostí pro podnikání pak hodnotilo záporně 38 % respondentů, průměrně 29 % a kladně 
8 %. K otázce se nedokázala vyjádřit více než čtvrtina respondentů. 

Tabulka 6: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a 
bydlení 9 3,4 49 18,3 69 25,7 48 17,9 26 9,7 67 25,0 268 

Nabídka pracovních příležitosti 5 1,9 31 11,5 68 25,3 84 31,2 56 20,8 25 9,3 269 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 0,0 21 7,9 76 28,5 80 30,0 20 7,5 70 26,2 267 

Dostupnost obchodů 43 16,0 127 47,4 75 28,0 17 6,3 4 1,5 2 0,7 268 

Dostupnost služeb 29 10,9 120 44,9 84 31,5 25 9,4 2 0,7 7 2,6 267 

 

Graf 13: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3E Ostatní 

K jednotlivým kategoriím týkající se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 267 až 270 respondentů (viz 
tabulka 7 níže). Nejvíce respondentů se nedokázalo vyjádřit k otázce týkající se možnosti účasti na 
řízení obce (celkem 61 respondentů). 

Z grafu 14 je patrné, že u všech kategorií nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním a většina 
kategorií je pozitivně vnímána (odpovědi výborná a dobrá) přibližně dvěma třetinami respondentů. 
Nejlépe hodnocenou oblastní ve městě je informovanost o dění v obci a poskytování informací, 
kterou kladně vnímalo 71,7 % dotazovaných obyvatel Dačic, negativně tuto kategorii hodnotilo pouze 
4,8 %.  

Na druhé pozici se umístila bezpečnost ve městě, kterou kladně vnímá přibližně 64 % obyvatel. Pouze 
21 respondentů (7,8 %) hodnotilo tuto kategorie za negativní (odpovědi podprůměrná a 
nedostatečná, špatná). Tento výsledek je relativně shodný s výsledkem vnímání bezpečnosti u otázky 
číslo 2, kdy bezpečnost považovalo za velký problém města 5 % obyvatel Dačic. Více než čtvrtina 
obyvatel vnímá bezpečnost ve městě jako průměrnou.  

Z hlediska odpovědí podle věku a pohlaví je bezpečnost vnímána ve všech kategoriích velice pozitivně 
(podíl zastoupení kladných odpovědí se pohybuje u všech kategorií nad 60 %). Nejméně bezpečně se 
ve městě cítí obyvatelé ve věku 18-30 let, kdy z celkem 55 respondentů se jich 8 vyjádřilo negativně 
(14,5 %), a respondenti ve věku 15-17 let (13,8 %). Zajímavý výsledek nám poskytnou odpovědi podle 
pohlaví. Bezpečnost ve městě pozitivně hodnotil větší podíl žen než mužů (rozdíl činní přibližně 
5 p.b.), ale zároveň převažuje podíl žen, které tuto charakteristiku vnímaly negativně (9,0 % žen a 6,8 
% mužů). 

Z hlediska hodnocení Kvality veřejné správy ve městě převažuje mezi obyvateli spokojenost, kterou 
vyjadřuje 58% podíl kladných odpovědí, na druhou stranu čtvrtina dotazovaných hodnotila veřejnou 
správu jako průměrnou.  

Respondenti Dačic nejhůře vnímají zájem lidí o život v obci, pozitivně ji hodnotila přibližně jen třetina 
respondentů, zároveň u této kategorie si můžeme všimnout nejvyššího podílu negativně hodnotících 
respondentů ze sekce Ostatní (18,1 %).   
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Tabulka 7: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a 
návštěvníky obce 55 20,5 115 42,9 53 19,8 12 4,5 3 1,1 30 11,2 268 

Bezpečnost 41 15,2 131 48,7 72 26,8 12 4,5 9 3,3 4 1,5 269 

Informovanost o dění v obci, 
poskytování informací 74 27,5 119 44,2 59 21,9 10 3,7 3 1,1 4 1,5 269 

Kvalita veřejná správy v obci 39 14,5 117 43,5 68 25,3 11 4,1 4 1,5 30 11,2 269 

Možnost účasti na řízení obce 21 7,9 82 30,7 70 26,2 26 9,7 7 2,6 61 22,8 267 

Zájem lidí o život v obci 15 5,6 74 27,4 101 37,4 45 16,7 4 1,5 31 11,5 270 

 

Graf 14: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se 
vyjádřit 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce

Bezpečnost

Informovanost o dění v obci, poskytování
informací

Kvalita veřejná správy v obci

Možnost účasti na řízení obce

Zájem lidí o ž ivot v obci

1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

3.4 Dojíždíte do místa zaměstnání/školy mimo obec?  
V této otázce jsme u respondentů zjišťovali vyjížďku za prací a studiem z Dačic a pokud dotazovaní 
pravidelně cestovali mimo své bydliště, z níže vypsaných dopravních prostředků vybrali ten, který 
nejčastěji do místa zaměstnání a školy využívají: 

• Hromadnou autobusovou dopravou 
• Dálkovým autobusovým spojem 
• Vlakem 
• Osobním automobilem 
• Na kole 
• Pěšky 
• Jinak……………………………………… 
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Na tuto otázku odpovědělo celkem 267 respondentů. Na grafu č. 15 je patrné, že větší část 
dotazovaných je zaměstnána nebo studuje v daném místě, tedy ve městě Dačice. Přibližně 32 % 
obyvatel města pravidelně cestuje za prací či vzděláním do jiné obce.  

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednoznačně osobní 
automobil, který využívá celkem 38 respondentů (45,8% podíl na všech vyjíždějících obyvatel města) 
a dále pak spoje dálkových autobusů (24,1 % ze všech vyjíždějících dotazovaných obyvatel Dačic). 
Naopak nejméně využívaným dopravním prostředkem je kolo a vlak, který shodně využívají 
2 dotazovaní (2,4% zastoupení na vyjíždějících za prací). 

Graf 15: Celkové hodnocení otázky č. 4  
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Dálkovým autobusovým spojem

Hromadnou autobusovou
dopravou

Na kole

Osobním automobilem
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3.5 Co konkrétně Vám ve vašem regionu chybí nebo co by se mělo změnit k lepšímu? 
V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci ve městě, především uvést 
nedostatky nebo problémy, které by měly být řešeny. Na tuto otázku odpovědělo 105 dotazovaných 
obyvatel Dačic, kteří uvedli celkem 190 odpovědí. V průměru tak připadá 1,8 odpovědi na 
respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor přibližně 39 % dotazovaných, celkem 166 
respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpověď neuvedlo. 

Tabulka 8: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpověď Četnost 

Nemocnice 45 

Vybudování cyklo a inline tras 32 

Sportovní vyžití 16 

Obchvat města 16 

Doprava ve městě 14 

Pro malé děti 11 

Parkování ve městě 9 
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Odpověď Četnost 

Řešení křižovatek 7 

Nabídka pracovních míst 7 

Dopravní obslužnost 6 

Možnost bydlení 6 

mladiství užívající drogy a alkohol 5 

Městský úřad 4 

Dostupnost služeb 4 

Zrušení kravína 3 

autobusové nádraží 3 

Vedení Městského Kult. Střediska 2 

 

Největší počet odpovědí spadá do kategorie nemocnice, kdy respondenti nejsou spokojeni se stavem 
místní nemocnice (45 odpovědí). Nejvíce stížností na toto zdravotnické zařízení bylo na oddělení 
pohotovosti, především v podobě nekompetentnosti personálu nemocnice a otevírací doby 
pohotovosti.  

Další zmiňovaný problém je spojen se sportovním vyžitím ve městě. Nejvíce odpovědí získala 
problematika cyklostezek a inline tras (celkem 32 odpovědí), který spočívá především ve špatném 
stavu této sportovní infrastruktury. Dále by respondenti uvítali vybudování krytého bazénu a 
víceúčelové haly pro větší množství sportovních odvětví. 

Velice rezonovaným problémem je podle dotazovaných obyvatel nevybudovaný obchvat Dačic 
(16 odpovědí) a také nedostatečný počet míst pro parkování (9 odpovědí) a současný nevyhovující 
stav jednotlivých křižovatek a kvality silnic (7 odpovědí). 

V oblasti předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit pro děti jsou nejčastěji zmiňované odpovědi 
spojené se zřízením jestlí, případně zvýšení počtu míst ve školce a vybudování dětských hřišť (i 
krytých).  

Dotazovaní dále uvádějí například zlepšení dopravní obslužnosti ve městě, špatné vedení městského 
kulturního střediska, nebo dostupnost jednotlivých služeb.  
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území města v průběhu měsíce července roku 2014, měli 
obyvatelé Dačic možnost se vyjádřit k současné situaci ve městě, včetně podání návrhů na její 
zlepšení. Celého dotazníkového průzkumu se zúčastnilo  271 respondentů, kteří odpovídali na otázky 
týkající se jednotlivých aspektů života ve městě. Struktura dotazovaných obyvatel města odpovídala 
reprezentativnímu vzorku, který byl nutný pro kvalitní zhodnocení celého šetření. Z výše 
zmiňovaných údajů o sociodemografických údajích dotazovaných je patrné, že jednotlivé podíly 
respondentů korespondeují s demografickou strukturou obyvatel Dačic. 

Přednosti života v Dačicích zkoumala otázka č. 1, kdy respondeti byli dotazování v podobě výběru 
pozitiv, které shledávají na živote právě ve městě Dačice. Pro většinu respondentů jsou největšími 
devizami především prostředí města (vzhled, historie a tradice), s přibližně čtvrtinovým podílem 
uvedených odpovědí, a dále pak s 15% podílem se jednalo o životní prostředí ve městě a okolí a o 
čistotu města. Za další přednosti dotazovaní vybrali dostupnost a kvalitu základních škol (9 %) a 
bezpečnost ve městě (7% podíl odpovědí). 

Otázka č.2 zkoumala opačnou stranu života v Dačicích, respondenti měli vybrat negativa, která spojují 
s životem ve městě. Největší problém města je podle reprezentantivního vzorku dotazníkového 
šetření spojen s dostupností a kvalitou zdravotní péče, která získala celkem 27 % odpovědí. Dalším 
problémem, který se negativně odráží v názorech obyvatel města na život v něm, je především 
nedostatečný počet pracovních příležitostí (18 % odpovědí) a problematika spojená s obslužnou 
hromadnou dopravou (7 %). 

V další části dotazníkového šetření respondenti hodnotili současný stav jednotlivých oblastí města, 
které byly setřízeny do větších sekcí (doprava a technická infrastruktura, občanská vybavenost, 
kvalita životního prostředí, bydlení a zaměstnanost, ostatní). 

V oblasti Dopravy a technické infrastruktury je nejpozitivněji vnímána kategorie stav technické 
infrastruktury – zásobování vodou, kterou 226 respondentů označilo za kladnou (odpověď výborný 
nebo dobrý). V tomto případě se tedy jednalo o spokojenost celkem 82 % dotazovaných. Další kladné 
hodnocení získaly kategorie dostupnost internetu a pokrytí města veřejným osvětlením. Shodně 
všechny zmíněné kategorie získaly více než 80 % odpovědí. Naopak nejhůře hodnocenou se stala 
oblast dopravy, kdy přibližně 43 % respondentů označilo počet míst pro parkování ve městě za 
nevyhovující a 32 % dotázaných uvádělo jako nedostatečnou obslužnost hromadnou dopravou. 

V oblasti Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s nabídkou dětských hřišť, pro 
který se vyslovilo celkem 78 % z nich, a s kvalitou a dostupností (dostatečného počtu míst) základního 
vzdělávání (75 %). V pozitivním smyslu byla hodnocena i kvalita sportovních zařízení ve městě. 
Naopak nejméně jsou respondenti spokojeni s dostupností zdravotní péče (přibližně 56% 
nespokojenost dotazovaných) a zároveň i kvalita zdravotní péče (33 % nespokojených a 46 % označilo 
kvalitu za průměrnou).  

Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech kategorií 
z této oblasti se spokojenost pohybuje nad dvěma třetinami respondentů. Nejvíce si dotazovaní cenní 
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vzhledu veřejného prostranství (především zeleně), 81% podíl odpovědí, a velice spokojeni jsou se 
systémem sběru komunálního odpadu (77 %). 

V sekci Bydlení a zaměstnanost se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této 
kategorii vyskytují nejhůře hodnocené kategorie města. Nabídku pracovních příležitostí ve městě 
negativně hodnotilo celkem 52 % respondentů a čtvrtina z nich ji označila za průměrnou. Negativně 
vnímaná je i nabídka příležitostí pro podnikání (38 % dotázaných ohodnotilo jako nevyhovující a 
téměř 30 % jako průměrné). Hodnocení dostupnosti služeb a obchodů v Dačicích spíše pozitivní, u 
obou kategorií shledáváme pozitivní hodnocení s vyšším podílem, nicméně označení jako průměrné 
se pohybovalo okolo 30 %. Nabídka obchodů  je hodnocena relativně pozitivněji, než nabídka služeb. 

