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1 Obecná charakteristika 
Město Jemnice se nachází v jižní části Kraje Vysočina, přímo sousedí se západní částí Jihočeského 
kraje. Jedná se spíše o menší město čítající přibližně 4 200 obyvatel, které je značně vzdálené od 
krajského města (přibližná vzdálenost je 50 km). První písemné zmínky je možné datovat do 
13. století (zápis v kouřimské kronice z roku 1226), nicméně nálezy z období 40 – 10 tisíc př. n. l. 
dokládají, že toto místo bylo osídleno již v době mladého paleolitu. 

Obrázek 1: Obecná poloha města Jemnice v rámci České republiky 

 
Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Jemnice spadá podle geomorfologického členění do Česko-moravské subprovincie, do oblasti 
Českomoravská vrchovina a celku Jevišovická pahorkatina, jehož nejvyšším vrcholem je Zadní hora 
(634 m n. m.). Město se rozkládá v nadmořské výšce 470 m n. m., nejvyšším bodem je Inženýrský 
kopec s výškou 602 m n. m. Jemnice leží na břehu Želetavky, levostranného přítoku řeky Dyje. 

Jak už samotná poloha města napovídá, Jemnice patřila k městům s vyšším počtem židovských 
obyvatel, podobně jako nedaleká Třešť. Nicméně většina historických památek spjatá s židovskou 
náboženskou tradicí byla zbourána, dnes se zde nachází pouze židovský hřbitov. V povědomí široké 
veřejnosti je město spjato s firmou dodávají čaje na český trh, Jemča Jemnice, která byla založena 
v roce 1958. 
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Obrázek 2: Město Jemnice a jeho místní části v roce 2014 

 

Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Město Jemnice, čítající rozlohu 3 249 ha, se skládá kromě samotného města také ze dvou místních 
částí – Panenská a Louka. Přibližně dvě třetiny půdy katastru města jsou využívány pro zemědělské 
účely (1 999 ha zemědělské půdy), z čehož 90 % je využíváno k rostlinné výrobě (1 784 ha orné půdy) 
a 144 ha slouží k výrobě živočišné (trvale travnaté plochy). Přibližně 1 % území města připadá na 
vodní plochy (42 ha). Jemnice se všemi místními částmi zabírá 54 ha (přibližně 1,6 % katastru města).  

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 mělo k 31. 12. 2013 celkem 4 133 obyvatel. Na počátku sledovaného období, v roce 1991, žilo 
v Jemnici o více než 1 800 obyvatel více. Jak je z grafu 1 patrné, největší úbytek obyvatel nastal 
v první polovině 90. let 20. století, kdy se populace snížila za tři roky o přibližně 1 600 obyvatel. Tento 
razantní pokles je částečně způsoben administrativními změnami do roku 1992. I přes přepočet na 
současné administrativní členění města je patrný razantní úbytek obyvatel na počátku sledovaného 
období. Od roku 1993 je trend více méně stabilní a počet obyvatel se pohybuje přibližně okolo 4 400 
obyvatel, nicméně v posledních třech letech je zde patrný pozvolný úbytek obyvatel města. 

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

V grafu 2 jsou zachyceny počty obyvatel města Jemnice a jeho místních částí v roce 2011. 
V samotném městě žije přibližně 96 % všech obyvatel (4  126), v místních částech Louka a Panenská 
shodně pouze 2 % (podle SLDB z roku 2011 jen 83 a 84 obyvatel).   

Graf 2: Počet obyvatel ve městě Jemnice a v jednotlivých místních částech v roce 2011 

4126

83 84

Jemnice

Louka

Panenská

 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 



   
 

 
11 

 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel Jemnice 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 mezi roky 2000 a 2013 se přirozený přírůstek dostal několikrát do kladných hodnot. V roce 
2001 a následně po dobu 5 let od roku 2003, což bylo způsobeno primárně velkým migračním 
přírůstkem v jednotlivých letech. Od roku 2008 je patrný návrat do záporných hodnot ukazatele, 
který je způsoben především velkým počtem vystěhovalých lidí z Jemnice (postupné klesání 
migračního salda je zřejmé již od roku 2006). V současnosti se celkový přírůstek obyvatel města 
pohybuje ve značně záporných hodnotách – v roce 2013 dosáhla hodnota ukazatele čísla -62.  

Ochota migrovat je v České republice obecně nízká a lidé často preferují dojíždění (i na větší 
vzdálenosti) než změnu místa bydliště. Přesto lze sledovat od začátku nového století úbytek populace 
v důsledku migrace (v 90. letech bylo celkové migrační saldo kladné), který je ve městě Slavonice 
spojen především s nedostatkem pracovních míst, a to nejen pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu 
(odchod mladých, vzdělaných lidí z města), ale také pro obyvatele kvalifikované pro práci 
v průmyslovém sektoru, který byl ve městě po celospolečenských změnách v roce 1989 postupně 
utlumen.  

Graf 3: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva v letech 2000-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.2 Vývoj porodnosti 
V grafu 4 je zachycen vývoj počtu narozených dětí ve městě Jemnice mezi roky 1993 a 2013. Od 
počátku sledovaného období je patrný trend postupného snižování počtu narozených dětí, během 
7 let klesl tento počet přibližně o 30 dětí. Toto období, reprezentující úbytek, naopak střídají roky 
relativně se zvyšujícího počtu narozených dětí, kdy se ukazatel víceméně stabilizuje okolo hodnoty 
40 dětí za rok (střídání úbytku a nárůstu v jednotlivých letech je patrné z grafu). V roce 2008 opět 
zaznamenáváme pokles počtu narozených, který pokračuje až do roku 2012, nicméně trend mírného 
poklesu je v současnosti odvrácen. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují počet narozených dětí, 
v případě města Jemnice se projevují zejména:    
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• Vliv migračního chování, kdy převazuje 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 pronatalitní politiky státu, která do určité míry ovlivňuje chování lidí v oblasti porodnosti 
a plodnosti. Při vhodně zvolených podpůrných opatřeních, například pro mladé rodiny 
s dětmi, se tato opatření kladně podepisují na stavu narozených dětí ve směru nárůstu. 

• 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 
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. 

Vývoj počtu narozených dětí ve městě Jemnice je relativně nepříznivý, pokud tuto charakteristiku 
proložíme lineárním trendem, zjistíme, že pokles počtu narozených dětí je relativně strmý. Od roku 
1993 kles počet narozených dětí z 62 na hodnotu 43 narozených dětí v roce 2013. 

Graf 4: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti ve městě Jemnice mezi roky 1993-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Druhým zaznamenaným ukazatelem v grafu 4 je hrubá míra porodnosti2. Tato charakteristika udává, 
kolik se v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel daného území. Křivka hrubé míry 
porodnosti je téměř totožná s vývojem počtu narozených dětí ve městě. V roce 1993 dosahovala 
hrubá míra porodnosti nejvyšších hodnot v celém sledovaném období (14,15 ‰), naopak v roce 1999 
hodnota klesla nejníže (5,97 ‰). V současnosti připadá přibližně 10 dětí na 1 000 obyvatel Jemnice. 

                                                        

2 Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31. 12. daného sledovaného roku 
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Srovnáme-li vývoj hrubé míry porodnosti s vyššími územními celky, je patrný strmější pokles 
v 90. letech 20. století a následné držení míry na celkově nižších hodnotách v průběhu prvního 
desetiletí nového tisíciletí. 

V posledním zaznamenaném roce je patrný nárůst hrubé míry porodnosti, ale zatím nelze 
jednoznačně určit, jedná-li se o výkyv nebo o počátek nového trendu. 

Graf 5: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) ve městě Jemnice 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 Jemnice 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 na grafu 6, ve kterém je patrná mírná převaha podílu mužů ve věku 0-14 let a 
naopak značná převaha podílu žen v poproduktivním věku (60,9 %). Tato situace je způsobena nižší 
nadějí dožití u mužů, než u žen. 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 

0-14 281 276 557 

15-65 1437 1443 2880 

65+ 272 424 696 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Věková struktura obyvatelstva města je v současné době příznivá, především díky podílu produktivní 
složky. Obyvatelé ve věkovém rozmezí 15 – 64 let jsou zastoupeni 70 %, předproduktivní složka 
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obyvatel je zastoupena přibližně 14 %. Již dnes převyšuje poproduktivní složka obyvatel složku 
předproduktivní a tento trend bude i nadále pokračovat. Je tedy nutné do budoucna počítat s větším 
podílem závislé složky obyvatel (před-/po- produktivní) na produktivní části, což bude mít za následek 
zhoršení věkové struktury obyvatel Jemnice a s ní související dopady na ekonomickou a sociální 
situaci ve městě. 

Graf 6: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Z grafu 7 je patrné, že ve všech částech města Jemnice převažuje podíl žen. Tato skutečnost bude 
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. 

Graf 7: Struktura obyvatelstva podle pohlaví ve městě Jemnice a v jednotlivých místních částech v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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Změnu rozložení skupin obyvatelstva podle hlavních věkových skupin a pohlaví v posledních 13 letech 
zachycuje graf 8. Z něj je patrné, že počet obyvatel v předproduktivním věku od začátku nového 
tisíciletí relativně rychle a stabilně klesá v důsledku počtu nově narozených dětí. Z předproduktivní 
složky se postupně obyvatelstvo „přelilo“ do složky produktivní, jejíž počet stoupal až do roku 2010. 
Po tomto roce je patrný rychlý pokles a opět „přelití“ části obyvatel z této složky do složky 
poproduktivní. 

Graf 8: Vývoj počtu mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích mezi roky 2000 a 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Největší změnou je úbytek obyvatel v předproduktivní složce, kdy se od roku 1991 do roku 2011 
počet obyvatel snížil o více než 400 osob. Tento trend je následně částečně vyrovnán v produktivní 
složce, kde naopak přibylo více jak 300 obyvatel. Změna nastala taktéž i v poproduktivní složce 
obyvatel, kdy došlo k nárůstu obyvatel starších 64 let přibližně o 150 osob. Tento vývoj tedy dokládá 
zvyšující se trend indexu stáří a v nejbližších letech je možné očekávat ještě vyšší hodnoty. 

Srovnáme-li věkovou strukturu obyvatel města Jemnice s hierarchicky vyššími územními celky, je 
patrné, že město mělo v roce 2011 podprůměrný podíl obyvatel ve věku 65+ (rozdíl činní 1,3 p.b. 
v případě kraje a 0,7 p.b. v případě České republiky) a podprůměrný podíl obyvatel 
předproduktivního věku (rozdíl činní pouze 0,5, respektive 0,2 p.b.). Naopak byl patrný nadprůměrný 
počet obyvatel města v produktivní složce, oproti vyšším celkům. Jak je ale patrné z grafu 8, v letech 
2012 a 2013 se již projevil další pokles předproduktivní a produktivní složky a naopak nárůst složky 
poproduktivní. 
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Graf 9: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 - podíly věkových skupin (%) a srovnání s Krajem 
Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Srovnání věkových struktur obyvatel v jednotlivých částech města Jemnice, respektive jejich podíly, 
zobrazuje graf 10. Největší zastoupení předproduktivní složky obyvatel má místní část Panenská 
(přibližně 15,5 %) a zároveň tatáž místní část má nejmenší podíl poproduktivní složky obyvatel 
(pouze 9,5 %). Naopak nejméně dětí a mládeže ve věku 0-14 let žije v části Louka (pouze 3,6 %) a 
zároveň tato místní část dosahuje nevyšších hodnot podílu obyvatel poproduktivní složky (téměř 
23 %). U všech sledovaných částí města je podíl produktivní složky obyvatel více než 70%.  
 

Graf 10: Věková struktura obyvatel města Jemnice a jednotlivých místních částí v roce 2011 – podíly věkových 
skupin (%) 

 
 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto 
případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let 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 sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v 
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populaci. V roce 2011 byla hodnota indexu stáří pro Jemnici 106,6. Když tento index porovnáme s 
průměrnými hodnotami mikroregionu, kraje i celé České republiky, lze konstatovat, že se jedná o 
podprůměrnou hodnotu.   

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

území 1991 2001 2011 

Jemnice 46,4 67,7 106,6 

Jemnický mikroregion 63,9 82,3 113,8 

Region Renesance 56,4 77,1 111,1 

Kraj Vysočina 57,2 81,8 112,6 

Česká republika 62,0 87,2 109,6 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Při srovnání vývoje indexu stáří města Jemnice s ostatními vyššími územními jednotkami je patrný 
velice podobný vývoj reprezentovaný postupným nárůstem této hodnoty, která v současné době 
velice často převyšuje hraniční hodnotu 100. Jemnice se během sledovaného období vždy řadila 
k územím s nejnižší hodnotou indexu stáří, v roce 1991 s hodnotou 45, v roce 2001 byla hodnota 
indexu 67. Od roku 1991 do roku 2001 si Jemnice udržovala značný odstup i od krajských a 
republikových průměrů, nicméně po roce 2001 se těmto hodnotám více přibližovala. V současnosti je 
již rozdíl mezi hodnotou indexu pro ČR a město Jemnice relativně malý (rozdíl činní přibližně 3 p.b.).  

Graf 11: Srovnání vývoje indexu stáří ve městě Jemnice 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 například o 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 12 a 13 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel města Jemnice vykazuje řadu 
společných rysů s věkovou pyramidou Kraje Vysočina, respektive s věkovou pyramidou České 
republiky. Pokles počtu nově narozených obyvatel na počátku 30. let 20. století spojený 
s hospodářskou krizí můžeme pozorovat u všech pyramid výrazným zúžením na jejich samotném 
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vrcholu (způsobené samozřejmě v nejvyšší míře vymíráním této kohorty v důsledku vysokého věku, 
ale zároveň i absolutně nižšími počty obyvatel v těchto kohortách). Následně je na všech třech 
územích patrný postupný nárůst obyvatel vrcholící v období konce druhé světové války a 
normalizace. Velice podobně se podepsal na věkové pyramidě i vývoj v 90. letech 20. století, kdy 
dochází k celospolečenským změnám, především k propadům porodnosti a plodnosti, které jsou na 
území města Jemnice stejné jako na území kraje a republiky (vzhledem k předchozím rokům).   

Graf 12: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Jemnice ve srovnání s Krajem Vysočina 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Poznámka: data za území města Jemnice dostupná k 26. 3. 2011, k území Kraje Vysočina k 31. 12. 2011 

Základna věkové pyramidy se v současnosti stále zužuje a dostává se pomalu k minimu podílu 
zastoupení jednotlivých věkových kategorií (nejmenší podíl má stále kategorie vyšších věkových 
skupin). Vývoj od začátku 21. století je v Jemnici značně odlišný, než vývoj vyšších územních celků. Na 
úrovni kraje i celé republiky dochází mezi roky 2000-2004 ke stabilizaci a následnému vzestupu, kdy 
tzv. děti Husákových dětí (tedy potomci obyvatel narozených v 70. letech) zakládají rodiny. Ve městě 
můžeme ale pozorovat neustále se zmenšující základnu, na které se značně podepsaly jednak výše 
zmíněné obecné vlivy (související především s porodností a plodností) a jednak velké migrační úbytky 
obyvatel.  
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Graf 13: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Jemnice ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V nejbližších letech můžeme očekávat změny ve směru nárůstu počtu dětí a tedy zlepšení věkové 
pyramidy v jejich základech, nicméně se bude jednat o ojedinělé ročníky. Ve výsledku můžeme velice 
pravděpodobně očekávat stále klesající tendenci, která bude zapříčiňovat zhoršující se věkovou 
pyramidu.  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. 

2.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 jsou nejvíce zastoupeni lidé vyučení a lidé se 
středoškolským vzděláním bez maturity, přibližně 40 %. Druhým nejvyšším podílem jsou zastoupeni 
obyvatelé s úplným středoškolským vzděláním s maturitou (27 %) a třetím pak obyvatelé se 
základním vzděláním (22 %). Jedná se o vcelku velkou skupinu obyvatel, která má určitý potenciál ve 
vztahu k nabídce pracovní síly a trhu práce. Pokud se podíváme na nejvíce vzdělané obyvatele 
(vysokoškolské), ti jsou zastoupeni přibližně 270 lidmi, což tvoří 8% podíl.  
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Graf 14: Struktura obyvatel města Jemnice podle vzdělání (2011) 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V průběhu 20 let došlo k menším změnám ve vzdělanostní struktuře obyvatel města Jemnice. 
V grafu 15 je možné pozorovat obecný trend, kdy dochází k úbytku podílu obyvatel pouze se 
základním vzděláním, v Jemnici se jedná o úbytek ve sledovaném období o téměř 15 p.b. Tento 
úbytek je vyrovnáván nárůstem počtu obyvatel s vyšším než základním vzděláním. Největší nárůst 
zaznamenala složka obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou, došlo ke zvýšení absolutního 
počtu o 300 osob, tedy o 6,4 p.b., u ostatních kategorií se jedná o nárůst kolem 3 p.b. 

Ve srovnání s celorepublikovými i krajskými podíly jednotlivých vzdělanostních skupin obyvatelstva je 
ve městě Jemnice patný nadprůměrný podíl obyvatel s nižšími stupni vzdělání (se základním 
vzděláním, vyučení a středoškolsky vzdělání bez maturity) a s úplným středoškolským vzděláním. 
Město Jemnice má o téměř 5 p.b. nižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve srovnání 
s Českou republikou.  

Graf 15: Struktura obyvatelstva města Jemnice podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 - relativní podíly (%) a 
srovnání s Krajem Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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Následující tabulka podává přehled o podílech obyvatel v jednotlivých skupinách podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání pro město Jemnice a vyšší územní celky. 

Tabulka 3: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva města Jemnice 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 (%) 

Jemnice 0,3 21,9 39,6 27,2 3,4 7,7 

Jemnický mikroregion 0,5 26,4 41,8 22,3 2,8 6,1 

Region Renesance 0,4 22,4 41,9 24,2 3,6 7,5 

Kraj Vysočina 0,4 19,1 38,6 27,9 4,1 9,8 

Česká republika 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 Jemnice 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 této části 
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 okolo průměru ve výši 501 subjektů za sledované období. Od roku 2010 tak ve 
městě Jemnice poklesl celkový počet subjektů se zjištěnou aktivitou o 17 jednotek. 

V období 2010 – 2013 dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových registrovaných 
subjektech ve sledovaném období 2010 – 2013 hodnotě 60,2 %. 

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

Graf 16: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Jemnice 
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 35 % z celkových 483 subjektů se zjištěnou 
aktivitou v roce 2013. 
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Graf 17: Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) v roce 2013 

 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tabulka 4: Podnikatelské subjekty ve městě Jemnice podle typu organizace v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 2 

Obchodní společnosti - počet subjektů 44 

Družstevní organizace - počet subjektů 7 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 568 

Svobodná povolání - počet subjektů 67 

Ostatní právní formy - počet subjektů 70 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 5: Srovnání míry podnikatelské aktivity ve městě Jemnice s vyššími územními celky 

místo počet obyvatel počet ekonomických subjektů počet subjektů na 1000 obyvatel 

Česká republika 10 517 408 2 708 345 257 

Kraj vysočina 510 209 107 781 211 

Jemnice 4 133 818 197 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Regionální informační servis, www.risy.cz, počet obyvatel a ekonomických subjektů k 31 3.2014 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty ve městě Jemnice podle počtu zaměstnanců v roce 2013 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 317 

Počet subjekty s 1-9 zaměstnanci- mikro podniky 50 

Počet subjekty s 10-49 zaměstnanci- malé podniky 24 

Počet subjekty s 50-249 zaměstnanci- střední podniky 4 

Počet subjekty s >249 zaměstnanci- velké podniky 1 

Neuvedeno 422 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 
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Tabulka 7: Největší zaměstnavatelé ve městě Jemnice   

Název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti kategorie počtu 

zaměstnanců 
EGSTON SYSTEM 
ELECTRONIC, spol. s r.o. 

Společnost s ručením 
omezeným Výroba elektronických součástek  100-199 

Základní škola v Jemnici, 
příspěvková organizace Příspěvková organizace Základní vzdělávání na druhém stupni 

základních škol 50-99 

EMPO HOLZ, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Výroba pilařská a impregnace dřeva 50-99 

Tata Global Beverages 
Czech Republic a.s. Akciová společnost  Zpracování čaje a kávy 50-99 

Jemnická Stavba, a.s. Akciová společnost  Výstavba bytových a nebytových budov  50-99 

PATEB s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Ústavní zdravotní péče  25-49 

Město Jemnice Město – městský úřad Všeobecné činnosti veřejné správy 25-49 
Správa majetku města, 
s.r.o. 

Společnost s ručením 
omezeným 

Správa nemovitostí na základě smlouvy 
nebo dohody 25-49 

EMPO spol. s r.o. Společnost s ručením 
omezeným Silniční nákladní doprava 25-49 

ROAKTIV s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a 
tabákových výrobků v nespecializovaných 
prodejnách    

25-49 

KOVA Jemnice s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n. 25-49 

KVIS B+S s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Výroba ostatních svrchních oděvů   25-49 

Antonín Hotový 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Výroba pracovních oděvů 25-49 

BaN STAV s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a 
plyny 25-49 

ZEOBS, spol. s r.o. Společnost s ručením 
omezeným Smíšené hospodářství 25-49 

Mateřská škola v Jemnici, 
příspěvková organizace Příspěvková organizace Předškolní vzdělávání 20-24 

DETAIL PLUS s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Obrábění 20-24 

Dětský domov, Jemnice, 
Třešňová 748 Příspěvková organizace Ostatní pobytové služby sociální péče 10-19 

Miloslav Nevrkla 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Pronájem a leasing ostatních výrobků pro 
osobní potřebu a převážně pro domácnost  10-19 

Aleš Kasal 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 10-19 

PRESTO TRANS s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Silniční nákladní doprava 10-19 

Ing. Miroslav Stejskal 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

  10-19 

Karla Chalupová 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a 
tabákových výrobků v nespecializovaných 
prodejnách    

10-19 

ECOREM s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Nespecializovaný velkoobchod 10-19 
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Název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti kategorie počtu 

zaměstnanců 

Luboš Karásek 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Výroba kuchyňského nábytku 10-19 

Družstvo Sopron Družstvo Obrábění 10-19 

SONEKA, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 10-19 

Na Pořadí 314 s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Výroba pilařská a impregnace dřeva 10-19 

František Neshyba 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Výstavba bytových a nebytových budov  10-19 

Zbyněk Čech 
Zemědělský podnikatel - 
fyzická osoba nezapsaná v 
obchodním rejstříku 

Pěstování plodin jiných než trvalých  10-19 

Zdroj: RES, ČSÚ 2014 

Největším zaměstnavatelem v Jemnickém mikroregionu je společnost MOTORPAL  a.s., která má ale 
sídlo v Jihlavě a není tedy uvedena v tabulce výše. Historie společnosti sahá až do roku 1946 a 
zaměstnává přes 300 zaměstnanců. Výrobní profil společnosti je zaměřen na oblast vstřikovacích 
systémů pro dieselové motory a přesné strojírenství. Dalším významným zaměstnavatelem je 
společnost Egston System Electronic spol. s r.o. se 120 zaměstnanci pracujícími v oblasti elektroniky a 
SWN Moravia s.r.o. Druhá jmenovaná společnost vyrábí různé druhy schodišť dle specifických 
požadavků svých klientů. 

Podle územního plánu jsou v současnosti na území města Jemnice lokalizovány tři areály průmyslové 
výroby: u Černého mostu, U Motorpalu a u nádraží ČD. Všechny tři lokality jsou stabilizované, u 
lokality u Černého mostu se počítá s rozšiřováním severozápadně a jihozápadně od stávajících ploch. 
Průmyslový areál u Motorpalu má být dle ÚP propojen s bývalými kasárnami, je zde počítáno 
s přestavbou pro průmyslovou výrobu3. 

