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1 Obecná charakteristika 

Jemnický mikroregion je sdružením 30 obcí, ležící na pomezí tří krajů – Jihomoravského, Jihočeského 
a Kraje Vysočina, ve kterém se nachází většina členských obcí. Polohu mikroregionu v rámci České 
republiky lze označit za periferní, mikroregion svojí jižní částí sousedí s Rakouskem a jeho polohu lze 
označit za hraniční také z pohledu dělení republiky na Čechy a Moravu.  

Obrázek 1: Poloha Jemnického mikroregionu v rámci Regionu Renesance a České republiky 

Zdroj: ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

Celková plocha mikroregionu je 296 km2 což při počtu obyvatel 10 579 (k 31. 12. 2013) znamená 
velmi nízkou hustotou zalidnění necelých 36 obyvatel/ km2. Průměrná hustota zalidnění pro Českou 
republiku je přitom 133 o obyvatel/km2.  

Jediným městem a také přirozeným centrem mikroregionu je město Jemnice s 4 133 obyvateli. Město 
Jemnice je zároveň obcí s pověřeným obecním úřadem pro dalších 19 obcí, z nichž všechny patří do 
Jemnického mikroregionu. Ostatní obce mikroregionu jsou venkovská sídla, z nichž největší z hlediska 
počtu obyvatel je obec Budíškovice se 748 obyvateli. Naopak nejmenší obcí jsou Lovčovice s 59 
obyvateli.1  

Tři obce – Budíškovice, Báňovice a Třebětice jsou zároveň obcemi patřícími do Mikroregionu Dačicko. 
Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Uherčice, Vratěnín a Vysočany jsou členskými obcemi Sdružení pro 
rozvoj a obnovu obcí Vranovska. Obec Dešná je kromě Jemnického mikroregionu dále členem 
Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec. 

                                                        
1 Pozn. Všechny údaje o počtu obyvatel se vztahují k datu 31. 12. 2013 (Zdroj: ČSÚ, 2014) 
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Tabulka 1: Obce Jemnického mikroregionu, jejich místní části, počet obyvatel (k 31. 12. 2013) a rozloha 

název obce počet a názvy místních částí počet obyvatel rozloha (ha) 

Bačkovice   115 639 

Báňovice   106 479 

Budíškovice 3 (Manešovice, Ostojkovice, Vesce) 748 2 303 

Budkov   369 1 730 

Dešná 6 (Dančovice, Palčovice, Rancířov, Hluboká, Chvalkovice, 
Bělčovice 619 3 773 

Chotěbudice   101 551 

Jemnice 2 (Louka, Panenská) 4 133 3 249 

Jiratice   78 309 

Kdousov   119 225 

Korolupy   168 1 547 

Kostníky   185 1296 

Lhotice   160 280 

Lomy   126 878 

Lovčovice   59 390 

Lubnice   64 758 

Menhartice   142 474 

Mladoňovice 2 (Dobrá Voda, Tři koroptve) 399 1 001 

Oponešice   188 517 

Oslnovice   90 612 

Pálovice   161 592 

Police   354 594 

Rácovice   110 721 

Radotice   130 478 

Slavíkovice   212 548 

Štěpkov   114 393 

Třebelovice   428 1 144 

Třebětice   305 695 

Uherčice 1 (Mešovice) 406 1 252 

Vratěnín   295 1 473 

Vysočany   95 726 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Jak je patrné z následující tabulky (a také z grafu 1 v kapitole 2), počet obyvatel Jemnického 
mikroregionu má dlouhodobě klesající tendenci. Mezi roky 1961 a 2011, pokud bychom sledovali 
vývoj počtu obyvatel v obcích dnešního mikroregionu, lze zaznamenat pokles až o 3 000 obyvatel. 
Z vývoje počtu obcí v jednotlivých velikostních kategoriích lze vidět, že přibývá podíl nejmenších obcí 
na úkor obcí středně velkých a velkých (v relativním srovnání). 
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Tabulka 2: Vývoj velikostní struktury obcí na území dnešního Jemnického mikroregionu 

 1961 1980 1991 2000 2011 
kategorie podle 
poč. obyv. 

počet 
obcí* 

počet 
obyvatel 

počet 
obcí* 

počet 
obyvatel 

počet 
obcí* 

počet 
obyvatel 

počet 
obcí* 

počet 
obyvatel 

počet 
obcí* 

počet 
obyvatel 

do 199  10 1 554 15 2193 16 2075 17 2091 18 2173 

200-499 13 3 723 11 3556 11 3592 10 3250 9 2982 

500-999 4 2 249 3 2354 2 1550 2 1481 2 1401 

1000 a více 3 6 182 1 4011 1 4282 1 4336 1 4293 

celkem 30 13 708 30 12114 30 11499 30 11158 30 10849 
*Počet obcí podle aktuálního administrativního členění ČR   
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Největší počet obcí (60 %) spadá do nejmenší velikostní kategorie do 199 obyvatel. Populačně 
v těchto obcích však žije pouze 20 % obyvatelstva mikroregionu. Naopak v kategorii největších sídel 
nad 1 000 obyvatel, kam spadá pouze 1 město, Jemnice, žije 40 % všech obyvatel mikroregionu. 
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2 Demografická charakteristika 

2.1 Vývoj počtu obyvatel 

Jemnický mikroregion čítal ke dni 31. 12. 2013 celkem 10 579 obyvatel. Na začátku sledovaného 
období, v roce 1993, žilo v regionu téměř o 920 obyvatel více. V grafu 1 je zachycen vývoj počtu 
obyvatel v regionu od roku 1993 do roku 2013, ze kterého je patrný setrvalý úbytek obyvatel 
v mikroregionu. Výjimkou je období od roku 2005, kdy můžeme pozorovat postupný nárůst počtu 
obyvatel regionu vrcholící v roce 2008 (Jemnický mikroregion má v tomto roce 11 106 obyvatel). 
V roce 2011 se počet lidí žijících v mikroregionu dostává pod hranici 11 000 (31. 12. 2011 čítal region 
10 849 obyvatel). 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Jemnického mikroregionu v letech 1993 – 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj počtu obyvatel v obcích Jemnického mikroregionu v letech 1993-2013 je uveden v příloze 1 
tohoto dokumentu. 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel mikroregionu 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. Z grafu 2 je patrná velká 
rozkolísanost křivky celkového přírůstku obyvatel. Převážnou část sledovaného období se křivka 
celkového přírůstku pohybovala v záporných číslech, pouze v letech 2006 a 2007 se křivka dostala do 
kladných hodnot. V roce 2006 se celkový přírůstek dostal na hodnotu 76 především díky velkému 
migračnímu saldu (hodnota přirozeného přírůstku se v roce 2006 pohybovala na hodnotě 1). 
Následující rok je již celkový přírůstek modulován jednak klesající tendencí migračního salda a 
zároveň i klesajícím přirozeným přírůstkem. V roce 2008 opět dostává celkový přírůstek pod nulovou 
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hranici. V roce 2012 dosahoval celkový přírůstek absolutně nejnižší hodnoty (-162), což je způsobeno 
jednak velkou ztrátou obyvatel v podobě migrace (v tomto roce migrační saldo dosahuje taktéž 
absolutně nejnižší hodnoty), jednak relativně velkou zápornou hodnotou přírůstku přirozeného. 
V současnosti se celkový přírůstek obyvatel pohybuje na hodnotě -108. 

Graf 2: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva Jemnického mikroregionu v letech 2000 
-  2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj přirozeného přírůstku, migračního salda a celkového přírůstku v jednotlivých obcích 
Jemnického mikroregionu v letech 2000-2013 je uveden v přílohách 2-4 tohoto dokumentu. 

2.2 Vývoj porodnosti 

Vývoj počtu narozených dětí v Jemnickém mikroregionu mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 3. Vývoj 
tohoto ukazatele je značně nevyrovnaný, v průběhu sledovaného období jsou patrné 2 významné 
události, které se negativně podepsaly na počtu narozených dětí. První propad je patrný již od 
počátku období, od roku 1993, kdy počet dětí mezi roky 1993 a 1999 klesl o 76. Tento úbytek je do 
velké míry způsoben pokračujícími změnami ve společnosti, které se na natalitě populace značně 
podepsaly. Další razantní úbytek je patrný v posledních letech, kdy mezi roky 2008 a 2012 klesl počet 
narozených dětí ze 115 na 73.  Na počátku předmětného období se počet narozených dětí 
v Jemnickém mikroregionu pohyboval na hodnotě 159, v roce 2013 se v mikroregionu narodilo 103 
dětí. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují počet narozených dětí, přičemž v případě Jemnického 
mikroregionu se projevují zejména: 

• 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 migračního chování, kdy převažuje tendence odchodu zejména mladších věkových 
kategorií obyvatel z mikroregionu do atraktivnějších oblastí, zejména do krajských měst či 

http://www.czso.cz/
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Prahy, kde mají vyšší šanci najít adekvátní profesní uplatnění a kde pak často také zakládají 
rodiny.  

• 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.  

• 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. 

Vývoj počtu narozených dětí v Jemnickém mikroregionu je nepříznivý, při proložení ukazatele 
trendem je patrný relativně strmý pokles sledované charakteristiky mezi roky 1993 a 2013. Od 
počátku se snížil počet narozených dětí o 56. 

Graf 3: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti Jemnického mikroregionu mezi roky 1993-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Druhým ukazatelem, který je zaznamenán v grafu, je hrubá míra porodnosti2. Ta udává, kolik se 
v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel daného území. Jak je z grafu patrné, tato 
křivka téměř kopíruje počet narozených dětí, například do roku 1999 je shodný klesající trend a od 
roku 1999 do roku 2008 je naopak trend ve směru nárůstu počtu dětí. Na počátku sledovaného 
období se hrubá míra porodnosti pohybovala okolo hodnoty 14 ‰, v roce 2013 pouze na 9,7 ‰. 

Ve srovnání vývoje hrubé míry porodnosti mikroregionu s vyššími územními celky jsou patrné 
relativně velké rozdíly, ale vývoj charakteristiky v mikroregionu je téměř shodný s vývojem v Regionu 
Renesance jako celku. Jak je z grafu patrné, od počátku sledovaného období do roku 1999 se hrubá 

                                                        
2 Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31. 12. daného sledovaného roku 
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míra porodnosti pohybuje ve vyšších hodnotách, než ostatní územní celky, ale všechna pozorovaná 
území mají shodnou klesající tendenci. Změna v podobě nárůstu nastává v mikroregionu v roce 1999, 
u ostatních hierarchicky vyšších celků až v roce 2001, a vrcholí v roce 2008. Hrubá míra porodnosti v 
Jemnickém mikroregionu se od počátku sledovaného období stále více přibližovala průměrům 
ostatních celků, od roku 2002 se její hodnota dostala pod hodnoty Kraje Vysočina, České republiky i 
Regionu Renesance. V roce 2012 je patrný výrazný nárůst hrubé míry porodnosti, který je zapříčiněn 
skokovým nárůstem přirozeného přírůstku obyvatel v mikroregionu. V ostatních sledovaných 
územích naopak pokračují klesající tendence. 