V oblasti Ostatní byla hodnocena především bezpečnost ve městě, infrastruktura pro návštěvníky a 
turisty a vztah města k občanům. Největší počet respondentů je spokojen s informovaností o dění ve 
městě a poskytování informací (celkem 72 % ji označilo jako výbornou nebo dobrou) a téměř dvě 
třetiny dotazovaných je ve městě spokojeno s bezpečností. Největší negativa jsou spatřována 
v kategorii zájem lidí o život v obci (negatině se vyjádřilo 18 % respondentů). 

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelná dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 
případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně 68 % dotazovaných studuje nebo 
pracuje ve městě Telč a z přibližně 32 % vyjíždějících jich nejvíce využívá osobní automobil (46 %) a 
dálkové autobusové spoje (24 %) pro cesty mimo město. 

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit k tomu, co mu ve městě schází, případně co 
by se mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo 39 % respondentů, tedy 105 lidí. Nejčastěji byla 
zastoupena problematika spojená se zdravotnictvím ve městě (45 odpovědí), především s místní 
nemocnicí. Dále se v odpovědích vyskytovala problematika spojená se sportovním vyžitím ve městě, 
především vybudování cyklostezek a inline tras (zároveň i rekonstrukce stávajících) a s dopravní 
infrastrukturou (vybudování obchvatu města, více parkovacích míst a lepší řešení křižovatek).  
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SWOT ANALÝZA A NÁVRHOVÁ ČÁST 
STRATEGIE 
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1 SWOT analýza 
 

SWOT analýza je členěna do tří tematických oblastí na základě struktury navrhované strategie: 

Priorita 1 - Rozvoj technické a dopravní infrastruktury a kvality životního prostředí (ve strategii 
města 09-15 Program pro rozvoj dopravy a technické infrastruktury (A) a Program pro rozvoj kvality 
prostředí pro život (D) 

Priorita 2 – Růst kvality života ve městě (ve strategii 2009-2015 Program pro rozvoj kvality života) 

Priorita 3 – Rozvoj ekonomického potenciálu a cestovního ruchu ve městě (ve strategii 2009-2015 
Program pro rozvoj hospodářství) 

 

1.1 Priorita 1 – Rozvoj technické a dopravní infrastruktury a kvalita životního prostředí 
Silné stránky Slabé stránky 

-Vybudována jednotná kanalizační síť a 
vodohospodářské sítě 

-Dostatečné zdroje vody pro zásobování 
obyvatelstva a ekonomických subjektů 

-Dostatečná kapacita ČOV 
-Dostatečné zásobování města energiemi 
-Napojení města na dopravní sítě (silniční, 

železniční a hromadná doprava) 
-Protipovodňový informační systém se třemi 

měrnými profily 
-Rybníky jako součást protipovodňové ochrany 

města a krajinářský prvek  
-Aktivní přístup města k péči o prostředí (např. 

formou soutěží apod.) 
-Zpracován plán protipovodňových opatření 

-Vzdálenost od dálniční sítě ČR 
-Vysoce vytížené úseky hlavních silničních tahů 

přes město (hluk, lokální znečištění ovzduší) 
-Potřeba rekonstrukce a dobudování určitých 

úseků vodovodní a kanalizační sítě 
-Nedostatek parkovacích míst (zejména v centru 

a na některých sídlištích) 
-Chybějící obchvat města 
-Nejsou zpracovány některé klíčové koncepce 

(např. Generel bezbariérové dopravy, Strategie 
odpadového hospodářství apod.) 

-Nedostatek stavebních parcel pro bydlení 
 

Příležitosti Hrozby 
-Modernizace ČOV Dačice 
-Posílení využívání alternativních zdrojů energie  
-Zapojení města do IDS Jihočeského kraje 
-Oživení provozu na trati Kostelec-Slavonice  
-Zlepšení stavu místních komunikací 
-Vybudování silničního obchvatu města 
-Rozvoj cyklodopravy ve městě a okolí  
-Rozšíření prvků protipovodňové ochrany 

-Stárnutí a výskyt havarijních stavů na rozvodech 
vodovodní a kanalizační sítě ve městě 

-Zhoršení podmínek pro podnikání v důsledku 
nedostatečného kapacitního napojení na 
silniční sítě vyšších tříd 

-Výkyvy (růst) cen energií 
-Krizové situace (povodně, havárie) 
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1.2 Priorita 2 – Růst kvality života ve městě 
Silné stránky Slabé stránky 

-Mírně rostoucí trend porodnosti  
-Široká nabídka služeb mateřských a základních škol 
-Výběr ze třech typů středních škol 
-Centrum dojížďky žáků a studentů do škol 
-Základní umělecká škola 
-Výjezdová služba ZZS Jihočeského kraje s denním i 

nočním provozem 
-Dům s pečovatelskou službou 
-Nabídka infrastruktury pro trávení volného času  
-Velký počet pořádaných kulturních akcí 
-Nízký index kriminality v OO PČR Dačice 
-Městská policie 
-Zavedené a fungující služby sociální prevence 

(terénní programy) cílené na rizikové skupiny 
mládeže – město se podílí na jejich financování 

-Rybníky jako významný krajinotvorný prvek 
-Atraktivní příroda v okolí - blízkost parku Česká 

Kanada 
-Čisté životní prostředí 
-Vysoká aktivita města při organizaci kulturních,  
   společenských a sportovních akcí pro obyvatele  
-Přítomnost sportovních družstev reprezentujících 

město, zapojených do ligových soutěží  
-Přítomnost spolkových akcí s tradicí podporujících 

soudržnost obyvatel  
-Zapojení města do nadregionálních společenství 

s možností společného rozvoje v oblasti nabídky 
kulturních, společenských a sportovních aktivit  

-Přehledně zpracovaná nabídka sportovní 
infrastruktury ve správě města (dasport.cz)   

-Zapojení města do iniciativy Zdravé město 

-Zhoršující se demografické charakteristiky 
obyvatelstva (pokles počtu obyvatel a stárnutí 
obyvatelstva) 

-Ztráta obyvatel města migrací – odchod převážně 
mladších věkových skupin s potenciálem pro 
zakládání rodiny 

-Parkování v centru na náměstí 
-Potřeba rekonstrukce a modernizace některých 

objektů škola a školských zařízení 
-Omezení rozsahu poskytovaných služeb v nemocnici 

Dačice 
-Nižší počet zaměstnanců ve zdravotnictví 

(přepočteno na počet obyvatel) v okrese Jindřichův 
Hradec 

-Omezený počet poskytovaných služeb sociální péče 
-Velká vzdálenost od krajského města pro dosažení 

určitých služeb vyšší úrovně 
-Nedostatečně různorodá nabídka sportovní 

infrastruktury – chybí infrastruktura pro zimní 
sporty (např. hokej, bruslení)  

-Nedostatečná infrastruktura pro cyklosport a in-line 
-Absence nabídky relaxačních a wellness aktivit  
-Chybějící kvalitní zázemí pro organizaci sportovních 

událostí nadmístního významu (pro více družstev, 
s možností přespání)  

 

Příležitosti Hrozby 
-Podpora zahraniční (přeshraniční) spolupráce škol – 

exkurze, výměna studentů, výměna učitelů (předání 
příkladů dobré praxe)  

-Přítomnost aktivních a zkušených organizátorů 
volnočasových aktivit 

-Konání četných kulturních a společenských akcí 
v okolí Dačic, možnost spolupráce s dalšími městy a 
obcemi v okolí (koordinace, informovanost) 

-Možnosti rozšiřování vlastní nabídky volnočasových 
aktivit 

-Rozšíření nabídky vyžití pro mládež a dorost  
-Vybudování krytého bazénu  
-Rozvoj vybavení škol ICT technologiemi 

-Problém se zajištěním naplněnosti středních škol a 
s tím související pokles kvality výuky 

-Další odliv mladého, vzdělaného obyvatelstva do 
větších měst za prací  

-Velký počet pořádaných akcí ve městě a okolí – 
rozmělnění zájmu obyvatel 

-Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 
investičních akcí  

-Potřeba finanční podpory organizací působících 
v oblasti sportu  

-Nízká vytíženost některých veřejnosti přístupných 
sportovišť 
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1.3 Priorita 3 – Rozvoj ekonomického potenciálu a cestovního ruchu ve městě 
Silné stránky Slabé stránky 

-Regionální centrum zaměstnanosti  
-Existující (a fungující) průmyslová zóna 
-Centrum služeb a obchodu 
-Stabilní počet ekonomických subjektů ve městě 
-Dominantní zaměstnavatelé v regionu (např. TRW-

DAS) 
-Nadprůměrné charakteristiky zaměstnanosti  
-Zlepšující se vzdělanostní struktura obyvatelstva  
-Dominující podíl lidí vyučených a se středoškolským 

odborným vzděláním bez maturity v souladu s 
převažující nabídkou pracovních míst 

-Udržení tradiční průmyslové výroby  
-Snaha o zlepšování poskytování služeb MěÚ (projekt 

OPLZZ) 
-Centrum města vyhlášeno památkovou zónou 
-Blízkost dalších významných kulturních a přírodních 

památek 
-Branding - dlouhodobě budovaná značka města 

spojená s kostkou cukru 
-Regionální spolupráce, koordinace činností a 

propagace – Region Renesance 
-Nabídka zajímavých kulturních akcí a aktivit pro 

různé cílové skupiny  
-Koupaliště Dačice se skluzavkami, tobogánem a 

doplňkovými sportovišti  
-Stále se rozvíjející síť turistických tras, cyklotras, 

hipotras, vč. napojení na nadnárodní trasu 
Greenways Praha – Vídeň  

-Veřejnosti přístupný zámek Dačice 

-Periferní a hraniční poloha v rámci okresu, kraje i 
republiky 

-Velká vzdálenost od krajského města – potřebná 
administrativa a služby pro podnikatele 

-Ztráta obyvatel města migrací – odchod vysoce 
kvalifikované pracovní síly  

-Hlavní náměstí využité jako parkovací plocha – 
zničení pohledové hodnoty 

-Nedostatečná infrastruktura pro cyklodopravu  
-Neuspokojená poptávka po kvalifikované pracovní 

síly s technickým vzděláním  
-Nedostatečně systematizovaná komunikace mezi 

městským úřadem a podnikatelskou sférou 
-Nedostatečné napojení na páteřní dopravní 

infrastrukturu 
-Nesoulad mezi jízdním řádem hromadné dopravy a 

směnným provozem podniků 
-Chybějící systematické řízení cestovního ruchu 

v regionu (na rozdíl např. od Jindřichova Hradce, 
kde již byly tyto iniciativy zahájeny) 

-Sezónnost nabídky kulturních akcí  
-Absence infrastruktury pro zimní sporty  
-Absence ubytovacích kapacit a služeb vyššího 

standardu  
-Absence nabídky wellness aktivit a relaxace 
-Nedostatečná prezentace a komunikace při 

dostatečně atraktivní nabídce aktivit, památek, 
apod. 

-Kulturně-společenská zařízení a prostory jsou 
vhodné zejména pro organizaci venkovních akcí, 
vnitřní prostory (zámek, knihovna, kulturní dům) 
jsou vhodné pro akce s menším počtem 
návštěvníků) 

Příležitosti Hrozby 
-Vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci škol 

a ekonomických subjektů při optimalizaci vzdělávání 
pro uplatnění na místním trhu práce 

-Blízkost Rakouska – trh, investice, pracovní místa, 
cestovní ruch (prozatím ale spíše nevyužitý 
potenciál, resp. jeho význam spíše klesá) 

-Potenciál České Kanady a dalších míst v okolí města 
jako rekreačních zón atraktivních pro aktivní trávení 
volného času a CR 

-Přítomnost aktivních a zkušených aktérů v cestovním 
ruchu – zejména organizátorů akcí  

-Nevyužitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
-Tematické rozšíření nabídky volnočasových a 

sportovních aktivit (např. také kulinářské aktivity 
apod.) 

-Spolupráce s aktivními spolky a organizacemi – např. 
při rozvoji hipoturistiky apod.  