 

                                                        

3 Zdroj: Územní plán města Jemnice, dostupný na http://www.mesto-jemnice.cz/ 



   
 

 
26 

 

4 Trh práce 
4.1 Nezaměstnanost 
Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Jemnice v posledních letech dobře reflektuje hospodářský a 
ekonomický stav a tento trend je srovnatelný s hierarchicky vyššími územními celky. Z grafu 18 je 
patrné, že až do roku 2007 měl vývoj nezaměstnanosti klesající tendenci, ta se ovšem změnila v roce 
2008, kdy nastala hospodářská krize, která se projevila zvýšením podílu nezaměstnaných osob. 
V následujících dvou letech došlo k mírnému poklesu nezaměstnanosti, která ovšem od roku 2011 
opět narůstá.  

V následujícím grafu je zachycen vývoj dvou charakteristik nezaměstnanosti. První je registrovaná 
míra nezaměstnanosti (MN)4, která byla Českým statistickým úřadem a Ministerstvem práce a 
sociálních věcí sledována do roku 2011. Od tohoto roku došlo ke změně metodiky sledování úrovně 
nezaměstnanosti, kdy začal být sledován ukazatel nový, tzv. podíl nezaměstnaných osob5. Tento 
ukazatel byl pak zpětně dopočítán do roku 2008, nicméně pouze pro vyšší územní celky.  

Graf 18: Srovnání vývoje ukazatelů nezaměstnanosti ve městě Jemnice s vyššími územně-správními jednotkami 
v letech 2005-2013 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014 

                                                        

4 Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle 
5 Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 
stejném věku 
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Křivka počtu dosažitelných uchazečů6 o zaměstnání koresponduje s mírou nezaměstnanosti, nicméně 
počet uchazečů na jedno volné pracovní místo je v posledních letech rozdílný. V letech do roku 2007 
dochází k poklesu dosažitelných uchazečů a poklesu uchazečů na jedno volné pracovní místo, naopak 
dochází k nárůstu obou zmiňovaných charakteristik až do roku 2009. Od tohoto roku opět klesá míra 
nezaměstnanosti a je následována dosažitelnými uchazeči, nicméně je možné pozorovat neustále se 
zvyšující počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, kdy v roce 2011 dosahuje hodnoty uchazečů o 
zaměstnání. V roce 2011 se o práci ucházelo celkem 218 obyvatel města a registrovaná míra 
nezaměstnanosti7  byla na hodnotě 10,4 %.  

Graf 19: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  ve městě Jemnice v letech 
2005-2011 
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

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 osob8. 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 2013 ve 
městě (není možné starší a nový ukazatel srovnat). V roce 2014 se podíl nezaměstnaných osob 

                                                        

6 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 apod..) 
7 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) 
8 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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v Jemnici pohyboval okolo 7,9 % (k 31. 3.). Ve srovnání s hierarchicky vyššími územními celky 
dosahuje Jemnice krajského průměru (7,9 %) a nižšího podílu než průměr České republiky (8,2 %).  

Více než 16 % lidí ucházejících se o zaměstnání v roce 2011 tvořili obyvatelé v předdůchodovém a 
důchodovém věku a více než pětinu uchazečů o práci tvořili lidé ve věku do 24 let, tedy především 
absolventi škol. Téměř třetinu tvořili lidé, kteří byli registrovaní na úřadu práce více jak rok, jednalo 
se v součtu o 64 obyvatel. 
 
Tabulka 8: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 247 232 227 

Uchazeči se zdravotním postižením 19 20 26 
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 238 225 218 

Míra nezaměstnanosti (%) 11,37 10,75 10,42 
Uchazeči na 1 volné místo 27,4 58 227 

struktura uchazečů podle 
věku 

mladiství - . . 
do 19 let 8 8 15 
20 - 24 let 34 31 33 
25 - 29 let 29 20 23 
30 - 34 let 34 28 26 
35 - 39 let 24 28 21 
40 - 44 let 22 21 21 
45 - 49 let 27 26 26 
50 - 54 let 34 27 27 
55 - 59 let 29 37 34 
60 a více let 6 6 1 

struktura uchazečů podle 
vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní 
vzdělání - 2 1 
základní vzdělání 43 46 45 
střední odborné vzdělání s výučním 
listem 142 129 114 
úplné střední vzdělání 44 41 51 
vyšší odborné vzdělání 2 - - 
vysokoškolské vzdělání 16 14 16 
absolventi škol 15 18 26 

struktura uchazečů podle 
délky nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 102 107 93 
3 - 6 měsíců* 62 45 42 
6 - 9 měsíců* 26 10 19 
9 - 12 měsíců* 18 19 10 
12 - 24 měsíců* 32 34 31 
24 a více měsíců 7 17 32 

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

K 31.30.2014 bylo evidováno 241 uchazečů o práci. Z toho 22 uchazečů byli osoby se zdravotním 
postižením. Průměrný věk uchazečů o práci byl 39,8 let. Celkem 38 uchazečů (15,8 %) bylo 
registrováno na úřadu práce déle než 24 měsíců. 
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4.2 Ekonomická aktivita obyvatelstva 
 

Míra ekonomické aktivity9 ve městě Jemnice dosáhla v roce 2011 hodnoty 55,1 %. Oproti 
celorepublikové míře (56,8 %) a míře pro Kraj Vysočina (56,5 %) se jedná o hodnotu nižší. Podle dat 
ze SLDB 2011 tvořili největší podíl zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel ve městě Jemnice 
lidé v kategorii „zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající“ (94% podíl). V této 
kategorii jednoznačně dominovali zaměstnanci (79 %) a například 13 % bylo lidí pracujících na vlastní 
účet. Naopak nejméně byli zastoupeni pracující studenti a učni, kterých ke konci března bylo ve 
městě evidováno 27 (přibližně 1 %). 

Tabulka 9: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  Celkem Muži Ženy 
Ekonomicky aktivní celkem 2 031 1 117 914 

v tom: 

zaměstnaní 1 813 1 023 790 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 1 439 753 686 

zaměstnavatelé 66 46 20 

pracující na vlastní 
účet 237 190 47 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a 
učni 27 18 9 

pracující důchodci 54 36 18 

ženy na mateřské 
dovolené 31 - 31 

nezaměstnaní 218 94 124 

Ekonomicky neaktivní celkem 2 095 855 1 240 

z toho 
nepracující důchodci 978 367 611 
žáci, studenti, učni 751 346 405 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 167 87 80 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Podíl pracujících studentů a učňů je vyšší než tento podíl pro Jemnický mikroregion, Region 
Renesance a Kraj Vysočina, nicméně stále nižší než je celorepublikový podíl. I podíl pracujících 
důchodců a žen na mateřské dovolené je oproti České republice nižší. Naopak vyšší je podíl hlavní 
skupiny „zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající“.  

 

 

 

 

 

                                                        

9 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 
let 
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Tabulka 10: Srovnání počtů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích města 
Jemnice 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 (%) 

Jemnice 93,8 1,5 3,0 1,7 1 813 
Jemnický mikroregion 94,5 1,1 2,7 1,7 4 345 
Region Renesance 93,8 1,2 3,1 1,8 23 385 
Kraj Vysočina 93,0 1,3 3,7 2,0 220 743 
Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580 714 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Největší podíl na zaměstnaných obyvatelích města Jemnice měli lidé pracující v průmyslu (38 %), 
následováni kategorií stavebnictví se 7% zastoupením. Tabulka 11 přináší srovnání podílů 
zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství pro město Jemnice, Kraj Vysočina a Českou 
republiku. Jsou zde patrné velké rozdíly v jednotlivých sektorech vůči krajským, ale i republikovým 
průměrům, naopak v jiných oblastech se město Jemnice těmto průměrům přibližuje. Například 
zaměstnanost v priméru je ve městě nižší (4,7 %), než je krajský průměr (6,3 %), ale ve srovnání 
s celorepublikovým průměr (2,7 %) se jedná o hodnotu vyšší, což je ovšem typické pro Kraj Vysočina. 
V oblasti terciéru se zaměstnanost více či méně blíží daným průměrům, především záleží na typu 
služeb. Relativně vysoká zaměstnanost se nachází v oblasti dopravy a skladování (6,1 %) a vzdělávání 
(6,8 %), kdy u obou sektorů dochází k převýšení krajských a i celorepublikových průměrů. V ostatních 
oblastech terciéru je hodnota zaměstnanosti nižší, než je republikový průměr.  

Tabulka 11: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství ve městě Jemnice (2011) ve srovnání 
s Krajem Vysočina a Českou republikou 

 Jemnice (%) Kraj Vysočina (%) Česká republika (%) 

zemědělství, lesnictví, rybářství 4,7 6,3 2,7 

průmysl 39,0 32,9 25,4 

stavebnictví 7,4 7,2 6,8 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 8,5 9,1 10,2 

doprava a skladování 6,1 5,0 5,6 
ubytování, stravování a pohostinství 2,5 2,5 3,1 

informační a komunikační činnosti 0,7 1,4 3,0 

peněžnictví a pojišťovnictví 1,4 1,6 2,5 

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

3,5 4,8 7,8 

veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 4,9 5,2 5,9 

vzdělávání 6,8 6,0 6,0 
zdravotní a sociální péče 5,3 6,4 6,5 

nezjištěno 7,2 9,2 11,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Srovnáme-li podíl ekonomických subjektů a podíl zaměstnaných v sektorech národního hospodářství, 
je patrná výrazná disproporce v oblasti průmyslu (tedy menší podíl počtu subjektů a vyšší podíl počtu 
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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 Jemnici 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 města Jemnice se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví. Vypočtená hodnota byla 
očištěna o počty vyjíždějících a dojíždějících obyvatel.  

Tabulka 12: 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 85 68 16 2 1,5 

průmysl 707 69 227 137 11,6 
stavebnictví 135 100 27 16 1,5 

velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

155 98 35 16 1,8 

doprava a skladování 110 18 25 14 6,7 

ubytování, stravování a 
pohostinství 45 17     2,6 

informační a komunikační činnosti 13 7     1,9 

peněžnictví a pojišťovnictví 25 15     1,7 

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

63 40     1,6 

veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 89 4     22,3 

vzdělávání 124 4 15 24 28,8 

zdravotní a sociální péče 96 13 12 30 6,0 

nezjištěno 130 63     2,1 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

Ekonomická struktura obyvatel jednotlivých částí města Jemnice je nevyrovnaná. Například v místní 
části Louka a ve městě Jemnice je podíl zaměstnaných na celkovém počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel přibližně 90%, v místní části Panenská je pouze 82%. Naopak podíl zaměstnaných obyvatel 
v priméru v části Jemnice dosahuje 3 % (téměř totožný s celorepublikovým průměrem) a v částech 
Panenská a Louka 29, respektive 28 %. Z tabulky 13 je patrné, že převážná většina místních obyvatel 
pracuje v Jemnici a zhruba 22 % vyjíždí za prací mimo město.  
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Tabulka 13: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, počty zaměstnaných ve vybraných segmentech a počty 
vyjíždějících do zaměstnání mimo obec ve městě Jemnice a jednotlivých místních částech 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 

Jemnice 1 960 1 750 67 740 437 
Louka 42 39 11 11 7 

Panenská 29 24 7 5 10 
Jemnice - celek 2 031 1 813 85 756 454 
Zdroj: ČSÚ, czso.cz 

4.3 Vyjížďka a dojížďka za prací 
Z 1 813 ekonomicky aktivních zaměstnaných obyvatel města jich 454 vyjíždí za prací do jiného města. 
To z celkového počtu činí necelou jednu čtvrtinu. Suverénně nejvyšší podíl vyjíždějících pak dojíždí 
pracovat do blízkých Dačic (pouze 13 km), kde nacházejí zaměstnání zejména v některém z podniků 
zpracovatelského průmyslu. Do Dačic z Jemnice dojíždělo v roce 2011 celkem 120 osob, z toho 
převážná většina (114) denně. Zhruba obdobný počet lidí pak dojíždí za prací do Jihlavy a 
Modravských Budějovic (43, resp. 45) a i v těchto centrech dominuje zaměstnanost v sektoru 
zpracovatelského průmyslu. 

Graf 20: Počet vyjíždějících za zaměstnáním do jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém vyjíždějící pracují (2011) 
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Brno 0 0 7 1 0 2 3 2 1 2 18 

Dačice 1 0 71 0 2 5 2 1 15 9 106 
Jihlava 0 0 19 0 0 2 1 2 1 2 27 

Jindřichův Hradec 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 4 
Mladoňovice 0 0 20 0 0 1 0 0 1 0 22 
Moravské Budějovice 0 0 4 1 1 1 4 6 4 4 25 

Praha 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 9 
Slavonice 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 7 

Staré Hobzí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Třebíč 0 0 2 0 0 1 0 0 0 10 13 

Znojmo 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 

České Budějovice 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 

celkem 2 0 131 2 4 16 16 14 24 30 239 

podíl na celku (%) 0,8 0,0 54,8 0,8 1,7 6,7 6,7 5,9 10,0 12,6 100,0 
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 Jemnice, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 



   
 

 
34 

 

Město Jemnice je z hlediska dojížďkového salda relativně vyrovnané (spíše mírně ztrátové) – do 
města dojíždělo v roce 2011 (minimálně) 382 pracujících10. Nejsilnější proudy byly generovány z 
obcí Slavíkovice, Lhotice a Mladoňovice. Zhruba 52 % všech dojíždějících do města Jemnice tvoří 
ženy. Zaměstnání pak nacházejí převážně ve zpracovatelském průmyslu. 

Tabulka 14: Počet dojíždějící z jednotlivých obcí do města Jemnice a odvětví, ve kterém dojíždějící pracují (2011) 
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Budíškovice 1 0 10 0 1 1 1 5 0 0 19 
Dačice 0 0 8 0 0 1 2 2 3 3 19 

Dešná 0 0 18 0 0 1 1 2 0 1 23 

Třebětice 1 0 7 0 0 0 0 0 1 0 9 

Bačkovice 1 0 8 0 0 2 2 4 0 0 17 
Budkov 0 0 6 0 0 1 3 0 1 0 11 

Chotěbudice 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 

Jiratice 1 0 4 0 0 0 0 2 1 1 9 

Kdousov 0 0 6 0 0 4 4 0 0 0 14 

Kostníky 1 0 10 1 1 1 3 0 0 0 17 
Lhotice 4 0 12 0 0 3 6 2 3 0 30 

Menhartice 1 0 10 0 0 1 0 3 0 0 15 
Mladoňovice 1 0 13 0 0 3 4 0 1 2 24 
Moravské Budějovice 0 0 3 1 0 3 2 2 1 2 14 

Police 0 0 15 0 0 1 1 1 3 0 21 
Pálovice 1 0 9 0 0 1 1 0 1 1 14 

Radotice 2 0 19 2 0 1 0 0 0 0 24 

Slavíkovice 0 0 27 0 0 1 2 0 0 1 31 
Třebelovice 2 0 13 0 0 2 3 1 0 1 22 

Korolupy 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 12 
Vratěnín 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

celkem 16 0 221 4 2 27 35 25 15 12 357 

podíl na celku (%) 4,5 0,0 61,9 1,1 0,6 7,6 9,8 7,0 4,2 3,4 100,0 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob; 

                                                        

10 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 Jemnice, 2011 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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5 Infrastruktura a technická vybavenost 

5.1 Technická vybavenost obce  
Město Jemnice je plně vybaveno z hlediska napojení na veřejný vodovod, kanalizační síť a je 
plynofikováno. Město disponuje i vlastní čističkou odpadních vod, která byla v roce 2006 
zrekonstruována. Zdroje pitné vody je oblastní vodovod Třebíč, který vodu čerpá z v.n. Vranov. O 
provoz vodovodní a kanalizační sítě se stará firma Vodárenská akciová společnost, a.s., o údržbu a 
rekonstrukci se stará VaK Třebíč. Směsný komunální a separovaný odpad je vyvážen firmou A.S.A. 
Dačice, s.r.o. na skládku Borek u Dačic.11  

Vodovody 
Ve městě Jemnice existuje kompletní rozvodná síť, rozdělená na dvě tlaková pásma s vlastními 
vodojemy: VDJ Jemnice – DTP 1000 m3 (508,4 / 504,9 m n.m.), VDJ Jemnice – DTP 360 m3 
(508,4 / 504,9 m n.m.), VDJ Jemnice – HTP 1000 m3 (524,5 / 521,0 m n.m.). Řídícími jsou vodojemy 
DTP, plněné přes úpravnu vody ve Štítarech z oblastního vodovodu Třebíč. Místní podzemní zdroje 
vody jsou považovány za rezervní, povrchové zdroje vody Menhartice a Jemnice se nevyužívají. 
Vlastníkem vodovodu je město, vlastníkem skupinového vodovodu Svazek obcí VaK Třebíč a 
provozovatelem skupinového vodovodu je VAS a.s. Třebíč. 

Město Jemnice - V městské části Jemnice existuje kompletní rozvodná síť, se třemi vodojemy, 
plněnými z OV Třebíč. Místní podzemní zdroje vody jsou považovány za rezervní, povrchové zdroje 
vody Menhartice a Jemnice se nevyužívají. Stávající stav zásobení pitnou vodou ve městě Jemnice, 
městské části Jemnice je vyhovující, do budoucna jsou navrženy rekonstrukce stávajících ocelových 
řadů. 

Místní část Louka nemá vybudovaný veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni ze soukromých 
studní. Zásobení místní části Louka bude řešeno vybudováním místního veřejného vodovodu, který 
bude napojen přívodním řadem na rozvod městské části Jemnice. 

Místní část Panenská má částečně vybudovaný veřejný skupinový vodovod Pálovice - Panenská, 
napojený na místní zdroje - dva vrty o vydatnosti 0,7 l/sec. Voda je čerpána do VDJ Panenská 150 m3 
přes úpravnu vody, obec je zásobována gravitačně. V případě nedostatku vody je možné využívat 
i kopanou obecní studnu, nacházející se nad rybníkem v osadě Panenská. Část obyvatel je zásobena 
ze soukromých studní. Zásobení místní části Panenská bude dořešeno dokončením rozvodů místního 
veřejného vodovodu.12   

Kanalizace 
Provozovatel kanalizace je společnost VAS a.s., divize Třebíč. 

Jemnice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 4 000 obyvatel. Délka sítě je 
22 554 m. Splašky jsou svedeny na stávající mechanicko-biologické  ČOV v městské části s kapacitou 
6 000 EO.  

                                                        

11 http://www.asa-group.com 
12 Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 
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V roce 2007 byla uvedena do provozu rekonstrukce a intenzifikace ČOV, která byla realizována v 
rámci akce "Projekt ochrany vod v povodí řeky Dyje, akce č. 2, Jemnice - ČOV a kanalizace". Aerobně 
stabilizovaný kal je dále kompostován, zájmovým recipientem je řeka Želetavka. Provozovatelem ČOV 
je Vodárenská akciová společnost, a.s. divize Třebíč. 

Místní části Louka a Panenka nemají v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní 
vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V místní části není čistírna odpadních 
vod. 

Zásobování plynem elektrickou energií, spoje 
Město Jemnice a místní části Louka a Panenská jsou komplexně plynofikovány. V územním plánu 
města z roku 2010 se předpokládá prodloužení stávající plynovodní sítě pro rozvojové plochy ze 
stávající plynovodní sítě. Stávající plynovodní řady budou respektovány v celé své trase včetně svých 
ochranných a bezpečnostních pásem. 

Město a místní části jsou zásobovány elektrickou energií z kmenových linek VN 22 kV. Pro novou 
zástavbu jsou v územním plánu navrženy nové trafostanice včetně VN přípojek k nim. Územní plán 
předpokládá pokračování v kabelizace vedení VN ve městě. V případě potřeby budou navrženy 
přeložky vedení VN pro novou výstavbu. V územním plánu města je navržena plocha pro novou 
rozvodnu R110/22 kV Jemnice a dále je navržen koridor pro nové vzdušné napájecí vedení VVN 
2 x 110 kV Moravské Budějovice – Jemnice - Dačice.  

Řešeným územím prochází telekomunikační kabely a nacházejí se zde telekomunikační zařízení. 

5.2 Technická vybavenost domů a bytů 
Celkový počet domů ve městě v roce 2013 byl 1 128 s převažujícím podílem domů rodinných (91 %). 
Bytů bylo registrováno celkem 1 837, z toho 86 % obydlených. Jak je patrné z následující tabulky, 
v městských částech Louka a Panenská se počet domů a počet bytů shodují, na jeden dům tak 
připadá jedna bytová jednotka. Výskyt bytových domů je tedy výlučně vázán na město Jemnice. 

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

Část obce/místní 
část ZSJ 

Domy  Byty  
celkem rodinné ostatní celkem obydlené neobydlené 

Jemnice-celek   1128 1025 103 1837 1586 251 
Jemnice   1052 949 103 1753 1530 223 
  Jemnice-historické jádro 265 249 16 317 237 80 
  U sokolovny 94 77 17 213 192 21 
  Za léčebnou 302 255 47 626 571 55 
  Na Větrném kopci 129 117 12 245 229 16 
  Podolí 130 126 4 154 127 27 
  Předlísky 122 115 7 187 165 22 
  Městský les 5 5 0 5 4 1 
  U jemnické silnice 1 1 0 1 1 0 
  Nad stínadly 4 4 0 5 4 1 
Louka   36 36 0 42 29 13 
Panenská   40 40 0 42 27 15 
Zdroj: ČSÚ, Statistický lexikon obcí 2013 
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Graf 21: Druhy domů ve městě Jemnice a v jednotlivých místních částech v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Statistický lexikon obcí 2013 

Přípojku na plyn má pouze 66,9 % domů z celého města, 78,6 % (celkem 755) je jich napojeno na 
ústřední topení a přípojku na kanalizační síť má 85,3 % domů. K městskému vodovodnímu řádu je 
připojeno 96,0 % obydlených domů v Jemnici. 

Největší podíl z celkového počtu obydlených bytů (1 586 v Jemnici) podle užité energie k vytápění 
zaujímá topení pomocí plynu, ve městě dosahuje téměř 58,9 %. Na srovnatelné úrovni se pohybuje 
vytápění bytů pomocí dřeva (10,6 %), elektřiny (9,7 %) a uhlím, koksem a uhelnými briketami (9,6 %). 
Nejméně lidí využívá vytápění bytů energií z kotelny, která je mimo vlastní dům (jen 5,0 %). 

Obydlenost13 bytů v jednotlivých částech města je relativně rozdílná. Například samotná Jemnice má 
téměř 90% obydlenost bytů (i přes větší podíl objektů sloužících pro komerční a veřejné účely), 
naopak v místní části Panenská dosahuje obydlenost pouze 65 % (ze 42 bytů jich bylo obydleno 
alespoň jednou osobu pouze 27).   

Graf 22: Obydlenost bytů ve městě Jemnice a v jednotlivých místních částech v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Statistický lexikon obcí 2013 

                                                        

13 Obydlený byt je byt, ve kterém měla v rozhodný okamžik sčítání obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. 
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6 Napojení na dopravní infrastrukturu 
6.1 Napojení na silniční síť 
Z hlediska napojení města na páteřní silniční síť České republiky není situace v Jemnici příliš pozitivní. 
Město leží mimo hlavní komunikace a není přímo napojeno na žádnou silnici první třídy. Městem 
procházejí tři pozemní komunikace druhé třídy (152, 408 a 410), které na obou okrajích města 
zaúsťují do silnice č. 152 a středem Jemnice vedou jen v jednom úseku.  

Tabulka 16: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v Jemnici v roce 2010 

komu-
nikace úsek 

těžká 
motorová 

vozidla 

osobní a 
dodávková 
vozidla bez 
přívěsů i s 

přívěsy 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

všechna 
motorová 

vozidla 
celkem 

začátek úseku konec úseku 

152 6-5660 284 1 673 15 1 972 Jemnice - k.z. x s 15114 

152 6-5670 104 415 9 528 
hr.okr. 

Jindřichův 
Hradec - Třebíč 

Jemnice - z.z. 

152 6-5672 484 3 375 66 3 925 vyús. 408 do 
Slavíkovic Jemnice - k.z. 