Graf 4: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) Jemnického mikroregionu s vyššími územními jednotkami v letech 
1993-2013 
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2.3 Struktura obyvatel podle pohlaví a věku  

Struktura obyvatel mikroregionu podle pohlaví kopíruje obecnou strukturu typickou pro celou 
Českou republiku. To znamená, že například ve věkové skupině 0 – 14 let mírně převažuje počet 
chlapců, což souvisí s vyšším podílem narozených chlapců (v České republice se počet chlapců z 1 000 
narozených dětí pohybuje přibližně okolo konstanty 515, podíl dívek kolem konstanty 485). 
V produktivním věku se poměr mužů a žen postupně vyrovnává, nicméně s vyššími věkovými 
kategoriemi začínají převažovat ženy. Tento trend je patrný i v grafu 5, kde je značná převaha žen 
v poproduktivním věku (přibližně 59% podíl) a mírná převaha mužů v produktivním věku. Tato situace 
je u vyšších věkových skupin způsobena rozdílnou nadějí dožití pro muže a ženy, kdy ženy se obecně 
dožívají vyššího věku. V roce 2013 se naděje dožití odhadovala u mužů na 75,23 let, zatímco u žen 
byla naděje dožití na hodnotě 81,13 let. Nepatrnou odchylku od výše zmíněné obecné struktury 
najdeme u kategorie 0 – 14 let, kdy rozdíl mezi skupinami obyvatel činí 0,1 p.b. ve prospěch žen. Tato 
výjimka do velké míry souvisí s velikostí migrace a s velikostí přirozeného přírůstku (v předcházejících 
letech je patrný vyšší podíl chlapců).  
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Tabulka 3: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 

věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 

0 - 14 728 730 1 458 

15 - 64 3 775 3 512 7 287 

65 + 757 1 077 1 834 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Na první pohled by se mohlo zdát, že věkové složení obyvatel Jemnického mikroregionu je v současné 
době příznivé, například díky velkému počtu obyvatel v produktivním věku. Nicméně z grafu níže je 
zřejmé, že již dnes převyšuje počet osob starších 65 let předproduktivní skupinu obyvatel, přibližně o 
376 lidí. Velice pravděpodobně se bude podíl poproduktivní složky obyvatel stále zvyšovat (klesající 
trendy počtu narozených dětí budou umocňovány přechody relativně velkých podílů starších 
obyvatel z produktivní složky do skupiny obyvatel v důchodu) a nevyrovnanost bude umocňována 
v neprospěch produktivní skupiny obyvatel.  

Graf 5: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Podíl věkových skupin na obyvatelstvu jednotlivých obcí Jemnického mikroregionu je uveden 
v příloze 5 tohoto dokumentu. 

Z grafu 6 je patrné, že za posledních 20 let došlo k proměnám ve věkové struktuře obyvatel 
mikroregionu. Nicméně tyto změny sledují obecný vývoj a trend, který je typický pro celou Českou 
republiku. Je zřetelný především postupný pokles absolutních počtů obyvatel ve věku 0-14 let 
(nejvíce patrný především v prvních deseti letech) a naopak poproduktivní složka obyvatel ve 
výsledku zaznamenává nárůst, i přes klesající tendence na počátku sledovaného období. Podíl žen 
starších 65 let je vyšší než podíl dívek do 15 let již téměř od počátku sledovaného období, naopak u 
mužů je stejná převaha starší věkové kategorie patrná až v několika posledních letech. Věková 
skupina 15 – 64 let zaznamenává od roku 2000 nepatrný nárůst obyvatel každý rok, nicméně tato 
rostoucí tendence je zaznamenána jen do roku 2009 a od následujícího roku můžeme pozorovat 
pokles podílu zastoupení této věkové skupiny.  
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Graf 6: Vývoj počtu narozených mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích mezi roky 2000 a 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Největší změny ve věkové struktuře obyvatel mikroregionu se projevily na předproduktivní složce 
obyvatel. V roce 1991 se podíl zastoupení obyvatel ve věku 0-14 let pohyboval okolo 23 %, do roku 
2011 klesl na 14,5 %. Tento pokles je jen částečně vyrovnáván zvýšením podílu produktivní skupiny 
obyvatel, kdy mezi roky 1991 a 2011 se podíl zvětšil o 6,8 p.b. Počet osob starších 65 let doznal 
podobné změny jako lidé ve věku 15 – 64 let, nicméně mnohem méně výrazné. Podíl obyvatel 
poproduktivní části populace se změnil o 17 p.b. ve směru nárůstu oproti výchozímu roku. Věkový 
vývoj zachycený na grafu 7 dokládá, že obyvatelé v důchodovém věku stále více zvyšují svůj podíl na 
věkové struktuře obyvatel mikroregionu a zároveň dochází k poklesu podílu nejmladších věkové 
kategorie.  

Při srovnání věkové struktury mikroregionu s vyššími územními celky (Regionem Renesance, Krajem 
Vysočina a Českou republikou) jsou patrné téměř totožné podíly zastoupení jednotlivých skupin. 
V současnosti můžeme pozorovat relativně lepší zastoupení nejmladší věkové skupiny 
v mikroregionu, které je vyšší než celorepublikový průměr, nicméně oproti Kraji Vysočina a Regionu 
Renesance se jedná o horší výsledek. Taktéž u skupiny produktivní části populace dosahuje Jemnický 
mikroregion horších hodnot, než ostatní územní celky (vyjma Kraje Vysočina), a v kategorii 65 let a 
více má absolutně nejvyšší podíl zastoupení, společně s Krajem Vysočina (rozdíl vůči 
celorepublikovému průměru je přibližně 0,5 p.b.).  
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Graf 7: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 - podíly věkových skupin (%) a srovnání s Regionem 
Renesance, Krajem Vysočina a Českou republikou roce 2011 
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Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto 
případě kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost 
indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak 
převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v 
populaci. Hodnota indexu stáří v roce 2011 byla v mikroregionu 113,8. Tato hodnota je srovnatelná s 
hodnotami indexu stáří pro celou Českou republiku, ale i s hodnotami indexu na území Kraje Vysočina 
a celého Regionu Renesance. 

Tabulka 4: Srovnání indexu stáří obyvatelstva Jemnického mikroregionu s  vyššími územními jednotkami v letech 1991, 
2001 a 2011  

území 1991 2001 2011 

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 

Srovnání indexů stáří Jemnického mikroregionu s hierarchicky vyššími územími celky mezi roky 1991 
a 2011 zachycuje graf 8. Na počátku sledovaného období se mikroregion nacházel na nejhorší pozici 
mezi územními celky (hodnota indexu stáří byla nejvyšší). Do roku 2001 se však situace změnila a 
mikroregion se již dostal na lepší pozici, v tomto roce se dostal na úroveň krajského průměru. V 
posledním sledovaném roce všechny územní celky překonaly hodnotovou hranici 100, nicméně 
absolutně nejvyšší hodnotu indexu stáří zaznamenal Jemnický mikroregion.  
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Graf 8: Srovnání vývoje indexu stáří Jemnického mikroregionu s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 
2011 
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Index stáří jednotlivých obcí mikroregionu je uveden v příloze 5 tohoto dokumentu. Obcemi 
s nejvyšším indexem stáří jsou Radotice, Oslnovice a Kdousov. Naopak nejnižší index vykázaly obce 
Lovčovice, Menhartice a Třebětice. 

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

Podle grafu 9 a 10 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel mikroregionu vykazuje řadu 
společných rysů spolu s věkovou pyramidou Kraje Vysočina, respektive s věkovou pyramidou České 
republiky. Na všech třech pyramidách jsou shodně patrné společensko-historické události, které měly 
vliv na počet obyvatel území, například hospodářská krize a druhá světová válka (zaznamenáno na 
vrcholu pyramidy s velmi nízkým počtem – v současnosti ve velké míře ovlivněné vymíráním osob 
v nejstarších věkových kohortách), poválečný babyboom, pronatalitní politika v 70. letech 20. století, 
celospolečenské změny v 90. letech 20. století aj. 
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Graf 9: Pohlaví a věková struktura obyvatel Jemnického mikroregionu ve srovnání s Krajem Vysočina 2011 

-10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

0-4
 5-9

10 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84

85 a více

Jemnický mikroregion M Jemnický mikroregion Ž

Kraj Vysočina M Kraj Vysočina Ž

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Poznámka: data za území mikroregionu dostupná k 26. 3.2011, k území Kraje Vysočina k 31. 12.2011 

Vývoj věkové pyramidy, respektive populace Jemnického mikroregionu vykazuje větší odchylky než 
věkové pyramidy hierarchicky vyšších územních celků. Například celospolečenské změny, které 
probíhaly v 90. letech 20. století, se projevily odlišně v mikroregionu a v kraji a České republice. Jak je 
z věkových pyramid patrné, v případě Kraje Vysočina i ČR se změny projevily poklesem populace a 
došlo k vytvoření zářezů v pyramidě. U věkové pyramidy mikroregionu je patrný efekt opačný, 
v případě ženské části populace (místo očekávaného poklesu počtu žen došlo ke zvýšení), u mužů sice 
k poklesu došlo, nicméně se jednalo o velice mírnou, téměř zanedbatelnou změnu. Základny 
jednotlivých pyramid tvořené od počátku 21. století, vykazují relativně shodné rysy, nicméně u 
mikroregionu je patrný menší podíl zastoupení obyvatel v nejnižší věkové skupině (základna je menší, 
než u pyramid vyšších územních celků).  
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Graf 10: Pohlaví a věková struktura obyvatel Jemnického mikroregionu ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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Při celkovém porovnání věkové pyramidy Jemnického mikroregionu s pyramidami vyšších územních 
celků je možné si všimnout, že i přes relativně rozdílné podíly zastoupení jednotlivých věkových 
kategorií dochází k postupnému „dohánění“ pyramid vyšších územních celků. Jinými slovy věková 
pyramida mikroregionu zaznamenává stejný vývoj jako pyramidy vyšších územních celků, nicméně 
tento vývoj je o několik let opožděn. Proto bychom mohli konstatovat, že po vzoru Kraje Vysočina či 
České republiky dojde ke změně v základně pyramidy ve směru nárůstu podílů zastoupení nejnižší 
věkové kategorie. Z dlouhodobého hlediska ovšem nelze očekávat, že by se tento trend udržel, jak 
v celostátním měřítku, tak v mikroregionálním. Spíše naopak lze podle vývoje vyšších územních celků 
velice pravděpodobně očekávat klesající tendenci počtu narozených dětí. Zároveň dojde k dalšímu 
prohlubování úbytku obyvatel přirozenou měrou díky relativně vysokému počtu obyvatel mezi 50 a 
65 lety věku, který povede v blízké době ke vzestupu počtu zemřelých (i přes očekávaný obecný 
pokles intenzity úmrtnosti). 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 obyvatel 

Vzdělanostní struktura mikroregionu v roce 2011 je zaznamenána v grafu 11. Dle dat ze Sčítání lidu, 
domů a bytů z roku 2011 je patrné, že nejvíce zastoupenou skupinou obyvatel regionu jsou lidé 
vyučení a se středoškolským vzděláním bez maturity. Takovýchto obyvatel žije na území 
mikroregionu celkem 3 728, tvoří přibližně 42% podíl. Více než čtvrtina obyvatel je se základním 
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vzděláním (2 353 osob) a 22 % zastupují ve vzdělanostní struktuře obyvatelé s úplným 
středoškolským vzděláním s maturitou. Nejméně zastoupenou kategorií jsou lidé bez vzdělání, 
celkem jich v mikroregionu žije 49 (pouhé 1 %), a další skupinou s relativně nízkým podílem 
zastoupení jsou obyvatelé s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním (celkem 250 lidí tvoří 3% 
podíl). Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel dosahuje 6% podílu zastoupení.  