-Možnost dalšího rozvoje doprovodných služeb a 
ubytovacích služeb vyššího standardu  

-Stanovené ochranné limity – omezení prostorové 
expanze a růstu některých firem 

-Odchod kvalifikované pracovní síly do jiných center 
-Špatné dopravní napojení – nezájem o investice 
-Závislost na vývoji globální ekonomické situace 

(hlavní zaměstnavatel dodává komponenty 
automobilovému průmyslu) 

-Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 
investičních akcí  

-Silné konkurenční prostředí v rámci Jihočeského 
kraje i Kraje Vysočina  

-Dačice nejsou zatím obecně vnímány jako destinace 
hodná turistického zájmu  

-Krátká průměrná doba pobytu (nízký počet 
přenocování) turistů Jižní Čechy jsou obecně velmi 
atraktivním místem pro CR – je výrazně obtížnější 
zaujmout a přilákat turisty (v nejbližším okolí 
konkurence Jindřichova Hradce, Slavonic, Telčsko, 
atd.) 
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2 Východiska a vize Strategie rozvoje města Dačice 
Strategie rozvoje města Dačice na roky 2014-2020 je střednědobým dokumentem, který definuje 
směr, kterým se město chce v následujících zhruba sedmi letech ubírat ve smyslu svého dalšího 
rozvoje. Základními vstupy pro vytvoření návrhové struktury strategie jsou poznatky získané analýzou 
dostupných veřejných dat a zdrojů, poznatky získané v dotazníkovém šetření s obyvateli města a 
výstupy ze strukturovaných rozhovorů vedených s významnými aktéry života ve městě. Tyto poznatky 
se promítly do struktury a náplně vytvořené SWOT analýzy, která byla dále konzultována a 
schvalována zastupiteli města a stala se hlavním odrazovým můstkem pro zacílení strategie. Zároveň 
je třeba zmínit, že návrh strategie rozvoje města vychází nejen z nejnovějších poznatků, ale také 
navazuje na předchozí strategie rozvoje města tak, aby byla zachována kontinuita logická návaznost 
mezi těmito dokumenty a zejména ve směřování rozvoje města. Zároveň je v souladu se strategiemi 
vyšších územních celků  - Jihočeského kraje a České republiky. 

V předchozím strategickém dokumentu přijatém pro roky 2009-2015 byla vize města definována 
takto: 

Dačice budou významným hospodářským a společenským centrem východní části Jihočeského kraje a 
venkovského Mikroregionu Dačicko, městem příjemným pro život s dostatečnou a kvalitní nabídkou 
občanské a infrastrukturní vybavenosti a pracovních příležitostí, městem šetrně využívajícím místní 
historický a přírodní potenciál a městem podporujícím aktivity, které kompenzují slabé stránky 
vznikající v důsledku exponované polohy města v rámci Jihočeského kraje. 

S touto vizí se po zpracování analýz a aktualizaci dat ztotožňujeme.  Její zaměření na ekonomický růst 
města, podporu zaměstnanosti a vysokou kvalitu života považujeme za relevantní a stále platné. 
V nové vizi bychom rádi přidali akcent na potenciál ležící v oblasti modernizace a inovací jako hnacího 
motoru rozvoje města. 

Vize města v sobě zahrnuje a deklaruje: 

• Výchozí stav – aktuální socioekonomickou situaci města 
• Cílový stav – stav, kterého chce město v horizontu dalších 7 let dosáhnout 
• Dekompozici na rozvojové cíle, kterých chce město v budoucím období dosáhnout 
• Hlavní opěrné pilíře (klíčové priority pro udržitelný rozvoj města) 

2.1 Výchozí stav a východiska strategie 
Město Dačice se řadí spolu s dalšími městy ve svém okolí do regionu, který je charakteristický 
několika vlastnostmi: 

• Renesančním dědictvím, 
• Zachovalou přírodou a zdravým životním prostředím, 
• Rybníkářskou krajinou, 
• Periferní a hraniční polohou v rámci republiky i kraje, 
• Nedostatkem pracovních příležitostí. 

Zatímco pro mnohá jiná města a obce tohoto regionu platí všech 5 premis, město Dačice je výjimečné 
tím, že je centrem zaměstnanosti v regionu a jsou v něm lokalizovány pracovní příležitosti nejen pro 
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místní obyvatele, ale i pro obyvatele z okolního města a obcí. Hlavním strategickým cílem pro další 
období je tedy posilovat hospodářskou sílu města a umožnit rozvoj podnikatelských aktivit, aby 
význam města jako centra pracovních příležitostí pro užší i širší okolí byl i nadále posilován. Při 
podpoře ekonomického výkonu generovaného ve městě by pak měl být brán ohled na preferenci 
rozvoje progresivních, inovativních odvětví s vysokou přidanou hodnotou.  

S výše uvedeným cílem souvisí posilování dalších spádových vazeb, které mají okolní obce k městu 
Dačice. Díky dojížďce za prací a do škol a tedy navyšování počtu „uživatelů města“, vzniká v Dačicích 
potenciál pro rozvoj veřejných i soukromých služeb. Tento fakt je velmi pozitivně vnímán obyvateli 
města, kteří oceňují dostupnost obchodů a služeb. Naopak v oblasti veřejných služeb byla 
identifikována výrazná nespokojenost obyvatel města v oblasti zdravotnických služeb.  Rozvoj a 
podpora veřejných služeb, jako oblasti, ve které má město jisté kompetence, je tedy dalším ze 
strategických cílů rozvoje města. 

Naplnění strategického cíle v oblasti zaměstnanosti (podpora podnikání) a veřejných služeb jsou 
základními premisami pro naplnění dalšího cíle strategie rozvoje města, kterým je zvýšení počtu 
obyvatel rozvojem rezidenční atraktivity města. Město Dačice se tak chce soustředit na rozvoj dalších 
oblastí života ve městě tak, aby naplňovaly představy svých obyvatel o kvalitním, aktivním a 
komunitním životě. Strategickým cílem rozvoje města je, aby z něj obyvatelé nejen neodcházeli, ale 
naopak aby se stalo atraktivním pro nové obyvatele, zejména pak mladé lidi, kteří hledají místo pro 
založení rodiny, kde budou moci realizovat nejen své pracovní ambice, ale také vysoké nároky na 
trávení volného času díky bohaté nabídce sportovních, kulturních a společenských aktivit a akcí pro 
všechny věkové skupiny obyvatelstva.  

Kromě poskytování vysokého standardu kvality života pro své obyvatele město nechce také 
zapomínat na návštěvníky a turisty, kteří do města a regionu přijíždějí. I pro ně chce být atraktivní 
destinací, kde mohou v krásném prostředí snoubícím historické a přírodní dědictví nalézt služby 
vysokého standardu. Cílem města Dačice v této oblasti je zvýšení počtu příjezdů návštěvníků a 
prodloužení doby strávené ve městě. 

2.2 Strategická vize města 
Strategická vize byla formulována na základě východisek popsaných výše i výstupů analytických 
činností obecně. Představuje konsensus osob zapojených do formulace strategie ohledně dalšího 
rozvoje města Dačice a určuje základní směr rozvoje a cíle do roku 2020.  

Vize města byla formulována a schválena v následujícím znění: 

Prosperující město, které je významným regionálním centrem zaměstnanosti, služeb a obchodu. 
Moderní město, které navazuje na tradici chytrých a inovativních nápadů. Živé město, jehož obyvatelé 
jsou podnikaví a aktivní. Zdravé město ve smyslu vnějšího i vnitřního prostředí. Kulturní město, které 
žije bohatým komunitním a společenským životem.   

Dačice - město, kde se (ne)zastavil čas.  
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3 Návrh strategie do úrovně priorit, opatření a aktivit 
3.1 Priorita A: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 
Priorita A je zaměřena především na rozvoj dvou základních složek infrastruktury ve městě, tedy 
technických (inženýrských) sítí a dopravní infrastruktury. 

Pro každé moderní a prosperující město je klíčové, aby aktivity v něm bylo možné provozovat na 
vysoké technické úrovni, ať se již jedná o podnikání, poskytování veřejných služeb, realizaci osobního 
života obyvatel atd. Totéž pak platí o dopravní infrastruktuře. Zabezpečení dopravního dostupnosti 
města a jeho prostupnosti je taktéž nezbytné pro rozvoj jeho podnikatelského a rezidenčního 
potenciálu, nemluvě o dostupnosti pro návštěvníky. Zabezpečení provozu technických sítí a dopravní 
infrastruktury je základem, na kterém může dále město stavět a růst. 

Vybavenost města Dačice technickými sítěmi je v současné době na poměrně dobré úrovni. Většina 
částí města je napojena na vodovodní a kanalizační síť, stejně jako na ostatní sítě energetické, 
telekomunikační či datové. Je však starostí města, aby tyto sítě dobře sloužily, a je tedy nutné 
investovat do jejich oprav v případě havárií, rekonstrukcí a modernizace v případě zastarávání či 
budování zcela nových sítí pro zabezpečení napojení rozvojových ploch města na tyto sítě. 

Dostupnost města Dačice je umožněna využitím silniční nebo železniční dopravy, přičemž silniční 
doprava je jednoznačně dominantní. Po silnici je však město dostupné pouze po komunikacích II. 
třídy, což je fakt, který není z pozice města jako takového ovlivnitelný. Město samotné má však ve své 
kompetenci řešení místních komunikací, parkovacích kapacit a stav chodníků a stezek pro 
bezmotorovou dopravu. Zde se nachází pole působnosti, ve kterém má město Dačice možnost zvýšit 
kvalitu dopravní infrastruktury ve prospěch svých obyvatel a místních firem. 

Velkým tématem z hlediska dopravní infrastruktury je potenciální řešení stavby obchvatu města, 
který by měl výrazně ulehčit tranzitu, vedenému přes samotné centrum. Otázka konkrétního 
směrování vedení obchvatu je stále otevřená a nepanuje zatím jednoznačná shoda na jejím trasování. 
Vzhledem k významnosti tohoto projektu je prioritou města dále pokračovat v hledání koncensu nad 
vedením obchvatu a zajistit připravenost podkladů a materiálů pro jeho vybudování. 
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Opatření A.1 - Rekonstrukce, modernizace a rozšíření inženýrských sítí  

Cíl opatření:  

Zajistit dostatečně kvalitní a kapacitní napojení všech částí města na inženýrské sítě, včetně datových. 

Vazba na strategické cíle města: 

Město Dačice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť s čistírnou odpadních vod a vodovod pro veřejnou 
potřebu. Vodovodní i kanalizační systém prochází průběžnou údržbou a rekonstrukcí včetně budování nových 
řadů. Pro vodohospodářské sítě má město schválený a platný „Plán financování a realizace obnovy 
vodohospodářského majetku na období 2009-2018“. Naplňování tohoto plánu je součástí naplňování opatření 
A.1. Za stabilizované lze označit i zásobování města plynem, elektrickou energií a teplem. Údržba 
rekonstrukce, modernizace a rozšiřování všech těchto technických sítí je důležitým předpokladem pro realizaci 
dalších priorit a zajištění fungování organismu města. Zároveň v dnešní době stále intenzivněji se rozvíjejících 
ITC technologií je důležité zajistit dostatečně kapacitní napojení na datové sítě. 

Bez fungující inženýrských sítí si lze jen těžko představit rozvoj města v oblasti definovaných cílů, jako jsou 
rozvoj bydlení a podnikání ve městě, stejně tak jako rozvoj cestovního ruchu a veřejných služeb. 

 Aktivity: 

• Údržba, rekonstrukce, modernizace a rozšiřování vodovodní a kanalizační sítě města  

• Údržba, rekonstrukce, modernizace a rozšiřování telekomunikačních a datových sítí 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Modernizace technologie ČOV 

• Kanalizace Toužín, Na Jordánsku, Peráček 

• Rozšíření skupinového vodovodu (vodovod Hostkovice – Lipolec, Velký Pěčín – Malý Pěčín) 

• Vodovod Prostřední Vydří 

• Další rekonstrukce a modernizace inženýrských sítí dle platného Plánu financování a realizace obnovy 
vodohospodářského majetku na období 2009-2018 

• Rozvoj metropolitní sítě 
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Opatření A.2 - Zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti města 

Cíl opatření: 

Zajistit dobrou dostupnost města silniční i železniční dopravou a zlepšit organizaci dopravy ve městě pro 
zvýšení komfortu a bezpečí uživatelů dopravy i chodců. 

Vazba na strategické cíle města: 

Pro město Dačice jsou z hlediska dopravní dostupnosti a prostupnosti významná následující východiska. Město 
Dačice je dojížďkově atraktivním centrem pro pracující i studenty. Je napojeno na silniční síť kraje a republiky 
přes silnice II. tříd a na železniční síť díky trati Slavonice-Kostelec. Městem a jeho samotným centrem prochází 
relativně intenzivní tranzit automobilové i nákladní dopravy. V centru města i jiných částech (zejména 
sídlištích) je pociťován nedostatek kapacit pro parkování. 

Město Dačice přitom potřebuje být dobře dostupné a prostupné, aby mohlo na svém území umožnit další 
rozvoj aktivitám spojeným s definovanými cíli strategie, tedy podnikatelskou činností, rezidenční funkcí města, 
rozvojem cestovního ruchu nebo poskytováním veřejných i soukromých služeb. 