152 6-5673 218 1 596 11 1 825 Jemnice - z.z. zaús.408 od 
Dačic 

152 6-5674 697 4 635 74 5 406 
vyús. 410 do 
Menhartic 

vyús.408 do 
Slavíkovic 

408 6-0126 413 1 410 14 1 837 Jemnice - z.z. zaús.410 od 
Chotěbudic 

408 6-0121 484 2 354 34 2 872 zaús.410 od 
Chotěbudic zaús.do 152 

408 6-0131 234 1 027 5 1 266 vyús.z 152 Jemnice - k.z 

410 6-3216 68 648 3 719 Jemnice - z.z. zaús.do 408 

410 6-3211 127 893 11 1 031 vyús.z 152 Jemnice - k.z. 

41015 6-7046 38 366 8 412 vyús.z 410 v 
Jemnici Jemnice - k.z. 

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

Právě silnice č. 152 (Nová Bystříce – Slavonice – Jemnice – Moravské Budějovice – Brno), vedoucí 
západovýchodním směrem, je jednou z nejvytíženější pozemních komunikací ve městě. Podle Sčítání 
dopravy z roku 2010 denně po této komunikaci projede v jednotlivých úsecích téměř 4 000 
motorových vozidel. Tato hodnota je značně ovlivněna i intenzitou na ostatních dvou silnicích II. třídy 
(vedení středem města jen v jednom úseku). To je patrné i z evidentně nejvytíženějšího úsek silnice 
č.  152 na ulici Tyršova, kde byla naměřena intenzita dopravy v intervalu 5 001 až 7 000 vozidel za 
den. Jedná se o úsek, kde dochází od jihovýchodu k napojení silnice č. 408 (Hevlín – Znojmo – 
Jemnice – Dačice). 
Silnice č. 410, vedoucí severojižním směrem, spojuje státní hranici s Rakouskou republikou a městem 
Želetava, odkud je dobré napojení na krajské město Jihlava (po silnici č. I/38) a potažmo i dálnici D1.  
Nejkratší napojení na dálniční síť města Jemnice je na dálnici D1 přes Jihlavu, vzdálenost činí přibližně 
57 km.  
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Obrázek 5: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v Jemnici v roce 2010 

 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 
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Obrázek 6: Schéma silniční sítě v okolí Jemnice 

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

Na území města Jemnice se nachází rozsáhlejší parkovací prostory zejména ve středu města. Přímo 
na náměstí Svobody se nachází parkoviště s kapacitou přibližně 65 osobních automobilů. Jedná se o 
parkoviště, které je v samém historickém jádru města a které je bez poplatků. Dále lze bezplatně 
v historickém centru parkovat i v ulicích přiléhajících k náměstí. Kapacita parkovacích míst v centru 
města je tak dostačující a pro obyvatele i návštěvníky lze kladně hodnotit jejich bezplatnost. Naopak 
za nedostačující lze hodnotit kapacitu parkovacích míst v ostatních částech města, zejména pak na 
sídlištích.  

6.2 Napojení na železniční síť 
V Jemnici končí železniční trať číslo 243, která město spojuje s Moravskými Budějovicemi (napojení 
na železniční trať č. 241 spojující Znojmo a Okříšky). Tato trať byla v roce 1996 Ministerstvem kultury 
prohlášena kulturní památku, nicméně v celém úseku je tato trať bez pravidelné osobní dopravy již 
od 31. prosince 2010, kdy Kraj Vysočina přestal objednávat osobní dopravu. Na trati se během roku 
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pohybují jednak soupravy nákladních vlaků v režii ČD Cargo vozících dřevo a šrot (několik vlaků do 
roka) a jednak různé jízdy soukromých dopravců (většinou v režii historických vozidel při příležitosti 
různých slavností a akcí). V letošním roce (2014) město Jemnice zaplatilo tzv. letní víkendový provoz 
na této trati, kdy po dobu letních prázdnin (od 5. 7. do 31. 8.) budou Jemnici s Moravskými 
Budějovicemi spojovat 3 páry vlaků denně.  

Budoucnost tratě je zatím nejistá. Město má zájem o znovuobnovení pravidelné osobní dopravy na 
této trati a projevuje zájem o odkup železničního tělesa od SŽDC za symbolickou cenu. Obyvatelstvo 
města je názorově polarizované. Část obyvatel si přeje zachování a obnovení provozu na trati, část 
preferuje zrušení trati a na jejím tělese vybudování cyklostezky. Tato varianta je však vzhledem 
k prohlášení trati za technickou památku problematická. 

Obrázek 7: Schéma železničních tratí v okolí Jemnice 

 

Zdroj: České dráhy; www.cd.cz 

6.3 Hromadná autobusová doprava osob 
Hromadná autobusová doprava osob je na území města Jemnice obsluhována těmito dopravci: ICOM 
transport, a.s. (včetně firem ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. a TRADO BUS, které jsou součástí 
společnosti ICOM transport, a.s.); Josef Štefl – tour; ČAS SERVICE; BK BUS, s.r.o.; AZ BUS & TIR PRAHA 
s.r.o. Jemnice postrádá přímé spojení s krajským městem Jihlavou (výjimkou je jeden ranní spoj 
z Vysočan do Jihlavy a v opačném směru odpolední spoj), veškeré ostatní spojení je možné 
s přestupem v Dačicích, Moravský Budějovicích apod. Veškeré autobusové linky na území města jsou: 

 

790080 Moravské Budějovice-Budkov-Jemnice 

790692 Jemnice-Moravské Budějovice-Třebíč-

Okříšky 

790760 Jemnice-Třebíč 

790750 Moravské Budějovice-Jemnice 

340570 Dačice-Staré Hobzí-Jemnice 
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340571 Dačice-Třebětice-Jemnice 

340580 Dačice-Budeč-Jemnice-Třebelovice 

340720 Dačice-Jemnice-Police-Bítov-Vratěnín 

340816 Dačice-Staré Hobzí-Písečné-Jemnice 

340820 Slavonice-Jemnice-Moravské 

Budějovice 

 

Kapacita a frekvence spojů hromadné autobusové dopravy je dostatečná pro zajištění obslužnosti 
města Jemnice a jeho spojení s okolními centry, návaznost spojů při přestupech však není ideální a 
prodlužuje nutnou dobu pro cestování autobusovou dopravou. 

Ve městě se nachází celkem 5 autobusových zastávek, které jsou rovnoměrně rozmístěné po Jemnici, 
aby poskytovaly dostatečné pokrytí autobusovou veřejnou hromadnou dopravou. Jedná se o 
zastávky Jemnice – autobusové nádraží, Jemnice – železniční stanice, Jemnice – U Černého mostu, 
Jemnice – Podolí a Jemnice – Motorpal.  

 

6.4 Cyklodoprava 
Město Jemnice je zajímavou turistickou destinací, která se nachází v blízkosti dalších atraktivních cílů 
jako například Slavonice, Telč, Vranovská přehrada, Uherčice, hrad Bítov apod. I díky tomu se ve 
městě střetávají 4 cyklotrasy z různých směrů. 

Tabulka 17: Cyklotrasy v okolí města Jemnice  

trasa č. třída průběh trasy délka trasy 
(km) 

26 II. Jihlava - Třebíč - Jemnice - Rancířov - Hluboká (CZ/A) 132 
5104 IV. Třebíč - Rokytnice - Jemnice 74 

5105 IV. Jemnice - V.Újezd - M.Budějovice - Jaroměřice - Lipník  48 
5220 IV. Třešť - Pavlov - Nová Říše - Budíškovice - Jemnice - Uherčice - Vratěnín (CZ/A) 70 

Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

Jemnicí prochází jediná cyklotrasa II. třídy, trasa číslo 26, která vede z Jihlavy, přes Třebíč a za 
městem dále pokračuje do obce Hluboká a do Rakouska. Tato trasa (na území ČR) měří 132 kilometrů 
a je zapojena do dálkové a mezinárodní cyklostezky Jihlava – Třebíč – Raabs. Přes území Jemnice 
vedou další 3 cyklotrasy, všechny IV. třídy.  
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Obrázek 8: Schéma cyklotras v okolí města Jemnice 

 
Zdroj: Cykloatlas. www.cykloserver.cz 

6.5 Chodci a pěší doprava 
Město Jemnice je turisticky atraktivní lokalitou napojenou na turistické trasy České republiky. Začíná 
zde turistická trasa červená, která vede ze Slavonic, přes Kunžak a Dačice (měří přibližně 63 km). 
Druhou turistickou trasou, která městem prochází, je zelená. Tato trasa vede do města Želetava a je 
dlouhá přibližně 20 kilometrů.  

Město Jemnice v roce 2007 schválilo tzv. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras, který 
se věnuje především zpřístupňování města osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Bylo 
vytvořeno celkem 5 tras a jedno centrální výchozí místo (náměstí Svobody), které slouží denní 
potřebě každého obyvatele města. Právě na těchto 5 trasách by mělo dojít nejen k úpravě veřejných 
prostranství pro snazší pohyb osob se sníženou pohybovou a orientační schopností (přizpůsobení 
chodníků, lávek, podchodů a nástupních ostrůvků VHD, včetně vodících linií akustických signálů), ale i 
například ke zpřístupňování veřejných budov těmto osobám.  



   
 

 
45 

 

7 Veřejné služby 
7.1 Vzdělávání 
Ve městě existuje nabídka škol a školských zařízení pokrývající pouze poptávku po předškolním a 
základním školním vzděláním. 

Mateřská škola v Jemnici má kapacitu přibližně 156 dětí, které jsou vyučovány v 6 třídách.14  

Základní škola Jemnice poskytuje vzdělání v celém rozsahu základního studia, tedy od 1. do 9. třídy. 
V každém ročníku jsou většinou 2 paralelní třídy, ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo 
přibližně 450 žáků.15 

Ve městě má také pobočku Základní umělecká škola Moravské Budějovice. V rámci školy jsou 
vyučovány hudební i výtvarné obory. 

Ve městě se nachází Dětský domov, který poskytuje výchovu a sociální potřeby dětí, které nemohou 
být ze závažných důvodů vychovávány ve vlastní rodině, případně nemohou být osvojeny nebo 
adoptovány. Kapacita dětského domova je 24 dětí, které jsou rozděleny do 3 rodinných skupin.16 

Z Jemnice vyjíždí za vzděláním nejen do okolních měst a obcí celkem 324 žáků a studentů, naopak 
113 žáků dojíždí do města. Destinace vyjížďky do škol a zdrojové obce dojížďky znázorňují kartogramy 
na obrázcích 9 a 10. 

Z hlediska denní vyjížďky za středoškolským vzděláním jsou nejatraktivnější obce Dačice a Moravské 
Budějovice s vyjížďkovým proudem převyšujícím 60 studentů a žáků. Relativně vysokého čísla 
dosahují i Třebíč a Jihlava, kde se s největší pravděpodobností se bude jednat o dojížďku za 
středoškolským vzděláním (u Jihlavy také částečně o dojížďku za vysokoškolským vzděláním). U měst 
jako je Brno, Praha a částečně Jihlava lze předpokládat zejména vyjížďku studentů vysokých škol. 

                                                        

14 Zdroj: www.ms.jemnice.cz 
15 Zdroj: www.zsjemnice.cz 
16 Zdroj: www.ddjemnice.cz 
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Obrázek 9: Vyjížďka žáků a studentů do škol z obce Jemnice, 2011 

 
 Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 
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Na obrázku č. 10 jsou patrné dojížďkové proudy žáků a studentů. Největší podíl ze všech dojíždějících 
tvoří žáci základních škol, kteří dojíždějí z obcí bez základních škol. Denně do města Jemnice přijede 
více než 10 žáků z obcí jako Pálovice, Menhartice, Police a Kostníky. 

Obrázek 10: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol v Jemnici, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 

7.2 Zdravotnictví 
V oblasti poskytování zdravotnických služeb je hlavním místem Psychiatrická léčebna a léčebna 
závislých osob. V téže budově se nachází velká většina ordinací soukromých lékařů, kteří ordinují ve 
městě. V Jemnici nalezneme 3 praktické lékaře pro dospělé, 2 pediatry, 3 stomatology, 1 odborného 
ženského lékaře a jednu ambulantní psychiatrickou ordinaci.  

Ve městě se od roku 2010 nachází výjezdová služba rychlé záchranné pomoci zdravotnické záchranné 
služby Kraje Vysočina s nepřetržitým provozem 24 hodin denně. 

Ve městě jsou dále provozovány 2 lékárny a 1 detašované pracoviště rychlé záchranné služby. 

Psychiatrická léčebna v Jemnici funguje již od roku 1975, kdy se jednalo o detašované pracoviště 
nemocnice Třebíč, dnes má léčebna soukromého vlastníka. V současnosti poskytuje péči a léčbu ve 3 
formách: léčba závislosti, psychiatrická léčba a sociální lůžka. Celé zařízení má kapacitu přibližně 60 
lůžek.17 Psychiatrická léčba je péče o pacienty s úzkostnými a depresivními poruchami, o pacienty s 

                                                        

17 Zdroj: www.pateb.cz 
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poruchami chování a lehce dekompenzovanými psychózami. Léčba zahrnuje například individuální 
psychoterapii a využití relaxačních metod a tvořivosti. Léčba závislosti je určena lidem starším 15 let s 
diagnózou škodlivého užívání nebo závislosti na alkoholu, drogách a pro hazardní hráče. Léčba je 
dobrovolná a trvá 6 nebo 12 týdnů a probíhá formou komunitní režimové terapie. Sociální lůžka jsou 
určena pro pacienty v tíživé životní situaci (případně potřebují péči, kterou jim rodina není schopná 
nebo ochotná poskytnout apod.), tato služba je částečně hrazena pacientem. 

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

Okres Třebíč v počtu zaměstnanců ve zdravotnictví přepočtených na 10 000 obyvatel vykazuje spíše 
podprůměrná čísla, což je z hlediska komfortu obyvatel okresu spíše negativní zpráva (viz tabulka 19). 

Tabulka 18: Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelů ve zdravotnictví v okrese Třebíč, 2012 
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Česká republika 35,17 6,82 5,85 100,44 78,34 9,86 29,44 3,16 39,92 230,67 
Kraj Vysočina 29,79 6,03 5,45 96,51 77,02 6,23 26,82 2,60 28,89 202,31 
okres Třebíč 25,34 6,70 5,18 79,34 65,56 6,05 17,36 0,97 14,44 155,39 
Zdroj: Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012 

V okrese Třebíč bylo v roce 2012 evidováno 41,48 nemocničních lůžek na 10 000 obyvatel, což je opět 
podprůměrné číslo ve srovnání s Krajem Vysočina (51,82) i s Českou republikou (55,94). 

7.3 Sociální služby 
Obyvatelé města Jemnice jsou v oblasti sociálních služeb odkázáni do velké míry na větší okolní 
města, například na Moravské Budějovice nebo Třebíč. Ve městě se nachází celkem dva domy 
zvláštního určení pro osoby se sníženou soběstačností, které mají dohromady 43 bytů. V poslední 
době se objevuje problém s obsazeností těchto bytů, vzhledem k jejich úzce profilované možnosti 
využití pro osoby se sníženou soběstačností (často mají klienti tento status pouze po relativně 
omezenou dobu, poté musí byt opustit). 

Dále je ve městě poskytována terénní pečovatelská služba, která poskytuje služby v domácím 
prostředí lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo chronického onemocnění. Služba je 
poskytována v pracovních dnech vždy od 7. do 16. hodiny. Se zájemci je nutné uzavřít smlouvu na 
rozsah potřebných úkonů a tato služba není hrazena z veřejného zdravotního pojištění (základní 
sazba většiny úkonů je 90 kč/h). Základní činností pečovatelské služby Jemnice je: pomoc při zvládání 
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běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo o poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu 
domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.18 Zájem o tuto službu má spíše 
klesající tendenci a existuje riziko, že i tato služba bude muset být ukončena. 

Domovy pro seniory v samotném městě nejsou, nejbližší zařízení jsou ve Velkém Újezdě a 
Budíškovicích. 

Ve městě není ani žádné nízkoprahové zařízení nebo služba, což se jeví být problematické vzhledem 
k pozorovanému zvýšenému výskytu zejména mladistvých, užívajících návykové látky. Město však již 
navázalo spolupráci s občanským sdružením Střed Třebíč, které poskytlo pracovníka pro práci 
v terénu, ale zatím se nejednalo se pravidelnou službu. V současnosti je počítá s další spoluprací a 
zavedení pravidelné činnosti terénního pracovníka. 

Podobně neexistuje péče o matky s dětmi, lidi závislé na alkoholu a další ohrožené skupiny obyvatel, 
jejichž výskyt ve městě je spojen s vyšší mírou nezaměstnanosti a nízkým počtem pracovních 
příležitostí. 

                                                        

18 Zdroj: www.mesto-jemnice.cz 



   
 

 
50 

 

8 Kriminalita a bezpečnost 
Ve městě Jemnice je provozováno obvodní oddělení Policie České republiky. Městská policie ve 
městě ovšem zřízena není. 

Aplikace mapa kriminality projektu Otevřená společnost o.p.s. (www.mapakriminality.cz) zveřejňuje 
údaje o nápadu trestné činnosti v jednotlivých územích obvodních oddělení PČR a publikuje tzv. index 
kriminality, tedy počet registrovaných trestných činů na 10 000 obyvatel. Index kriminality OO PČR 
Jemnice za poslední rok (červenec 2013 – červen 2014) dosáhl hodnoty 133,7. Z 522 obvodních 
oddělení PČR se jedná o 58 nejnižší index, což je pozitivní umístění. Objasněnost trestných činů na 
OO PČR Jemnice je na mírně nižší úrovni než pro územní odbor Třebíč nebo Kraj Vysočina, zároveň 
ale vyšší než objasněnost pro celou Českou republiku (viz tabulka 20). 

Tabulka 19:  Porovnání indexu kriminality a počtu a objasněnosti trestných činů OO PČR Telč s vyššími územními 
jednotkami za rok 2013 

  
  

OO PČR Jemnice ÚO PČR Třebíč Kraj Vysočina Česká republika 
zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno 

počet trestných 
činů celkem 97 52% 1 699 55% 8 761 53% 325 366 40% 

počet násilných činů 5 80% 166 75% 642 77% 18 689 69% 
mravnostní činy 0  33 64% 91 79% 2 109 71% 
krádeže vloupáním 16 13% 258 19% 1 624 25% 62 384 21% 
krádeže prosté 21 14% 374 30% 2 349 31% 125 573 20% 
majetkové činy 49 18% 755 27% 4 567 29% 209 351 21% 
index kriminality 109,0 213,4 171,1 306,5 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Ve městě se dále o bezpečnost obyvatel stará od roku 1974 profesionální hasičský záchranný sbor 
Kraje Vysočina ve spolupráci s jednotkou požární ochrany města (sbor dobrovolných hasičů). V roce 
2013 zasahoval hasičský záchranný sbor u celkem 222 událostí, z toho u 14 požárů a 33 dopravních 
nehod. 

Město má instalován kamerový systém, u nějž počítá do budoucna s dalším rozšiřováním. 
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Obrázek 11: Index kriminality v OO PČR Jemnice v období červenec 2013 – červen 2014 

 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 
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9 Životní prostředí a krajina v území 
Katastrální území města Jemnice je rozděleno na dvě části – jádrovou se zástavbou městské části 
Jemnice a městské části Louka a jihozápadní částí Panenská, oddělenou od zbylých dvou městských 
částí obcí Pálovice. Severovýchodně od města se nachází rozlehlá oblast jehličnatých lesů, zvaná 
Městský les, kde je nejvyšším bodem Inženýrský kopec s 602 m n.m. Jen o 2 m nižší je kopec Sedlo, 
nacházející se v jihozápadním cípu katastru městské části Panenská. Největší část plochy katastru 
zabírá orná půda (viz obrázek 10). 

Obrázek 12:  Typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 
 

  

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

Celková výměra pozemků na katastru města Jemnice činí 3 249 ha.  Vůbec nejvyšší podíl připadá na 
zemědělskou půdu – 62 %, přičemž 89 % z ní je půda orná. Lesní půda zabírá 29 % území, převažují 
lesy jehličnaté. Koeficient ekologické stability území tak dosáhl 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 energie19. 

 

                                                        

19 Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/ 
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Tabulka 20: Struktura pozemků na území katastru obce města Třešť v roce 2013 

Druh pozemků Rozloha (ha) 

Výměra celkem 3 249 

Zemědělská půda 1 999 

Orná půda 1 784 

Zahrady 60 

Ovocné sady 11 

Trvalé travní porosty 144 

Lesní půda 927 

Vodní plochy 42 
Zastavěné plochy 54 

Ostatní plochy 228 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

9.1 Ochrana životního prostředí 
Na katastrálním území města Jemnice se nenachází žádné lokality ochrany životního prostředí. 
Z lokalit ochranných pásem vodních zdrojů se podél západní hranice katastru Jemnice nachází lokality 
s nerozlišeným stupněm ochrany (viz obrázek 14). 

9.2 Znečištění ovzduší 
Z hlediska znečištění ovzduší spadá Jemnice do území, která nejsou kvalifikována jako oblasti se 
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) – viz obrázek 11.  

Tabulka 21: 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 

JEMNICE 



   
 

 
54 

 

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 12. 

Tabulka 22: 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 je na tom Třešť poměrně dobře, jak 
dokládá následující obrázek. 

Obrázek 13: Pole 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, ČR, 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 
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V Kraji Vysočina probíhá projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV), jehož 
cílem je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line. 
Vzniká tak veřejně přístupný informační systém, který bude sloužit v rozhodovacím procesu výkonu 
státní správy i samosprávy. Projekt je založen na pravidelném monitoringu kvality ovzduší pomocí 
instalace mobilních měřících stanic. Bohužel město Jemnice nebylo vybráno jako jedna z lokalit pro 
instalování stanice. Nejbližší lokalitou je město Moravské Budějovice. Některé obecně platné závěry 
však lze přejmout. Těmi jsou: 

• Koncentrace PM10 jsou v topné sezóně podstatně vyšší než v netopné. V průměru za všechny 
lokality (včetně AIM Jihlava a Košetice) činí průměr za topnou sezónu 29,6 µg.m-3, zatímco 
průměr za netopnou sezónu činí 20,5 µg.m-3.Topná sezóna tak v průměru na Vysočině navýší 
koncentrace PM10 o 45 %. Hodnota imisního limitu pro denní koncentraci 50 µg.m-3 (která 
může být za kalendářní rok 35x překročena) je překračována téměř výhradně v topné sezóně. 
Během netopné sezóny dochází k překročení jen zcela výjimečně a zpravidla kvůli lokálnímu 
ovlivnění (doprava, spalování trávy, dřeva atp. či stavební činnost). 

• Koncentrace PM2,5 jsou v topné sezóně podstatně vyšší než v netopné. V průměru za všechny 
lokality (včetně AIM Jihlava a Košetice) činí průměr za topnou sezónu 25,6 µg.m-3, zatímco 
průměr za netopnou sezónu činí 15,3 µg.m-3. Topná sezóna tak v průměru na Vysočině navýší 
koncentrace PM2,5 o 67,5 %. Nejvyšší průměrná hodnota za netopnou sezónu byla naměřena 
v Moravských Budějovicích, kde zřejmě vlivem dopravy a resuspenze byly naměřeny nejvyšší 
koncentrace PM2,5 a v rámci lokality vyšší než v případě topné sezóny. Z orientačního měření 
vyplývá, že imisní limit pro průměrnou roční koncentraci PM2,5 by mohl být na některých 
lokalitách překročen. 

• Koncentrace SO2 jsou v topné sezóně podstatně vyšší než v netopné. V průměru za všechny 
lokality (včetně AIM Jihlava a Košetice) činí průměr za topnou sezónu 10,9 µg.m-3, zatímco 
průměr za netopnou sezónu činí 7 µg.m-3. Topná sezóna tak v průměru na Vysočině navýší 
koncentrace SO2 o 57 %. Z orientačního měření vyplývá, že imisní limity pro SO2 by v žádném 
případě nebyly překročeny, koncentrace jsou všude velmi nízké. 