Graf 11:  Struktura obyvatel Jemnického mikroregionu podle vzdělání (2011)  
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Vzdělanostní struktura obyvatel Jemnického mikroregionu doznala v posledních 20 letech určitých 
změn. Nejmarkantněji se změny projevily u skupiny obyvatel se základním vzděláním, jejichž podíl 
zastoupení klesl od roku 1991 do 2011 z původní hodnoty 46,5 % na hodnotu 26,4 % (jedná se tedy o 
rozdíl přibližně 20,1 p.b.). U všech ostatních kategorií je možné v průběhu 20 let pozorovat zvýšení 
podílů zastoupení. Například skupina obyvatel s úplným středoškolským vzděláním zvýšila svůj podíl 
zastoupení z hodnoty 14,8 % na 22,3 % a u obyvatel s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním 
došlo k navýšení o přibližně 246 lidí (z 0% podílu na 2,8 %). 

Graf 12: Struktura obyvatelstva Jemnického mikroregionu podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 - relativní podíly 
(%) a srovnání s Regionem Renesance, Krajem Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Ve srovnání vzdělanostní struktury Jemnického mikroregionu s hierarchicky vyššími územními celky 
jsou patrné malé rozdíly u jednotlivých kategorií, ovšem s velkou pravděpodobností lze očekávat, že 
se tyto rozdíly budou stále zmenšovat a podíly zastoupení v mikroregionu se budou více přibližovat 
nejen krajskému, ale i celorepublikovému průměru. Nejvíce se vzdělanostní struktura mikroregionu 
přibližuje struktuře obyvatel Regionu Renesance. Velice nepatrné rozdíly mezi oběma strukturami 
najdeme u kategorií bez vzdělání, základní vzdělání a lidé vyučení a se středním odborným vzděláním 
bez maturity. Kategorie vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je nejvíce zastoupena v celé České 
republice, kde se jedná o 13,2% podíl, v mikroregionu jsou tito lidé zastoupení pouze 6,1 %. Naopak 
zastoupení obyvatel bez vzdělání dosahuje v mikroregionu celorepublikového průměru (0,5 %).  

Tabulka 5: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva Jemnického mikroregionu 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 (%) 

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, SLDB 2011 

Struktura obyvatel obcí Jemnického mikroregionu podle nejvyššího dosaženého vzdělání je 
dokumentována v příloze 6. 
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3 Ekonomická charakteristika mikroregionu 

Tato kapitola (a níže uvedený graf) porovnává ekonomické subjekty podnikající v Jemnickém 
mikroregionu 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 vypovídací 
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 
mikroregionu zkreslena. 

Ve sledovaném období 2010 – 2013 je patrný rostoucí trend subjektů se zjištěnou aktivitou s lehkým 
poklesem v roce 2013. Při srovnání vývoje počtu ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou tak 
dokonce sledujeme pokles mezi počáteční hodnotou v roce 2010 a jejich počtem v roce 2013 
o 16 subjektů.  

V období 2010 – 2013 dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových registrovaných 
subjektech ve sledovaném období 2010 – 2013  61,9 %. 

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

Graf 13: Vývoj počtu ekonomických subjektů a ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v Jemnickém mikroregionu 
v letech 2009 - 2013  

 

Zdroj: Český statistický úřad 
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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 vypovídací 
hodnotu jsou opět uvedeny jen ty subjekty, u kterých byla zjištěna aktivita. Největší zastoupení mají 
podnikatelské subjekty z priméru, tedy zemědělství a lesnictví. Tyto subjekty tvoří 23 % všech 
subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2013. V odvětví sekundéru (průmysl a stavebnictví) bylo 
v tomto roce registrováno 30 % všech subjektů se zjištěnou aktivitou. Velmi malý podíl naopak 
zabírají subjektu ze sektoru zdravotních a sociálních služeb. 

Graf 14: Struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou podle odvětví činnosti v roce 2013 
 
 

 

Zdroj: Český statistický úřad 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty v regionu Jemnicko podle typu organizace v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 3 

Obchodní společnosti - počet subjektů 102 

Družstevní organizace - počet subjektů 20 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 1 315 

Svobodná povolání - počet subjektů 148 

Ostatní právní formy - počet subjektů 225 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 
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Tabulka 7: Srovnání míry podnikatelské aktivity v mikroregionu Jemnicko 

místo počet obyvatel počet ekonomických subjektů počet subjektů na 1 000 obyvatel 

Česká republika 10 517 408 2 708 345 257 

Kraj vysočina 510 209 107 781 211 
Jemnický 
mikroregion 10 579 2 047 193 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz a Regionální informační servis, www.risy.cz, počet obyvatel a ekonomických subjektů k 31.3.2014 

Tabulka 8: Podnikatelské subjekty v mikroregionu Jemnicko 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 797 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci- mikropodniky 132 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci- malé podniky 39 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci- střední podniky. 8 

Počet subjektů s více než 249 zaměstnanci - velké podniky 1 

Neuvedeno 1 070 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 9: Největší zaměstnavatelé v Jemnickém mikroregionu  

název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 
počtu 

zaměstnanců 
MOTORPAL, a.s.  Akciová společnost  Strojírenství  300 

EGSTON SYSTEM 
ELECTRONIC, spol. s 
r.o. 

Společnost s ručením omezeným Výroba elektronických součástek  100-199 

SWN Moravia, s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba schodišť a zábradlí 100 -199 

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 
Zemědělské družstvo 
Budkov Družstvo Smíšené hospodářství 50-99 

Základní škola v 
Jemnici, příspěvková 
organizace 

Příspěvková organizace Základní vzdělávání na druhém stupni 
základních škol 50-99 

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

Město Jemnice Město - MěÚ 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 

http://www.risy.cz/
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název ekonomického 
subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 
počtu 

zaměstnanců 

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 

ZD Korolupy Družstvo Smíšené hospodářství 25-49 

ZŠ Jemnice  Příspěvková organizace Školství  25 - 49 

ZD Petřín    Zemědělství  25 - 49 
 Zdroj: RES, ČSÚ 2014 

Největším zaměstnavatelem v Jemnickém regionu je společnost MOTORPAL  a.s. 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. Celorepublikově nejznámějším zaměstnavatelem Jemnického 
mikroregionu je společnost Tata Global Beverages Czech Republic a.s., známější pod svým obchodním 
jménem Jemča a.s. historií sahající až do roku 1958. Společnost podniká ve zpracování čaje. 

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/ 
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4 Trh práce 

4.1 Nezaměstnanost 

Situace na trhu práce v Jemnickém mikroregionu, především v oblasti nezaměstnanosti, v posledních 
letech dobře reflektuje hospodářský a ekonomický stav. Vývojový trend míry nezaměstnanosti je 
zaznamenán v grafu 15 a je srovnatelný s hierarchicky vyššími územními celky. Vzhledem ke změně 
v sledování ukazatele nezaměstnanosti a přechodu k tzv. podílu nezaměstnaných osob máme 
k dispozici nejaktuálnější hodnotu tohoto ukazatele k 31. 3. 2014, a možnost srovnání vývoje mezi 
roky 2008-2013 s výjimkou roku 2012, pro který není údaj k dispozici. Podíl nezaměstnaných 
v Jemnickém mikroregionu k 31. 3. 2014 dosáhl 10,6 %. Následující graf zobrazuje vývoj jak dříve 
sledované míry nezaměstnanosti (MN), tak podílu nezaměstnaných osob pro Jemnický mikroregion, 
Kraj Vysočina a pro Českou republiku. Z něj je patrné, že nezaměstnanost v Jemnickém mikroregionu 
dosahuje dlouhodobě nadprůměrných hodnot při srovnání s vyššími územními celky. 

Graf 15: Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných osob a míry nezaměstnanosti Jemnického mikroregionu s vyššími 
územními jednotkami mezi roky 2008 a 2013 (s výjimkou roku 2012)  
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Tabulka 10: Vývoj charakteristik nezaměstnanosti (podílu nezaměstnaných osob a míry nezaměstnanosti) v Jemnickém 
mikroregionu a vyšších územních celcích v letech 2005-2013 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Jemnický MR PNO (%)    8,3 10,3 11,2 9,3 10,6 

Jemnický MR MN (%) 16,8 12,9 11,7 11,9 15,2 16,5 13,8  
Kraj Vysočina PNO (%)    4,7 7,7 8,1 7,2 7,9 

Kraj Vysočina MN (%) 8,2 7,1 5,6 6,3 10,3 10,7 9,4  
Česká republika PNO (%)    4,5 7,1 7,4 6,8 8,2 

Česká republika MN (%) 8,9 7,7 6,0 6,0 9,2 9,6 8,6  
Jihomoravský kraj PNO (%)    5,1 8,1 8,5 7,6 9,0 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Jihočeský kraj PNO (%)    3,7 5,9 6,4 5,8 7,3 

Region Renesance MN (%) 12,5 10,3 8,8 8,8 14,5 14,7 11,7  
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Hodnotu ukazatelů nezaměstnanosti pro jednotlivé obce Jemnického mikroregionu v letech uvádí 
tabulka v příloze 7 tohoto dokumentu. V příloze 8 jsou pak dostupné údaje ke struktuře 
nezaměstnaných v obcích mikroregionu k 31. 3. 2014. 

Obrázek 2: Podíl nezaměstnaných osob v obcích Jemnického mikroregionu (v %) v roce 2013 

 
Zdroj: MPSV, ArcČR 500 (vlastní úpravy) 
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Vývoj počtu dosažitelných uchazečů4 a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo koresponduje 
s vývojovým trendem míry nezaměstnanosti mikroregionu, nicméně od roku 2006 je počet 
dosažitelných uchazečů rozdílný. Z grafu 16 je patrné, že u všech sledovaných charakteristik je 
klesající trend do roku 2007, v tomto roce se jednotlivé ukazatele dostávají na minima za celé 
sledované období. Následující rok je již možné pozorovat změnu v podobě rostoucích hodnot 
sledovaných ukazatelů. Vývoj počtu dosažitelných uchazečů opět klesá od roku 2009, míra 
nezaměstnanosti od roku 2010 a pokles počtu uchazečů na 1 VPM je možné očekávat v nejbližších 
letech. V roce 2011 dosahovala registrovaná míra nezaměstnanosti5 13,8 %, o práci se ucházelo 
celkem 704 dosažitelných uchazečů.  