Aktivity: 

• Příprava podkladů a realizace jednání pro výstavbu obchvatu města 

• Podpora zvyšování kvality a kapacity napojení města na silniční a železniční síť 

• Modernizace a rozvoj místních komunikací a chodníků 

• Optimalizace řešení kapacit pro dopravu v klidu 

• Podpora zvyšování kvality a bezpečnosti silnic vyšších tříd ve městě a jeho okolí 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Využití všech dostupných prostředků k podpoře co nejrychlejší realizace klíčových dopravních investic 
(zejména aktivity vůči vlastníkům dopravní infrastruktury), vč. zpracování vlastních studií 

• Podpora spolupráce s okolními samosprávami a dalšími partnery pro podporu realizace projektů pro 
zlepšení dopravního napojení města 

• Systematické rekonstrukce místních komunikací včetně souvisejícího vybavení (chodníky, veřejné 
osvětlení, zeleň, atd.) 

• Rekonstrukce Palackého náměstí 

• Rozšiřování parkovacích kapacit ve městě s důrazem na obytné části města a centrum města (s 
ohledem na schválený Program regenerace Městské památkové zóny); vybudování parkovacího 
domu 

 

 

 

 

 



   
 

128 
 

Opatření A.3 - Podpora využívání veřejné dopravy a nemotorové dopravy 

Cíl opatření 

Zvýšit kvalitu dopravní obslužnosti města hromadnou dopravou rozšířit dostupnost i prostupnost města pro 
bezmotorovou dopravu a jeho napojení na páteřní sítě. 

Vazba na strategické cíle města: 

Město Dačice je zatíženo relativně vysokým tranzitem a množstvím osobních aut jako dopravních prostředků 
pro denní dojížďku za prací. Kromě opatření A.2, cíleného na zvyšování kvality a kapacity silniční infrastruktury, 
je další směr možnosti řešení situace ve smyslu snižování intenzity osobní automobilové dopravy a nahrazení 
části realizovaných cest  

Z hlediska veřejné dopravy je město obsluhováno autobusovou dopravou a vlakovými spoji na trati Slavonice – 
Kostelec. Organizace spojů veřejné dopravy je obyvateli města vnímána spíše negativně s ohledem na časy a 
návaznost spojů. 

Klíčovými oblastmi k řešení v rámci strategie rozvoje města jsou tedy problematika dopravy v klidu (zajištění 
dostatečného množství parkovacích míst), opatření vedoucí k snižování tranzitu městem (obchvat), zvyšování 
komfortu a zlepšení organizace veřejné hromadné dopravy osob pro zvýšení její konkurenceschopnosti vůči 
osobní automobilové dopravě pro denní dojížďku osob a budování či rekonstrukce infrastruktury pro 
nemotorovou dopravu. 

Aktivity: 

• Budování a rekonstrukce infrastruktury pro nemotorovou dopravu ve městě a okolí 

• Optimalizace systému veřejné dopravy (železniční a autobusová doprava)  

• Údržba a rekonstrukce mobiliáře systému hromadné dopravy 

• Napojení města na IDS Jihočeského kraje 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Výstavba cyklostezek a cyklotras 

• Zpracování generelu rozvoje cyklistické dopravy 

• Zřízení dvou lávek přes Moravskou Dyji pro pěší a cyklisty 

• Podpora spolupráce s dalšími městy (především Telč a Slavonice) v jednání o zachování a rozvoji 
železniční dopravy ve městě vůči dalším subjektům, zejména krajům a SŽDC (včetně zpracování studií 
a analýz) 

• Modernizace stanic a zastávek veřejné dopravy 

• Využívání dostupných prostředků pro podporu optimalizace systému veřejné dopravy ve městě 
(iniciace a koordinace jednání s poskytovateli a organizátory veřejné hromadné dopravy v krajích 
Vysočina a Jihočeském, atd.) – zejména co se týče vedení linek veřejné dopravy a jízdních řádů  
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3.2 Priorita B: Růst kvality života ve městě  
Pojem kvalita života se objevuje v mnoha společensko-vědních disciplínách a nese v různých 
kontextech různý význam. Pro Strategii rozvoje města Dačice je pod pojmem kvalita života myšlena 
dostupnost veřejných služeb na vysoké úrovni a možnost seberealizace jednotlivců žijících ve městě 
v nepracovní sféře. 

Opatření v rámci priority jsou zaměřena v prvním sledu na zvyšování kvality života ve městě pro 
obyvatele města a tedy podporu jeho rezidenční funkce a posílení jeho společenského a kulturního 
života (v souladu s formulací vize). Zároveň však část navržených opatření přispívá k růstu atraktivity 
města jako destinace cestovního ruchu. Pro naplňování potenciálu města v oblasti ekonomického 
rozvoje je pak důležitým aspektem růst kvality veřejných služeb a správy. 

Priorita růst kvality života je tedy zaměřena na zvyšování kvality a dostupnosti veřejných služeb 
v oblasti zdravotnictví, sociální péče a vzdělávání. Dále je zaměřeno na rozvoj volnočasových aktivit 
ve městě včetně možností sportovního a kulturního vyžití. 

V neposlední řadě je pak součástí této priority také opatření zaměřené na rozvoj kvality a efektivního 
fungování veřejné správy. Tato oblast je stěžejní nejen pro zvýšení komfortu občanů při komunikaci a 
zařizování věcí na městském úřadě a mnoha dalších aspektů činnosti veřejné správy, ale je také 
důležité pro naplňování této strategie z hlediska procesu její implementace, monitoringu, aktualizace 
a vyhodnocení, jakož i dalších důležitých koncepčních a strategických dokumentů města. 
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Opatření B.1 - Zlepšení dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb 

Cíl opatření 

Zajistit dobrou dostupnost a kvalitu a sociální péče v souladu s komunitním plánem města a podpořit kvalitní a 
dostupnou péči o zdraví obyvatel města reflektující očekávané demografické trendy pro zvýšení komfortu 
obyvatel města a omezení nutnosti za těmito službami dojíždět do jiných center. 

Vazba na strategické cíle města: 

Dle výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli města Dačice se ukazuje, že téma dostupnosti veřejných 
zdravotnických a sociálních služeb velmi silně rezonuje, zejména díky změnám v organizaci poskytování péče 
v nemocnici Dačice.  Obyvatelé města v tomto kontextu pocítili snížení dostupnosti některých služeb, což 
přirozeně vede k pocitu nespokojenosti. Dostupnost zdravotní a sociální péče přitom hraje důležitou roli 
v oblasti rezidenční atraktivity města a jejich nedostupnost může být rozhodujícím faktorem pro odchod 
z města nebo neusídlení se v něm. 

Z hlediska pravomocí vedení města jsou možnosti ovlivnění rozsahu poskytované zdravotnické péče relativně 
malé. Město samotné o dostupnosti a kvalitě poskytované zdravotnické péče nerozhoduje. Může ale svým 
proaktivním přístupem a vyjednáváním na vyšších úrovních přispět k rozvoji této péče. 

V oblasti sociálních služeb už se město jako takové podílí na objednávce a finančním zajištění poskytované 
sociální péče. Vzhledem k cíli zvyšovat rezidenční atraktivity města Dačice a podpory růstu počtu obyvatel 
města tak zajištění dobré dostupnosti a kvality sociálních služeb hraje významnou roli, zejména také 
v souvislosti se zaznamenaným trendem stárnutí obyvatelstva a tedy očekávanými rostoucími nároky na 
poskytování sociálních služeb pro seniory. 

Aktivity: 

• Podpora dostupnosti a kvality zdravotnické péče 

• Podpora dostupnosti a kvality sociální péče a její optimalizace v souladu s Komunitním plánem 
rozvoje sociálních služeb města 

• Podpora rozvoje dobrovolnictví 

• Zvyšování kvality lidských zdrojů v sociálních službách 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Zvyšování kvality a diverzity sociálních služeb ve městě dle Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb města Dačice 

• Zvýšení kapacity a technické zhodnocení Domu s pečovatelskou službou 

• Využívání dostupných prostředků (iniciace a koordinace jednání s Jihočeským krajem a soukromými 
subjekty, lobbying, pobídky, atd.) pro zajištění kvalitní ambulantní i pobytové zdravotnické péče ve 
městě, aktivní hledání a podpora řešení deficitů v péči o zdraví obyvatel 
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Opatření B.2 - Růst kvality vzdělávání 

Cíl opatření: 

Zajistit dostupné a kvalitní možnosti vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol a podporovat 
sbližování mezi obsahem vzdělávání a potřebami trhu práce. 

Vazba na strategické cíle města: 

Město Dačice jsou spádovou obcí pro žáky základních a středních škol v jeho okolí. Kapacity vzdělávacích 
zařízení jsou v současné době dostatečné a otevírá se tím prostor pro řešení zejména „měkkých“ projektů, 
zaměřených na růst kvality poskytovaného vzdělání. Například u technických oborů jde o zaměření na 
inovativní a progresivní obory, sladění profilu absolventů škol s požadavky lokálního trhu práce, zvyšování 
kompetencí a dovedností žáků, rozvoj spolupráce škol a podpora výměnných pobytů apod. Technický stav 
zázemí a vybavenost vzdělávacích zařízení je přitom ale stále také potřeba rozvíjet a zlepšovat, jakožto důležitý 
předpoklad pro naplňování cílů samotného vzdělávání. 

Z „měkkých“ aktivit a projektů je třeba zmínit podporu spolupráce mezi místními firmami a středními a 
základními školami. Spolupráce může probíhat různými formami, jako jsou například exkurze, besedy, praxe a 
stáže, absolventské práce „na zakázku“. Cílem je v co nejvyšší míře propojit teorii s praxí a připravit absolventy 
škol a ulehčit jim vstup na místní trh práce. Zároveň tímto způsobem pak vyjít vstříc požadavkům 
zaměstnavatelů na dostupnou kvalifikovanou pracovní sílu.  Kvalitní a dostupné vzdělání je jedním z důležitých 
požadavků zejména mladých lidí a rodin na kvalitní lokalitu bydlení. Zároveň při harmonizaci požadavků trhu 
práce a nabídkou absolventů lze zmenšovat podíl lidí odcházejících za prací z města a regionu. Nezbytnou 
součástí je také zaměření na poskytování celoživotního vzdělávání a možností rekvalifikací. 

Aktivity: 

• Zajištění kvalitního fyzického zázemí a materiálního vybavení vzdělávacích institucí 

• Podpora dalšího vzdělávání a praxe zaměstnanců ve vzdělávání 

• Rozvoj nabídky rekvalifikací a celoživotního vzdělávání 

• Podpora středního školství ve městě s důrazem na vazbu na lokální požadavky trhu práce 

• Osvěta a popularizace technického vzdělávání na ZŠ a podpora spolupráce ZŠ se SŠ a s průmyslovými 
podniky za účelem zvyšování prestiže technického vzdělání 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Snižování energetické náročnosti objektů vzdělávacích institucí 

• Rekonstrukce a technické zhodnocování objektů vzdělávacích institucí  

• Rekonstrukce MŠ Za Lávkami, přístavba ZŠ Komenského a nástavba ZŠ B. Němcové 

• Rekonstrukce a budování venkovních sportovišť a dětského dopravního hřiště 

• Využití dostupných možností pro podporu zachování a rozvoje středoškolského vzdělávání ve městě 
(jednání s Jihočeským krajem, aktivní vytváření podmínek pro zachování SŠ v Dačicích, atd.) 

• Realizace projektů na propojování vzdělávání s praxí a spolupráce mezi školami a podnikateli 
(exkurze, stáže, atd.) 

• Podpora různorodých projektů mimoškolních aktivit (vč. finanční podpory) poskytovaných ZŠ a 
dalšími vzdělávacími institucemi zřizovanými městem – jako součást prevence výskytu sociálně-
patologických jevů u dětí a mládeže 

• Rozvoj dopravní výchovy a výuky v bezpečnosti na pozemních komunikacích  
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Opatření  B.3 – Rozvoj nabídky volnočasových aktivit a kultury 

Cíl opatření: 

Zkvalitnit a diverzifikovat nabídku trávení volného času pro všechny skupiny obyvatel města a využít 
volnočasovou a sportovní infrastrukturu pro rozšíření nabídky v cestovním ruchu. 

Vytvořit dostatečně pestrou nabídku kulturních a společenských akcí a aktivit, uspokojujících potřeby obyvatel, 
podporujících rozvoj komunitního života ve městě a posilujících turistickou atraktivitu města.  

Vazba na strategické cíle města: 

Opatření B.3 je zaměřeno zejména na zvyšování rezidenční atraktivity města pro jeho bydlící či potenciální 
obyvatele. Zároveň však pestrá nabídka volnočasových aktivit a kulturních akcí funguje jako faktor zvyšující 
zájem návštěvníků o pobyt ve městě a jeho okolí. 