• Koncentrace NO2 jsou v topné sezóně podstatně vyšší než v netopné. V průměru za všechny 
lokality (včetně AIM Jihlava a Košetice) činí průměr za topnou sezónu 18,2 µg.m-3, zatímco 
průměr za netopnou sezónu činí 13,2 µg.m-3. Topná sezóna tak v průměru na Vysočině navýší 
koncentrace SO2 o 37,3 %. Je zřejmé, že ke zvýšené koncentrace NO2 lze najít pouze na 
dopravou nejzatíženějších lokalitách Vysočiny, přesto zřejmě nikde k překračování imisního 
limitu nedochází. 

• Koncentrace O3 na rozdíl od ostatních škodlivin kulminují v létě, protože pro tvorbu 
troposférického ozónu je potřeba sluneční svit a teplo. Z orientačního měření bohužel nejde 
dovodit, zda by byl imisní limit překročen či nikoliv právě proto, že k překročení by došlo v 
letních měsících. 
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9.3 Vodstvo 
Katastrální území města patří do povodí řeky Dyje. Z liniových vodních prvků zastoupených na území 
města Jemnice jsou nejvýznamnější Želetavka, která protíná katastrální území i zastavěné území 
Jemnice v severojižním směru, její levostranný přítok Kobera a pravostranný přítok Třebětický potok. 
Všechny toky na území Jemnice jsou klasifikovány jako rybné vody kaprové.20 Na průtoku Želetavky 
městem je umístěn hlásný profil s průměrným ročním stavem 40 cm. Nejvyšší stav na úrovni 274 cm 
byl zaznamenaný dvakrát, v roce 1987 a v roce 2006, přičemž 3. stupeň povodňové aktivity je 
vyhlašován od 190 cm. 

Obrázek 14: Záplavové území pro stoletou vodu   

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

                                                        

20 Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ : 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 
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Z plošných vodních prvků se na území katastru města nachází větší množství malých rybníků, 
největšími z nich jsou Nový rybník, Červený rybník a Katovec. 

Obrázek 15: Ochranná pásma vodních zdrojů a rybné vody na území katastru města Jemnice 

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

9.4 Kontaminované lokality a brownfiledy 
V systému evidence kontaminovaných míst je na území města Jemnice zanesena jediná lokalita, 
kterou je skládka tříděného komunálního odpadu u Černého mostu. Tato skládka se nachází u 
výjezdu z Jemnice směr Dešná, za mostem přes Želetavku vlevo od silnice. Nelze u ní vyloučit 
kontaminaci povrchových a podpovrchových vod21. 

Databáze brownfieldů Kraje Vysočina eviduje na území města jedinou lokalitu - Autopark 
s předpokládanou ekologickou zátěží.  Jedná se o areál, který byl využíván vojenskou posádkou. 
Uváděný způsob využití tohoto brownfieldu je pro obchod a služby. Jiný záměr je využití plochy pro 
vybudování sportovního a relaxačního centra. V současnosti je část areálu prodána a část 
pronajímána. 

                                                        

21 Zdroj: www.sekm.cz 

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

V roce 2011 byla ve městě nově vybudována kompostárna. V této kompostárně jsou zpracovávány 
různé odpady, především pak odpad z obecní zeleně (listí, tráva, odřezky větví apod.), dále pak odpad 
z čističek odpadních vod. Kompostárna Jemnice je také vybavena jednotkou pro zpracování 
kuchyňských odpadů. 

Kompostárna Jemnice je dimenzována na zpracování 4 000 tun odpadu za rok při předpokládané 
výrobě mulčkompostu. 
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10 Cestovní ruch 
Pro své návštěvníky má obec zpracovánu řadu informačních materiálů dostupných jak v Turistickém 
informačním centru Jemnice, tak elektronicky na svém webu. Na internetových stránkách města i 
turistického informačního centra je také mimo jiné umístěna virtuální prohlídka města Jemnice či 
materiály ke třem turistickým okruhům. 

Ve městě je možné navštívit a shlédnout řadu zajímavých objektů a památek – například městské 
opevnění, zámek a zámecký park, Židovskou čtvrť, Kostel sv. Víta, Románskou věž v Podolí, Židovský 
hřbitov, historický vodovod atd. Nabídka ubytování ve městě je nižšího standardu, zejména 
v penzionech s kapacitou do 10 pokojů. 

V k.ú. města Jemnice nejsou zařízení pro hipoturistiku, ta se nachází v blízkých obcích Budkov, 
Jiratice, Lovčovice, Lubnice22. V okolí jsou značené turistické a cyklo trasy. Mimo řady památek se 
v obci nachází také možnosti sportovního vyžití, vč. koupání ve víceúčelové vodní nádrži.  

Ve městě se každoročně koná (o víkendu po sv. Vítu) jedna z nejstarších historických slavností 
v Evropě – Barchan. Jedná se o třídenní slavnost, jejíž hlavní událostí je běh čtyř poslů, kteří nesou 
zprávu královně Elišce Přemyslovně od jejího manžela, krále Jana Lucemburského. Během slavnosti 
město žije jarmarkem a pouťovými atrakcemi23. V roce 2013 byl Běh o Barchan prohlášen Národní 
nehmotnou kulturní památkou.  

10.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení a návštěvnost města 
V letech 2008 – 2011 evidoval ČSÚ v obci Jemnice 3 hromadná ubytovací zařízení s kapacitou 
24 pokojů, 90 lůžek. V roce 2012 přibylo jedno zařízení. Celková ubytovací kapacita podle Českého 
statistického úřadu činila v roce 2014 čtyři ubytovací zařízení s 31 pokoji a 116 lůžky. Výčet 
evidovaných zařízení uvádí následující tabulka. Tři zařízení jsou v kategorii penzion a jedno je vedeno 
jako turistická ubytovna.  

Tabulka 23: Seznam ubytovacích zařízení evidovaných Českým statistickým úřadem ve městě Jemnice (2. 4. 2014) 

Název Adresa Kategorie Sezónní 
provoz Počet pokojů 

Počet míst 
pro stany a 
karavany 

HOTEL GRAND Jemnice, náměstí Svobody 
68 Penzion celoroční 

provoz 10 a méně žádné 

PENZION NA PODOLÍ Jemnice, Na Podolí 305 Penzion celoroční 
provoz 10 a méně žádné 

PENZION POD KAŠTANY Jemnice, 28. října 457 Penzion celoroční 
provoz 10 a méně žádné 

TURISTICKÁ UBYTOVNA 
KATA Jemnice, Tyršova 624 Turistická 

ubytovna 
celoroční 

provoz 10 a méně žádné 

Zdroj: ČSÚ, 2008 – 2014 

Informace o návštěvnosti ubytovacích zařízení v obci jsou známy za roky 2002, 2008 – 2010 a 2012.  

Z těchto údajů víme, že v roce 2002 přijelo do obce 312 návštěvníků. Vývoj v letech 2003 – 2009 nám 
není znám, ale víme, že v roce 2008 přijelo do obce 1 067 návštěvníků. To představuje nárůst o 

                                                        

22Zdroj: http://www.tic.jemnice.cz/index.php/info-pro-turisty/hipoturistika/konske-stanice 
23Zdroj: http://www.barchan.jemnice.cz/ 
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241 %. Tento počet setrval do roku 2010. Data za rok 2011 nejsou k dispozici. Nicméně mezi rokem 
2010 a 2012 došlo opět k výraznějšímu nárůstu počtu návštěvníků, a to o necelých 52 % na celkový 
počet 1 625 návštěvníků, následovaný mírným poklesem v roce 2013 (1 398 návštěvníků).  

Mezi lety 2002 a 2008 došlo k propadu v průměrném počtu přenocování a průměrné doby pobytu. 
Počet přenocování se snížil ze 4,1 na 2,7 (r. 2008 a 2009), respektive 2,6 (r. 2010 a 2012) a na zatím 
konečných 2,5 nocí v roce 2013. Tomu odpovídá délka pobytu – z 5,1 v roce 2002 se snížila na 2,5 
v roce 2013.  

Na počtu příjezdů do obce se podílí zejména rezidenti z České republiky. Podíl nerezidentů činí 
nejvýše 7 %, i když má stoupající trend. Na návštěvnosti okresu Třebíč se nerezidenti v letech 2008 – 
2012 podíleli 10 – 13 %. 

Z pohledu okresu Třebíč je návštěvnost města Jemnice relativně nevýznamná – na celkovém počtu 
příjezdů se v posledních letech podílí 2 -3 %.  

Graf 23:   Průměrný počet přenocování a průměrná doba pobytu ve městě Jemnice a v okrese Třebíč, 2000 - 2012 
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Zdroj: Český statistický úřad 
Pozn.: Hodnoty obce Jemnice za roky 2000 – 2001, 2003 – 2007 a 2011 nejsou známy. 

Z grafu je zřejmé, že počet přenocování a tomu odpovídající doba pobytu mají klesající charakter, 
následovaný stagnací na hodnotě 2,6 noci (3,6 dne) v Jemnici a 2,7 noci (3,7 dne) v okrese Třebíč.  

10.2 Analýza internetových zdrojů 
Dle dlouhodobého monitoringu agentury CzechTourism je stále nejvyužívanějším zdrojem informací 
pro cestovatele internet (i když jeho využití, stejně jako využití ostatních informačních zdrojů klesá). 
Prezentace ve virtuálním světě, jako jeden z nástrojů účinné komunikace, tedy funguje i v segmentu 
cestovního ruchu.  
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Ubytování v Jemnici 
Prostřednictvím jednoduché vyhledávací studie byla zjištěna dostupnost nabídky ubytovacích kapacit 
ve městě Jemnice. Výsledky této vyhledávací studie internetových zdrojů uvádí následující tabulka.  

Tabulka 24: Výsledky vyhledávání ubytovacích zařízení ve městě Jemnice, červenec 2014 
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PENZION NA PODOLÍ 
           

PENZION POD KAŠTANY           + 

TURISTICKÁ UBYTOVNA KAT. 
A (Turistická ubytovna TJ 
Sokol Jemnice) 

           

Penzion Duhová Harmonie            + 

Zdroj: vlastní rešerše na internetu 

Na vybraných vyhledávačích nebyly nalezeny žádné odkazy na ubytování ve městě Jemnice. 
S ohledem na kategorii zařízení jsme proto pro hledání využili také server penziony.cz. Výsledek je 
taktéž zachycen v tabulce výše. Některá ubytovací zařízení lze také nalézt na vyhledávačích 
hotelypenziony.cz, lokola.cz. aj. 

Prezentace hromadných ubytovacích zařízení v Jemnici 
Většina hromadných ubytovacích zařízení v Jemnici nemá vlastní webové stránky. V dnešní době jde 
o jev velmi ojedinělý. Dopad této skutečnosti na výkonnost cestovního ruchu je diskutabilní. Nicméně 
absence internetové prezentace zařízení snižuje konkurenceschopnost takového zařízení. Zejména ve 
srovnání s nabídkou nejbližších měst – Telče, Slavonic, Dačic a dalších.  

Vlastní webovou prezentaci provozuje Penzion Pod Kaštany24. Prezentace penzionu zahrnuje také 
představení města Jemnice a jeho atraktivit a výčet zajímavostí a tipů na výlet v okolí.  

Prezentace města Jemnice 
Město Jemnice provozuje vlastní webové stránky mesto-jemnice.cz, na kterých informuje o 
zajímavých kulturních a volnočasových akcích. Na webu jsou též informace o HUZ, včetně fotogalerie 
a odkazů, virtuální prohlídka městem a panoramatické obrazy. Klíčovým zdrojem informací pro 
turisty a návštěvníky města jsou internetové stránky Turistického informačního centra (viz dále), na 
které je na hlavním webu města umístěn odkaz.  

  

                                                        

24 http://www.podkastany.jemnice.cz/ 
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10.3 Turistické informační centrum  
V nově zrekonstruovaném objektu v sousedství zámku Jemnice provozuje město Turistické 
informační centrum města Jemnice (dále také jako „TIC Jemnice“). Hlavní náplní TIC Jemnice jsou tyto 
činnosti:  

- poskytování podpory organizátorům kulturních akcí – zveřejňování informací a fotografií, 
prezentace v materiálech města (na tic.jemnice.cz, v měsíčníku města, zápis do databáze 
kulturních akcí, zápis do kalendáře kulturních akcí),  

- poskytování turistických informací a propagačních materiálů o městě a jeho okolí, 
- poskytování informací o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a jeho okolí 

– zpracování a distribuce Přehledu kulturních pořadů na konkrétní období, 
- poskytování informací o nabídce ubytování a stravování, propagace ubytovacích kapacit, 
- prodej suvenýrů, regionální literatury, turistických map a pohlednic, sběratelských předmětů, 
- předprodej vstupenek na vybrané kulturní akce ve městě Jemnici i dalších městech v okolí, 
- poskytování informací o firmách, institucích a úřadech ve městě a okolí. 

Na stránkách TIC Jemnice (tic.jemnice.cz) jsou návštěvníkům a turistům k dispozici podrobné 
informace o možnostech kulturního a sportovního vyžití v Jemnici, ubytování a stravování i 
památkách a zajímavostech v okolí města. 

TIC Jemnice je v hlavní turistické sezóně (červen až září) otevřeno sedm dní v týdnu.  

TIC Jemnice je certifikováno v rámci systému Cyklisté vítáni. 

10.4 Turistické atraktivity 
Turisticky atraktivní akce probíhají v Jemnici (obdobně jako je tomu např. v Telči) v letních měsících, 
respektive červnu až srpnu. Ostatní měsíce zůstávají bez výraznější atraktivity.  

Turistické okruhy  
Přímo v Jemnici je možné sledovat tři turistické okruhy pro pěší:  

- Turistický okruh sv. Víta, 

- Turistický okruh královny Elišky 

- Turistický okruh sv. Jakuba. 

V okolí Jemnice je možné se pohybovat po značených turistických a cyklotrasách. V Jemnici není 
zatím infrastruktura pro hipoturistiku, která se v této oblasti stále rozvíjí.  

Kulturní a společenské akce 
Ve městě Jemnice se během roku odehrává řada společenských a kulturních akcí. Jejich význam je 
však zpravidla lokálního charakteru. Mezi akce, jež mají potenciál do města přivést návštěvníky, 
potažmo turisty (tj. osoby, které zde přenocují) mají tyto akce:  

- Historická slavnost Barchan, 13. – 5. 6. 2014: jde o pravidelnou každoroční třídenní akci, 
jednu z nejstarších historických slavností na území Střední Evropy, koná se vždy v červnu po 
svátku sv. Víta. V průběhu slavností se odehrává řada akcí společenského, kulturního i 
duchovního charakteru (plesy, průvody, přehlídky, jarmarky atp.), 
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- Výstava historické slavnosti Barchan, 1. 7. – 31. 8. 2014: navazuje na historickou slavnost, 
pořádá Město Jemnice v prostorách Muzea Jemnice, pobočky Muzea Vysočiny Třebíč, 

- Zpřístupnění kostela sv. Víta a podzemí, 1. 7. – 31. 8. 2014, 

- Mimořádné jízdy osobního vlaku 810, 5. 7. – 31. 8. 2014: pravidelné víkendové vyjížďky 
osobního vlaku, organizuje Město Jemnice, 

- IV. Jemnická bitva, 1. – 2. 8. 2014: akce probíhající v zámeckém parku, průvod masek, 
rytířské souboje atp., organizuje Město Jemnice a Novus Origo.  

Památky a objekty  
V Jemnici byla Vyhláškou Jihomoravského KNV ze dne 20. listopadu 1990 vyhlášena Městská 
památková zóna. Tato zóna zahrnuje přes dvacet měšťanských a městských domů. Patří sem však i 
budovy jako jsou:  

- Soubor domů židovského ghetta v Zámecké ulici,  

- Židovský hřbitov jižně od jádra města pod parkem Obůrka,  

- Městské opevnění,  

- Vodovodní síť,  

- Zámek Jemnice na Havlíčkově náměstí,  

- Fara a kostel sv. Stanislava na náměstí Svobody,  

- Bývalý okresní soud a nová radnice v Husově ulici,  

- Náměstí Svobody jako celek (veřejná plocha).  

K dalším nemovitým památkám na území města Jemnice náleží:  

- Kostel sv. Víta a podzemí, 

- Kaple sv. Anny U Kláštera,  

- Hrobka Pallavicinů s parkem Za červeným rybníkem, 

- Sochy, smírčí kříže,  

- Železniční trať Jemnice – Moravské Budějovice, železniční stanice Jemnice.  
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10.5 Územně plánovací dokumentace 
Údaje relevantní ke sledovanému území (z hlediska cestovního ruchu) v Územně analytických 
podkladech ORP Moravské Budějovice:  

o Kulturní památka: 4825 (Městská památková zóna Jemnice – 25 měšťanských a městských 

domů) 

o Veřejná dopravní infrastruktura 

o dálnice: ne 

o silnice I. třídy: ne 

o silnice II. třídy: ano 

o vlakové zastávky: ano – příležitostný provoz  

o zastávka hromadné dopravy: ano 

o turistická trasa: ano 

o cyklotrasa: ano 

o Rekreace – příležitosti 

o Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny  

o Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností nemovitých kulturních památek 

o Vysoký turistický a rekreační potenciál  

                                                        

25www.monumnet.npu.cz 
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11 Trávení volného času 

11.1 Kultura 
Město Jemnice disponuje infrastrukturou pro kulturu i sport. Ve městě probíhá spolkový život – 
zejména se zastoupením akcí typu pálení čarodějnic, stavění máje, přednášky, besedy, historické 
slavnosti, hudební vystoupení, Masopust, Vánoční setkání, Jemnická bitva, Barchan, koncerty. 

Spolkový život ve městě podporuje také místní Základní škola, jež se podílí na organizaci sportovních 
(organizace sportovních turnajů apod.) a kulturních aktivity (soutěže v recitaci apod.). Společenské 
cítění podporuje také např. vítání nových občánků si blahopřání k životním jubileím apod. 

Aktéři kulturního a společenského života ve městě Jemnice  
V Jemnici působí řada spolků a organizací, které se větší či menší měrou podílí na kulturně-
společenském životě města. Jde zejména o tyto:  

- Město Jemnice – organizátor kulturních a sportovních akcí, 

- Městská knihovna – organizátor besed, veřejných čtení, vzdělávacích kurzů pro seniory atp.,  

- Turistické informační centrum – výstavní prostor,  

- Agentura FreeTime Jemnice, o.s. – organizátor kulturních a sportovních akcí zejména pro děti 

a mládež,  

- Historické občanské sdružení a skupina historického a scénického šermu Lucemburk – 

umělecký herecký spolek,  

- Mezinárodní řád Křížovníci s červeným srdcem Cyriaci – spolek se sídlem v Praze provozující 

muzeum RAF v zámku Jemnice,  

- Mladí za rozvoj Jemnice, o.s., 

- Alternativa, os., 

- KPP Jemnice,  

- Svaz tělesně postižených v Jemnici, 

- Spolek Jamník - zkoumání a propagace historie zaniklého báňského podnikání na Jemnicku. 

Ve městě funguje Skautské středisko Jemnice. Nachází se zde dopravní hřiště, využívané pro 
organizaci kulturních a sportovních akcí.  

Kulturního akce místního významu  
V Jemnici se během roku odehrává celá řada kulturních a společenských akcí. Akce roku 2014 
převážně místního významu uvádí následující tabulka.  
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Tabulka 25: Kulturní a společenského akce převážně místního významu, 2014 

Datum Název / typ akce Organizátor Místo konání 

31. 1., 8. 2., 15. 
2., 22. 2. Plesy  Město Jemnice / SDH / 

soukromá společnost Kulturní dům 

19. 2.  Promítání fotografií Vladimíra Hrbka s 
výkladem  Zasedací místnost 

MěÚ Jemnice 
28. 2.  Hanky Panky Show   Kino Jemnice 

1. 3.  Masopust Mladí za rozvoj Jemnice 
o.s. centrum města 

7. 3. Divadelní vystoupení – Pohřbívání  Město Jemnice Kino Jemnice 
8.3.  Turnaj v mariáši SDH Restaurace na Podolí 
8. 3.  Dětský karneval DDM Jemnice Kulturní dům 

18. 3.  Grafoterapie aneb rukopisem k rozboru 
osobnosti – přednáška  

Městská knihovna 
Jemnice Městská knihovna 

19. 3., 16. 4.  
Beseda s PhDr. Martinou Veselou - Osudy 
českých královen II., Hygiena ve 
středověku 

Muzejní spolek Zasedací místnost 
MěÚ Jemnice 

6. 4.  Zastavení Křížové cesty   kostel sv. Stanislava v 
Jemnici 

8. – 15. 4. Velikonoční výstava prací dětí a 
spoluobčanů města Jemnice 

Svaz tělesně postižených 
v Jemnici, Město Jemnice Vestibul KD 

11. 4., 19. 9.  Povídání s Naďou Konvalinkovou a Květou 
Fialovou, Povídání se Zdeňkem Troškou Město Jemnice Kino Jemnice 

30. 4.  Pálení čarodějnic 

Mladí za rozvoj, o.s., SDH 
města Jemnice 

a skupina historického 
šermu Lucemburk 

 

1. 5. Jemnická palačinkiáda Agentura Free Time 
Jemnice Dopravní hřiště 

17. 5.  O májovou korunku DDM Jemnice - soutěž DDM Jemnice Sokolovna 

14. – 15. 6. Alternativní pátek, Alternativní sobota – 
Barchan 2014  scéna Letní kino 

26. 6.  
27. 6. – 11. 7.  

Vernisáž výstavy ke 100. výročí I. světové 
války v regionu Jemnicko 
Výstava ke 100. výročí I. světové války 
v regionu Jemnicko 

Muzejní spolek Vestibul KD 

12. 7.  Jemnická harmonika a heligonka Město Jemnice Kulturní dům 
26. 7.  Koncert Kdousovské scholy  Kostel sv. Stanislava 

10. 8.  Nedělní odpolední koncert mladých 
studentů ZUŠ z Prahy 

Mezinárodní řád 
Křižovníků s červeným 

srdcem - Cyriaci 
areál zámku 

23. – 25. 8. Podolské posvícení   

28. 9.  Jak princezna Máňa zachraňovala Martina 
z pekla – divadelní pohádka Město Jemnice Kino Jemnice 

29. – 30. 8.  Malý festival loutky  

ČEZ, Město Jemnice, 
Mezinárodní řád 

Křižovníků s červeným 
srdcem - Cyriaci 

areál zámku 

13. – 14. 9.  Dny evropského dědictví Město Jemnice, Muzejní 
spolek v Jemnici 

kostel sv. Stanislav, 
kostel sv. Jakuba, 

kostel sv. Víta 
Zdroj: Upraveno dle mesto-jemnice.cz 
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Výše uvedená tabulka uvádí výběr akcí různých pořadatelů působících ve městě Jemnice. Výčet zde 
uvedený není zdaleka konečný, nicméně jeho účelem je postihnout různorodost nabízených akcí. 
Z tabulky je patrné, že ve městě není zastoupena nabídka hudebních vystoupení různého hudebního 
žánru. I když je zřejmé, že řada akcí má hudební doprovod, případně je její součástí hudební 
vystoupení. Doprovodná hudební vystoupení alternativní hudby se konají např. u příležitosti slavnosti 
Barchanu (14. a 15. 6. 2014).  

Kulturně-společenská zařízení a prostory  
Kulturní akce se v Jemnici odehrávají zejména v těchto prostorách a zařízeních:  

- Muzeum Jemnice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, 

- vojenské muzeum Maršála RAF a armádního generála Karla Janouška v Jemnici, 

- Kulturní dům Jemnice – pořádání plesů, 

- Kino Jemnice, 

- Areál zámku, 

- Zasedací místnost Městského úřadu města Jemnice, 

- Prostory Turistického informačního centra, 

- Soukromé prostory – restaurace, bary.  

Provoz kina (promítání) byl v Jemnici ukončen k 1. 10. 2013, kino sál je využíván pro konání jiných 
typů akcí. 

11.2 Sport 
V městě jsou pořádány příležitostné sportovní akce, včetně akcí určených pro děti. Je zde aktivní Sbor 
dobrovolných hasičů a TJ Sokol Jemnice. Ve městě je možnost sportovního vyžití ve víceúčelové vodní 
nádrži Jemnice (volejbal, kuželky), fitness tělocvičně a dalších zařízeních (kuželna, paintballové 
hřiště).  