Graf 16: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  Jemnického mikroregionu 
v letech 2005 - 2011 
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Vývoj počtu a strukturu uchazečů o práci mezi roky 2009 a 2011 zaznamenává tabulka 8. Ve struktuře 
obyvatel se vyskytují skupiny obyvatel, které mají na trhu práce ztíženou pozici. Jedná se o tzv. 
rizikové skupiny, pro něž je těžší získat zaměstnání. Takovými skupinami lidí jsou například absolventi 
škol a mladiství obyvatelé (bez náležité praxe), lidé v předdůchodovém a důchodovém věku, lidé 
s nižším stupněm vzdělání (nejvíce lidé bez vzdělání či s nedokončením základním vzděláním), osoby 
se zdravotním postižením a obyvatelé dlouhodobě nezaměstnaní (více než 12 měsíců).  

Nejvyššího podílu uchazečů o zaměstnání z tzv. rizikových skupin dosahují obyvatelé bez zaměstnání 
více než 12 měsíců, kterých v roce 2011 bylo evidováno na území mikroregionu celkem 187 (jedná se 
o téměř 27 %).  Relativně vysokého podílu zastoupení dosahují i lidé se zdravotním postižením, 
kterých v roce 2011 bylo registrováno celkem 66 (9% podíl zastoupení). Skupina absolventů vysokých, 

                                                        
4 Pozn.: dosažitelný uchazeč - uchazeč o zaměstnání, který může bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 
vhodného pracovního místa (nepatří sem uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, na rekvalifikačních kurzech, na 
mateřské dovolené apod..) 
5 Pozn.: registrovaná míra nezaměstnanosti - udává míru nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání 
registrovaných na Úřadu práce ČR (obecná míra nezaměstnanosti je podíl na počtu nezaměstnaných na celkové pracovní 
síle, na základě Výběrového šetření pracovních sil) 

http://www.mpsv.cz/
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ale i středních škol, byla v roce 2011 zastoupena přibližně 7,4 % a úřad práce v roce 2011 na území 
Jemnického mikroregionu neevidoval ani jednoho uchazeče o zaměstnání ze skupiny mladistvých.   

Tabulka 11: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 769 771 703 

Uchazeči se zdravotním postižením 54 67 66 
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 750 753 685 

Míra nezaměstnanosti (%) 14,80 16,24 13,53 
Uchazeči na 1 volné místo 3 38 227 

struktura 
uchazečů podle 
věku 

Mladiství 6 0 0 

do 19 let 35 26 33 
20 - 24 let 101 91 100 
25 - 29 let 89 83 92 
30 - 34 let 93 93 79 

35 - 39 let 90 94 80 

40 - 44 let 79 95 74 
45 - 49 let 88 82 75 
50 - 54 let 108 99 82 
55 - 59 let 75 91 81 
60 a více let 11 17 7 

struktura 
uchazečů podle 
vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní 
vzdělání 1 3 2 
Základní vzdělání 189 189 172 
Střední odborné vzdělání s výučním 
listem 441 434 379 

Úplné střední odborné vzdělání 
105 118 120 

Vyšší odborné vzdělání 3 2 2 
Vysokoškolské vzdělání 30 25 28 
absolventi škol 54 44 52 

struktura 
uchazečů podle 
délky 
nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 340 376 324 
3 - 6 měsíců* 171 117 120 

6 - 9 měsíců* 58 46 48 

9 - 12 měsíců* 63 47 24 
12 - 24 měsíců* 97 112 81 
24 měsíců a více 40 73 106 

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

Míra ekonomické aktivity6 v Jemnickém mikroregionu v roce 2011 dosahovala hodnoty téměř 54 %, 
ve srovnání ukazatele s celorepublikovým průměrem (57 %) a s mírou Kraje Vysočina (56,5 %) se 
jedná o hodnotu mírně nižší. Podle dat ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo z celkového 
počtu ekonomicky aktivních obyvatel (4 958) celkem 4 296 zaměstnaných. Na území mikroregionu 
v roce 2011 žilo celkem 46 pracujících studentů a učňů (patrná je mírná převaha mužského pohlaví), 
112 pracujících lidí v důchodu a 75 žen na mateřské dovolené. Téměř 95 % tvořila kategorie 
„zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající“, z nichž nejvíce dominovali 
zaměstnanci s podílem 79 % na všech zaměstnaných v mikroregionu.   

Naopak z celkového počtu ekonomicky neaktivních obyvatel (5 359) nejvyššího podílu dosahovala 
skupina důchodců, kterých v roce 2011 žilo v mikroregionu celkem 2 636 (49% podíl zastoupení). 
Přibližně 34 % obyvatel patřilo do skupiny obyvatel vzdělávajících se (1 807 obyvatel), tedy do 
skupiny žáků, studentů a učňů.  

Tabulka 12: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

 celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 4 958 2 822 2 136 

v 
to

m
: 

zaměstnaní 4 296 2 522 1 774 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 3 382 1 846 1 536 

zaměstnavatelé 116 83 33 

pracující na vlastní účet 583 468 115 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a učni 46 27 19 

pracující důchodci 112 69 43 

ženy na mateřské dovolené 75 0 75 

nezaměstnaní 662 300 362 

Ekonomicky neaktivní celkem 5 359 2 289 3 070 

z t
oh

o:
 

nepracující důchodci 2 636 1 036 1 600 

žáci, studenti, učni 1 807 898 909 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 323 184 139 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve srovnání mikroregionu s hierarchicky vyššími územními celky jsou zřejmé nepatrné rozdíly mezi 
jednotlivými skupinami ekonomicky aktivních obyvatel. Podíly zastoupení jednotlivých kategorií se 
nejvíce přibližují průměrům Regionu Renesance. Například kategorie zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní a pomáhající dosahuje v mikroregionu absolutně nejvyššího podílu (94,5 %), 
celorepublikový průměr dosahuje hodnoty 91,2 % a rozdíl zastoupení v mikroregionu a Regionu 
Renesance je přibližně 0,7 p.b. Zbývající skupiny ekonomicky aktivních obyvatel ve srovnání 

                                                        
6 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 
let. 
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s ostatními celky dosahují nejnižších podílů v mikroregionu, například rozdíl v zastoupení pracujících 
důchodců mezi Českou republikou a mikroregionem v roce 2011 činil 2,3 p.b.  

Tabulka 13: Srovnání podílů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích Jemnického 
mikroregionu 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 

Jemnický mikroregion 94,5 1,1 2,7 1,7 4345 

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 58 0714 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Nejvyššího podílu zaměstnaných obyvatel mikroregionu podle odvětví hospodářství dosahuje skupina 
obyvatel pracujících v sektoru průmyslu, jejichž zastoupení se v roce 2011 pohybovalo okolo 35,4 %. 
Ve srovnání s ostatními hierarchicky vyššími územními celky je patrný vyšší podíl v případě 
mikroregionu, například rozdíl oproti Kraji Vysočina činil 2,5 p.b. a vůči celorepublikovému průměru 
dokonce 10 p.b. Vysoce zastoupenou skupinou obyvatel jsou lidé pracující v oblasti priméru, téměř 
13 % obyvatel mikroregionu pracovalo v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Jedná se o 
relativně vysoký podíl zastoupení, který je téměř 5x vyšší než průměr České republiky. V oblasti 
služeb pouze sektor dopravy a skladování převyšuje krajské a republikové průměry, v sektoru 
vzdělávání je patrný shodný podíl zastoupení ve všech sledovaných územích a ve zbylých sektorech 
terciéru dosahuje zastoupení v mikroregionu nižších podílů.  

Tabulka 14: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství Jemnického mikroregionu (2011) ve srovnání 
s Krajem Vysočina a Českou republikou 

Zaměstnaní podle odvětví % Jemnický mikroregion (%) Kraj Vysočina (%) Česká republika (%) 

zemědělství, lesnictví, rybářství 12,9 6,3 2,7 

průmysl 35,4 32,9 25,4 

stavebnictví 8,1 7,2 6,8 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 8,0 9,1 10,2 

doprava a skladování 5,9 5,0 5,6 

ubytování, stravování a pohostinství 2,2 2,5 3,1 

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

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

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

3,3 4,8 7,8 

veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 4,6 5,2 5,9 

vzdělávání 6,0 6,0 6,0 

zdravotní a sociální péče 4,4 6,4 6,5 

nezjištěno 7,3 9,2 11,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Srovnáme-li podíl ekonomických subjektů a podíl zaměstnaných na sektorech národního 
hospodářství v Jemnickém mikroregionu, je patrná výrazná disproporce v oblasti průmyslu (tedy 
menší podíl počtu subjektů a vyšší podíl počtu zaměstnaných), který ukazuje, že menší počet 
ekonomických subjektů zaměstnává více osob. Naopak ve stavebnictví figuruje relativně hodně 
ekonomických subjektů, ale zaměstnanost v něm je relativně nízká. To znamená, že v mikroregionu je 
vyšší počet OSVČ (zřejmě živnostníků), kteří jsou řemeslníky v některém z oborů stavebnictví. 
Podobná situace platí například i pro oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, veřejnou správu, obranu a 
povinné sociální zabezpečení a pro služby v ubytování, stravování a pohostinství. Následující tabulka 
přináší přehled o průměrném počtu zaměstnanců registrovaných ekonomických subjektů 
v Jemnickém mikroregionu se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví.  

Tabulka 15: Průměrný počet zaměstnanců na 1 ekonomický subjekt podle odvětví národního hospodářství (2011) 

sektor národního hospodářství  
počet EA 

zaměstnaných 
obyvatel   

počet ekonomických 
subjektů 

průměrný počet 
zaměstnanců na 

1 ekonomický 
subjekt 

zemědělství, lesnictví, rybářství 552 222 2,5 

průmysl 1 511 90 16,8 

stavebnictví 345 111 3,1 
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 341 78 4,4 

doprava a skladování 253 11 23,0 

ubytování, stravování a pohostinství 95 23 4,1 

informační a komunikační činnosti 29 7 4,1 

peněžnictví a pojišťovnictví 49 30 1,6 
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a 
technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti 141 43 3,3 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 198 53 3,7 

vzdělávání 256 12 21,3 

zdravotní a sociální péče 188 4 47,0 

nezjištěno 311 59 5,3 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

4.3  Dojížďka a vyjížďka za prací 

Saldo dojížďky v Jemnickém mikroregionu se v roce 2011 pohybovalo pod hodnotou -700. To 
znamená, že relativně velký počet obyvatel obcí mikroregionu vyjíždí za zaměstnáním mimo své 
bydliště (vyjíždějící převyšují počet dojíždějících obyvatel v obcích). Absolutně nejnižšího salda 
dojížďky je dosahováno u obce Třebětice s hodnotou -70, výrazně záporné saldo je i v obcích 
Třebelovice (-68) a Dešná (-58). Umístění těchto obcí na nejnižších pozicích v mikroregionu je 
způsobeno především velikostí samotných sídel, jedná se o obce vesnického typu s nízkým počtem 
obyvatel, díky čemuž je zde nízká nabídka pracovních míst. Z tohoto důvodu jsou místní obyvatelé 
nuceni za prací dojíždět do okolních obcí mikroregionu, které nabízejí širší spektrum pracovních 
nabídek a pozic.  