V oblasti volnočasových aktivit je třeba zaměřit se na zkvalitňování a rozvoj technického zázemí a 
infrastruktury, zejména v oblasti nabídky vnitřních a venkovních sportovišť. Cílem opatření je zajistit 
dostupnost širokého spektra volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatel i návštěvníků města. 
Skupinou obyvatel vyžadujících specifickou pozornost jsou pak děti a mládež a rodiny s dětmi. Rozvoj 
příležitostí pro trávení volného času dětí a mládeže má významnou roli z hlediska prevence sociálně-
patologického chování cílových skupin, zároveň ulehčuje situaci pracujícím rodičům, kteří mohou svobodněji 
disponovat svým časem, pokud je zajištěna mimoškolní aktivita jejich dětí. U podpory rodin s dětmi se jedná o 
reakci na nespokojenost s počtem a kvalitou dětských hřišť ve městě a obecně s nedostatkem možností 
společného volnočasového vyžití rodičů s dětmi. 

Další část aktivit se věnuje rozvoji kulturního a společenského života ve městě, který je taktéž důležitý jak pro 
samotné obyvatele města, tak pro jeho návštěvníky.  Kulturní, společenské, případně sportovní události 
mohou mít významný vliv na zvýšení atraktivity města a přilákání většího počtu návštěvníků. Ve městě Dačice 
se koná během roku mnoho kulturních a společenských akcí, ale jejich význam je spíše lokální, případně 
regionální. Město Dačice v tuto chvíli není jednoznačně spojováno s nějakou obecně známou událostí, díky 
které by zůstalo v povědomí potenciálních návštěvníků. Vytvoření či propagace již existující jedné akce na tuto 
úroveň má potenciál přilákat návštěvníky, kteří pak mohou dále zůstat a vracet se do města. 

Aktivity: 

• Rekonstrukce, modernizace a budování infrastruktury pro volnočasové aktivity 

• Rozvoj infrastruktury a nabídky pro volnočasové aktivity (organizované i neorganizované) pro děti a 
mládež a pro rodiny s dětmi 

• Podpora pořádání kulturních a společenských akcí 

• Podpora spolkové činnosti, rozvoje komunitního života ve městě a posilování sounáležitosti občanů s 
regionem 

• Iniciace a propagace volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost, osvěta aktivního 
trávení volného času a zdravého životního stylu 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice 

• Podpora další výstavby nebo rekonstrukce a modernizace kulturních a sportovních zařízení na území 
města 

• Rekonstrukce letní scény v Kaštanech 
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• Investice do dětských hřišť – budování nových, rekonstrukce stávajících především za účelem zvýšení 
jejich bezpečnosti (dle materiálu „Hřiště pro děti a mládež v Dačicích, případně na něj navazujícího 
podkladu) 

• Budování a modernizace sportovních hřišť pro organizované sportovní aktivity (hřiště Chlumec, 
multifunkční hřiště Dolní Němčice, Městský stadion, atd.) 

• Zřízení zastřešeného kluziště 

• Modernizace skate parku 

• Budování a modernizace liniových staveb pro volnočasové aktivity (in-line dráhy, atd.) 

• Různorodá podpora činnosti institucí a aktérů, kteří vytvářejí kulturní, sportovní a volnočasovou 
nabídku pro děti a mládež i pro obyvatele města nebo návštěvníky (spolky, zájmová sdružení, NNO, 
neorganizované skupiny aktivních obyvatel, ZUŠ, atd.) – a to ve městě jako celku i v místních částech 

• Příprava projektů pro budování infrastruktury pro populární a atraktivní sporty (in-line dráhy, squash, 
skateparky, lezecké stěny, atd.) a podpora jejich realizace dle poptávky obyvatel i návštěvníků 

• Podpora investic do výstavby zařízení pro wellness a rehabilitaci (partnerství se soukromými subjekty 
při umístění investice i její realizaci) 

• Investice do technického zhodnocování a modernizace koupaliště 

• Podpora modernizace knihoven ve městě i rozšiřování jejich nabídky (zejména pro cílovou skupinu 
dětí a mládeže) 

• Rozvoj meziobecní i přeshraniční spolupráce při vytváření kulturní a volnočasové nabídky (společné 
kalendáře, výměna propagačních materiálů a vzájemná propagace akcí, propojování informačních 
center, atd.) 

• Vznik „vlajkové lodi“ – kulturní, společenské či sportovní akce nadregionálního významu 

 

Opatření B.4 - Rozvoj kvality služeb veřejné správy 

Cíl opatření: 

Zkvalitněním výkonu veřejné správy a podporou otevřené komunikace mezi obyvateli města a veřejnou 
správou zajistit efektivní provádění nejen této strategie, ale i ostatních koncepčních dokumentů a zvýšit 
důvěru obyvatel a podnikatelských subjektů a jejich spokojenost s výkonem veřejné správy ve městě. 

Vazba na strategické cíle města: 

Opatření B.4 je zaměřeno na rozvoj kvality veřejné správy ve smyslu efektivního provádění úkonů s ní 
spojených, racionalizace činností, zvyšování kompetencí a odbornosti lidských zdrojů a usnadnění přístupu 
obyvatel města k službám veřejné správy. 

V souvislosti s naplňováním cílů strategie rozvoje města je opatření klíčové z pohledu jeho vlivu schopnost 
veřejné správy pracovat s tímto dokumentem v oblasti implementace, hodnocení, aktualizace atd. 

Aktivity: 

• Podpora rozvoje e-governance 

• Podpora dalšího vzdělávání pracovníků ve veřejné správě 

• Podpora a záštita spolupráce města a místních iniciativ a spolupráce s jinými obcemi a dalšími aktéry 
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3.3 Priorita C: Rozvoj ekonomického potenciálu a podnikatelského prostředí 
Priorita se přímo váže k definovaným cílům podpory podnikatelské činnosti ve městě a vzniku 
pracovních míst se specifickou podskupinou opatření zacílených na rozvoj podnikání v oblasti 
cestovního ruchu. 

Město Dačice je jedním z ekonomických center regionu a sídlí zde několik větších zaměstnavatelů. 
Taková charakteristika není v daném regionu obvyklá a představuje významnou konkurenční výhodu 
města.  Také situace na trhu práce a míra nezaměstnanosti vykazuje v Dačicích dlouhodobě 
příznivější výsledky, než jsou průměrné výsledky v daném regionu. Město těží z tradice průmyslové 
výroby, která sice již sice nedosahuje objemů, jaké zde byly před obdobím hospodářské 
transformace, ale určitý podíl výroby a kontinuita zde byly zachovány.  

Tato priorita je tedy zacílena na další podporu podnikatelské činnosti ve městě ve smyslu vytváření 
přívětivých podmínek pro rozšiřování stávající či vznik nové podnikatelské činnosti. Přívětivými 
podmínkami je myšlena připravenost nabídky prostorů a pozemků pro rozvoj podnikání, otevřená a 
vstřícná komunikace a spolupráce s veřejnou správou města, nezatěžování podnikatelů zbytečnými 
poplatky, zájem města o činnost podnikatelů a podpora v její propagaci hledání partnerů apod. 

V oblasti cestovního ruchu pak hraje přístup města ještě důležitější roli. Část infrastruktury a služeb 
v cestovním ruchu leží přímo v oblasti působnosti města – turistické informační centrum, správa a 
péče o hmotné památky, propagace a prezentace města, organizace akcí a aktivit atraktivních pro 
cestovní ruch, kooperace na úrovni obcí a regionu a zajištění efektivního destinačního managementu 
a další. Tyto produkty a činnosti se výrazně podílejí na atraktivitě města a podnikatelé v oblasti služeb 
pro cestovní ruch (zejména v ubytování a stravování) jsou do jisté míry závislí na výkonu města 
v tomto ohledu. 

V Dačicích je sice umístěna zajímavá kulturní památka (zámek), je ovšem nutné uvést, že v konkurenci 
okolních destinací (Telč, Slavonice, Jindřichův Hradec, aj.) nemá tato památka tak silný atrakční 
potenciál. Rozvoj potenciálu města v turistickém ruchu proto musí stát především na službách. Jejich 
kvalita, doplněná o kulturní i přírodní atraktivity v okolí města (mimo jiné např. Česká Kanada jako 
turisty prozatím příliš neobjevený „ráj“ pro trávení aktivní dovolené) může hrát hlavní roli při 
naplňování potenciálu místa jako turistické destinace. Rozvoj cestovního ruchu je proto ale otázkou 
komplexního přístupu k nabídce, je třeba úzce spolupracovat se soukromými subjekty poskytující 
služby turistům a návštěvníkům a propojovat nabídku i s dalšími obcemi a poskytovateli služeb v 
regionu, aby bylo dosaženo co nejvyšší synergie a návštěvníci do města nejen přijeli, ale také se 
v něm zdrželi a opět se do něj vraceli. Zachytit a po delší čas udržet návštěvníky se bude dařit pouze 
v kontextu širšího regionu – propojování nabídek a služeb jednotlivých destinací do komplexní 
nabídky je proto klíčem k rozvoji cestovního ruchu v regionu. 
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Opatření C.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí ve městě 

Cíl opatření: 

Zatraktivnit podnikatelského prostředí města jak pro nově přicházející investory, tak pro místní etablované 
podnikatele. Posílit komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem s cílem zlepšování podnikatelského 
prostředí města. 

Vazba na strategické cíle města: 

Město Dačice, jak již bylo několikrát zmíněno, vykazuje v rámci regionu výrazně lepší hodnotu charakteristik 
hodnocení podnikatelské aktivity a trhu práce. Jsou zde lokalizovány větší firmy, které zaměstnávají i stovky 
pracovníků (Centropen, TRW DAS) a nezaměstnanost dosahuje podprůměrných hodnot. Je v zájmu celkového 
rozvoje města tento stav dále podporovat a vhodnými nástroji ulehčovat či iniciovat rozvoj již existujících 
podnikatelských subjektů či příchod nových. V tomto směru pak město může cíleně podporovat vznik a rozvoj 
podnikatelské činnosti v oblasti moderních technologií a inovativních odvětví s vysokou přidanou hodnotou. 

Přestože podnikání je činností soukromou, má město možnost pozitivně ovlivňovat podnikatelské prostředí a 
tím nepřímo napomáhat rozvoji podnikatelských aktivit. Oblasti, ve kterých může město ovlivnit kvalitu 
podnikatelského prostředí, jsou zejména připravenost rozvojových ploch a areálů, míra zatížení 
podnikatelských subjektů různými poplatky, propagace a prezentace firem sídlících ve městě, otevřená 
komunikace a vstřícný postoj k rozvoji podnikání, otevřená komunikace mezi městem a podnikateli, vytvoření 
komunikační platformy pro podnikatelské subjekty mezi sebou (viz. Opatření C.2) atd. 

Aktivity: 

• Vytvoření pobídek pro přilákání investic / podnikatelských záměrů do města s důrazem na moderní, 
inovativní zaměření 

• Vyhledávání, příprava a budování rozvojových ploch pro podnikání (vč. řešení majetkoprávních 
problémů a územních limitů) 

• Propagace ekonomického potenciálu města 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Mapování ploch pro podnikání a návrh řešení pro jejich využití včetně nutných investic 

• Vytváření inovativní produktů pro podporu investic ve městě (např. zvýhodněný nájem) 

• Projekty pro podporu začínajících podnikatelů, včetně projektů pro rozvoj odpovídající infrastruktury 

• Zlepšování informovanosti o umístění podnikatelských provozů ve městě 

• Podpora rozvoje ekologického zemědělství a rybářství jako tradičních hospodářských odvětví, včetně 
doprovodné infrastruktury (např. projekt zřízení městské tržnice pro regionální zemědělské produkty) 
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Opatření C.2 - Rozvoj atraktivity města jako turistického cíle a destinačního managementu 

Cíl opatření 

Zvýšit využití potenciálu města v cestovním ruchu prostřednictvím zvyšování nabídky i kvality základních a 
doplňkových služeb v cestovním ruchu; prodloužit délku pobytu návštěvníků ve městě / regionu a snížit 
sezónní výkyvy. 

Vazba na strategické cíle města: 

V oblasti podnikání v cestovním ruchu se pak město stává ještě významnějším partnerem pro ekonomické 
subjekty v tomto odvětví, vzhledem k jeho významné roli v oblasti samotné primární nabídky cestovního 
ruchu. Tím jsou myšleny památky (a péče o ně), zajímavé a atraktivní akce lákající turisty, přírodní atraktivity 
atd. Město hraje významnou roli v propagaci těchto atraktivit (viz také opatření B.3), dále v poskytování 
informací a ulehčování orientace návštěvníků města (TIC, informační portál, informační a orientační tabule, 
atd.). 

Významnou roli v rozvoji cestovního ruchu hraje vytváření koncepčního, efektivního a cíleného destinačního 
managementu a to zejména ve spolupráci s dalšími subjekty ve městě i v širším regionu. Iniciací, podporou a 
realizací propojováním nabídky aktérů cestovního ruchu může město aktivně přispět k zvyšování své turistické 
atraktivity, zvyšování počtu návštěvníků a prodlužování délky jejich pobytu ve městě. 