V okresních a regionálních soutěžích obec reprezentuje dívčí basketbalový tým při ZUŠ Jemnice, 
florbalová mužstva. Na rozvoji a organizaci sportovních akcí v Jemnici se podílí také Základní škola 
Jemnice, jež pořádá sportovní turnaje (např. v odbíjené, basketbale) nejen pro děti a dorost.  

V Jemnici jsou podporovány a rozvíjeny zejména tyto sporty: florbal, nohejbal, volejbal, basketbal, 
fotbal, tenis a atletika. 

Pro malé děti je k dispozici zrekonstruované dětské hřiště. 

Sportovní spolky a sdružení  
Ve městě Jemnice jsou v oblasti sportu aktivní zejména tyto organizace:  

- Moravský rybářský svaz o.s., Místní organizace Jemnice – rybářský sport  

- Spolek sportovních rybářů Jemnice – rybářský sport  

- TJ Sokol Jemnice  

- Junák – svaz skautů a skautek ČR středisko Jemnice  

- Spolek dobrovolných hasičů – hasičský sport  
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- Paintball Klub Jemnice, o.s. 

- Školní sportovní klub Jemnice – oddíl atletiky  

- ZŠ Jemnice 

- Spolek talentovaných jemnických nohejbalistů 

- Sportovní klub Jemnice Moravské Budějovice  

- Tornádo DDM Jemnice  

Sportovní infrastruktura  
Základní sportovní infrastrukturu v Jemnici tvoří zejména:  

- Sokolovna  

- Hřiště v Podolí  

- Víceúčelová vodní nádrž – nohejbal, volejbal, kuželky  

- Dopravní hřiště  

Sportovní akce  
Následující tabulka uvádí výběr sportovních akcí, jež se v Jemnici uskutečnily (uskuteční) během roku 
2014.  

Tabulka 26: Sportovní akce v průběhu roku 2014 

Datum Název / typ akce Organizátor Místo konání 

29. 3.  Květák Cup – 2. ročník turnaje 
v nohejbale 

Spolek talentovaných 
jemnických nohejbalistů Sokolovna 

5. 4.  Memoriál Jana Vevery – turnaj ve 
stolním tenise  Jaromír Kříž Sokolovna 

26. 4.  21. ročník Jarního pochodu ke Dni 
Země 

Junák - Svaz skautů a skautek 
ČR, středisko Jemnice  

1. 5.  Sportovní odpoledne MO KSČM Dopravní hřiště 

16. 5.  MTB O putovní pohár Barchanu – 7. 
ročník 

Agentura Free Time Jemnice 
o.s. 

Areál muničního 
skladu 

24. 5.  Dětské rybářské závody pro děti do 15 
let 

Moravský rybářský svaz MO 
Jemnice 

Rybník 
v zámeckém 

parku 

25. 5. Rybářské závody O putovní pohár 
Barchanu 

Moravský rybářský svaz MO 
Jemnice 

zámecký rybník v 
parku 

31. 5.  Den děti v Jemnici - Cestování časem, 
procházka zámeckou zahradou Mladí za rozvoj Jemnice, o. s. areál zámku 

8. 6.  Dětské rybářské závody Moravský rybářský svaz MO 
Jemnice Rybník 

21. 6.  Střelecká soutěž O putovní pohár 
Barchanu  

Myslivecké sdružení 
Mladoňovice 

Střelnice v 
Mladoňovicích 

Zdroj: rešerše internetových zdrojů 

Z tabulky je zřejmé, že nabídka sportovních aktivit odpovídá možnostem a vybavení sportovní 
infrastruktury ve městě.  
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STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY 
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Strukturované rozhovory s významnými aktéry ve městě 

V rámci shromažďování podkladů v analytické fázi zpracování Strategie rozvoje města Jemnice bylo 
provedeno dotazníkové šetření mezi obyvateli města a také série strukturovaných rozhovorů 
s vybranými klíčovými aktéry života ve městě. Účelem těchto rozhovorů bylo zjistit názor oslovených 
respondentů na směřování rozvoje města, jeho potenciály a problémy a také hlubší pochopení 
specifických oblastí rozvoje města podle konkrétní aktivity respondentů. 

Na otázku po silných stránkách a potenciálech, na kterých může město stavět svůj rozvoj, odpovídali 
respondenti vesměs obdobně. Za největší devizu považují respondenti krásné prostředí města a jeho 
okolí. To je atraktivní nejen pro samotné obyvatele, ale také pro návštěvníky a turisty. Ve městě se 
nachází mnoho kulturních a historických památek, jejichž potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 
zůstává nevyužit. Okolí města je považováno respondenty za dostatečně atraktivní pro rozvoj 
cestovního ruchu založeného na aktivním trávení volného času v přírodě (pěší, cykloturistika apod.). 
K naplnění tohoto potenciálu ale dle respondentů není vybudována dostatečná infrastruktura 
(ubytovací a stravovací kapacity, stezky pro cykloturistiku apod.) a ani propagace není na dostatečné 
úrovni. 

Respondenti také v souvislosti s cestovním ruchem vyzdvihovali každoroční pořádání slavnosti zvané 
Barchan. Zároveň je třeba podotknout, že komentáře k této největší akci ve městě byly často 
doprovázeny určitým povzdechem nad jejím vývojem ve smyslu „už to není, co bývalo“.   

Mezi nejvýznamnější problémy, které brání rozvoji města, byly respondenty identifikovány vysoká 
míra nezaměstnanosti v kombinaci s nízkým počtem pracovních příležitostí a s tím související odchod 
zejména mladých lidí z města. S problematikou dojížďky za prací a službami do jiných měst pak 
souvisí i realizace části nákupů v místech práce a tedy odčerpání části financí z města. Tímto 
fenoménem pak jsou postiženy obchody a služby v Jemenci. Dále s tématem dojížďky za prací a do 
škol souvisí relativně kontroverzní téma, které se v jednotlivých rozhovorech vždy znovu objevovalo.  

Tímto tématem názorově polarizujícím obyvatele města je omezení provozu na železniční trati 
Jemnice-Moravské Budějovice. Jeho provozovatel, Kraj Vysočina, se rozhodl ukončit provoz 
nerentabilní osobní dopravy na této trati (stále je ale provozována vlečka k průmyslovému areálu a 
prázdninová doprava pro turisty a návštěvníky hrazená z prostředků města). Existují však snahy 
z města tuto situaci zvrátit a osobní dopravu na této trati obnovit. Z hlediska názorů respondentů se 
z větší části objevovala kritika a nespokojenost s omezením osobní dopravy na této trati. Druhá část 
respondentů však tuto otázku vidí jako příležitost k vybudování tělesa cyklostezky v případě úplného 
zrušení trati. Zde je potřeba ještě podotknout, že trať je prohlášena za technickou památku a její 
demontáž tak není příliš reálná. 

Dalším „neuralgickým bodem“ je pak samotné centrum města, o které m respondenti hovoří jako o 
„mrtvé zóně“. Mnoho služeb a akcí se přesouvá do prostoru zámku nebo jeho blízkosti a hlavní 
náměstí s kostelem a věží se stává parkovací zónou. 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
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1 Úvodní informace 
V průběhu měsíce července 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území města Jemnice. 
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 Jemnice 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 města (tzv. kontaktní místa), konkrétně se jednalo o 
knihovnu a informační středisko, kde k nim měl potencionální respondent přístup. 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 města. 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 161 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 zjišťovaným sociodemografickým údajem byl věk respondenta. V grafu 1 je zachycena 
struktura respondentů dotazníkového šetření podle věkových kategorií. Z grafu jsou patrné 
jednotlivé nerovnosti v zastoupení věkových skupin obyvatel, kdy například nápadně nejvíce 
zastoupenou skupinou obyvatel jsou respondenti ve věku 18 – 30 let s 24% podílem, naopak nejméně 
je dotazovaných ve věku 15 – 17 let (5 % respondentů). Tato nevyrovnanost je způsobena zvolenými 
metodami sběru dat, kdy u některých metod nebylo možné ovlivnit zastoupení jednotlivých kategorií 
(například sběr dotazníků v elektronické podobě). Do jisté míry se na tomto stavu podepsala i 
nejednotnost intervalů mezi kategoriemi. Nicméně podíl zastoupení splňuje požadavky zadavatele, je 
dostatečně reprezentativní a nemá vliv na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření. 

Graf 1: Struktura respondentů podle věku 
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Struktura respondentů podle pohlaví je na první pohled relativně nevyrovnaná. Dotazníkový arch 
vyplnilo celkem 74 respondentů a 87 respondentek, rozdíl mezi kategoriemi činní 8 p.b. ve prospěch 
žen. Tento nepoměr je způsoben především zvolenou metodou sběru dat v dotazníkovém šetření, 
převážně v případě vyplnění dotazníků a jejich odevzdání na sběrném místě ve fyzické podobě. Do 
jisté míry se na struktuře respondentů podepisuje i obecný trend v podobě mírné převahy zastoupení 
žen (který panuje i na úrovní města Jemnice). V rámci sběru dat za pomoci tazatele docházelo 
k selekci respondentů do takové míry, aby byly dodrženy přibližně stejné podíly obou skupin obyvatel 
města.   
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Graf 2: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura dotazovaných obyvatel v dotazníkovém průzkumu podle nejvyššího dosaženého vzdělání je 
zachycena v grafu 3. Nejvyšší podíl respondentů je zastoupen skupinou obyvatel se středoškolským 
vzděláním s maturitou, celkem 68 obyvatel vyplnilo dotazníkový arch (42 %). Naopak nejméně 
zastoupeni jsou dotazovaní s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, jejichž podíl se 
pohybuje nad hodnotou 9 %. Podíly jednotlivých druhů nejvyššího dosažného vzdělání jsou částečně 
korespondující se vzdělanostní strukturou města (v Jemnici je vysoký podíl obyvatel se 
středoškolským vzděláním s výučním listem a maturitou) a do značné míry závislé i na struktuře 
respondentů podle věku (v minulosti se pohybovaly hodnoty vzdělanostní struktury na jiné úrovni, 
například díky absenci vyššího odborného vzdělání, nižším podílům zastoupení obyvatel 
s vysokoškolským diplomem apod.). Nicméně podíl zastoupení splňuje požadavky zadavatele, je 
dostatečně reprezentativní a nemá vliv na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření.  

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statusu obyvatel města zobrazuje graf č. 4, ve kterém je patrná převaha 
obyvatel Jemnice v kategorii zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek (51% podíl). Druhou nejvíce 
zastoupenou skupinou obyvatel jsou osoby ekonomicky neaktivní – studující, kterých celkem 31 
vyplnilo dotazník (podíl zastoupení je 19 %). Naopak nejméně zastoupenou skupinou obyvatel jsou 
nezaměstnaní (s 2% zastoupením) a osoby v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené (2 %). 
Jedním respondentem je zastoupena kategorie jiná, kdy dotazovaný pečuje o nesamostatného člena 
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rodiny. Případné odchylky od ekonomické struktury obyvatel Jemnice nemají vliv na vypovídací 
hodnotu dotazníkového šetření. 

Graf 4: Struktura respondentů podle socioekonomického statusu 
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3 Výsledky dotazníkového šetření 
3.1 Co považujete za největší přednost života ve Vašem městě? 
Respondenti se zde mohli vyjádřit, co považují za největší klad, výhodu, přednost života v Jemnici. 
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 dohromady 161 respondentů, kteří uvedli celkem 347 odpovědí 
z nabízených možností a 8 odpovědí v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele 
Jemnice tak připadá v průměru 2,2 odpovědi. Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že obyvatelé 
města nejvíce oceňují samotné prostředí města, především vzhled, historii a tradice (více než čtvrtina 
uvedených odpovědí). 

Druhou nejčastější volbou, kterou respondenti vybírali, bylo životní prostředí ve městě a okolí a 
čistota města s podílem 16 % na všech odpovědích v otázce č. 1. Obě dvě nejčastější odpovědi jsou 
vztaženy spíše k fyzickému prostředí a jeho zázemí.  

Další z oceňovaných deviz života ve městě jsou především kategorie dostupnost pozemků pro 
výstavbu a bydlení, kvalita základních škol, dostupnost a kvalita mateřských škol a bezpečnost, které 
shodně získaly celkem 6 % odpovědí.  
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Graf 5: Celkové hodnocení otázky č. 1 
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Naopak nejméně oceňovaným pozitivem ve městě je dle respondentů kategorie příležitosti 
k podnikání, na kterou jako výhodu žití v Jemnici připadlo méně než 1 % odpovědí (pouze jediný 
respondent označil jako klad). Dále respondenti nepovažují za pozitivní kategorie veřejná správa a 
možnost účasti na řízení města a obslužnost hromadnou dopravou (přibližně 1 % odpovědí).  

V kategorii jiná možnost byly uvedeny tyto odpovědi: 

Tabulka 1: Odpovědi respondentů na otázku č. 1 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

klid 5 

blízkost 1 

klid a soukromí 1 

málo Romů 1 

 

Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Rozdíly mezi muži a ženami nebyly nijak výrazné. Muži i ženy se shodli na prvních dvou 
nejčastějších devizách života v Jemnici, kterými jsou prostředí města (vzhled, historie a 
tradice) a životní prostředí ve městě a okolí a čistota města. Kategorii prostředí města 
přikládají větší váhu ženy (rozdíl činní 7 p.b.), naopak kategorii životní prostředí města 
přikládají muži trochu větší váhu (rozdíl činní 2 p.b.). 
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• Třetí pozice oceňovaných pozitiv je u obou pohlaví rozdílná, ženy považují za klady života ve 
městě kategorie bezpečnost, dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení a dostupnost a 
kvalitu mateřských škol (všechny tři kategorie dosahují stejného podílu zastoupení, 6 %). 
Muži kladně hodnotí především kvalitu a dostupnost zdravotní péče (8 %) a kvalitu základních 
škol (7 %). 

• Odlišné vnímání je patrné i u nejméně ceněných kladů, kdy mimo kategorii příležitosti 
k podnikání nepanuje na nejnižších pozicích shoda. Muži nepovažují za kladnou devizu života 
ve městě veřejnou správu a možnost účasti na řízení města a obslužnost hromadnou 
dopravou (obě kategorie bez odpovědi), u žen se jedná o kategorie sportovní infrastruktura a 
infrastruktura pro turisty a návštěvníky města (vždy pouze jediná odpověď).  

Struktura respondentů podle věku: 

• Ve struktuře podle věku najdeme nepatrné rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
dotazovaných obyvatel. Všechny věkové kategorie (vyjma respondentů ve věku 15 - 17 let) se 
shodly, že největším kladem je prostředí města (vzhled, historie a tradice), podíl zastoupení 
odpovědí se pohybuje mezi 20 – 34 %. 

• U všech věkových skupin respondentů můžeme zaznamenat shodné umístění kategorie 
životní prostředí města a okolí a čistota města, která se umístila na druhé pozici. Nicméně 
jednotlivé skupiny tuto kategorii vnímají v jiné míře (která se pohybuje od 12 – 20 %). 
Například odpovědi dotazovaných ve věku 61 a více let dosahují nevyšší míry podílů 
v zastoupení oproti jiným věkovým kategoriím.  

• Skupiny obyvatel ve věku 18 – 30 let a 31 – 40 let si nejvíce cenily bezpečnosti, naopak 
respondenti mezi 41. a 50. rokem oceňovali dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení. 
Dotazovaní ve věku 51 – 60 let považují za jednu z deviz života v Jemnici dostupnost a kvalitu 
mateřských škol. 

• Jednotlivé nejméně oceňované klady jsou ve věkových kategoriích částečně odlišné. 
Například skupina obyvatel ve věku 18 – 30 let nepovažuje za pozitiva veřejnou správu a 
možnost účasti na veřejném rozhodování a dopravní napojení na silniční sít, naopak věková 
kategorie 41 – 50 let infrastrukturu pro turisty a návštěvníky města a dostupnost a kvalitu 
sociální péče. Shodně se ale u všech věkových kategorií na velmi nízkých pozicích umisťuje 
kategorie příležitosti k podnikání ve městě.  

Struktura odpovědí respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání: 

• Odpovědi strukturované podle nejvyššího dosaženého vzdělání se do velké míry neliší, opět 
je nejvíce pozitivně vnímána kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice), která se 
umístila na první pozici u všech vzdělanostních skupin respondentů (vyjma skupiny se 
základním vzděláním). Podíl odpovědí se u jednotlivých skupin obyvatel pohyboval mezi 25 – 
30 %.  

• Dotazovaní respondenti se základním vzděláním považují za jednu z největších předností žití 
v Jemnici životní prostředí města a okolí a čistotu města s podílem 18 %. Následně s 13 % 
považují za klad prostředí města (vzhled, historie a tradice). 

• U kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol vykazuje nejvyšší míru spokojenosti skupina 
obyvatel vyučených (8 %) a nejvyšší míru spokojenosti pro respondenty s vyšším odborným a 
vysokoškolským vzděláním splňuje kategorie bezpečnost (11 %). 
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• Dotazovaní obyvatelé nepovažují za přednosti ve městě kategorie příležitosti k podnikání a 
obslužnost hromadnou dopravou (u těchto kategorií panuje shoda napříč vzdělanostní 
strukturou).  

Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu: 

• Napříč strukturou respondentů podle ekonomického statusu panuje shoda v nejoceňovanější 
devize života v Jemnici, kterou je kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice), 
nicméně mezi skupinami obyvatel je rozdílný podíl zastoupení odpovědí, který se pohybuje 
mezi 17 – 43 %. Taktéž u druhé pozice hodnocené přednosti je shoda u všech kategorií 
(vyjma osob v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené), jedná se o kategorii životní 
prostředí města a okolí a čistota města. 

• Studující se velmi silně cení bezpečnosti, osoby zaměstnané na plný nebo částečný úvazek 
dostupnosti pozemků pro výstavbu a bydlení a respondenti se statusem OSVČ/podnikatelé 
oceňují dostupnost a kvalitu obchodů a služeb.  

• Naopak nejméně ceněná deviza pro studující obyvatelé je kategorie příchod nových obyvatel 
do města, obslužnost hromadnou dopravou, veřejná správa a možnost účasti na řízení města 
a příležitosti k podnikání. Pro obyvatele zaměstnané mimo výše zmíněné navíc sportovní 
infrastruktura a dostupnost a kvalita obchodů a služeb. 

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají respondenti 
nezaměstnaní a respondent se statusem péče o nemohoucího člena rodiny. Jedná se o 4 
respondenty, respektive o jediného dotazovaného, u kterých každá odpověď hraje ve 
výsledku velmi silnou roli. 
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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 vaší obci? 
Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, opět 
jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života v Jemnici.  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 do obce  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v obci 
• Zájem lidí o život v obci 
• Jiná možnost……………………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 161 respondentů, kteří uvedli 342 odpovědí z nabízených 
možností a celkem 2 odpovědi v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele tak 
připadají v průměru 2,2 odpovědi. Podle dotazovaných obyvatel Jemnice je největším problémem 
života ve městě nezaměstnanost, kategorie množství pracovních příležitostí. Tato kategorie získala 
31% podíl na všech uvedených odpovědích. Další velice závažný problém je spojen s veřejnou 
dopravou města a dle respondentů je jím kategorie obslužnost hromadnou dopravou (15 % 
odpovědí). 

Za překážku žití v Jemnici dotazovaní považují i nedostatečnou nabídku aktivit pro trávení volného 
času, která získala 10 % odpovědí. Dále se pak jedná především o dostupnost a kvalitu zdravotní péče 
(6 %) a sportovní infrastrukturu (5 % odpovědí) a odchod lidí z obce (5% odpovědí) 
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Graf 7: Celkové hodnocení otázky č. 2 
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Naopak v této otázce nejmenší počet odpovědí získala kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol 
(pouze jediný respondent zvolil tuto možnost) a dále prostředí města (vzhled, historie a tradice) a 
kategorie dostupnost a kvalita sociální péče (obě zmiňované kategorie získaly pouze 2 odpovědi).  

V kategorii jiná možnost byly uvedeny tyto odpovědi: 

Tabulka 2: Odpovědi respondentů na otázku č. 2 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

vandalismus, narkomani 1 

veřejný rozhlas 1 

 

Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Muži i ženy žijící ve městě shodně považují za největší problém kategorii množství pracovních 
příležitostí. V obou případech se hodnota podílu na všech odpovědích pohybuje nad 30 % 
(rozdíl mezi skupinami obyvatel činí pouze 2 p.b. ve prospěch žen). Druhou pozici vnímají obě 
pohlaví opět shodně, velice negativně je vnímána obslužnost hromadnou dopravou, kdy 
v případě mužů se jedná o 13 % odpovědí, u žen dokonce o 17 % odpovědí.  

• Dalšími negativními stránkami života ve městě, jak je vnímá mužská část respondentů, jsou 
sportovní infrastruktura (8 %) a dostupnost a kvalita zdravotní péče (5 %). Ženy vnímají jako 
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problémové oblasti žití v Jemnici kategorie dostupnost a kvalita zdravotní péče (7 %) a 
odchod obyvatel z města (5 %). 

• Nejméně problematické kategorie se u mužů a žen do velké míry neodlišují. Obě pohlaví 
považují za nejméně problematické kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol, 
dostupnost a kvalita sociální péče a spolkový život ve městě.  

Struktura odpovědí respondentů podle věku: 

• Všechny věkové kategorie se shodly na nejčastěji uváděné odpovědi, kterou je množství 
pracovních příležitostí ve městě. Tento problém je každou skupinou obyvatel vnímán s jinou 
mírou a pohybuje se v rozmezí 13 – 36 %. Za nejzávažnější ho považují obyvatelé ve věku 41 – 
50 let (podíl 36 %), naopak obyvatelé ve věku 15 – 17 let ho vnímají jako negativum žití 
v Jemnici s podílem 13 % (spolu s dalšími kategoriemi se stejným podílem odpovědí). 

• Druhé největší negativum žití ve městě je pro jednotlivé skupiny odlišné. Shodně považují 
kategorii obslužnost hromadnou dopravou jako jeden z nejzávažnějších problémů všechny 
věkové kategorie vyjma respondentů ve věku 15 – 17 let a 31 – 40 let.  

• Nejvyšší míru nespokojenosti s nabídkou aktivit pro trávení volného času vykazují 
respondenti ve věku 31 – 40 let, naopak nespokojenost s bezpečností ve městě je největší u 
skupiny obyvatel ve věku 61 a více let.  

• Nejméně problematické je prostředí města (vzhled, historie a tradice), u všech věkových 
skupin respondentů, vyjma obyvatel ve věku 31 – 40 let a 61 a více let, se neobjevila ani 
jedna odpověď. Obyvatelé ve věku 31 – 40 let nejméně negativně vnímají kvalitu základních 
škol, dostupnost a kvalitu mateřských škol a sociálních služeb, životní prostředí města a 
čistota města a zájem lidí o dění ve městě.  

Struktura odpovědí respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání: 

• Napříč vzdělanostní strukturou dotazovaných obyvatel panuje opět shoda ve vnímání 
nejzávažnějších problémů města, kterým podle respondentů je množství pracovních 
příležitostí. Podíly zastoupení odpovědí negativního hodnocení této kategorie se pohybují 
mezi 27 – 38 %, nejvyšší míry je dosahováno u respondentů s vyšším odborným a 
vysokoškolským vzděláním.  

• Shoda téměř u všech skupin obyvatel podle vzdělání panuje i u kategorie obslužnost 
hromadnou dopravou, která se umístila na druhé pozici (u skupiny obyvatel se základním 
vzděláním je na druhé pozici kategorii bezpečnost).  

• Velmi negativně je vnímána i nabídka aktivit pro trávení volného času, dostupnost a kvalita 
zdravotní péče a infrastruktura pro turisty a návštěvníky města. Občasné s vysokoškolským 
titulem a obyvatelé s vyšším odborným vzděláním hodnotí příležitosti k podnikání ve městě 
jako negativum (11 % odpovědí).  