Naopak nejvyšší kladné saldo je zaznamenáno u obcí a měst, které disponují největším spektrem výše 
zmíněných služeb. Na první pozici se umístilo centrum mikroregionu, město Jemnice, u něhož se 
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saldo dojížďky v roce 2011 pohybovalo na hodnotě 62. V Jemnickém mikroregionu se vyskytují další 3 
obce, které mají hodnotu salda dojížďky kladnou. Jedná se o obec Budkov (11), Lubnice (5) a 
Mladoňovice (2), u všech těchto sídel se na kladné hodnotě pozitivně promítl počet dojíždějících 
obyvatel v národohospodářském odvětví vzdělávání (například obec Lubnice vzhledem ke své 
velikosti zaměstnává relativně velký počet obyvatel, kteří nepocházejí z obce, v oblasti vzdělanosti) a 
v odvětví průmyslu, nejvíce ve zpracovatelském (obec, respektive firmy v obci Mladoňovice 
zaměstnávají vzhledem ke své velikosti relativně velký podíl obyvatel, kteří dojíždějí).  

Obrázek 3: Saldo dojížďky v obcích Jemnického mikroregionu, 2011  

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB, ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

Saldo dojížďky v hlavních kategoriích odvětví hospodářství se pohybuje v záporných hodnotách. 
V oblasti priméru je saldo v roce 2011 na hodnotě -23, jedná se o nejvyšší hodnotu mezi hlavními 
kategoriemi odvětví národního hospodářství. V oblasti sekundéru a terciéru se hodnotou salda 
pohybují značně pod nulovou hranicí, v daném roce měl sektor průmyslu a stavebnictví hodnotu 
salda -370 a sektor služeb -210. Jak je z tabulky 13 patrné, nejvíce obyvatel mikroregionu pravidelně 
migruje za zaměstnáním v oblasti zpracovatelského průmyslu, ve všech obcích regionu dosahuje toto 
hospodářské odvětví nejvyššího zastoupení. Tato skutečnost je dána především relativně velkým 
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podílem zastoupení ekonomických subjektů v regionu právě v oblasti průmyslu. Kategorie těžba a 
dobývání, spolu s výrobou a rozvodem elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu jsou 
kategoriemi, které dosahují nejnižší četnosti pravidelné migrace za prací v jednotlivých obcích 
mikroregionu (z celkového počtu 30 obcí pravidelně cestují za prací v těchto hospodářských 
odvětvích obyvatelé z 5, respektive 6 obcí).  

Tabulka 16: Saldo dojížďky jednotlivých obcí Jemnického mikroregionu podle odvětví zaměstnání v roce 2011 
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544833 Bačkovice -24 6 0 -15 0 0 -3 -3 -6 -3 -1 1 

562726 Báňovice -34 -2 0 -20 0 0 -2 -3 0 -3 -1 -3 

546038 Budíškovice -39 17 -1 -45 0 -4 -8 -9 -8 -6 25 0 

590410 Budkov 11 20 0 4 -1 0 -12 -12 -1 15 -1 -1 

546143 Dešná -58 2 0 -38 0 -1 -7 -4 -3 1 -2 -6 

550477 Chotěbudice -14 -3 0 -4 0 0 -1 -1 0 -1 -2 -2 

590789 Jemnice 62 3 -2 125 0 -1 15 19 11 -24 -22 -62 

550591 Jiratice -23 -7 0 -5 0 0 0 0 -2 -3 -2 -4 

590819 Kdousov -25 -5 0 -12 0 0 -1 -4 0 -2 0 -1 

594253 Korolupy -15 12 -1 -16 0 0 -1 0 -2 -1 0 -6 

590894 Kostníky -53 -11 0 -24 -1 -1 -4 -6 -1 -2 0 -3 

544876 Lhotice -35 -3 0 -14 0 0 -4 -7 -3 -5 0 1 

587605 Lomy -19 -1 0 -10 0 0 -1 -1 0 -1 -2 -3 

544957 Lovčovice -15 -5 -1 -6 0 0 0 0 -1 -2 0 0 

594385 Lubnice 5 -3 0 -2 -1 0 0 0 0 13 0 -2 

545031 Menhartice -33 -4 0 -14 0 0 -3 -1 -4 0 -2 -5 

591165 Mladoňovice 2 -12 0 37 0 0 -5 -7 -3 1 -5 -4 

591327 Oponešice -50 -16 0 -19 -1 0 0 3 -2 -5 0 -10 

594598 Oslnovice -19 -9 0 0 0 0 -1 0 -2 -1 -3 -3 

550469 Pálovice -25 4 0 -14 0 -1 -3 -3 -1 -1 -1 -5 

591394 Police -36 19 1 -26 0 0 -7 -2 -3 -4 -4 -10 

511307 Rácovice -26 -4 0 -10 -1 0 -7 -5 -1 0 -1 3 

545040 Radotice -38 -8 0 -23 -2 0 -2 -1 0 0 0 -2 

545180 Slavíkovice -43 1 0 -29 0 0 -6 -3 -3 1 -2 -2 

591823 Štěpkov -9 -1 0 -3 0 0 0 0 -1 -2 0 -2 

591858 Třebelovice -67 11 0 -42 0 -1 -4 -6 -5 -4 -5 -11 

562327 Třebětice -70 -12 0 -24 0 0 -3 -4 -3 -3 -5 -16 

595004 Uherčice -26 6 0 -11 0 0 -5 -4 1 -3 -2 -8 
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595110 Vratěnín -37 -6 0 -13 0 -1 -4 -3 -4 -1 0 -5 

595144 Vysočany -20 -3 0 -2 0 0 -3 -2 -2 0 -4 -4 

Jemnický mikroregion -739 -19 -4 -270 -7 -13 -80 -66 -54 -46 -44 -136 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  
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5 Přírodní podmínky 

5.1 Klimatické podmínky 

Přírodní podmínky Jemnického mikroregionu jsou determinovány jeho polohou z hlediska 
klimatických oblastí a výškovou členitostí reliéfu. Klimaticky spadá mikroregion do oblasti mírně 
teplé7, kde v severních částech mikroregionu s průměrným počtem 100-120 srážkových dní (se 
srážkami více než 1 mm), a průměrným ročním úhrnem srážek 650 – 750 mm. Průměrné letní teploty 
(červenec) se pohybují mezi 16 a 18 °C, v zimě (leden) pak mezi -3 a -5 °C. 

5.2 Geomorfologické a hydrologické podmínky 

Krajina mikroregionu podle členitosti reliéfu spadá převážně do vrchovinného typu, s oblastmi 
zaříznutých údolí v okolí řeky Želetavky. Následující tabulka prezentuje geomorfologické členění 
území Jemnického mikroregionu.  

Tabulka 17: Geomorfologické členění Jemnického mikroregionu  
systém provincie subprovincie celek podcelek okrsek 

Hercynský Česká vysočina 
Českomoravská 
soustava 

Křižanovská 
vrchovina 

Brtnická 
vrchovina 

Starohobzská 
vrchovina 
Markvartická 
pahorkatina 

Jevišovická 
pahorkatina 

Jemnická 
kotlina 

 

Bítovská 
pahorkatina 

Dešovská 
pahorkatina 
Uherčická 
pahorkatina 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ 

Většinu území mikroregionu zabírá tektonicky podmíněná Jemnická kotlina s nadmořskou výškou 
nejčastěji mezi 450-500 m n. m. Severozápadní cíp obce Budíškovice pak spadá ještě do podcelku 
Dačická kotlina (viz následující obrázek). 

V území se hojně nachází hlíny a spraše (či sprašové hlíny), díky nimž se zde nacházejí vhodné 
podmínky pro zemědělskou výrobu.  

Jemnický mikroregion spadá do povodí řeky Dyje. Pomyslnou osu mikroregionu tvoří řeka Želetavka 
s pravoúhle lomenou sítí přítoků, z nichž nejdůležitější jsou Blatnice a Bíhanka. Část území je pak 
odvodňována řekou Jevišovkou. Oblast Jemnického regionu je relativně suchá, významný podíl pitné 
vody je dodáván z Vranovské přehrady ležící vně mikroregionu. Díky srážkovému stínu jsou roční 
srážky pod republikovým průměrem a velká část z nich se vypaří, do podzemních vod či odtoku se 
dostane velmi málo vody. 

                                                        
7 Pozn.: Většina mikroregionu spadá pod oblasti MT5 a MT7 dle klasifikace Quitt, 1971 
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Obrázek 4: Geomorfologické členění Jemnického mikroregionu 

 

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

5.3 Využití půd 

Krajinu Jemnického mikroregionu lze klasifikovat jako leso-polní krajinu s roztroušenou zástavbou, 
s dominujícími poli, resp. ornou půdou. To dokumentuje obrázek 5, ze kterého je patrné, že většinu 
plochy (téměř 70 %) mikroregionu zabírá zemědělská půda, z níž 91 % připadá na ornou půdu. Lesní 
půda pak zabírá necelou čtvrtinu plochy mikroregionu, přičemž zde převažují monokultury 
jehličnatých lesů. Koeficient ekologické stability v obcích mikroregionu se liší, nejnižší koeficient měla 
v roce 2013 obec Lovčovice (0,05), naopak nejvyšší obec Budkov (1,39). Průměrná hodnota 
koeficientu ekologické stability obcí Jemnického mikroregionu je 0,44. Charakteristika pro tuto 
hodnotu je: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
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autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje 
vysoké vklady dodatkové energie.8 

Obrázek 5: Druhy pozemků (2013) a typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 

69%

23%

1%
1%

6%

Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

 

 

Zdroj: ČSÚ, http://geoportal.gov.cz/, vlastní úpravy 

                                                        
8 Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/, vlastní úpravy 
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5.4 Ochrana životního prostředí 

Díky silnému a dlouhodobému antropogennímu vlivu v krajině, souvisejícímu s intenzivní 
zemědělskou výrobou, nebylo na území zachováno mnoho přírodních společenstev hodných ochrany. 
Na území Jemnického mikroregionu se nachází sedm maloplošných chráněných území, z toho tři 
evropsky významné lokality systému Natura 2000. Všechna chráněná území jsou lokalizována v jižní 
části mikroregionu. Jejich seznam a je uveden v tabulce 85, jejich umístění pak znázorněno na 
obrázku 6. 

Tabulka 18: Seznam chráněných území v Jemnickém mikroregionu 

název území 
typ chráněného 

území 
katastr obce popis 

Bílý Kříž  přírodní rezervace Vratěnín 

Důvodem ochrany je vegetace na prudkých, 
výslunných skalnatých svazích s navazujícím 
druhově a věkově pestrým lesním porostem, 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, estetická 
hodnota území. 