Aktivity: 

• Péče o historické, kulturní a sakrální památky 

• Vznik a rozvoj systematického řízení města / regionu jako turistické destinace (ve spolupráci s dalšími 
regionálními aktéry) 

• Propojování nabídek služeb a atraktivit v regionu, vytváření produktů cestovního ruchu s potenciálem 
pro dlouhodobější pobyty turistů a jejich efektivní uvádění na trh  

• Podpora komunikace a spolupráce podnikatelských subjektů v CR pro vytvoření komplexní nabídky 
(turistické balíčky) 

• Rozvoj nabídky turistických zajímavostí (atraktivit) s důrazem na jejich rozložení v průběhu celého 
roku 

• Podpora růstu kvality a diverzity ubytovacích a stravovacích zařízení 

• Rozvoj specifických typů turismu (gastroturistika, kongresová turistika apod.) 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Zpracování a implementace koncepčních materiálů pro podporu systematického řízení destinace 
(koncepce rozvoje CR města/regionu, marketingová studie, atd.) 

• Podpora vzniku (vytvářet podmínky pro vznik, podpora soukromých subjektů, atd.) jedinečných 
produktů CR ve městě ve vztahu k místním tradicím, přírodním i kulturním atraktivitám a umístění 
Dačic v regionu 

• Iniciace vzniku regionálního destinačního managementu a podíl na provozu a rozvoji této instituce 

• Zkvalitňování služeb turistického informačního centra 

• Využití všech možných prostředků pro podporu síťování podnikatelů v cestovním ruchu ve městě / 
regionu za účelem propojování dílčí nabídky do komplexních produktů 

• Definice základní image města ve vztahu k CR a jeho propagace / marketing 
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• Podpora společného marketingu města a ve městě umístěných podnikatelů v CR (společná značka, 
propojování, atd.) 

• Posilování pro-aktivního marketingu regionu jako turistické destinace – práce s médii (inzerce, press-
tripy, další možnosti PR) i s cestovními kancelářemi (veletrhy CR, přímý marketing, farm-tripy, atd.) 

• Přeshraniční marketing destinace 

• Podpora zvyšování kvality i kapacity (tam, kde to je nutné) ubytovacích a stravovacích služeb 

• Podpora rozvoje infrastruktury pro specifické druhy CR (sportovně-rekreační a volnočasová 
infrastruktura, wellness, kongresová turistika, atd.) – ideálně dle přijaté koncepce rozvoje CR 

• Projekty na podporu využívání moderních technologií pro informování a orientaci návštěvníků města 
a regionu (mobilní aplikace, audiovizuální technika, atd.) 

• Vznik a rozvoj akcí (sportovních, kulturních) s nadregionálním atrakčním potenciálem 

 

Opatření C.3 - Vytvoření efektivní komunikační platformy 

Cíl opatření 

Posílit komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem s cílem zlepšování podnikatelského prostředí města. 

Vazba na strategické cíle města: 

Pro zlepšování podnikatelského prostředí ve městě je klíčové vytvořit systém, ve kterém bude možno včas a 
otevřeně sdílet informace o potřebách, překážkách, záměrech a aktivitách na straně jak města, tak 
podnikatelských subjektů. Díky takto předávaným informacím bude možné přijímat opatření pro posilování 
synergií a vzájemnou podporu nebo naopak minimalizovat překážky a omezit negativní dopady plánovaných 
aktivit.  

Opatření C.3 je tak zaměřeno na vytvoření efektivní komunikační platformy mezi MěÚ podnikatelskými 
subjekty a dalšími aktéry života ve městě (oblast veřejných služeb, NNO, zájmová sdružení atd.) pro posílení 
principů vzájemné spolupráce.  

Aktivity: 

• Zavedení efektivní komunikační platformy pro podnikatele a městskou správu 

• Podpora komunikace a spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a vzdělávacími zařízeními pro 
slaďování nabídky a poptávky lokálního trhu práce 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Iniciace a rozvoj pravidelných setkávání zástupců samosprávy, MěÚ, podnikatelů a dalších organizací 
s cílem řešit společně rozvojové problémy a projekty ve městě, vzájemné informovanosti o 
společných tématech a aktuálních plánech, atd. 

• Podpora projektů na spolupráci mezi soukromými subjekty a vzdělávacími institucemi ve městě 
(stáže, exkurze, atd.) 

• Další opatření na podporu slaďování nabídky vzdělávání a poptávku lokálního trhu práce po 
kvalifikacích – data o lokální poptávce po kvalifikacích (oborech), výsledcích absolventů škol co se týče 
zaměstnání, atd. 

• Podpora provázání podnikatelských subjektů a organizací poskytujících rekvalifikace a další vzdělávání 
s ohledem na potřeby lokálního trhu práce  
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3.4 Priorita D: Rozvoj kvality prostředí pro život 
Prioritní oblast D se zaměřuje na růst kvality prostředí pro život. Tento pojem v sobě zahrnuje nejen 
ochranu a zvyšování kvality životního prostředí a růst kvality fyzického prostředí města (veřejné 
prostory, městská zeleň, apod.), ale také s tím související růst bezpečnosti z hlediska ohrožení 
přírodními i „lidskými“ faktory a v neposlední řadě rozvoj kvalitních rezidenčních ploch. 

Cílem opatření je vytvořit takové prostředí, které umožní a zároveň taky iniciuje svými atraktivními 
vlastnostmi rozvoj aktivit ve městě, které byly identifkovány jako cílové v rámci této strategie. Těmi 
jsou v tomto ohledu zejména následující: 

Podpora rezidenční funkce města. Atraktivní prostředí pro bydlení v sobě jistě zahrnuje požadavek na 
zdravé životní prostředí s dobrým přístupem k městské i mimoměstské zeleni a esteticky hodnotné, 
funkční a bezpečné veřejné prostory. Základem je pak samotná dostupnost kvalitních rezidenčních 
ploch.  

Dalším cílem, pro jehož dosažení jsou nezbytná opatření z priority 4, je růst atraktivity pro 
návštěvníky. I zde se jedná zejména o požadavek na zdravé životní prostředí a důležitou roli hraje 
kvalita veřejných prostorů města, které bývají zejména návštěvníky hodnoceny a vnímány velmi 
kriticky a mohou tak mít značný vliv na rozhodování návštěvníků o délce či opakovanosti pobytu. I 
zde se jednoznačně projevuje požadavek na bezpečnost pobytu ve městě a jeho okolí. 

Také pro rozvoj podnikatelského prostředí je důležité zajistit bezpečnost a to jak z hlediska prevence 
trestné činnosti, tak z hlediska ohrožení majetku přírodními katastrofami, jako jsou například 
povodně.  

Opatření D.1 - Zlepšení podmínek pro rozvoj rezidenční funkce města 

Cíl opatření 

Rozvoj nabídky pro bydlení ve městě a její kvality za účelem plnění rezidenční funkce města 

Vazba na strategické cíle města: 

Jedním z explicitně jmenovaných rozvojových cílů je nárůst počtu obyvatel města. Je zřejmé, že město musí 
být připraveno a mít plochy pro rozvoj bydlení či nabídku bytových jednotek, aby mohlo nové obyvatele 
přijmout. Vzhledem k neustále rostoucím požadavkům na kvalitu bydlení je pak potřeba vytvářet rezervy, 
které budou splňovat vysoké nároky na funkční kvalitu i estetickou hodnotu bydlení. 

Aktivity: 

• Příprava rozvojových ploch pro bydlení (vyčlenění v ÚP) 

• Napojení rozvojových ploch pro bydlení na technické sítě 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Příprava obytné zóny Dačice, včetně jejího napojení na inženýrské sítě a komunikace 

• Technické zhodnocování obytných budov ve vlastnictví města za účelem poskytování kvalitního 
bydlení 

 



   
 

139 
 

Opatření D.2 - Rozvoj kvality veřejných prostor 

Cíl opatření 

Kultivací a zvyšováním kvality veřejných prostor ve městě zlepšit komfort a bezpečnost obyvatel i návštěvníků 
města při pohybu ve městě a přispět k rozvoji komunitního života. 

Vazba na strategické cíle města: 

Vysoká kvalita veřejných prostor je dalším z nezbytných atributů rezidenčně atraktivního města. Jedná se jak o 
estetickou kvalitu veřejných prostor, tak jejich dostupnost a možnosti využívání. Zajištění čistoty a pořádku, 
údržba či budování nového mobiliáře jsou jen jednou stranou mince zvyšování kvality veřejných prostor. 
Druhou stranou je pak důraz na využívání či oživení veřejného prostoru vhodnými aktivitami pro podporu 
dalších aspektů života ve městě, jako jsou sportovní či volnočasové aktivity, neorganizované trávení volného 
času, podpora komunitního života atd. Veřejné prostory by se tak měly stát prostorem pro setkávání a 
budování vztahů lidí mezi sebou i lidí k městu a tak zvyšovat jeho rezidenční atraktivitu. 

Zároveň je kvalita veřejných prostor dalším faktorem ovlivňujícím atraktivitu města z pohledu návštěvníků. 
Město s kultivovaným prostředím, čisté a bezpečné, s udržovanou zelení, s veřejnými prostory, kde to 
takzvaně „žije“, je městem, kde se návštěvníci budou chtít zdržet a kam se budou také chtít vracet. 

Aktivity: 

• Zvyšování kvality a rozšiřování ploch městské zeleně 

• Údržba čistoty veřejných prostranství a zvyšování jejich estetické hodnoty 

• Údržba a obnova mobiliáře veřejných prostranství 

• Oživení veřejných prostranství – podpora využívání veřejných prostranství pro kulturní, volnočasové a 
další aktivity 

• Rekonstrukce a modernizace veřejných budov 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Příprava a realizace projektů pro vyšší využití potenciálu Moravské Dyje – vytvoření atraktivní klidové 
zóny 

• Revitalizace a obnova rybníků v okolí města 

• Příprava a realizace projektů revitalizace veřejných prostranství (náměstí) a obnovy veřejné zeleně 
(zejména v parcích) 

• Obnova mobiliáře na náměstí a případně v dalších částech města 

• Konkrétní projekty pro oživení veřejných prostranství 

• Pasportizace městské zeleně 

• Výsadba zeleně – zejména aleje / stromořadí 
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Opatření D.3 – Zvyšování bezpečnosti ve městě 

Cíl opatření 

Udržet úroveň bezpečnosti obyvatel ve městě a dále rozvíjet napojení města na Integrovaný záchranný 
systém. 

Vazba na strategické cíle města: 

Opatření D.3 se váže k podpoře cílů zvyšování počtu obyvatel města podporou rezidenční atraktivity, zvyšovaní 
počtu návštěvníků a prodlužování jejich pobytu ve městě a podpoře podnikání ve městě zvyšováním kvality 
podnikatelského prostředí. Pro dosažení všech těchto cílů je potřeba zaměřit pozornost na zvyšování 
bezpečnosti ve městě, prevenci kriminality a projevů sociálně patologického chování a zvyšování 
bezbariérovosti města, jak  veřejných prostor a budov (vazba na opatření D.2), tak dopravní infrastruktury.  

Ačkoliv se otázka bezpečnosti podle výsledků dotazníkového šetření objevila spíše mezi kladnými 
charakteristikami města, zajímavý byl zvýšení počet negativních odpovědí u nejmladších věkových skupin 
obyvatel do 30 let věku. Opatření by tak mělo mimo jiné cílit i na řešení vnímaného sníženého pocitu 
bezpečnosti u této věkové skupiny.  

Aktivity: 

• Zvyšování bezpečnosti občanů při pohybu na veřejných prostranstvích 

• Iniciace a podpora programů a projektů pro prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů 
u ohrožených skupin obyvatel (dětí a mládeže, dlouhodobě nezaměstnaných) 

• Podpora osvěty zejména mezi dětmi a mládeží v oblasti rizikového chování 

• Rozvoj bezbariérové prostupnosti města a bezbariérovosti veřejných budov 

• Rozvoj spolupráce s Integrovaným záchranným systémem 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice 

• Udržení a posílení činnosti Městské policie (s důrazem na rezidenční části města a posílení 
bezpečnosti bydlení ve městě)  

• Další projekty na podporu dostupnosti IZS ve městě 

• Projekty na osvětu a prevenci rizikového chování dětí a mládeže a dalších ohrožených cílových skupin 
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Opatření D.4 – Zvyšování kvality životního prostředí ve městě a jeho udržitelnost 

Cíl opatření 

Zlepšování a udržitelnost kvality životního prostředí je hodnotou samo o sobě, stejně jako prostředkem pro 
zvyšování atraktivity města z hlediska jeho rezidenční funkce a rozvoje potenciálu cestovního ruchu. 

Vazba na strategické cíle města: 

Podobně jako zajištění dobré technické infrastruktury města, i nabídka zdravého a atraktivního životního 
prostředí je důležitým předpokladem pro rozvoj rezidenční funkce města a cestovního ruchu. Opatření D.4  je 
tak zaměřeno na zvyšování ekologické stability území, zmírňování dopadů lidské činnosti na životní prostředí, 
podporu rozvoje města v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje a zvyšování povědomí a osobní 
odpovědnosti obyvatel města za životní prostředí.  