• Vnímání nejméně problematických oblastí města je dle nejvyššího vzdělání respondentů 
odlišné, nicméně u většiny skupin dotazovaných se shodně na nejnižších pozicích umisťuje 
kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice). Dále se jedná o kategorie spojené 
s dostupností a kvalitou sociálních služeb a mateřských škol a dostupnost pozemků pro 
výstavbu a bydlení. 
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Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu: 

• Napříč socioekonomickou strukturou dotazovaných obyvatel panuje opět shoda ve vnímání 
nejzávažnějších problémů města, kterým podle respondentů je množství pracovních 
příležitostí.  

• Za velmi závažné dále považuje skupina OSVČ/podnikatelů a zaměstnanců na plný nebo 
částečný úvazek nabídku aktivit pro trávení volného času (14%, respektive 13 % podíl) a 
studující obyvatelé kategorii příležitosti k podnikání a dostupnost zdravotní péče (obě 
kategorie 9 %).  

• Za záporné stránky života v Jemnici dále respondenti považují odchod obyvatel z města a 
zájem lidí o dění ve městě. 

• Relativní shoda panuje i u kategorií, které respondenti nepovažují za problematickou oblast 
života ve městě. Jedná se především o kategorie spojené s životním prostředním města, 
s prostředním města a s dostupností a kvalitou základních a mateřských škol.  

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají respondenti 
nezaměstnaní a respondent se statusem péče o nemohoucího člena rodiny. Jedná se o 4 
respondenty, respektive o jediného dotazovaného, u kterých každá odpověď hraje ve 
výsledku velmi silnou roli. 
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Graf 8: Hodnocení otázky č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu 
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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 nedokáži se vyjádřit.  Při hodnocení jednotlivých 
oblastí nabízíme vždy přehledovou kategorií 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, pro lepší vizuální orientaci v hodnocení.  

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 jednotlivých kategorií z oblasti Dopravy a technické infrastruktury se vyjádřilo 160 - 161 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 3). Nejvíce dotazovaných obyvatel se 
nedokázalo vyjádřit ke kategorii obslužnost hromadnou dopravou, kdy kategorii nevím, nedokáži se 
vyjádřit zvolilo 8 respondentů. 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 
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Kvalita silnic a chodníků 12 7,5 43 26,7 71 44,1 25 15,5 7 4,3 3 1,9 161 

Dopravní napojení na silniční síť 11 6,9 70 43,8 61 38,1 14 8,8 2 1,3 2 1,3 160 
Obslužnost hromadnou dopravou 
(autobusové a železniční spojení) 4 2,5 19 11,8 60 37,3 52 32,3 18 11,2 8 5,0 161 

Počet míst pro parkování v obci 18 11,3 70 43,8 43 26,9 18 11,3 6 3,8 5 3,1 160 
Stav technické infrastruktury – 
odkanalizování a čištění odpadních vod 
v obci 

33 20,5 76 47,2 39 24,2 7 4,3 5 3,1 1 0,6 161 

Stav technické infrastruktury – 
zásobování vodou 54 33,8 78 48,8 18 11,3 7 4,4 3 1,9 0 0,0 160 

Dostupnost internetu 63 39,4 71 44,4 14 8,8 5 3,1 1 0,6 6 3,8 160 

Pokrytí obce veřejným osvětlením 42 26,1 88 54,7 21 13,0 7 4,3 2 1,2 1 0,6 161 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je dostupnost internetu, kterou výborná nebo dobrá hodnotilo celkem 
134 respondentů (84 %). Velice pozitivně vnímají obyvatelé i stav technické infrastruktury – 
zásobování vodou (přibližně 83 % respondentů) a dále pokrytí města veřejným osvětlením (81% podíl 
odpovědí). 
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Velice průměrně je hodnocena kategorie kvality stavu silnic a chodníků, kdy 44 % dotazovaných 
zvolilo možnost průměrná, 34 % respondentů ji označilo jako pozitivní a 20 % jako negativní 

Nejhůře hodnocená kategorie je dle respondentů spjata s veřejnou dopravou. Nejvíce negativních 
odpovědí získala kategorie obslužnost hromadnou dopravou, kdy 44 % respondentů hodnotilo tuto 
kategorii jako nevyhovující a 37 % jako průměrnou. Tento výsledek koreluje s častým označením 
obslužnosti hromadnou dopravou ve městě jako jedné z velkých negativ života v Jemnici (viz otázka 
č. 2). 

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 hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti Občanské vybavenosti se vyjádřilo celkem 159 - 161 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce č. 4).  

Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 24 14,9 60 37,3 56 34,8 14 8,7 6 3,7 1 0,6 161 

Kvalita zdravotní péče 23 14,4 64 40,0 57 35,6 9 5,6 6 3,8 1 0,6 160 

Dostupnost sociální péče 26 16,3 56 35,0 46 28,8 15 9,4 1 0,6 16 10,0 160 

Kvalita sociální péče 20 12,5 52 32,5 46 28,8 9 5,6 1 0,6 32 20,0 160 
Kvalita a dostupnost (dostatečný 
počet míst) předškolního vzdělání 
dětí 

50 31,4 65 40,9 27 17,0 2 1,3 1 0,6 14 8,8 159 

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

51 32,1 65 40,9 26 16,4 6 3,8 0 0,0 11 6,9 159 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro rodiny s dětmi 4 2,5 22 13,8 63 39,4 55 34,4 5 3,1 11 6,9 160 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro děti 9 5,6 34 21,3 64 40,0 34 21,3 5 3,1 14 8,8 160 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro dospělé 4 2,5 22 13,8 64 40,0 56 35,0 11 6,9 3 1,9 160 

Kvalita sportovních zařízení v obci 12 7,5 34 21,3 41 25,6 51 31,9 18 11,3 4 2,5 160 

Nabídka dětských hřišť 11 6,9 32 20,0 37 23,1 49 30,6 27 16,9 4 2,5 160 
Nabídka kulturního vyžití ve 
městě 8 5,0 36 22,5 60 37,5 34 21,3 16 10,0 6 3,8 160 

  

Nejlépe hodnocenou kategorií je podle dotazovaných obyvatel města kvalita a dostupnost 
(dostatečný počet míst) základního vzdělání ve městě, pro kterou se vyjádřilo pozitivně celkem 73 % a 
pouze 4 % respondentů tuto kategorii označilo jako nedostatečnou. Tento výsledek do velké míry 
koreluje s častým označením kvality a dostupnosti základních škol ve městě jako jedné z deviz života 
v Jemnici (v otázce č. 1). Stejně tak i u kategorie kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 
předškolního vzdělání, která byla hodnocena velice pozitivně, jedná se o druhou nejlépe hodnocenou 
kategorii (se 72% podílem kladného hodnocení).  

V otázce 3B se ve velké míře vyskytují kategorie, u kterých převažuje negativní hodnocení nad 
pozitivním. Jedná se o kategorie spojené především s trávením volného času všech věkových 
kategorií. Absolutně nejvyšší podíl negativního hodnocení je u kategorie nabídka dětských hřišť, kdy 
48 % respondentů tuto nabídku hodnotí jako nevyhovující (kategorie podprůměrná s 31 % a špatná 
se 17 %), jako pozitivní jen 27 % respondentů. Negativně je vnímána i kategorie volnočasových aktivit 
pro dospělé a pro rodiny s dětmi, zároveň u nabídky kulturního vyžití můžeme též pozorovat větší 
míru negativního hodnocení než hodnocení pozitivního. 
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Velice špatně je hodnocena kvalita sportovních zařízení, u které 43 % respondentů zvolilo negativní 
hodnocení, 23 % tuto kategorii označilo jako průměrnou a 27 % dotazovaných jako pozitivní. 
Ve struktuře podle věku najdeme rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Například 
respondenti ve věku 15 – 17 let jsou skupinou, která tuto kategorii hodnotí nejpozitivněji, 63 % 
respondentů hodnotilo pozitivně (25 % jako výborná a 38 % jako dobrá). Jedná se však o jedinou 
skupinu obyvatel, u které značně převažuje kladné hodnocení nad záporným. Naopak u ostatních 
skupin jsou patrné velké podíly negativního hodnocení, například věková kategorie 41 – 50 let 
hodnotí kvalitu sportovních zařízení negativně s 50% podílem respondentů. Z odpovědí respondentů 
s ohledem na jejich věk lze tedy usuzovat na jistou nevyrovnanost nabídky volnočasových aktivit pro 
různé věkové skupiny obyvatel a prostor pro zlepšení zejména v nabídce pro věkovou skupinu 
mladých dospělých (18-30 a 41–50  let). 

Graf 10: Hodnocení kategorie kvalita sportovních zařízení ve městě podle věku respondenta očištěné o 
odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

Kvalita a dostupnost zdravotní péče ve městě je hodnocena spíš jako kategorie průměrná až 
nadprůměrná. Dostupnost zdravotní péče hodnotí více než třetina dotazovaných jako průměrnou a 
37 % jako dobrou/nadprůměrnou. Pouze 12 % respondentů zvolilo možnost podprůměrná nebo 
špatná. Kvalita zdravotnické péče je vnímána ve městě pozitivněji, než dostupnost. Celkem 54 % 
respondentů ji hodnotilo jako pozitivní, více než čtvrtina jako průměrnou a pouze 9 % jako špatnou. 
Na grafu č. 11 jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel strukturovaných podle věku.  
Nejvyššího podílu pozitivního hodnocení je dosaženo u věkové kategorie 15 – 17 let, kdy celkem tři 
čtvrtiny respondentů ji označili jako pozitivní. Zároveň 25 % respondentů kvalitu zdravotní péče 
označilo jako negativní (takto vysoké hodnoty jsou způsobeny relativně nízkým zastoupením 
odpovědí obyvatel ve věku 15 – 17 let). U obyvatel ve věku 61 let a více je patrný relativně velký podíl 
negativně hodnotících respondentů, naopak u obyvatel ve věku 51 – 60 let převažující podíl kladně 
hodnotících.  
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Graf 11: Hodnocení kategorie kvalita zdravotní péče podle věku respondenta očištěné o odpovědi nevím, nedokáži 
se vyjádřit 
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Sociální služby ve městě (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nejvyšším podílem respondentů, 
kteří tuto službu nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (32) se nedokázalo vyjádřit k oblasti 
kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 20 % respondentů. Důvodem takto vysokého podílu 
odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřit je pravděpodobně způsobeno především chybějící zkušeností 
s tímto typem služeb. Totéž platí i pro dotazování na názor dostupnosti sociálních služeb, kde se podíl 
těchto odpovědí pohyboval okolo 10 %. Pokud se podíváme na data od respondentů, kteří na tuto 
otázku odpověděli, jsou sociální služby v Jemnici vnímány velice pozitivně. Přibližně 45 % 
dotazovaných hodnotilo kvalitu sociálních služeb kladně a 51 % její dostupnost. 
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Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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3C Kvalita životného prostředí 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 161 
respondentů (viz tabulka č. 5). Nejvíce dotazovaných se nedokázalo vyjádřit k otázce možnost 
likvidace odpadu v obci, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolili 4 respondenti. 

Dle výsledků z grafu č 13 je parné, že životní prostředí ve městě je respondenty vnímáno velice 
kladně. V žádném z případů hodnocení jednotlivých kategorií nedošlo k situaci, kdy by negativní 
hodnocení převážilo nad pozitivním. Naopak u všech otázek je patrná převaha kladných názorů, 
u většiny případů je podíl pozitivně vyjádřených respondentů zastoupen minimálně 60 %.  

Nejvíce oceňovanou kategorií je systém sběru komunálního odpadu, kdy 84 % respondentů volilo 
pozitivní hodnocení. V ostatních oblastech odpadového hospodářství města panuje mezi 
dotazovanými obyvateli spokojenost, ať už v kategorii možnost likvidace odpadu ve městě (s podílem 
70 %) nebo možnost separace odpadu (75% podíl).  

Ke kategorii rozsahu (velikosti) ploch zeleně ve městě se vyjádřilo 80 % respondentů kladně. Mezi 
respondenty panuje i spokojenost s veřejným prostranstvím, kde 78 % dotazovaných pozitivně 
hodnotilo vzhled veřejného prostranství (zeleně) a pouhá 4 % obyvatel negativně. Kvalita veřejného 
prostranství (mobiliář, lavičky, koše aj.) byla kategorie hůře hodnocená, přibližně 61 % respondentů 
se vyjádřilo v pozitivním smyslu, více než čtvrtina z dotazovaných ohodnotila tuto kategorii jako 
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průměrnou a 12 % jako špatnou. Zde se nabízí otázka, co je příčinou relativně rozdílného vnímání 
těchto dvou kategorií, které jsou obě vztažené k veřejnému prostranství města. 

Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Vzhled veřejných prostranství – zeleně 41 25,5 85 52,8 28 17,4 5 3,1 2 1,2 0 0,0 161 
Kvalita veřejných prostranství – 
mobiliář, lavičky, odpadkové koše 30 18,6 68 42,2 43 26,7 16 9,9 4 2,5 0 0,0 161 

Rozsah (velikost) ploch zeleně v obci 55 34,2 74 46,0 28 17,4 4 2,5 0 0,0 0 0,0 161 

Udržování čistoty ve městě 27 16,8 71 44,1 55 34,2 3 1,9 4 2,5 1 0,6 161 
Znečištění ovzduší exhalacemi a 
prachem 49 30,4 78 48,4 26 16,1 3 1,9 2 1,2 3 1,9 161 

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

52 32,3 69 42,9 29 18,0 5 3,1 5 3,1 1 0,6 161 

Systém sběru komunálního odpadu 67 41,6 68 42,2 22 13,7 2 1,2 1 0,6 1 0,6 161 

Možnost likvidace odpadu v obci 57 35,4 55 34,2 37 23,0 4 2,5 4 2,5 4 2,5 161 

 

Graf 13: 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 v oblasti Bydlení a zaměstnanosti se vyjádřilo celkem 160 - 161 
respondentů (viz tabulka č. 6). Nejvíce dotazovaných obyvatel města Jemnice nedokázalo posoudit 
kategorii dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, celkem 25 lidí vybralo možnost nevím, 
nedokáži se vyjádřit (16 %). V oblasti zaměstnanosti se potvrdily výsledky odpovědí z otázky číslo 2, 
kdy za nejzávažnější problémy byly považovány kategorie množství pracovních příležitostí a 
příležitosti k podnikání, ve vyhodnocení otázky 3E se respondenti k těmto kategoriím vyjadřovali 
velmi kriticky.  

Tabulka 6: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu 
a bydlení 16 10,0 51 31,9 43 26,9 17 10,6 8 5,0 25 15,6 160 

Nabídka pracovních příležitosti 0 0,0 3 1,9 20 12,5 64 40,0 69 43,1 4 2,5 160 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 0,0 8 5,0 47 29,4 54 33,8 36 22,5 15 9,4 160 

Dostupnost obchodů 17 10,6 50 31,1 53 32,9 29 18,0 11 6,8 1 0,6 161 

Dostupnost služeb 18 11,2 47 29,2 52 32,3 27 16,8 14 8,7 3 1,9 161 
 

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo celkem 83 % dotazovaných jako velice negativní (ze 43 % 
zvolili možnost 5 – nedostatečná, špatná). Pouhá 2 % respondentů hodnotila tuto kategorii jako 
kladnou (žádný z dotazovaných nevybral možnost 1 – výborná). Nabídku příležitostí pro podnikání 
hodnotilo 56 % obyvatel jako nevyhovující, nedostatečnou, 29 % jako průměrnou a pouze 5 % 
některou z pozitivních kategorií. Celkem 10 % dotazovaných nedokázalo tuto kategorii posoudit. 

Graf 14: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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U hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí je patrná odlišnost mezi jednotlivými věkovými 
skupinami. Respondenti ve věku 15 – 17 let dosahují nejvyšší míry spokojenosti s touto kategorií, 
jedná se přibližně o 13 % z nich. U skupiny obyvatel ve věku 31 – 40 a 61 a více let vždy jeden 
respondent označil nabídku pracovních příležitostí kategorií 2 – dobrá. U všech skupin obyvatel je 
patrná převaha negativního hodnocení, která je minimálně 63%. Absolutně největšího podílu 
negativních hodnocení dosahuje skupina obyvatel ve věku 51 – 60 let, kdy tento podíl dosahuje více 
než 95 % (52 % hodnotilo situaci jako podprůměrnou a 43 % jako nedostatečnou, špatnou).  

Nabídka obchodů a služeb ve městě je dle respondentů převážně průměrná až nadprůměrná/dobrá. 
V oblasti dostupnosti služeb se celkem 40 % dotazovaných vyjádřilo kladně (29 % respondentů zvolilo 
hodnocení 2 – dobrá) a 33 % obyvatel tuto kategorii označilo jako průměrná. Kategorii dostupnosti 
obchodů pozitivně hodnotilo 42 % dotazovaných (31 % jako dobrá) a za průměrnou ji považuje 33 % 
respondentů. Je tedy zřejmé, že u respondentů nepřevažuje nespokojenost, nicméně nabízené služby 
nejsou ideální.  

Graf 15: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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Nabídka pracovních příležitosti
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Dostupnost služeb

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

3E Ostatní 

K jednotlivým kategorií týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 160 – 161 respondentů (viz 
tabulka č. 7). Nejvíce dotazovaných obyvatel města se nedokázalo vyjádřit ke kategorii možnosti 
účasti na řízení obce, z celkových 161 respondentů zvolilo možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 
celkem 31 z nich (19 %). 
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Tabulka 7: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a 
návštěvníky obce 17 10,6 53 32,9 51 31,7 25 15,5 5 3,1 10 6,2 161 

Bezpečnost 28 17,4 70 43,5 49 30,4 12 7,5 1 0,6 1 0,6 161 
Informovanost o dění v obci, 
poskytování informací 24 14,9 66 41,0 57 35,4 12 7,5 1 0,6 1 0,6 161 

Kvalita veřejná správy v obci 10 6,3 68 42,5 65 40,6 6 3,8 2 1,3 9 5,6 160 

Možnost účasti na řízení obce 3 1,9 47 29,2 60 37,3 12 7,5 8 5,0 31 19,3 161 

Zájem lidí o život v obci 6 3,8 31 19,4 70 43,8 35 21,9 6 3,8 12 7,5 160 

 

Z grafu číslo 16 je patrné, že u žádné kategorie nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním, 
naopak u některých kategorií je pozitivní hodnocení nad 50 %. Nejvíce respondentů je spokojeno 
s bezpečností ve městě, 17 % z nich zvolilo možnost výborná a dalších 44 % možnost dobrá. 
Negativně tuto kategorii ohodnotil pouze jediný respondent a jeden dotazovaný se k této kategorii 
nedokázal vyjádřit. Z hlediska odpovědí podle věku je bezpečnost vnímána ve všech skupinách 
respondentů velice pozitivně, podíly kladného hodnocení dosahují minimálně 58 %. Více než 67% 
podílu kladných odpovědí je dosahováno u skupiny obyvatel ve věku 51 – 60 let, naopak nejvyššího 
podílu negativního hodnocení je dosaženo u kategorie obyvatel 18 – 30 let, 12 % ji hodnotí jako 
špatnou. 

Graf 16: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Více než 50 % dotazovaných je ve městě spokojeno s informovaností o dění ve městě a 
s poskytováním informací, 44 % respondentů kladně hodnotí kategorii infrastruktura pro turisty a 
návštěvníky města.  
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Největší negativa respondenti spatřují v oblasti zájmu lidí o život ve městě, kdy celkem 26 % 
dotazovaných označilo tuto kategorii za špatnou a 44 % za průměrnou. Pouze 23 % respondentů 
hodnotilo zájem lidí o život ve městě jako pozitivní kategorii (8 % se nedokázalo vyjádřit).  

Graf 17: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Kvalita veřejná správy v obci

Možnost účasti na řízení obce

Zájem lidí o život v obci

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

3.4 4. Dojíždíte do místa zaměstnání/školy mimo obec?  
V této otázce jsme u respondentů zjišťovali vyjížďku za prací a studiem z Jemnice 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……………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 156 respondentů. Z grafu 17 je patrné, že polovina respondentů 
z Jemnice je zaměstnána nebo studuje v místě bydliště a polovina dotazovaných pravidelně za prací a 
vzděláním cestuje do jiné obce.  

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednoznačně osobní 
automobil, který využívá 47 respondentů (60 % podíl na všech vyjíždějících dotazovaných) a na 
druhém místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (22 %). Naopak nejméně 
využívaným dopravním prostředkem je vlak (pouze jeden respondent) a jen 2 dotazovaní do práce či 
školy mimo město pravidelně využívá kolo.  
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Graf 18: Celkové hodnocení otázky č. 4 
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3.5  Co konkrétně Vám ve vašem městě 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 70 dotazovaných 
obyvatel Jemnice, kteří uvedli celkem 118 odpovědí. V průměru tak připadá 1,7 odpovědi na 
respondenta. Vyhodnocení této otázky je názor přibližně 43 % dotazovaných, celkem 91 respondentů 
možnost nevyužilo a žádnou odpoveď neuvedlo. 

Tabulka 8: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpovědi Četnost 

pracovní příležitosti 18 

sportovní vyžití 18 

 veřejná hromadná doprava 18 

Kulturní vyžití 13 

trávení volného času 8 

dopravní infrastruktura 6 

zdravotní péče 6 

vzhled města 6 

obchody/služby 5 

bezpečnost 4 

veřejná správa 4 

technické vybavení 3 

turismus 3 

oblast vzdělávání 2 

městský rozhlas 2 

možnost vyřizování dokladů v Jemnici (pas, OP aj.) 1 

vznik průmyslové zóny 1 
 

Největší počet odpovědí spadá do kategorie sportovní vyžití, veřejná hromadná doprava a pracovní 
příležitosti, kdy respondenti uvedli celkem 18 odpovědí u všech kategorií. Nejvíce dotazovaných 
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uvádělo v kategorii sportovní vyžití odpovědi spojené se špatným stavem koupaliště, s vybudováním 
krytého městského bazénu a kryté sportovní haly. Několikrát se v otázce vyskytla odpověď, která se 
týkala cyklotras, především jejich přesunutí z pozemních komunikací na nová tělesa. Jak už v celém 
texu několikrát zaznělo, městem rezonuje problematika spojená s nedostatečným množstvím 
pracovních příležitostí. Největším problémem dle respondentů je nedostatek volných míst a taktéž 
nedostatečně ohodnocená práce. Velice kritizovanou se stala kategorie veřejné hromadné dopravy, 
která získala celkem 18 odpovědí v otázce číslo 5. Respondenti se celkem 11krát vyjádřili, že by rádi 
zvýšili počet spojů autobusových linek, které město obsluhují. Zároveň do této kategorie byly 
zařazeny odpovědi týkající se obnovy železniční tratě do Moravských Budějovic, kdy se tato odpověď 
vyskytla 7krát.  

V oblasti kulturního vyžití se vyskytlo celkem 13 odpovědí. Respondenti spatřují největší problém 
spojený především s místním kinem (již nepromítá) a s malým počtem kulturních akcí, které se ve 
městě odehrávají (například chybějící akce pro seniory apod.). 

Dále se v otázce objevilo několik odpovědí spojených s možnostmi trávení volného času (vybudování 
dětských hřišť a zlepšení nabídky aktivit), s dopravní infrastrukturou (především zlepšení stavu 
některých silniční komunikací a přilehlých chodníků) a se zdravotní péčí. 
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území města v průběhu července 2014, měli možnost 
obyvatelé Jemnice se vyjádřit k současnému stavu města, včetně podání návrhů na jeho zlepšení. 
Celého dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 161 respondentů, kteří odpovídali na otázky týkající se 
jednotlivých aspektů života ve městě. Struktura dotazovaných obyvatel 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 korespondují s demografickou strukturou obyvatel města. 

Přednosti života v Jemnici zkoumala otázka č. 1, kdy respondenti byli dotazováni v podobě výběru 
pozitiv, které shledávají na životě právě ve městě Jemnice. Pro většinu respondentů jsou největšími 
devizami především prostředí města (vzhled, historie a tradice), s přibližně čtvrtinovým podílem 
uvedených dopovědí a dále pak s 16% podílem se jedná o životní prostředí ve městě a okolí a čistota 
města. Za další přednosti dotazovaní vybrali kvalitu základních škol, dostupnost a kvalitu mateřských 
škol a bezpečnost ve městě (shodně s 6% podílem odpovědí). 