Podhradské 
skály 
 

přírodní rezervace Korolupy 

Důvodem ochrany jsou kolmé, výslunné skalní 
stěny a strmé svahy nad levým břehem Dyje, na 
nichž se nacházejí významná rostlinná 
společenstva. 

Údolí Dyje 
 

přírodní rezervace, 
přírodní památka,  
zařazena do 
Natura 2000 - EVL 

Korolupy, 
Oslnovice, 
Uherčice, 
Vratěnín 

Území je významné především různorodostí 
vegetace a výskytem řady prioritních vegetačních 
typů. Vyskytuje se zde velké množství ohrožených a 
vzácných druh rostlin a živočichů např. oměj jedhoj, 
brambořík nachov, lýkovec jedovatý, lilie 
zlatohlavá, měsíčnice vytrvalá, třemdava bílá, 
kruštík širolistý a další. 
Pro hrouzka běloploutvého i hořavku duhovou 
představuje tok Dyje od jezu v Podhradí ke státní 
hranici unikátní vhodný biotop. 
Výskyt netopýra velkého, roháče obecného a 
kovaříka druhu Limoniscus violaceus.   

Kysibl přírodní památka 
Dešná - 
Rancířov 

Důvodem ochrany je výskyt rostlinných 
společenstev vázaných na nivy potoků a potůčků 
nebo vyvěrajících pramenišť jižních Čech a 
jihozápadní Moravy a výskyt ohrožených druhů 
rostlin. 

Suché skály 
 

Přírodní rezervace,  
Natura 2000 - EVL 

Kostníky 

Regionálně velmi významná lokalita se 
společenstvy štěrbin silikátových skal a 
nezpevněnými sutěmi, reprezentativní soubor 
přírodě blízké lesní vegetace v říčních údolích 
jihozápadní Moravy. Relativně početná populace 
endemitu hvozdíku moravského (Dianthus 
moravicus) se zde nachází na západním okraji 
celkového areálu druhu. 

    
    



 

42 

název území 
typ chráněného 

území 
katastr obce popis 

Uherčická louka  přírodní památka Uherčice 

Důvodem ochrany jsou vlhké louky a mokřadní 
společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. K nejvýznamnějším patří kosatec 
sibiřský, žluťucha žlutá, upolín evropský, bylo zde 
nalezeno 12 druhů ostřic 

Uherčice-zámek  EVL Natura 2000 Uherčice 
Regionálně významná letní kolonie vrápence 
malého 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/, http://www.nature.cz/ 

Obrázek 6: Chráněná území Jemnického mikroregionu 

 

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

Z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí je třeba konstatovat, že: 

- Kvalita ovzduší v obcích mikroregionu je obecně dobrá, zhoršení situace může nastat 
zejména v zimních měsících, v topné sezóně, kdy může dojít ke kombinaci nepříznivých 
povětrnostních podmínek (vznik inverzního typu počasí) se spalováním nevhodných 
materiálů při topení v domácnostech. 

- Kvalita povrchových i podpovrchových vod v území je dlouhodobě ohrožována intenzivní 
zemědělskou výrobou, znečištěním z domácností (pračky apod.) a nedobudovaným 
kanalizačním systémem zaústěným do zařízení pro čištění odpadních vod v některých obcích 
či místních částech. 
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- Půda v území je dlouhodobě narušována intenzivní zemědělskou výrobou a její retenční 
schopnost je snížena, což má negativní vliv na schopnost zachycování srážek při intenzivnější 
srážkové činnosti. 
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6 Technická infrastruktura 

6.1 Doprava 

Silniční doprava 

Území Jemnického mikroregionu je z pohledu napojení na silniční síť České republiky spíše 
podprůměrné. Územím neprochází žádná pozemní komunikace vyšší třídy (rychlostní silnice a 
dálnice) ani silnice první třídy. Nachází se zde celkem 6 pozemních komunikací II. třídy a 29 silnic 
III. třídy. 

Nejbližší pozemní komunikací vyšší třídy (dálnice či rychlostní silnice) je dálnice D1, která je od 
severní hranice (obec Budíškovice) mikroregionu vzdálena přibližně 49 kilometrů. Nejbližší 
komunikace I. třídy je silnice I/38, která je vzdálena přibližně 6 kilometrů od severo-západní hranice 
regionu (obec Budkov). 

Tabulka 19: Přehled silnic II. a III. třídy na území Jemnického mikroregionu (2011) 

třída číslo silnice 

II. 

151 409 

152 410 

408 411 

III. 

4089 15213 15221 40812 41014 41020 

15111 15214 15222 40813 41015 41023 

15112 15215 40297 40927 41017 41113 

15113 15216 40810 40928 41018 41115 

15114 15220 40811 41013 41019   
 Zdroj: ŘSD  

Na území mikroregionu se nachází celkem 6 pozemních komunikací II. třídy. Sever mikroregionu 
protíná silnice II/151 vedoucí z Nové Bystřice, přes Dačice do obce Litohoř, potažmo do Moravských 
Budějovic (částečně po komunikaci I/38). Regionem prochází krátký úsek v délce přibližně 
7 kilometrů. Silnice II/152 prochází městem Jemnice a vede středem mikroregionu v západo-
východním směru. Tato komunikace vede z Nové Bystřice do Brna (přes Slavonice, Jemnici, Dukovany 
a Ořechov), nicméně územím mikroregionu vede pouze úsek v délce 18 kilometrů. Silnice č. 408 
vedoucí z Hevlína (přes Znojmo) do Dačic je pozemní komunikací protínající Jemnický mikroregion 
v západo-východním směru, úsek této silnice na území regionu měří 16 kilometrů.  

Pozemní komunikace č. 409 a č. 411 prochází jižní částí mikroregionu. Jedná se o silnice II. třídy 
vedoucí západo-východním směrem. Silnice č. 411 je pozemní komunikací vedoucí z Moravských 
Budějovic do Uherčic (přeš Dešov), kde navazuje na silnici č. 409, která vede z Plané nad Lužnicí do 
Šafova (přes Chýnov, Kamenici nad Lipou, Počátky, Slavonice a Vratěnín). Pozemní komunikace 
II/409, respektive jejích úsek na území mikroregionu měří 15 km, silnice II/411 prochází regionem 
s délkou 14 kilometrů.  
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Pozemní komunikace II/410 protíná území mikroregionu v severo-jižním směru. Jedná se o silnici 
spojující státní hranice Rakouské republiky a město Želetavu, respektive o spojnici mikroregionu 
s krajským městem Jihlava a dálnicí D1 (v Želetavě se napojuje na silnici I/38). Na území mikroregionu 
se nachází úsek dlouhý 21 kilometrů.  

Obrázek 7: Silniční síť Jemnického mikroregionu  

 
Zdroj: ŘSD, mapy.cz, vlastní úpravy 

Zatíženost jednotlivých úseků silnic převážně prvních a druhých tříd zaznamenává obrázek 8 a 
tabulka 20.  Pozemní komunikací s nejvyšším počtem pohybujících se aut za den je silnice II/152, 
která vede středem regionu a městem Jemnice. Dle dat ze Sčítání dopravy 2010 denně v úseku 6-
5674 (vyústění 410 do Menhartic až vyústění 408 do Slavíkovic) projede 5 406 vozidel. Tento 
relativně vysoký počet vozidel je způsoben především zvoleným úsekem, jedná se o část silnice ležící 
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ve městě Dačice, kde je výsledek kumulován vozidly směřujícími do města i po jiných silnicích 
(městem prochází silnice II/152 jako jediná hlavní komunikace). Zároveň se jedná o jediný vybraný 
úsek, u kterého došlo během sledovaného období (2005 a 2010) k navýšení počtu pohybujících se 
vozidel, index změny 2005-2010 je přibližně 110 %.  

Další, regionálně silně vytíženou pozemní komunikací je silnice II/408 v úseku 6-0137 (od hranice 
okresu Třebíč-Znojmo do Uherčic), frekvence pohybujících se vozidel je 1 266 za den, a II/410 v úseku 
6-3210 (od Jemnice po křižovatku se silnicí č. 41020), kde denně projede 1 031 automobilů. Ve všech 
vybraných úsecích (vyjma výše zmíněného) je možné pozorovat pokles v počtu zaznamenaných 
vozidel během dne, absolutně nejvyšší pokles mezi roky 2005 a 2010 je na silnici II/410 (v úseku 
hranice okresu Jindřichův Hradec-Třebíč – Jemnice), kdy se index změny pohybuje na hodnotě 32,4 % 
(za 5 let se počet vozidel snížil téměř o 1 000).  

Na území mikroregionu se nachází 2 přechody do Rakouska – na silnicích III/409 a III/410. 

Tabulka 20: Intenzita automobilové dopravy na vybraných úsecích silnic v Jemnickém mikroregionu v roce 2005 a 2010 a 
index změny v letech 2005-2010 

číslo 
silnice 

třída 
silnice úsek 

intenzita 
(voz./den) 

index 
změny 
2005-
2010 
(%) 2005 2010 

152 II. 6-5674 vyús. 410 do Menhartic vyús. 408 do Slavíkovic 4 915 5 406 110,0 

152 II. 6-5670 hr.okr. Jindřichův Hradec - Třebíč Jemnice - z.z. 647 528 81,6 

152 II. 6-5650 křižovatka s 15114 vyús. 15222 do Budkova 2 359 1 972 83,6 

408 II. 6-0137 hr.okr. Třebíč - Znojmo zaús.do 409 v Uherčicích 1 348 1 266 93,9 

409 II. 2-2688 zaús.410 hr.krajů 02 a 06 346 112 32,4 

410 II. 6-3200 hr.okr. Jindřichův Hradec - Třebíč Jemnice - z.z. 1 700 719 42,3 

410 II. 6-3210 Jemnice - k.z. křižovatka s 41020 1 060 1 031 97,3 

411 II. 6-3229 hr.okr. Třebíč - Znojmo zaús.do 409 v Uherčicích 273 237 86,8 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010, vlastní úpravy 

Dle jednotlivých dokumentů (program rozvoje Kraje Vysočina 2011, Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje pro území MAS Jemnicko pro období 2014-2020 aj.) je nutné investovat finance do 
obnovy a výstavby nových parkovacích míst a obecně zlepšit dopravní situaci na území Kraje 
Vysočina. Dle jednotlivých projektových záměrů ve Strategickém plánu Leader 2007-2013 MAS 
Jemnicko (aktualizace 2012) by investice do silniční dopravy měly směřovat v podobě menších 
projektů týkajících se obnovy a rekonstrukce stávající sítě pozemních komunikací (zpevnění silnice 
v Rácovicích, rekonstrukce v Třeběticích a Štěpkově aj.) a přilehlých chodníků v obcích.  
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Obrázek 8: Intenzita automobilové dopravy v Kraji Vysočina v roce 2010 s vyznačením Jemnického mikroregionu  

Zdroj: Sčítání dopravy 2010, ČÚZK, vlastní úpravy 

Železniční doprava 

Jemnickým mikroregionem prochází železniční trať číslo 243, která spojuje město Jemnice 
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 
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osobní dopravu. Na trati se během roku pohybují jednak soupravy nákladních vlaků v režii ČD Cargo 
vozících dřevo a šrot (několik vlaků do roka) a jednak různé jízdy soukromých dopravců (většinou jde 
o jízdy historických vozidel při příležitosti různých slavností a akcí). V roce 2014 město Jemnice 
zaplatilo tzv. letní víkendový provoz na této trati, kdy po dobu letních prázdnin (od 5.7 do 31. 8.) 
spojovaly Jemnici s Moravskými Budějovicemi 3 páry vlakových souprav 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 9: Schéma železničních tratí s vyznačením Jemnického mikroregionu  

Zdroj: SŽDC, vlastní úpravy 
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Dopravní obslužnost 

Dle dostupných dat o dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou z Integrované strategie 
území MAS Jemnicko z roku 2014 jsou patrné shluky negativních hodnot dopravní obslužnosti 
v celém Kraji Vysočina. Tato zjevná roztříštěnost je dána především nejednotnou spádovostí 
(existence relativně velkého počtu center dojížďky) a existencí tzv. vnitřních periferií9, obě tyto 
skutečnosti se negativně podepisují nejen na dopravní obslužnosti kraje. 