Aktivity: 

• Revitalizace zanedbaných území ve městě 

• Podpora využívání a rozšiřování ekologicky šetrných a alternativních způsobů vytápění 

• Zvyšování efektivity sběru komunálního a tříděného odpadu 

• Zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí mezi obyvateli města (osvětová činnost) 

• Snižování energetické náročnosti veřejných budov 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Příprava a realizace projektů pro revitalizaci zanedbaných území ve městě a jeho místních částech 

• Další rozvoj a zkvalitňování služeb sběru komunálního odpadu ve městě, třídění odpadu a sběru 
velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

• Projekty na informování a osvětu obyvatel v oblasti třídění odpadů, negativních dopadů spalování 
komunálního odpadu v lokálních zdrojích tepla a ochraně životního prostředí obecně 

• Projekty pro snižování energetické náročnosti konkrétních objektů ve vlastnictví města a jeho 
příspěvkových organizací 
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Opatření D.5 – Podpora budování protipovodňových opatření 

Cíl opatření 

Zvýšit ochranu obyvatel města a jejich majetku proti živelným pohromám, a to především prostřednictvím 
budování (přírodě blízkých) protipovodňových opatření 

Vazba na strategické cíle města: 

Na průtok řeky Moravské Dyje a jejích přítoků je na území města vázáno záplavové území. V posledních letech 
se ve městě budoval protipovodňový informační systém spočívající v kontinuálním monitoringu a hlášení 
zvýšených stavů vody ze tří měrných profilů (Dačice, Bílkov a Velký Pěčín) a byla zpracována Studie 
protipovodňových opatření, ve které byly navrženy další prvky protipovodňové ochrany města. 

Pro zvýšení odolnosti města vůči záplavám a ochraně lidí a majetku je tak potřeba i nadále pokračovat 
v koncepčním řešení budování protipovodňových opatření a rozšiřovat a udržovat informační protipovodňový 
systém. 

Aktivity: 

• Podpora opatření zvyšujících retenční schopnosti krajiny (zalesňování, technologicky správné 
obdělávání půdy) 

• Realizace dalších protipovodňových opatření ve spolupráci s Jihočeským krajem a Povodím Moravy 

• Údržba a rekonstrukce rybníků 

• Údržba a rozvoj protipovodňových hlásných profilů 

Indikativní projekty/úkoly opatření: 

• Realizace protipovodňových opatření Dačice 

• Dokončení pozemkových úprav v k.ú. města s důrazem na realizaci plánu společných zařízení 

• Další projekty na podporu zvyšování retenční schopnosti krajiny 
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4 Zásobník projektů 
Následující kapitola přináší přehled plánovaných projektů ve výhledovém období strategie (2014 až 
2020).  

Projekty k realizaci: 

(předpokládané náklady jsou uváděny v Kč vč. DPH) 

 

Číslo projektu: 

1. 

Název projektu:  

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zlepšení dopravní bezpečnost a zabezpečení obslužnosti v lokalitě vč. zřízení veřejného osvětlení - zlepšit 
kvalitu životního prostředí a bezpečnosti v lokalitě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající vozovka je úzká s nevyhovujícími konstrukčními parametry, není dostatečně osvětlená a současně tvoří 
hlavní spojnici pro pěší mezi sídlištěm Nivy a centrem města. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2018 Předpokládané náklady:   25.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

2. 

Název projektu:  

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě K Hradišťku 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zlepšení dopravní bezpečnost a zabezpečení obslužnosti v lokalitě vč. zřízení veřejného osvětlení - zlepšit 
kvalitu životního prostředí a bezpečnosti v lokalitě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající komunikace je v nevyhovujícím stavu a s nevyhovujícím konstrukčními parametry, není dostatečně 
osvětlená a inženýrské sítě jsou zastaralé.  

Předpokládaný termín realizace:   2017-2022 Předpokládané náklady:   30.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

3. 

Název projektu:  

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Za Lávkami v 
Dačicích 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zlepšení dopravní bezpečnost a zabezpečení obslužnosti v lokalitě vč. zřízení veřejného osvětlení - zlepšit 
kvalitu životního prostředí a bezpečnosti v lokalitě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající komunikace je v nevyhovujícím stavu a s nevyhovujícím konstrukčními parametry, není dostatečně 
osvětlená a inženýrské sítě jsou zastaralé. 

Předpokládaný termín realizace:   2019-2024 Předpokládané náklady:   30.000.000,- 
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Číslo projektu: 

4. 

Název projektu:  

Rekonstrukce spojovacích komunikací Malý Pěčín – Hříšice, 
Chlumec - Hradišťko 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zlepšení dopravní bezpečnost a obslužnosti v lokalitě.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající komunikace je v nevyhovujícím stavu a s nevyhovujícím konstrukčními parametry. 

Předpokládaný termín realizace:   2019-2024 Předpokládané náklady:   20.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

5. 

Název projektu:  

Rekonstrukce ulice Za Lávkami 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zlepšení dopravní bezpečnost úpravou křižovatky, zklidnění dopravy v lokalitě a zřízení plnohodnotných 
chodníků. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V lokalitě není plnohodnotný chodník, chodci se pohybují po vozovce. Centrální křižovatka v lokalitě je příliš 
veliká a nepřehledná. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:   5.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

6. 

Název projektu:  

Kanalizace v místní části Toužín 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zlepšení životního prostředí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V místní části je splašková kanalizace v nevhodných dimenzích zaústěné volně do vodoteče bez dostatečného 
přečištění.  

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:   6.500.000,- 

 

Číslo projektu: 

7. 

Název projektu:  

Kanalizace Na Peráčku 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zlepšení životního prostředí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající kanalizace je pouze v části ulice, je v nevhodné dimenzi. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:   3.000.000,- 
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Číslo projektu: 

8. 

Název projektu:  

Komunitně správní centrum Dačicka 

 

Cíl projektu:  

Zkvalitnění služeb obyvatelstvu shromážděním úřadu pod jednou střechou a zajištění bezbariérovosti celého 
úřadu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající úřad je rozčleněn do vzdálených budov, což komplikuje orientaci veřejnosti. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady:  90.000.000,-  

 

Číslo projektu: 

9. 

Název projektu:  

Chodník v Dolních Němčicích 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zvýšení bezpečnosti chodců. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současnosti není podél páteřní komunikace, která se táhne středem vesnice, ucelený a bezpečný chodník. 
Tyto prostory nejsou dostatečně nasvíceny veřejným osvětlením. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:   6.500.000,- 

 

Číslo projektu: 

10. 

Název projektu:  

 Rekonstrukce MŠ Za Lávkami 

Opatření: 

B.2 

Cíl projektu:  

Zlepšit prostorové podmínky pro fungování MŠ, vytvoření prostor pro denní stacionář.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současnosti nemůžou být prostory MŠ a DDM z důvodů statických poruch plně využívány. Školka je vytápěna 
neefektivním elektrickým topením a na technické stavební prvky byly použity materiály s malou životností, 
které je nutno rekonstruovat.  

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady:   40.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

11. 

Název projektu:  

Metropolitní síť 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zajištění nezbytné informační a komunikační dálnice v rámci města. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Město nemá možnost využívat moderních přenosů dat mezi úřadem a klienty a mezi samosprávou a občany. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 10.000.000,-   
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Číslo projektu: 

12. 

Název projektu:  

Přístavba k ZŠ v ulici Komenského 

Opatření: 

B.2 

Cíl projektu:  

Vznik odborných učeben a sloučení centrální školy s odloučeným pracovištěm. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Škola není umístěna v jednom areálu a ve stávajících prostorách není místo pro specializované učebny. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 36.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

13. 

Název projektu:  

Obytná zóna v lokalitě Za Školou 

Opatření: 

D.1 

Cíl projektu:  

Rozšíření individuální bydlení ve městě, stabilizovat a rozšířit počet obyvatel. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současně době nejsou volné pozemky pro individuální výstavbu se zajištěnou technickou infrastrukturou. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2015 Předpokládané náklady: 50.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

14. 

Název projektu:  

Vodovod Velký – Malý Pěčín 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zlepšit a zkvalitnit dodávku pitné vody do místní části. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

MČ je zásobována z nedalekých studní s malou vydatností a s nižší kvalitou vody. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

15. 

Název projektu:  

Vodovod Hostkovice - Lipolec 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zlepšit a zkvalitnit dodávku pitné vody do místní části. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

MČ je zásobována z nedalekých studní s malou vydatností a s nižší kvalitou vody. V období sucha musí být voda 
zajišťována dovozem. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 4.000.000,-   
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Číslo projektu: 

16. 

Název projektu:  

Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích 

Opatření: 

D.2 

Cíl projektu:  
Zkvalitnění životního prostředí. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Náměstí je nedostatečně odvodněno a zpevněné plochy nemají dostatečné konstrukce odpovídající dnešnímu 
provozu.  

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 15.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

17. 

Název projektu:  

Hradišťko – veřejné osvětlení 

Opatření: 

D.3 

Cíl projektu:  

Zlepšení bezpečnosti.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V části vesnice není veřejné osvětlení. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2016 Předpokládané náklady: 1 000.000,-   

 

Číslo projektu: 

18. 

Název projektu:  

Rekonstrukce Vokáčova nám. a Neulingerovy ulice 

Opatření: 

D.2 

Cíl projektu:  

Zkvalitnění životního prostředí zřízením klidové zóny v centru města. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Jedná se o cennou lokalitu v centru města, která slouží v současné době jako odložiště aut. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 20.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

19. 

Název projektu:  

Sportovní hřiště Chlumec 

Opatření: 

B.3 

Cíl projektu:  

Rozšířit možnosti volnočasových aktivit a sportovního vyžití. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající hřiště je malé o jedné herní ploše bez základního zázemí. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 2.000.000,-   
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Číslo projektu: 

20. 

Název projektu:  

Multifunkční hřiště Dolní Němčice 

Opatření: 

B.3 

Cíl projektu:  

Rozšířit možnosti volnočasových aktivit a sportovního vyžití. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Na stávajícím hřišti je pouze tenisový kurt a neumožňuje další sporty. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 3.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

21. 

Název projektu:  

Rekonstrukce ul. Školní a křižovatky s Komenského ul. 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zvýšení bezpečnosti chodců, zajištění parkovacích míst, odstranění bodové závady v nepřehledné křižovatce. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Nepřehledná křižovatka bez možnosti bezpečného průchodu z ul. Školní do ul. Komenského, ve Školní ulici není 
možnost řádného parkování a nachází se zde provozovna. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 2.500.000,-   

 

Číslo projektu: 

22. 

Název projektu:  

Dačice – ul. Učňovská vodovod a kanalizace 

Opatření: 

A.1 

Cíl projektu:  

Zajištění pitné vody v lokalitě průmyslové zóny a odvod splaškových a dešťových vod. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Některé objekty nemají přístup k pitné vodě, zatím využívají náhradní zdroje. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 4.000.000,-   

  

Číslo projektu: 

23. 

Název projektu:  

Zateplení ZŠ a Gymnázia v ul. B. Němcové 

Opatření: 

B.2 

Cíl projektu:  

Snížení energetické náročnosti budovy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající objekt je z 50. (resp. 70.) let min. století a nesplňuje současné požadavky na pláště budov. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 11.000.000,-   
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Číslo projektu: 

24. 

Název projektu:  

Zateplení DPS 

Opatření: 

B.1 

Cíl projektu:  

Snížení energetické náročnosti budovy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající objekt je z 50 - 90. let min. století a nesplňuje současné požadavky na pláště budov. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2016 Předpokládané náklady: 5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

25. 

Název projektu:  

Odbahnění rybníků v místních částech a v Dačicích 

Opatření: 

D.5 

Cíl projektu:  

Zkvalitnění životního prostředí a ochrana před povodněmi. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Rybníky mají v současné době malou retenční schopnost. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 10.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

26. 

Název projektu:  

Dětské dopravní hřiště 

Opatření: 

B.3 

Cíl projektu:  

Zajištění názorné dopravní výchovy dětí a mládeže. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Město nedisponuje žádným zařízením tohoto druhu. Na dopravní hřiště musí školky a školy dojíždět do jiných 
měst. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2017 Předpokládané náklady: 5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

27. 

Název projektu:  

Cyklostezka z Toužína a na křižovatku Slavonice - Lidéřovice 

Opatření: 

A.3 

Cíl projektu:  

Zlepšení podmínek pro cykloturisty využívající nově značenou místní trasu v regionu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Značená cyklostezka vede polní cestě, která je ve vzhledem k výškovému profilu ve špatném stavu a nelze ji 
udržovat. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 6.000.000,-   
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Číslo projektu: 

28. 