Otázka č. 2 zkoumala opačnou stranu života v Jemnici, respondenti měli vybrat negativa, která spojují 
s životem ve městě. Největší problém města je podle reprezentativního vzorku dotazníkového šetření 
spojen s nezaměstnanostní a s pracovními příležitostmi, kdy celkem 31 % odpovědí získala právě 
kategorie množství pracovních příležitostí. Dalším problém, který se negativně odráží v názorech 
obyvatel města na život v něm, je především nedostatečná obsluha hromadnou dopravou (16 % 
odpovědí) a problematika spojená s nabídkou aktivit pro trávení volného času (10 %). 

V další části dotazníkového šetření respondenti hodnotili současný stav jednotlivých oblastí města, 
které byly seřazeny 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 dostupnost internetu, 
kterou 134 respondentů označilo za kladnou (odpovědi výborný a dobrý). V tomto případě se tedy 
jednalo o spokojenost celkem 84 % dotazovaných. Další kladné hodnocení získaly kategorie stav 
technické infrastruktury – zásobování vodou (83 % kladných odpovědí) a pokrytí obce veřejným 
osvětlením (81 % odpovědí). Naopak nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy přibližně 44 % 
respondentů označilo obslužnost hromadnou dopravou za nevyhovující a 20 % dotázaných uvádělo 
nedostatečnou kvalitu silnic a chodníků v Jemnici. 

V sekci Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a dostupností (včetně 
dostatečného počtu míst) základního vzdělávání, pro který se vyslovilo celkem 73 % z nich, a 
s kvalitou a dostupností předškolního vzdělávání (72 %). V pozitivním smyslu byla hodnocena i 
zdravotní a sociální péče ve městě. Naopak nejméně spokojeni jsou respondenti s nabídkou dětských 
hřišť (přibližně 48% podíl nespokojených dotazovaných) a jednoznačně pozitivně není vnímána ani 
nabídka volnočasových aktivit pro děti i dospělé a kvalita sportovní infrastruktury. (téměř 40% podíly 
negativních odpovědí).  

Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech kategorií 
z této oblasti se spokojenost pohybuje nad 60 % mezi všemi respondenty (u velké většiny kategorií se 
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podíl pozitivního hodnocení přibližuje 80 % respondentů). Nejvíce si dotazovaní cenní systému sběru 
komunálního odpadu (84 %) a celkově je odpadové hospodářství ve městě hodnoceno velice 
pozitivně. Občané jsou taktéž spokojeni s rozsahem (velikostí) zelených ploch v Jemnici a se vzhledem 
veřejného prostranství (zeleně). 

V sekci Bydlení a zaměstnanosti se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této 
kategorii vyskytují nejhůře hodnocené kategorie města. Nabídku pracovních příležitostí ve městě 
negativně hodnotilo 83 % respondentů a zároveň pouhá 2 % tuto kategorii hodnotilo kladně. 
Negativně je vnímána i nabídka příležitostí pro podnikání (56 % dotázaných ohodnotilo jako 
nevyhovující a téměř 30 % jako průměrné). Hodnocení dostupnosti služeb a obchodů v Jemnici je 
spíše průměrné až nadprůměrné, u obou kategorií shledáváme přibližně shodné podíly zastoupení 
v kategorii pozitivní a průměrná (přibližně třetina respondentů hodnotila jako dobrou a třetina jako 
průměrnou).  

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 bezpečností ve městě 
(celkem 61 % ji označilo jako výbornou nebo dobrou) a více než dvě čtvrtiny dotazovaných jsou ve 
městě spokojeni s informovaností o dění ve městě a s poskytováním informací. Největší negativa jsou 
spatřována v kategorii zájem lidí o život ve městě (negativně se vyjádřila více než čtvrtina 
respondentů).  

V otázce číslo 4 byla zjišťována pravidelná dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 
případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně polovina dotazovaných nepracuje nebo 
nestuduje mimo město Jemnice a z přibližně druhé poloviny respondentů jich nejvíce využívá osobní 
automobil (60 %) a hromadnou autobusovou dopravu (22 %) pro cesty mimo město. 

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit, co mu ve městě schází, případně co by se 
mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo přibližně 43 % respondentů, tedy 70 obyvatel. 
Nejčastěji byla zastoupena problematika spojená se sportovním vyžitím (18 odpovědí), s veřejnou 
hromadnou dopravou (18 odpovědí) a s pracovními příležitostmi (18 odpovědí). V oblasti sportu 
uváděli respondenti odpovědi spojené s vybudováním kryté haly a krytého bazénu, rekonstrukce 
místního koupaliště a cyklostezkami. Oblasti veřejné hromadné dopravy byla vytýkána především 
nedostatečná nabídka autobusových spojení (11 odpovědí) a celkem 7 odpovědí se týkalo obnovy 
železniční dopravy ve městě. Dále se v odpovědích vyskytovala problematika kulturního vyžití 
(spojena především s malým počtem pořádaných kulturních akcí), problematika trávení volného času 
(spojená s vybudováním dětských hřišť a rozšířením aktivit) a dopravní infrastruktury (špatný stav 
některých pozemních komunikací a přilehlých chodníků). 
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SWOT ANALÝZA   
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1 Priorita 1 - Technická a dopravní infrastruktura a životní prostředí 
Silné stránky Slabé stránky 

- Technická vybavenost obce (vybudována 
kanalizace, veřejný vodovod, komplexní 
plynofikace) 

- Vybudována ČOV s dostatečnou kapacitou 
- Existující infrastrukturální napojení na 

silniční i železniční dopravní sítě 
- Dostatek parkovacích míst v centru města 
- Zajištění obslužnosti města autobusovou 

hromadnou dopravou  
- Existující Generel bezbariérové dopravy a 

bezbariérových tras 
- Kvalitu ovzduší lze hodnotit jako dobrou 
- Vybudována kompostárna 
- Vysoký podíl zeleně v intravilánu města 
 

- Nedostatek parkovacích míst ve městě 
(kromě centra), zejména na sídlištích; 
s rekonstrukcemi komunikací navíc nutné 
očekávat další zhoršování 

- Místní část Louka nemá vybudovaný veřejný 
vodovod a místní část Panenská pouze 
částečně 

- Místní část Louka a Panenská nemají 
vybudovánu kanalizační síť 

- Periferní poloha v rámci silniční sítě ČR, 
pouze silnice II. třídy 

- Vysoká intenzita silniční dopravy 
- Omezení pravidelné osobní dopravy na 

železniční trati Jemnice-Moravské 
Budějovice 

- Nevyhovující časy odjezdů a příjezdů 
autobusů hromadné dopravy 

- Nízký koeficient ekologické stability 
(intenzivně využívané území) 

- Zhoršená kvalita ovzduší vázána na 
intenzivní dopravní zatížení ve městě a 
topnou sezónu  

Příležitosti Hrozby 

- Realizace severojižního propojení Kraje 
Vysočina 

- Posílení využívání alternativních zdrojů 
energie 

- Zlepšení stavu místních komunikací 
- Rozvoj cyklodopravy ve městě a okolí 

- 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 

- Růst ceny energií 
- Výskyt krizových situací (povodně, havárie 

apod.) 
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2 Priorita 2 - Rozvoj podnikání a cestovního ruchu 
Silné stránky Slabé stránky 

- Vyšší míra nezaměstnanosti znamená 
dostatek levnější pracovní síly (může to být 
komparativní výhoda pro přilákání investice) 

- Částečný prodej a pronájem areálu 
Autoparku 

- Nabídka kulturních akcí a aktivit  
- Přítomnost již tradiční historické slavnosti 

Barchan s návazností dalších kulturních akcí 
a aktivit rozličného charakteru (jarmark, 
poutě, hudební vystoupení apod.) 

- Přehledná internetová prezentace 
Turistického informačního centra a města na 
oficiálních internetových stránkách 

- Stále se rozvíjející síť turistických tras, 
cyklotras, hipotras v okolí města  

- Přítomnost organizací certifikovaných 
v systému Cyklisté vítání  

- Přítomnost turistických okruhů městem, 
včetně snadno dostupných informací o nich  

- Vyhlášení městské památkové zóny 
- Existence velkého množství historických a 

kulturních památek   
- Zámek Jemnice zpřístupněn veřejnosti  
-  

- Nadprůměrný podíl obyvatel s nižším 
stupněm dokončeného vzdělání (ZŠ, vyučení 
a SŠ bez maturity) 

- Pokles počtu registrovaných ekonomických 
subjektů v posledních 3 letech 

- Nadprůměrná míra nezaměstnanosti oproti 
kraji a ČR 

- 28% podíl dlouhodobě nezaměstnaných na 
uchazečích o práci 

- Zvyšující se podíl nezaměstnaných 
absolventů škol 

- Nadprůměrný podíl pracujících 
zaměstnaných v priméru a sekundéru a 
naopak podprůměrný podíl zaměstnaných 
v terciéru 

- Menší kupní síla obyvatelstva 
- Sezónnost nabídky kulturních akcí s těžištěm 

v letních měsících  
- Památky jsou často v havarijním stavu 
- Absence infrastruktury pro zimní sporty  
- Nedostatečná nabídka wellness  a 

relaxačních aktivit (balíčků) pro návštěvníky 
města  

- Nedostatečná prezentace města jakožto 
turisticky atraktivní destinace 

- Nedostatečně atraktivní nabídka ubytovacích 
a stravovacích zařízení 

- Nedostatečná nabídka prostorů pro konání 
vnitřních společenských a kulturních akcí 
(pod střechou) 

- Krátká průměrná doba pobytu (nízký počet 
přenocování) turistů  

- Špatný technický stav některých památek ve 
městě (zejm. zámek) 

Příležitosti Hrozby 

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

- Lepší dopravní dostupnost - Realizace 
severojižního propojení Kraje Vysočina 

- Investiční pobídky pro přilákání nových 
podnikatelských aktivit 

- Využití blízkosti Rakouska – spolupráce, 
výměna zkušeností, společná propagace 

- Přítomnost aktivních a zkušených aktérů 
cestovního ruchu  

- Přítomnost židovských památek  
- Existující potenciál pro rozvoj cestovního 

ruchu 
- Přítomnost v turisticky atraktivním regionu 

- Pokračující periferizace území způsobená 
nedostatečnou dopravní dostupností 

- Špatné dopravní napojení – nezájem o 
investice 

- Odchod kvalifikované pracovní síly do jiných 
center 

- Problematická dostupnost zdrojů a vysoká 
finanční náročnost investičních akcí  

- Silné konkurenční prostředí v rámci 
Jihočeského kraje i Kraje Vysočina  

- Nenalezení finančních zdrojů pro obnovu a 
rekonstrukci památek  

- Relativně nízký počet návštěvníků a turistů 
s výrazným sezónním trendem (těžiště 
návštěvnosti v letních měsících)  

- Město Jemnice není zatím obecně vnímáno 
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s potenciálem rozvoje  
- Tematické rozšíření nabídky volnočasových a 

sportovních aktivit zejména v průběhu roku  
- Rozvoj doprovodných služeb a ubytovacích 

služeb vyššího standardu  
- Zasazení města do přívětivé krajiny 

s možností aktivního odpočinku a pro pěší, 
cyklo a hipo turistiku  

- Rozvoj hipoturistiky ve spolupráci s okolními 
obcemi a městy  

- Přítomnost vojenského muzea  
- Společná propagace města ve spolupráci 

s aktéry cestovního ruchu 

jako destinace hodná turistického zájmu  
- Nedostatečná prezentace aktérů cestovního 

ruchu, a zejména ubytovacích zařízení, na 
internetu   
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3 Priorita 3 – Růst kvality života ve městě  
Silné stránky Slabé stránky 

- Nabídka vzdělání pro děti v předškolním a 
školním věku  

- Provoz dětského domova 
- Léčebna závislostí 
- Poskytování základní zdravotní péče 

(praktický lékař pro dospělé, pediatr, 
stomatolog, gynekolog) 

- Dva domy zvláštního určení 
- Poskytování terénní pečovatelské služby 
- Zajištěno poskytování terénních sociálních 

služeb cílených především na mládež 
ohroženou rizikovým způsobem života - 
terénní programy 

- Nízký index kriminality 
- Aktivita města při organizaci kulturních, 

společenských a sportovních akcí pro občany  
- Aktivní participace ZUŠ na kulturním  dění  
- Přítomnost rozmanitých společenských a 

kulturních akcí pro obyvatele města 
- Možnost aktivního sportovního vyžití ve 

florbale, volejbale, nohejbale, basketbale, 
atletice, rybářství, mažoretky 

- Zapojení města do nadregionálních 
společenství s možností společného rozvoje 
v oblasti nabídky kulturních, společenských a 
sportovních aktivit  

- Připravené plochy pro novou rezidenční 
výstavbu 

 

- Výraznější úbytek počtu obyvatel 
v posledních letech  

- Výrazně klesající trend hrubé míry 
porodnosti v posledních 20 letech (výrazně 
regresivní tvar věkové pyramidy) 

- Ztráta populace migrací 
- Zrychlení procesu stárnutí obyvatelstva 

v posledních letech – město rychle „dohání“ 
republikový průměr indexu stáří 

- Ve městě není středoškolská a vyšší 
vzdělávací instituce  

- Nutnost dojíždět za specializovanými 
zdravotními službami  

- Podprůměrný počet zaměstnaných ve 
zdravotnictví na počet obyvatel v okrese 
Třebíč 

- Ve městě není dům pro seniory 
- Ve městě neexistuje nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež 
- Nedostatečně různorodá nabídka sportovní 

infrastruktury – chybí infrastruktura pro 
zimní sporty či některé oblíbené sporty 
(např. squash, bowling)  

- Omezená nabídka relaxačních a wellness 
aktivit  

- Relativně úzká nabídka aktivního 
sportovního vyžití  

- Nižší nabídka kulturních akcí hudebního 
zaměření (koncerty) 

- Ve městě není zřízeno oddělení Městské 
policie 

Příležitosti Hrozby 

- Zřízení poboček již fungujících organizací 
sociálních služeb (chráněné bydlení, služby 
pro handicapované) 

- Příchod nového obyvatelstva (mladí lidé 
s rodinami) – podmínkou nabídka práce a 
bydlení 

- Přítomnost aktivních a zkušených 
organizátorů volnočasových aktivit 

- Konání četných kulturních a společenských 
akcí v okolí Jemnice, možnost spolupráce s 
dalšími městy a obcemi v okolí za účelem 
rozšíření nabídky pro obyvatele Jemnice 

- Možnosti rozšiřování vlastní nabídky 
volnočasových aktivit, zejména v oblasti 
sportu  

- Ojedinělá nabídka volnočasových aktivit v 
rámci regionu – paintball  

- Využití dopravního hřiště pro volnočasové 
aktivity dětí a rodin s dětmi (in-line apod.) 

- Nárůst migrace mladých věkových skupin do 
větších center osídlení  

- Dostupnost zdrojů a vysoká finanční 
náročnost investičních akcí  

- Potřeba finanční podpory organizací 
působících v oblasti kultury a sportu  

- Stav zámku Jemnice na Havlíčkově náměstí 
- Změny na straně poptávky v oblasti 

volnočasových a sportovních aktivit 
- Koncentrace osob s problémovým (sociálně 

patologickým) jednáním v souvislosti 
s provozem léčebny závislostí 

- Udržení stávající nabídky zdravotnické péče 
v souvislosti s blížícím se důchodovým 
věkem některých lékařů 

- Pokles zájmu o terénní pečovatelské služby 
v domácím prostředí 

 



   
 

 
106 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE 
  



   
 

 
107 

 

Struktura návrhové části Strategie rozvoje města Jemnice vychází z poznatků, získaných detailní 
analýzou města využitím veřejně dostupných dat, průzkumem názoru obyvatel v dotazníkovém 
šetření a vedením strukturovaných rozhovorů s klíčovými aktéry veřejné a podnikatelské sféry ve 
městě. Na základě těchto zdrojů vznikla SWOT analýza, která se stala základním vstupem pro 
vytvoření následujícího návrhového skeletu. 

Při uvažování o směru rozvoje města Jemnice v dalším období do roku 2020 pro nás byla klíčová tato 
východiska: 

• Poloha města v rámci České republiky a Kraje Vysočina 
• Poloha města v rámci silniční a železniční sítě České republiky 
• Trendy demografického vývoje v posledních 20 letech 
• Existence městské památkové zóny 
• Vývoj charakteristik zaměstnanosti v posledních 20 letech 

Město Jemnice je zasazeno do malebné krajiny jižní části Vysočiny, v blízkosti Rakouské hranice. 
Odlehlost města a jeho periferní poloha s sebou nese kladné i záporné charakteristiky, které jsou 
významné pro uvažování o budoucím rozvoji města Jemnice.  

Na jedné misce vah je zhoršená dostupnost města v rámci silniční sítě České republiky, kdy je město 
ne páteřní trasy napojeno sítí silnic II. tříd, což lze považovat za brzdu rozvoje města, zejména 
v oblasti ekonomické (podnikatelské) činnosti. Zároveň došlo v posledních letech také k omezení 
železniční dopravy a tedy zhoršení konektivity města Jemnice ve východo-západním gradientu ve 
směru na Moravské Budějovice. Horší dopravní dostupnost města je faktorem negativně ovlivňujícím 
atraktivitu města z hlediska umisťování podnikatelských aktivit a také z hlediska dojížďky 
obyvatelstva města za prací.   

Na druhou misku vah lze pak položit atraktivní a čisté životní prostředí, v případě města Jemnice ještě 
posílené výrazným zastoupením ploch zeleně přímo v intravilánu města. To činí město Jemnice 
příjemným městem pro život pro ty, kteří hledají právě vysokou kvalitu životního prostředí i 
veřejných ploch a klidnější životní tempo. Za jeden ze strategických cílů rozvoje města tak 
považujeme rozvoj rezidenční atraktivity. Ta souvisí na jedné straně s budováním fyzické 
infrastruktury města a nabídkou kvalitních ploch pro bydlení, na straně druhé pak ale souvisí také 
s rozvojem komunitního života ve městě a zvyšování nabídky pro trávení volného času a zvyšování 
úrovně veřejných služeb. 

Posílení rezidenční funkce města je také jednou z odpovědí na problematiku v oblasti demografie. Ve 
městě Jemnice je dlouhodobě patrný pokles počtu obyvatel a to zejména migrací. Odchod obyvatel 
z města souvisí zejména s horší situací na místním trhu práce, kdy město Jemnice vykazuje 
dlouhodobě nadprůměrné intenzity ukazatelů nezaměstnanosti. Obyvatelstvo tedy odchází z Jemnice 
a hledá si práci a životní niku v jiných místech a městech. Pro celý Kraj Vysočina pak platí, že je 
zaznamenáván zvýšený odchod mladého obyvatelstva. Tento trend má tak výrazný dopad na 
zhoršující se demografickou strukturu obyvatelstva města, kdy odchází mladé, vzdělané obyvatelstvo 
nejen s  vyšším ekonomickým potenciálem, ale také s potenciálem demografickým souvisejícím se 
zakládáním rodin a společenským. Sledujeme zde tzv. „odliv mladé krve“, což negativně ovlivňuje 
společenský a komunitní život ve městě. Město tak stárne nejen „tělesně“ ve smyslu zvyšování 
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průměrného věku obyvatelstva, ale také „mentálně“. Roztáčí se tak spirála pozitivní zpětné vazby 
posilující tento negativní trend.  

Ve snaze zamezit či snížit odchod mladých lidí z města se město musí tedy zaměřit kromě rozvoje 
rezidenční funkce také na podporu podnikatelské činnosti a rozvoj nabídky atraktivních pracovních 
míst pro mladé profesionály. Z povahy věci je zřejmé, že město v tomto ohledu má omezené 
pravomoci a nástroje. Přesto existují aktivity, kterými lze zvyšovat úroveň podnikatelského prostředí 
ve městě a podporovat podnikatelskou činnost a tím vytvářet podmínky pro zachování či ještě lépe 
rozvoj podnikatelské činnosti ve městě a v druhém sledu tímto podporovat vznik nových pracovních 
míst. 

S rozvojem podnikatelské činnosti souvisí specifický typ podnikání, ve kterém má město významné 
možnosti pro podporu rozvoje a tou je podnikání v cestovním ruchu. Město Jemnice leží v regionu, 
kde se nachází velký počet velmi atraktivních měst a obcí, které se snaží přilákat návštěvníky nejen na 
prohlídku historických památek, ale také nabídkou společenských kulturních a sportovních akcí. 
Město Jemnice je tak situována ve velmi konkurenčním prostředí z hlediska snahy o podnikání 
v cestovním ruchu. Jemnice zřejmě nemůže, přes všechny své atraktivity, konkurovat v prezentaci 
historických památek městům jako jsou Telč či Slavonice. Město Jemnice ale naopak může více těžit 
ze spolupráce mezi těmito a dalšími městy v rámci již fungujícího Regionu Renesance a vhodným 
mixem doplňkové činnosti a nabídky ucelených turistických produktů využít potenciálu počtu 
návštěvníků, kteří do regionu přijíždějí primárně za známějšími atrakcemi okolních měst a obcí. 
Zároveň však město nemůže a jistě ani nechce opomíjet rozvoj vlastního unikátního dědictví, jehož 
nejvýraznějším představitelem je slavnost Barchan. Prostřednictvím realizace akcí s nadregionálním 
dosahem si město může dále budovat svoji jedinečnou značku a zviditelnit se na turistické mapě 
České republiky. 

Pro rozvoj dlouhodobý, strategický rozvoj města je důležité zohledňovat při veškerém svém 
rozhodování aspekt trvalé udržitelnosti a to jak v environmentálním slova smyslu, ale také ve smyslu 
přijímání rozhodnutí související s nehmotným prostředím města. Realizované akce a projekty 
v dalším období by tak měly být promyšlené a přinášet dlouhodobý prospěch pro naplňování cílů této 
strategie. 
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1 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 Telč a určuje základní směr rozvoje a cíle do roku 2020.  

Vize města byla formulována a schválena v následujícím znění: 

 

Historické město se zachovalou památkovou zónou. Zdravé město s velkým množstvím zeleně a 
přírodou na dosah ruky. Bezpečné město poskytující kvalitní rezidenční zázemí všem skupinám 
obyvatel. Efektivně spravované město podporující malé, střední i velké firmy plnící roli přirozeného 
centra života v regionu.  Dobře dostupné město, do kterého rádi opakovaně přijíždí nejen milovníci 
historie, ale všichni návštěvníci a turisté hledající unikátní kombinace kulturních a přírodních 
atraktivit a profesionálních služeb.  
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2 Návrh strategie do úrovně priorit, opatření a aktivit 
2.1 Priorita 1 - Rozvoj technické infrastruktury a kvality životního prostředí 

Zacílení a základní logika priority 
Město Jemnice chce, dle výše vytýčených strategických cílů rozvoje města, zvyšovat svoji atraktivitu 
jako místa pro kvalitní bydlení, podnikání a trávení volného času obyvatel i návštěvníků. Pro realizaci 
těchto cílů je nezbytným předpokladem dostatečně kapacitní, rozsáhlá a fungující technická 
infrastruktura města.  

Pod pojmem rozvoje technické infrastruktury se skrývá nejen napojení všech částí města na rozvody 
vody a plynu a kanalizační síť, ale také napojení na telekomunikační a datové sítě. Ty se stávají 
s rozvojem informačních a telekomunikačních médií stále důležitějším a lze říct i nezbytným 
předpokladem rozvoje podnikatelské činnosti a také standardem pro vybavenost domácností. 