Dopravní obslužnost v mikroregionu je obecně špatná. Obce ležící mimo hlavní dopravní trasu jsou 
charakteristické svou špatnou dopravní dostupností. Autobusové spoje jsou v průběhu dne 
vypravovány nejintenzivněji zpravidla v ranních a odpoledních hodinách, tedy v době začátku, 
respektive na konci vyučování/zaměstnání. V ostatních částech dne je intenzita výrazně nižší. 
Převážná část těchto obcí je obsluhována méně jak 15 spoji veřejné dopravy během pracovního dne.  

Nejlépe obsloužené jsou obce podél pozemní komunikace II/152, respektive II/408. Jedná se o 
spojnici mezi městy Moravské Budějovice a Dačice, kdy sídla na trase jsou obsloužena přibližně 31 -
 45 spoji za den. Nejvíce spojů vykazuje město Jemnice, během dne je možné využít více jak 71 spojů 
veřejnou dopravou. Tento pozitivní výsledek je dán především kombinací dvou faktorů, přirozené 
centrality města (pro své nejbližší zázemí) a strategické polohy na trase dvou regionálních center 
(v mikroregionálním centru Jemnice jsou přestupní vazby na spoje veřejné dopravy směrem do Dačic, 
respektive Moravských Budějovic – Jemnice tak slouží jako přestupní uzel mezi regionální a 
mikroregionální dopravou).  

Výše nastíněná situace je srovnatelná během pracovního dne i dne víkendového. Rozdíl je patrný 
pouze v počtu vypravených spojů, během soboty a neděle je výrazně nižší intenzita vypravených 
spojů. 

Služby hromadné autobusové přepravy osob na území Jemnického mikroregionu zajištuje majoritně 
firma ICOM transport, a.s. z Jihlavy (včetně firem ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. a TRADO BUS, které 
jsou součástí společnosti ICOM transport, a.s.). Jedná se o dopravce, který v regionu provozuje 
převážně místní spoje v rámci veřejného závazku.  

Pro zlepšení dopravní obslužnosti v Jemnickém mikroregionu jsou dle jednotlivých dokumentů10 
nutné investice v podobě pořizování moderních a ekologických dopravních prostředků, systémové 
zlepšení přestupních vazeb, jednotný tarif a zefektivnění systému dopravní obslužnosti v kraji. Taktéž 
je potřeba pro výše zmíněné skupiny obyvatel bez automobilů zajistit dostatečný počet spojů 
(například pro obyvatele v důchodu, kteří cestují za lékařskou péčí). Dle jednotlivých projektových 
záměrů ve Strategickém plánu Leader 2007-2013 MAS Jemnicko (aktualizace 2012) by investice do 
dopravní obslužnosti měly směřovat do vybudování a rekonstrukce infrastruktury pro veřejnou 
dopravu, například vybudování autobusové točny v Korolupech, vznik autobusových zastávek 
v několika obcích aj. 

                                                        
9 Vnitřní periferie – jedná se o oblasti v rámci státu, které nemají okrajovou polohu, nicméně jsou svým charakterem 
odlehlé/nedostatečně integrované (často se jedná o území na hranicích krajů) – nižší nabídka služeb, obchodů, horší 
dopravní obslužnost aj. 
10 Program rozvoje Vysočina z roku 2011, Strategie Kraje Vysočina do roku 2020, Strategie rozvoje cykloturistiky a 
cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS 
Jemnicko pro období 2014–2020. 
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Bezmotorová doprava 

Jemnický mikroregion se díky své poloze stává turisticky vyhledávanou lokalitou, kterou navštíví 
množství turistů během celého roku. V regionu nebo v jeho blízkém okolí se nachází řada kulturních 
památek, například hrad Bítov, zámek Vranov nad Dyjí, zámek Uherčice, památkové zóny měst Telč či 
Dačice aj., zároveň se jedná o mikroregion na hranicích s Rakouskem. Mikroregion je atraktivní i pro 
turisty vyhledávající přírodu, nedaleko regionu se nachází i národní park Podyjí a na rakouské straně 
NP Thayaland. Díky svému turistickému potenciálu a atraktivitě území by se mikroregion neobešel 
bez napojení na infrastrukturu pro cyklisty a pěší turisty (cyklotrasy, naučné stezky a turistické trasy 
aj.). Právě tyto formy dopravy v současné době nejvíce zastupují bezmotorovou dopravu, jedná se 
tedy o tzv. pěší a cyklo dopravu.  

Mikroregion je protkán relativně hustou sítí cyklotras, celkem regionem prochází 7 tras, které mají 
v regionu odlišnou délku (od jednotek po desítky kilometrů). Jednou z nejvýznamnější tras 
procházející mikroregionem je cyklotrasa II. třídy č. 48. Jedná se o dálkovou trasu ze Slavonic do 
Hevlína (přes Vranov nad Dyjí a Jaroslavice) čítající 118 kilometrů, zároveň je součástí dálkové 
tematické trasy systému Greenways. Nadregionální význam má i cyklotrasa č. 26 (cyklotrasa II. třídy), 
která vede z Jihlavy na hranice České republiky, respektive pokračuje do rakouského města Raabs. 
Jedná se o 132 kilometrovou trasu, která je součástí mezinárodní cyklotrasy Jihlava – Raabs. 
Cyklotrasa vznikla jako reakce na zvyšující se poptávku aktivního trávení volného času, která vzešla od 
obyvatel regionu. Cyklotrasa má za cíl přiblížit návštěvníkům krásy Vysočiny a Dolních Rakous. 
Nejdelší trasou IV. třídy, která prochází územím regionu, je cyklotrasa č. 5007 z Jaroslavic do Uherčic 
(přes Dyjákovičky a Znojmo), jedná se o 74kilometrovou trasu.  

Tabulka 21: Seznam cyklotras na území Jemnického mikroregionu  

třída číslo průběh trasy 
délka trasy 

(km) 
poznámka 

II. 26 Jihlava - Třebíč - Jemnice - Rancířov - Hluboká (CZ/A) 132 
součástí cyklotrasy Jihlava - 

Raabs 

II. 48 Slavonice – Vranov n.D. – Hnanice – Jaroslavice – Hevlín 118 
součástí cyklotrasy 

Greenway P-W 

IV. 1001 Písečné, rozc. - Rancířov - Dešná - Písečné 23   

IV. 5007 Jaroslavice - Dyjákovičky - Znojmo - Lesná - Uherčice 74   

IV. 5011 Vysočany - Zblovice - Popelná 8 
součástí cyklotrasy 

Vranovsko 

IV. 5104 Třebíč - Rokytnice - Jemnice  78 
 

IV. 5105 Jemnice - V.Újezd - M.Budějovice – Jaroměřice – Lipník 48   

IV. 5220 
Třešť – Pavlov - Nová Říše – Budíškovice – Jemnice – Uherčice –
Vratěnín (CZ/A) 

70   

 Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

Územím prochází dvě tematické trasy Greenway. První z nich je trasa č. 48, Greenway řemesel a 
vyznání. Tato trasa je místní trasou Greenways Praha–Vídeň a jejím motivem jsou řemeslné tradice a 
historické zápasy o víru na pomezí Vysočiny. Druhou tematickou trasou je Greenway Regionu 
Renesance, vedená přes Vratěnín, hraniční přechod – Uherčice – Lubnice a dále do Jemnice – Nové 
Říše – Třeště – Telče – Mostů – Landštejna. Trasa je dlouhá 118,5 km a i zde se jedná o tematickou 
odbočku z páteřní cyklotrasy Greenways Praha - Vídeň. Ve Vratěníně na ni navazuje rakouská 
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cyklotrasa tzv. Klosterweg a na Landštejně cyklotrasa Graselweg. Cílem této cyklotrasy je představení 
krás Regionu Renesance. 

Obrázek 10: Přehled cyklotras a turistických stezek v Jemnickém mikroregionu  

 
Zdroj: mapy.cz, vlastní úpravy 

Pěší doprava je v regionu reprezentována celkem 4 turistickými trasami, které spojují atraktivní 
lokality v celém mikroregionu. Jedná se o trasy různých délek, které mikroregion pouze procházejí, 
nebo zde začínají/končí.  

V Jemnici začíná turistická trasa červená, která vede ze Slavonic, přes Kunžak a Dačice, a měří 
přibližně 63 km. Další turistickou trasou procházející jižním okrajem mikroregionu je zelená okružní 
trasa. Jedná se o trasu spojující hrady, zámky a zříceniny v okolí vodní nádrže Vranov. Tato trasa vede 
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z hradu Bítov přes zříceniny Cornštejn, Frejšten, zámek Uherčice a hradiště Vysočany zpět na hrad 
Bítov (délka trasy je přibližně 40 kilometrů).  

Vyjma turistických tras se na území Jemnického mikroregionu nachází naučná stezka Graselova 
stezka. Tato stezka je součástí tzv. Graselových stezek, tedy souboru naučných stezek, které 
propojuje osoba loupežníka Grasela, jež působil na Česko – rakouském pomezí. V okolí Vratěnína se 
jedná o naučnou stezku dlouhou 7 kilometrů, která mapuje historii území (se zaměřením na druhou 
polovinu 20. století) a přírodu.  

Z pohledu investic a rozvoje bezmotorové dopravy jsou finanční prostředky směřovány do cyklistické 
dopravy. Jedním z konkrétních cílů, který se přímo týká mikroregionu, je podpora a dobudování 
dálkové trasy č. 26 Greenway, respektive vybudování cyklostezek v několika úsecích zmíněné trasy. 
Tento cíl byl vytyčen ve Strategii rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 
2014-2020. Stejný dokument si na území Kraje Vysočina klade za cíl zlepšit bezpečnost na pozemních 
komunikacích pro cyklistiky, dobudování a vybudování nových cyklostezek, lepší trasování cyklotras, 
podporu cyklistiky a zlepšení propagace aj. Dle jednotlivých projektových záměrů ve Strategickém 
plánu Leader 2007-2013 MAS Jemnicko (aktualizace 2012) by investice do bezmotorové dopravy 
měly směřovat v podobě vybudování informačního systému zajímavých cílů na území MAS Jemnicko, 
rekonstrukce a výstavba cyklostezek, úprava Graselovy stezky v okolí Vratěnína aj. 