Název projektu:  

Přestavba a zateplení budovy na sportovním stadionu 

Opatření: 

B.3 

Cíl projektu:  

Zajistit vhodné zázemí pro rozvoj sportovních aktivit, popřípadě zřídit ubytovací kapacitu pro sportovce a pro 
konání sportovních soustředění. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající objekt je nevyhovující pro potřeby dnešní doby v oblasti sportovních činností. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 3.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

29. 

Název projektu:  

Spojovací chodník Jiráskova – Komenského – Havlíčkovo 
náměstí 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zkrátit obyvatelům přilehlých panelových domů cestu ze sídliště do centra o 100 - 300 m. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Obyvatelé musí obcházet blok budov s areálem ZŠ.  

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

30. 

Název projektu:  

Parkoviště Neulingerova ul. 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zajistit dostatek parkovacích míst pro návštěvníky i zaměstnance nově vznikajícího komunitního centra. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Projekt realizace komunitního centra není ještě rozpracován, ale pro jeho rozvoj a udržitelnost budou nutné 
parkovací místa. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 8.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

31. 

Název projektu:  

Rekonstrukce Göthova domu čp. 63/I. 

Opatření: 

D.2/B.2 

Cíl projektu:  

Zřízení odpovídajících prostor pro knihovnu a klubovou činnost, případně byty nebo komerční využití.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Jedná se o vybydlené a neobyvatelné prostory v centru města. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 40.000.000,-   
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Číslo projektu: 

32. 

Název projektu:  

Rekonstrukce čp. 62/I na byty 

Opatření: 

D.1 

Cíl projektu:  

Rozšířit a stabilizovat počet obyvatel ve městě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Jedná se o nevyužívané prostory v centru města. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 8.000.000,-  

 

Číslo projektu: 

33. 

Název projektu:  

Rekonstrukce ul. Mládežnická 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zvýšení bezpečnosti, zlepšení průjezdnosti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Nevyhovující křižovatka, nenavazující chodníky, inženýrské sítě a VO. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 20.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

34. 

Název projektu:  

Rekonstrukce ul. Otakara Březiny 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zvýšení bezpečnosti, zlepšení průjezdnosti. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Nevyhovující křižovatka, nebezpečné chodníky. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 3.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

35. 

Název projektu:  

ZTV v lokalitě NIVY - V. etapa 

Opatření: 

D.1 

Cíl projektu:  

Rozšířit a stabilizovat počet obyvatel ve městě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Předpokládaný termín realizace:   2017-2020 Předpokládané náklady: 30.000.000,-   
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Číslo projektu: 

36. 

Název projektu:  

Zřízení stromořadí podél cest 

Opatření: 

D.4 

Cíl projektu:  

Revitalizace krajiny, zlepšení životního prostředí. 

 Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současné době vlivem rozšiřování dopravní infrastruktury z krajiny mizí stromořadí a např. kolem polních cest 
využívaných chodci i cyklisty nejsou vůbec. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 2.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

37. 

Název projektu:  

Rekonstrukce MK na sídlišti „K Hradišťku“ 

Opatření: 

A.2 

Cíl projektu:  

Zkvalitnění lokální infrastruktury a zlepšit kvalitu MK, zvýšení bezpečnosti chodců. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:   

Stávající komunikace nesplňují požadavky na normové hodnoty, v křižovatkách jsou bodové závady, v lokalitě 
chybí chodníky. 

Předpokládaný termín realizace:   2018-2020 Předpokládané náklady: 30.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

38. 

Název projektu: Zřízení dvou lávek přes Mor. Dyji pro pěší a 
cyklisty 

Opatření: 

B.3 

Cíl projektu:  

Zlepšení návaznosti z města na vycházkové a cykloturistické trasy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V lokalitě „Za Valchou“ jsou dvě lávky na hranici životnosti a s nevyhovujícími parametry. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 8.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

39. 

Název projektu:  

Vodovod Prostřední Vydří 

Opatření: 

A.1  

Cíl projektu:  

Zabezpečení dodávky kvalitní pitné vody. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Ve vesnici neexistuje vodovodní řad. Obyvatelé používají pitnou vodu z vlastních studní. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 10.000.000,-   
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Číslo projektu: 

40. 

Název projektu:  

Rekonstrukce ulice Komenského-Tyršova 

Cíl projektu:  

Rekonstrukce průjezdní komunikace, včetně souvisejících sítí a chodníků. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současné době je stav vozovky a tvar křižovatek nevyhovující, částečně chybí chodníky pro pěší. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 35.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

41. 

Název projektu:  

Parkovací dům Dačice 

Cíl projektu:  

Zajištění parkovacích stání pro občany města a návštěvníky, při nedostatku ploch a nárůstu počtu vozidel. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Ve městě již nejsou k dispozici dostatečné plochy pro parkování místních obyvatel ani návštěvníků. 

Předpokládaný termín realizace:   2018-2022 Předpokládané náklady: 50.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

42. 

Název projektu:  

Zřízení kluziště 

Cíl projektu:  

Zvýšení nabídky nových sportovních aktivit pro občany města. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Město Dačice nemá v současné době ledovou plochu. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 30.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

43. 

Název projektu:  

Zřízení městské tržnice 

Cíl projektu:  

Zajištění prostor pro prodej především zemědělských výrobků z regionu Dačicka. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Město Dačice nemá v současné době krytý prostor, který by umožňoval prodej především zemědělských 
výrobků z místních zdrojů. 

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady: 25.000.000,-   
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Číslo projektu: 

44. 

Název projektu:  

Rekonstrukce komunikací Toužín 

Cíl projektu:  

Zkvalitnit život v místní části Toužín změnou povrchu prašných cest na živičný. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současný stav komunikací není vyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2015 Předpokládané náklady: 3.000.000,-  

 

Číslo projektu: 

45. 

Název projektu:  

Výstavba cyklostezek a cyklotras 

Cíl projektu:  

Vytvoření sítě cyklostezek a cyklotras k zatraktivnění Dačicka pro turisty. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Zkvalitnění sportovního života ve městě. Podpora turistického ruchu.  

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 20.000.000,-  

 

Číslo projektu: 

46. 

Název projektu:  

Modernizace technologie ČOV 

Cíl projektu:  

Technologie na ČOV odpovídající normám na vypouštění odpadních vod aj. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Zastaralé zařízení ČOV nevyhovuje. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2016 Předpokládané náklady: 8.500.000,- 

 

Číslo projektu: 

47. 

Název projektu:  

Kanalizace k čp. 209/V. a 211/V. 

Cíl projektu:  

Zlepšení životního prostředí.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současný kanalizační systém v této lokalitě není vyhovující.  

Předpokládaný termín realizace:   2015-2017 Předpokládané náklady: 500.000,- 
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Číslo projektu: 

48. 

Název projektu:  

Rekonstrukce a rozšíření MěKS 

Cíl projektu:  

Zřízení kapacitně a kvalitativně vhodného kulturního stánku pro město Dačice. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současný stav objektu je kapacitně nevyhovující. 

Předpokládaný termín realizace:   2014-2017 Předpokládané náklady:    50.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

49. 

Název projektu:  

Multifukční hala Dačice 

Cíl projektu:  

Zajištění dostatečné nabídky v oblasti sportu a tělovýchovy. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současné objekty sportovních hal nevyhovují podmínkám na ligové úrovni. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady:    60.000.000,-  

 

Číslo projektu: 

50. 

Název projektu:  

Zateplení domů v majetku Města Dačice 

Cíl projektu:  

Snížení emisí, zlepšení životního prostředí.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současný stav nevyhovuje tepelně technickým požadavkům. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady:    25.000.000,- 

 

Číslo projektu: 

51. 

Název projektu:  

Pasport zeleně 

Cíl projektu:  

Vytvoření pasportu zeleně jako podkladu pro rozvoj a údržbu zeleně ve městě. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V současné době není vypracován pasport. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2017 Předpokládané náklady:    500.000,- 
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Číslo projektu: 

52. 

Název projektu:  

Požární zbrojnice pro SDH Dačice 

Cíl projektu:  

zajistit vhodné prostory pro provoz Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích. Vytvořit dostatečné zázemí pro 
techniku SDH a spolkovou část. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající zázemí kapacitně nevyhovuje. 

Předpokládaný termín realizace:   2015-2017 Předpokládané náklady:  20.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

53. 

Název projektu:  

Regulace veřejného osvětlení (VO) 

Cíl projektu:  

Zlepšení životního prostředí.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající řízení neobsahuje regulaci, díky které by byl jeho provoz úspornější a ohleduplnější vůči životnímu 
prostředí.  

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:  2.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

54. 

Název projektu:  

Výstavba in-line dráhy 

Cíl projektu:  

Rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro občany.   

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V Dačicích zcela chybí nabídka tohoto druhu sportovního vyžití.   

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady:  4.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

55. 

Název projektu:  

Výstavba mostu přes řeku Dyji 

Cíl projektu:  

Zpřístupnění budoucí obytné zóny.    

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Napojení budoucí lokality pro bydlení přes stávající mosty je problematické.   

Předpokládaný termín realizace:   2020-2025 Předpokládané náklady:  200.000.000,-   
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Číslo projektu: 

56. 

Název projektu:  

Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě k Hradišťku 

Cíl projektu:  

Zlepšení stavu komunikací a související infrastruktury.     

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Technický stav komunikací je nedostačující.    

Předpokládaný termín realizace:   2018-2020 Předpokládané náklady:  10.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

57. 

Název projektu:  

Vybudování cyklostezky Telč – Dačice - Slavonice 

Cíl projektu:  

Zvýšení turistického ruchu, rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit.      

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Síť cyklostezek prakticky neexistuje.     

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:  20.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

58. 

Název projektu:  

Vybudování cyklotrasy a cesty pro pěší podél řeky Moravská Dyje 

Cíl projektu:  

Zvýšení turistického ruchu, rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit.      

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současná síť v této lokalitě cyklotras je nedostačující.      

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:  5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

59. 

Název projektu:  

Likvidace odpadních vod v místních částech Dačic 

Cíl projektu:  

Zlepšení životního prostředí.       

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současná likvidace odpadních vod není řešena dostačujícím způsobem.  

Předpokládaný termín realizace:   2016-2020 Předpokládané náklady:  50.000.000,-   
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Číslo projektu: 

60. 

Název projektu:  

Nástavba 3. NP dolního pavilonu ZŠ B. Němcové 

Cíl projektu:  

Zvýšení kapacity učeben a odborných učeben.        

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Současná kapacita je výhledově nedostačující.  

Předpokládaný termín realizace:   2018-2022 Předpokládané náklady:  30.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

61. 

Název projektu:  

Rozšíření sportovní haly v ul. Sokolská 

Cíl projektu:  

Rozšíření nabídky sportovních aktivit – squash, lezecká stěna, sauna.     

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Rozšíření nabídky o dlouhodobě požadovanou sportovní aktivitu.   

Předpokládaný termín realizace:   2016-200 Předpokládané náklady:  2.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

62. 

Název projektu:  

Rozšíření příjezdové komunikace ke koupališti Dačice 

Cíl projektu:  

Zvýšení bezpečnosti.         

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající jednosměrná komunikace bez chodníků nevyhovuje bezpečnostním a kapacitním požadavkům.   

Předpokládaný termín realizace:   2017-2020 Předpokládané náklady:  5.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

63. 

Název projektu:  

Rozšíření obytné zóny v lokalitě U Stadionu 

Cíl projektu:  

Rozšíření ploch pro bytovou nebo rodinnou výstavbu.          

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Stávající nabídka ploch pro bytovou nebo rodinnou výstavbu je dlouhodobě nedostačující.    

Předpokládaný termín realizace:   2018-2025 Předpokládané náklady:  50.000.000,-   
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Číslo projektu: 

64. 

Název projektu:  

Protipovodňová opatření v Dačicích 

Cíl projektu:  
Ochrana před povodněmi. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

V Dačicích jsou vytipovány rizikové lokality, kde je potřeba výstavba protipovodňových stěn.  

Předpokládaný termín realizace:   2015-2018 Předpokládané náklady: 6.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

65. 

Název projektu:  

Výstavba naučných stezek vč. mobiliáře 

Cíl projektu:  
Podpora cestovního ruchu. 

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

K lednu 2015 nejsou v Dačicích vyřešeny žádné naučné stezky.   

Předpokládaný termín realizace:   2015-2020 Předpokládané náklady: 3.000.000,-   

 

Číslo projektu: 

66. 

Název projektu:  

Vytvoření průmyslové zóny Karlov - Bílkov 

Cíl projektu:  
Podpora podnikání.  

Současný stav a zdůvodnění projektu:  

Průmyslová zóna ve zmíněné lokalitě byla na její malé části již zrealizována. Jedná se o další rozvoj této lokality.  

Předpokládaný termín realizace:   2016-2025 Předpokládané náklady: 50.000.000,-   

 

 