Další významnou podmnožinou technické infrastruktury je infrastruktura dopravní. Město 
samozřejmě nemůže přímo ovlivnit svoji pozici v rámci rozložení a kvality páteřní silniční či železniční 
sítě České republiky. Může však významně ovlivnit kvalitu místních komunikací, bezpečnost silničního 
provozu v rámci města a organizaci parkovacích míst. Z hlediska dostupnosti veřejnou dopravou pak 
má možnost město ovlivnit počet spojů autobusové dopravy do okolních měst a obcí a s dopravcem 
také hledat nejvhodnější časová řešení těchto spojů. 

V souladu s principy trvale udržitelného rozvoje pak město ve své strategii cílí na udržitelnost a 
zvyšování kvality životního prostředí, které jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj rezidenční 
funkce města a zvyšování jeho atraktivity pro cestovní ruch. 

Opatření 1.1 Rozvoj inženýrských sítí 

Cíl opatření 

Cílem opatření je zajistit dostupnost technických sítí ve všech částech města pro zvyšování rezidenční funkce 
města a podporu rozvoje podnikatelské činnosti. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.1 je cíleno na zkvalitnění, údržbu a budování nových částí inženýrských sítí ve městě. Realizace 
tohoto opatření je nezbytná pro zajištění schopnosti provozu všech dalších aktivit ve městě, včetně 
preferovaného rozvoje bydlení a podnikání. 

V rámci opatření je kladen důraz na zajištění dostupnosti a dostatečné kapacity nejen „klasických“ 
inženýrských sítí, ale také sítí souvisejících s poskytováním datových služeb. Ty jsou nezbytné jak pro 
podnikatelskou činnost, tak také pro zajištění vysokého standardu bydlení. 

Aktivity 

• Údržba, rekonstrukce a budování vodovodní sítě města 

• Údržba, rekonstrukce a budování kanalizační sítě města 

• Rozvoj telekomunikačních, datových a ostatních sítí 

• Rozvoj technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční a podnikatelské funkce města 
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Opatření 1.2 Zlepšování dopravní dostupnosti a prostupnosti města 

Cíl opatření 

Cílem opatření je zvýšit dopravní dostupnost města individuální i hromadnou dopravou a zajistit 
bezproblémovou prostupnost města a dostatečné plochy pro parkování jak v centru, tak v ostatních částech 
města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Dobrá dostupnost města individuální i hromadnou dopravou je důležitým předpokladem pro rozvoj rezidenční 
i podnikatelské funkce ve městě. Vzhledem k vyšší míře nezaměstnanosti a nižšímu počtu pracovních míst ve 
městě musí značná část ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíždět za prací do jiných měst a obcí. Pakliže 
město nechce tyto obyvatele ztrácet migrací, je pro něj důležité zajistit co nejvyšší kvalitu a kapacitu silniční 
dopravy. 

Zajištění dobré dostupnosti města je zásadní také pro rozvoj podnikatelské činnosti, která je často spojena 
s logistikou a nutností přepravy osob a materiálu. 

Prostupnost města se pak váže na zvyšování kvality rezidenční funkce, kdy se jedná nejen o dostatečný počet 
parkovacích míst, ale také o bezpečný pohyb účastníků dopravního provozu (motorových i nemotorových) a 
chodců. Opatření je tak zaměřeno na budování a optimalizaci organizace parkovacích míst ve městě, zvyšování 
podílu bezmotorové dopravy na úkor motorové, rekonstrukce případně budování nových místních komunikací 
a chodníků, odstranění či úpravu rizikových míst z hlediska dopravy ve městě. 

Aktivity 

• Vytvoření koncepce (strategie) pro optimalizaci počtu parkovacích míst ve městě 

• Zvyšování kapacit parkovacích ploch v obytných částech města 

• Údržba a rekonstrukce místních komunikací a chodníků 

• Vytipování a zmapování kritických (nebezpečných) míst z hlediska dopravy 

• Úprava organizace dopravy na kritických místech pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu 

• Posilování bezbariérové prostupnosti města 

• Optimalizace služeb veřejné hromadné dopravy  

• Údržba rekonstrukce mobiliáře systému hromadné dopravy 

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

• Podpora opatření na zvyšování bezpečnosti silničního provozu pro všechny účastníky 

• Podpora zvyšování kvality silnic vyšších tříd ve městě a jeho okolí 
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Opatření 1.3 Zvyšování kvality veřejných prostor a ochrana životního prostředí 

Cíl opatření 

Cílem opatření je růst atraktivity města Jemnice pro své obyvatele i návštěvníky prostřednictvím nabídky 
vysokého standardu veřejných prostor ve městě a zdravého životního prostředí v jeho okolí. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.3 se úzce váže k definovaným cílům rozvoje města v oblasti rezidenční a také v oblasti podpory 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. V oblasti cestovního ruchu je nezpochybnitelné, že návštěvníci 
vyhledávají pro svůj pobyt místa hezká, příjemná a bezpečná. Z toho důvodu je důraz na kvalitu veřejných 
prostor a životního prostředí úzce spojen v realizacích cílů strategie 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. 

Čisté životní prostředí je taktéž atributem spojovaným s „dobrou adresou“. Jedná se jak o čistotu jednotlivých 
složek životního prostředí (např. ovzduší, zdroje vody), tak také o dostupnost volné přírody pro trávení 
volného času rezidentů. 

Aktivity 

• Zvyšování kvality veřejných prostranství včetně obnovy a údržby mobiliáře  

• Podpora opatření pro zvyšování bezpečnosti veřejných prostranství  

• Zvyšování kvality ploch veřejné zeleně  

• Ochrana a budování prvků systému ekologické stability ve městě a okolí 

• Podpora opatření pro zvyšování retenční schopnosti půdy 

• Osvětová činnost v oblasti ochrany životního prostředí (znečišťování ovzduší nevhodným spalováním, 
propagace bezmotorové a hromadné dopravy, osvěta v oblasti třídění a sběru odpadu atd.) 

• Monitoring černých skládek 

• Podpora zvyšování podílu sebraného bioodpadu a jeho využití v kompostárně 
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2.2 Priorita 2 – Rozvoj podnikání a cestovního ruchu 

Zacílení a základní logika priority 
Město Jemnice si za svůj cíl ve Strategii určilo rozvoj podnikatelské činnosti, kam patří také rozvoj 
podnikání v oblasti cestovního ruchu. Tento cíl je zaměřen na podporu ekonomické prosperity města. 
V současnosti se projevuje na lokálním trhu práce nedostatek počtu pracovních míst, a tedy vyšší 
míra nezaměstnanosti. Ta s sebou nese nárůst intenzity dalších negativních jevů a pozitivní zpětní 
vazby.  Těmito jevy jsou například nižší kupní síla obyvatelstva spojená s nižší diverzitou obchodů a 
služeb, vyšší riziko vzniku sociálně patologických jevů ve městě (zejména užívání návykových látek), 
odchod části obyvatelstva do jiných center při hledání pracovního uplatnění, a jiné. 

V oblasti podpory podnikatelské činnosti má město poměrně omezené pole působnosti. Město může 
napřít svoji snahu k vytváření podmínek a prostředí vhodných pro rozvoj podnikatelské činnosti. 
V oblasti tvrdých opatření je to již zmiňovaná technická infrastruktura, která je předmětem priority 1. 
Další opatření jsou pak předmětem priority 2. Jedná se aktivní přístup města k prezentaci a propagaci 
místních firem, a také k nabídce prostor pro podnikání potenciálním investorům. Tato nabídka pak 
může být podpořena cílenými pobídkami, jako jsou například časově omezené zvýhodnění pronájmu 
prostor, zvýhodnění kupní ceny pozemků a prostor při dohodnutí specifických podmínek, zajištění 
napojení na technickou infrastrukturu města, atd. 

Důležitou roli pak může město zastávat jako mediátor spolupráce a komunikace mezi místními 
podnikateli či jako zprostředkovatele kontaktů na další subjekty v rámci meziobecní spolupráce.  

V oblasti podpory rozvoje cestovního ruchu pak jsou možnosti města ještě markantnější. Na jedné 
straně je tu starost města o kvalitní fyzické zázemí (řešeno v prioritě 1), dále samotná péče o kulturní 
a historické památky jakožto významné atraktivity cestovního ruchu a podpora či realizace pořádání 
významných společenských, kulturních či sportovních akcí. 

Nezbytná je pak koncepční činnost v oblasti rozvoje cestovního ruchu, za níž pokládáme kvalitní 
propagaci a prezentaci města, vysoký standard služeb turistického informačního centra a efektivní 
spolupráce s dalšími turisticky atraktivními centry v regionu pro rozšiřování a propojování nabídky 
služeb a zázemí pro návštěvníky města. 
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Opatření 2.1 Podpora místního podnikání a přilákání nových investic 

Cíl opatření 

Podpora místního podnikání a přilákání nových investic je opatření zacíleným na zlepšení situace na místním 
trhu práce ve smyslu snížení nezaměstnanosti a podpory vzniku pracovních míst v progresivních odvětvích. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podpora podnikání ve městě je zaměřena na rozvoj podnikatelské aktivity jak stávajících subjektů, tak 
potenciálních nově vzniklých subjektů a nových investorů. Opatření cílí na zastavení negativního trendu 
poklesu počtu ekonomických subjektů ve městě mající přímý vliv na počet vytvořených pracovních míst.  

Rozvoj podnikatelské činnosti a přilákání nových investic má kromě důsledků v oblasti zaměstnanosti také další 
synergické efekty ve smyslu zvyšování kupní síly obyvatelstva, zvyšování rezidenční atraktivity města, je 
motivačním prvkem růstu vzdělanosti a kvalifikace pracovní síly a může do města přinést další impulzy rozvoje 
v nepodnikatelských oblastech (sponzoring aktivit, přítomnost dalších silných aktérů komunitního života 
apod.) 

Aktivity 

• Příprava a budování rozvojových ploch pro podnikatelskou činnost 

• Podpora využití stávajících nevyužívaných objektů pro podnikatelskou činnost 

• Aktivní propagace a vytvoření pobídek pro přilákání investic / podnikatelských záměrů do města 

• Vznik efektivní platformy pro komunikaci a spolupráci města s místními podnikateli 

• Podpora spolupráce a koordinace podnikatelské činnosti místních podnikatelských subjektů i subjektů 
v okolí 
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Opatření 2.2 Zvyšování atraktivity nabídky cestovního ruchu 

Cíl opatření 

Přilákání vyššího počtu turistů a prodloužení délky jejich pobytu ve městě a snížení sezónnosti příjezdu 
návštěvníků prostřednictvím zvyšování atraktivity města Jemnice a kvality nabízených služeb. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Město hraje velmi důležitou roli v oblasti rozvoje cestovního ruchu a společně v podnikateli v tomto odvětví 
vytváří celkové podmínky a atraktivitu města pro turisty a návštěvníky. Zvýšení atraktivity města pro 
návštěvníky a turisty může město docílit pomocí využití potenciálu daného historickým dědictvím města 
v kombinaci s nabídkou atraktivních produktů, služeb a možností vyžití a s efektivní propagací a prezentací 
nabídky v cestovním ruchu. 

Vzhledem k šíři produktů a služeb a komplexnosti hodnocení atraktivity města z hlediska cestovního ruchu je 
klíčová úzká spolupráce aktérů v tomto odvětví, což jsou město a organizace jím zřizované, podnikatelské 
subjekty (zejména stravovací a ubytovací zařízení), místní spolky a aktéři z okolních obcí.  

Vzhledem k nastíněné komplexnosti nabídky je součástí opatření požadavek na vznik koordinačního orgánu 
pro destinační management. Město nedisponuje jednou dominantní atraktivitou, která by sama o sobě lákala 
turisty z ČR i zahraničí k návštěvě. Klíčem k zvýšení atraktivity města je proto systematizace roztříštěné nabídky 
pro návštěvníky do ucelených souborů („balíčků“) a jejich uvádění na trh, koordinace a provazování aktivit 
jednotlivých subjektů co se týče marketingu (využívání vzájemných synergií), cílevědomé budování identity 
destinace v CR a její propagace, atd. Rovněž je nutné uvést, že město není dostatečně silnou destinací k tomu, 
aby samo o sobě ve větší míře přilákalo návštěvníky a především je udrželo „přes noc“. Potenciálu lokality v ČR 
bude proto využito pouze za podmínky spolupráce na úrovni vyššího celku – tedy za podmínky propojování 
nabídky pro CR v rámci celého regionu. Právě tyto aktivity by měl naplňovat koordinační orgán pro řízení 
aktivit v cestovním ruchu v této oblasti.  

Opatření je úzce navázáno na ostatní opatření v rámci všech ostatních priorit, vytvářejících fyzické zázemí 
města i pestrost nabídky v něm dostupných služeb a aktivit. 

Aktivity 

• Iniciace a podpora projektů pro přilákání návštěvníků do města (včetně vzniku vhodných atraktivit) 
s důrazem na snížení sezónnosti cestovního ruchu 

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

• Posílení systematického řízení regionu jako turistické destinace 

• Péče o objekty městské památkové zóny a rozvoj jejich potenciálu pro cestovní ruch 

• Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu 
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2.3 Priorita 3 – Růst kvality života  

Zacílení a základní logika priority 
Opatření v rámci priority 3 jsou zaměřena v prvním sledu na zvyšování kvality života ve městě pro 
obyvatele města a tedy podporu jeho rezidenční funkce. Zároveň však značná část realizovaných 
opatření přispívá k růstu atraktivity města jako destinace cestovního ruchu a kvalita veřejných služeb 
a správy a nabídka volnočasových aktivit mohou být důležitými aspekty také při rozhodování 
podnikatelů o rozvoji či umístění činnosti právě ve městě Jemnici. 

Priorita růst kvality života je tak 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. 

 Nedílnou součástí je pak také opatření pro posílení bezpečnosti, které je zaměřeno jak preventivně, 
tak na budování bezpečnostních prvků ve městě.  

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 obyvatel 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 3.1 Zvyšování dostupnosti a kvality veřejných služeb v oblasti zdravotnictví, 
sociálních služeb a vzdělávání 

Cíl opatření 

Zvyšování atraktivity města pro rezidenční i podnikatelskou funkci prostřednictvím zvyšování dostupnosti a 
kvality veřejných služeb poskytovaných obyvatelům, případně návštěvníkům města 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Z hlediska rezidenční atraktivity města hrají důležitou roli dostupnost, kvalita a diverzita veřejných služeb. Je 
velkou předností pro život ve městě, je-li v něm poskytována základní i specializovaná zdravotní péče a sociální 
péče. V oblasti zdravotnické péče nemá město přímý vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Vzhledem 
k problematice stárnutí pracovníků v těchto službách a jejich očekávanému odchodu do penze může město 
vyvíjet snahu o nahrazení jejich úvazků jinými pracovníky, aby nedošlo k jejich neobsazení snížení dostupnosti 
péče.  Dále v tomto ohledu může samospráva v budoucnu zlepšit komfort péče občanům zřízením a finanční 
podporou terénní ošetřovatelské péče. S ohledem na rostoucí finanční náklady spojené s vyhledáním lékařské 
péče (hrazení návštěvy v ordinaci lékaře, doprava, apod.) a s rostoucím počtem seniorů je velmi 
pravděpodobné, že v příštích letech poroste poptávka po terénních ošetřovatelích, jak ze strany pacientů, tak i 
zdravotních pojišťoven. 

Další podporovanou oblastí ze sféry poskytovaných veřejných služeb je nabídka vzdělávání. Město jako 
zřizovatel základních a mateřských škol má přímý vliv na dostupnost a organizaci vzdělávání ve městě a kvalitu 
materiálního zázemí a vybavení škol a školských zařízení. Dostatečná kapacita a dobrá kvalita místních škol je 
další vizitkou rezidenčně atraktivního města. 

Aktivity 

• Podpora diverzifikace a růstu kvality a dostupnosti zdravotnické a sociální péče 

• Podpora zvyšování kvality materiálního zázemí poskytovatelů zdravotnické a sociální péče 

• Podpora personální stabilizace zdravotnických a sociálních služeb ve městě 

• Rozvoj kvality a dostupnosti vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol 

• Zvyšování kvality materiálního zázemí mateřských a základních škol 

• Podpora a rozvoj činnosti základní umělecké školy  

• Propagace a podpora rozvoje nabídky celoživotního vzdělávání a rekvalifikací 
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Opatření 3.2 Podpora rozvoje sportu a volnočasových aktivit  

Cíl opatření 

Zkvalitnit a rozšířit nabídku sportovního a volnočasového vyžití pro všechny skupiny obyvatelstva a rozvojem 
související infrastruktury zvýšit atraktivitu města také pro návštěvníky. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Lze říci, že pestrá nabídka možností volnočasového vyžití je dalším z atributů rezidenčně atraktivního města. 
Zejména mladí lidé jsou v tomto ohledu často velmi nároční a vyhledávají místa, která jim umožní realizovat 
své preferované volnočasové aktivity.  

Široká nabídka volnočasových a sportovních aktivit je velmi důležitá také pro děti a mládež, která díky 
participaci v organizovaných volnočasových aktivitách omezuje svůj „neorganizovaný“ volný čas, který může 
potenciálně vést ke společensky nevhodnému chování.  Dostatečná nabídka volnočasových aktivit pro děti a 
mládež je důležitým prvkem podpory zaměstnanosti ve městě, vzhledem k zajištění mimoškolní činnosti dětí 
v pracovní době rodičů. 

V nabídce volnočasových a sportovních aktivit město nesmí zapomínat také na věkovou skupinu seniorů a i pro 
ně vytvářet podmínky pro aktivní, organizované trávení volného času, což může výrazně zvýšit kvalitu života 
této skupiny obyvatelstva. 

Aktivity 

• Podpora rozvoje sportovních a volnočasových aktivit, včetně podpory jejich poskytovatelů 

• Rozvoj infrastruktury a zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity 

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

• Podpora využívání veřejných prostor pro volnočasové a sportovní aktivity 
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Opatření 3.3 Podpora kulturního, společenského a komunitního života ve městě 

Cíl opatření 

Podporou a zvyšováním intenzity kulturního, společenského a komunitního života ve městě přispět k vyšší 
atraktivitě města pro obyvatele samotné a přilákat návštěvníky zvenčí. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podobně jako předchozí opatření, také opatření 3.3 je zacíleno na uspokojování požadavků bydlícího 
obyvatelstva po kvalitním životě, který nepochybně souvisí i s nabídkou v oblasti kulturních a společenských 
akcí a také s možnostmi aktivního zapojení do komunitního života ve městě.  

Cílovou skupinou však nejsou pouze obyvatelé města, ale také návštěvníci, pro které pořádané kulturní a 
společenské akce jsou či mohou být důvodem pro navštívení města.  

Rozvoj komunitního života a angažovaného občanství je důležitým prvek podpory budování vztahů a pocitu 
sounáležitosti mezi obyvateli města samotnými a také mezi obyvateli a městem. Sounáležitost s komunitou, 
patriotismus, pocit hrdosti, to jsou důležité aspekty, které mohou pomoci nejen ve snaze omezit odchod 
obyvatelstva z města, ale také v podpoře individuální zodpovědnosti obyvatel za kvalitu života ve městě a jeho 
rozvoj. 

Aktivity 

• Rozvoj infrastruktury pro kulturu 

• Podpora, propagace a organizace kulturních a společenských akcí 

• Rozvoj kulturních událostí nadregionálního významu se silným atrakčním potenciálem 

• Podpora rozvoje spolkové činnosti, místních iniciativ a komunitního života ve městě 

• Podpora rozvoje občanské společnosti 

• Zvýšení zapojení obyvatel do organizace kulturních a společenských akcí 

• Podpora dobrovolnictví 

• Podpora diverzifikace a vzniku nových kulturních a společenských zařízení včetně zařízení pro mládež 
(kluby apod.) 

• Podpora aktivit pro oživení veřejných prostor (konání akcí, využívání prostor místními spolky atd.) 
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Opatření 3.4 Prevence projevů sociálně patologického chování a zvyšování bezpečnosti  

Cíl opatření 

Systematickou preventivní činností výšit reálnou bezpečnost i subjektivně vnímaný pocit bezpečnosti obyvatel 
a návštěvníků města a zvýšit bezbariérovost města.  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Město Jemnice si klade za cíl být rezidenčně a turisticky atraktivním městem. Pro vytváření takové image je 
nezbytné dosáhnout reputace bezpečného města. Vzhledem k nepříznivé situace v oblasti zaměstnanosti, 
kombinované s přítomností otevřeného zařízení léčebny závislostí je pro město Jemnice charakteristická 
zvýšená hrozba výskytu sociálně patologického chování, což snižuje pocit bezpečí vnímaný obyvateli města. 

Opatření 3.4 se tak zaměřuje na systematickou práci s potenciálně ohroženými skupinami obyvatelstva, u 
kterých je vyšší pravděpodobnosti projevů sociálně-patologického jednání. Jedná se o dlouhodobě 
nezaměstnané obyvatele či jejich blízké, děti a mládež zejména ze sociálně slabších rodin, lidi přicházející do 
města v souvislosti s léčebnou závislostí a jiné. 

Další oblastí řešenou opatření, 3.4 je podpora budování bezbariérového řešení dopravy a komunikací ve městě 
a také bezbariérovosti veřejných budov. Zvyšování bezbariérovosti zvyšuje kvalitu života občanů města a 
přispívá k budování image zdravého, otevřeného města. 

Aktivity 

• Podpora dostupnosti služeb sociální prevence s důrazem na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a 
terénních sociálních služeb zaměřených na ohrožené skupiny obyvatelstva 

• Podpora spolupráce s neziskovými organizacemi pro zabezpečení dostupnosti nízkoprahových služeb 

• 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 

• Rozšiřování kamerového systému ve městě 
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Opatření 3.5 Zvyšování kvality veřejné správy 

Cíl opatření 

Zvyšováním kvality veřejné správy zvýšit kvalitu a efektivitu služeb poskytovaných městem, zvýšit otevřenost 
města vůči občanům a zajistit naplňování cílů strategických a koncepčních dokumentů. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podmínkou úspěšné realizace všech předchozích opatření a aktivit je efektivní fungování veřejné správy ve 
městě. Opatření na podporu efektivity veřejné správy je možné rozdělit do několika oblastí.  

Tou první jsou aktivity směřující „dovnitř“ úřadu, tedy usilující o zvýšení efektivity, racionalizaci a vzájemné 
provázání jeho činností a procesů, které naplňuje, vyjasnění zodpovědností, úkolů atd. Součástí těchto aktivit 
je rovněž zvyšování kvality lidských zdrojů a posilování odborných kompetencí ve veřejné správě jako součást 
úsilí o její vyšší efektivitu. 

Druhou oblastí jsou činnosti zaměřené na rozhraní mezi veřejnou správou/samosprávou a obyvateli města 
včetně podnikatelské sféry. Jejich konečným cílem je především zvýšit efektivitu a komfort občanů a 
podnikatelů při styku s úřadem, zvýšení možností veřejného dohledu nad jeho činností a posílení účasti 
veřejnosti na veřejném rozhodování. 

Třetí oblastí, která ovšem obě dvě výše uvedené propojuje, je zavádění moderních IT technologií a 
elektronizace veřejné správy, která má za cíl zvýšit efektivitu jejích činností i komfort jejích „klientů“- občanů 
města i podnikatelské sféry. 

Čtvrtá oblast pro podporu efektivity veřejné správy shrnuje iniciativy posilující spolupráci města s jinými 
samosprávnými orgány, s nimiž městský úřad při výkonu své funkce přichází do styku, s dalšími významnými 
aktéry na úrovni správy města (zřizované organizace, organizace s majetkovou účastí města i nezřizované 
organizace), rozvoj spolupráce s občanskou společností i posilování partnerství s jinými obcemi v ČR i zahraničí. 

Aktivity 

• Zvyšování kvality lidských zdrojů ve veřejné správě 

• Zvyšování kvality poskytovaných veřejných služeb 

• Posílení otevřené komunikace a spolupráce mezi veřejností a veřejnou správou a zapojení veřejnosti 
do rozvoje města 

• Rozšíření služeb e-governance 

•  Posílení spolupráce městského úřadu se svými zřizovanými organizacemi a organizacemi s 
majetkovou účastí města i s nezřizovanými organizacemi 

•  Rozvoj spolupráce města s jinými obcemi v rámci i mimo Českou republiku 

 