6.2 Inženýrské sítě 

Napojení obcí Jemnického mikroregionu na základní inženýrské sítě je dokumentována v následující 
tabulce. Existující veřejný vodovod je ve dvou třetinách obcí a ve většině obcí, kde není, se uvažuje o 
jeho výstavbě či napojení na již existující vodovod. Výjimkou jsou pouze populačně velmi malé obce, 
u kterých je zásobování vodou řešeno pouze studnami. Podobná situace je u kanalizační sítě. 
V současné době je na kanalizační síť napojena pouze zhruba čtvrtina obcí, ale u většiny dosud 
nenapojených obcí se uvažuje o výstavbě kanalizační sítě pro splaškové vody. Výjimku opět tvoří 
velmi malé obce, ve kterých řeší odpadní vody obyvatelé individuálně budováním jímek a septiků. 

V mikroregionu je prozatím vybudováno 5 čističek odpadních vod, ale počítá se do budoucna 
s budováním zhruba 11 dalších.  

Z hlediska plynofikace obcí je situace v mikroregionu dobrá, pouze dvě obce nejsou napojeny na 
plynovod. 
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Tabulka 22: Napojení obcí Jemnického mikroregionu na inženýrské sítě 

Obec Veřejný vodovod (vv) Kanalizační síť (ks) ČOV Plyn 

Bačkovice vv ne, návrh na vybudování ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Báňovice vv ano ks ano ne, návrh na vybudování ano 

Budíškovice vv ano, stav vyhovující ks ano ano   ano 

Budkov vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Dešná vv ano, stav vyhovující ks ano ano ne 

Chotěbudice vv ne, návrh na vybudování ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Jemnice 

vv ano v m.č. Jemnice a 
Panenská, vv ne v m.č. 
Louka, návrh na 
vybudování 

ks ano v m.č. Jemnice, jks ne v m.č. 
Louka a Panenská, návrh na 
dobudování v m.č. Louka 

ano v m.č. Jemnice, ne v m.č. 
Louka a Panenská, návrh na 
výstavbu v m.č. Louka 

ano 

Jiratice vv ne, návrh na vybudování ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Kdousov 
vv ano, návrh na 
rekonstrukci a vybudování 
nového napojení 

ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Korolupy vv ne ks ne ne ano 

Kostníky vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Lhotice vv ne, návrh na vybudování ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Lomy vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Lovčovice vv ne, návrh na vybudování ks ne ne ano 

Lubnice vv ne ks ano ne ano 

Menhartice 
vv ano, stav nevyhovující, 
návrh na vybudování 
nového vv 

ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Mladoňovice vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Oponešice 
vv ano, stav vyhovující, 
plánováno připojení na 
přivaděč Mladoňovice 

ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Oslnovice vv ano, návrh na napojení 
na nový zdroj 

ks ano, částečně, stav nevyhovující, 
návrh na výstavbu ks pro splaškové 
vody 

ne ano 

Pálovice vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Police vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Rácovice vv ano ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne  ano 

Radotice vv ne, návrh na vybudování ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Slavíkovice vv částečně, návrh na 
dobudování 

ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Štěpkov vv ano, stav vyhovující ks ne ne ne 

Třebelovice vv ano, stav vyhovující ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne, návrh na vybudování ano 

Třebětice vv ano, stav vyhovující ks ano ano ano 

Uherčice vv ano, stav vyhovující  ks ano, ve výstvbě ne ano 

Vratěnín vv ano ks ano, splašková ano ano 
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Obec Veřejný vodovod (vv) Kanalizační síť (ks) ČOV Plyn 

Vysočany vv ne, návrh na napojení na 
skupinový vodovod Bítov 

ks ne, návrh na výstavbu ks pro 
splaškové vody ne ano 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

Následující podkapitoly uvádí stav technické vybavenosti domů a bytů, který je odrazem výše 
uvedené napojenosti obcí a dále dokumentuje stav této oblasti v mikroregionu. 

Technická vybavenost domů 

V Jemnickém mikroregionu bylo dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 registrováno celkem 2 752 
domů. Níže uvedený graf znázorňuje procentuální zastoupení vybavenosti domů dle čtyř základních 
kritérií. Z celkového počtu 2 752 domů v Jemnickém mikroregionu je 1 511 domů (54,9 %) připojeno 
na kanalizační síť, 2 579 domů (93,7 %) disponuje vodovodem, 1 405 domů (51,1 %) vlastní plynovou 
přípojku a 2 155 domů (78,3 %) je napojeno na ústřední topení obce.  

Graf 17: Technická vybavenost domů Jemnického mikroregionu 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Data z výše uvedeného grafu byla srovnána s technickou vybaveností domů v  Kraji Vysočina a domů 
na území celé České republiky.  Z grafu 18 je patrné, že v obcích Jemnického mikroregionu je nižší 
podíl vybavenosti domů přípojkou na kanalizační síť, plyn a ústřední topení. Naopak mírně vyšší podíl 
domů než u vyšších územních celků je u napojení na veřejný vodovod. 
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Graf 18: Srovnání technické vybavenosti domů Jemnického mikroregionu s vyššími územními celky 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Technická vybavenost bytů 

Technická vybavenost bytů je odrazem výše uvedené vybavenosti obcí inženýrskými sítěmi a zároveň 
odráží strukturu bytů podle typu domu – tedy jedná-li se převáženě o byty v rodinných domech či 
v bytových domech. Informace o technické vybavenosti bytů nejblíže odrážejí reálné podíly obyvatel 
využívajících inženýrské sítě. 

Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci Jemnice registrováno celkem 3 786 
bytových jednotek. V následujícím grafu je uveden procentuální podíl bytových jednotek 
disponujících daným technickým vybavením na celkovém počtu bytů a spolu s celkovým počtem 
zastoupených bytů. 

Z celkového počtu 3 786 bytových jednotek má v Jemnickém mikroregionu 1 998 bytů (52,7 %) 
přípojku k plynu, 2 277 bytů (60,1 %) svůj odpad řeší přípojkou na kanalizační síť a 1 324 bytů (34,9 %) 
řeší svůj odpad individuálně žumpou nebo jímkou. Vodovod má přivedeno téměř 94 % bytů.  

Ve srovnání s vyššími územními celky je patrné, podobně jako u domů, nižší podíl bytů připojených na 
kanalizační síť a tedy vyšší podlí bytů využívajících žumpu nebo jímku (viz graf 20). 
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Graf 19: Technická vybavenost bytů v Jemnickém mikroregionu 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Graf 20: Srovnání technické vybavenosti bytů Jemnického mikroregionu s vyššími územními celky 

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Technická vybavenost domů a bytů v jednotlivých obcích je dokumentována v příloze 12. 
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7 Veřejné služby 

7.1 Vzdělávání 

Na území Jemnického mikroregionu se nachází instituce předškolního a základního vzdělávání. Tři 
školy poskytují vzdělávání na obou stupních. Školy v menších obcích slouží žákům od prvních do 
pátých tříd. Při základních školách jsou také provozovány školní družiny. Mateřské školy i základní 
školy jsou žákům přístupné dle možností veřejné dopravy.  Výčet institucí předškolního a základního 
vzdělávání na území mikroregionu uvádí následující tabulka.  

Tabulka 23: Vzdělávací instituce v Jemnickém mikroregionu, rok 2014 
Obec Mateřská škola Základní škola Střední škola Školní družina 

Báňovice Mateřská škola Báňovice    

Budíškovice Základní škola a Mateřská škola Budíškovice  Při ZŠ 

Budkov Základní škola a Mateřská škola Budkov  Při ZŠ 

Dešná Základní škola a Mateřská škola Dešná   Při ZŠ 

Jemnice Mateřská škola Jemnice Základní škola Jemnice   Při ZŠ 

Korolupy Mateřská škola Korolupy    

Lubnice  Základní škola Lubnice    

Mladoňovice Základní škola a Mateřská škola Mladoňovice   

Police Mateřská škola Základní škola Police  Při ZŠ 

Třebelovice Základní škola a Mateřská škola Třebelovice   Při ZŠ 

Uherčice Mateřská škola Uherčice   Při ZŠ 

Vratěnín  Mateřská škola Vratěnín    
Zdroj: internetová rešerše 

Mateřské školy  

Do Mateřské školy v Budíškovicích dochází ve školním roce 2014/2015 na dvacet pět dětí. Přibližně 
stejný počet dětí dochází také do jednotřídní mateřské školy v Dešné, jejíž celková kapacita činí 35 
žáků. V roce 2004 byl rozšířen itinerář školní zahrady, v roce 2006 byla provedena rekonstrukce 
budovy MŠ.  

Mateřská škola v Jemnici má kapacitu přibližně 156 dětí, které jsou vyučovány v 6 třídách.11  

Obec Uherčice je zřizovatelem mateřské školy s kapacitou 25 dětí. 

Kapacita Mateřské školy Korolupy činí 15 žáků. Školka sídlí v budově obecního úřadu a v posledních 
letech prošla částečnou rekonstrukcí.  

Police je zřizovatelem mateřské školy v obci, jedná se o jednotřídní (heterogenní) školku s kapacitou 
25 dětí. 

                                                        
11 Zdroj: www.ms.jemnice.cz 
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Mateřská škola Třebelovice, respektive dvě její pedagožky, získala v roce 2013 certifikát Integráček 
vydaný Mateřskou školou a Speciálně pedagogickým centrem Jihlava za integraci žáků se zdravotním 
postižením.  Školu mohou navštěvovat i žáci se zdravotními omezeními.  

Obec Vratěnín je zřizovatelem MŠ Vratěnín s kapacitou 20 dětí.  

Základní školy 

Základní škola Budíškovice poskytuje vzdělávání na prvním stupni tj. od 1. do 5. třídy. V roce 
2014/2015 navštěvuje školu na 30 žáků, přičemž nejvíce (11) jich dochází do prvního ročníku a 
nejméně (2) do ročníku pátého12.  

Základní škola se nachází také v Budkově – Kraj Vysočina, okres Třebíč. I zde je poskytováno 
vzdělávání od první do páté třídy, obdobně jako v Základní škole Police a je zde poskytováno také 
vzdělávání žáků se speciálními potřebami. 

Základní škola v Dešné, jejíž kapacita je 60 žáků, poskytuje vzdělávání na prvním stupni ve třech 
sloučených třídách. Dle výroční zprávy ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 27 žáků.  

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.13 ZŠ Jemnice navštěvují i žáci z okolních obcí jako jsou Chotěbudice, Pálovice, 
Menhartice, Police a Kostníky. Do Jemnice dojíždí také žáci z obcí, ve kterých je výuka dostupná na 
prvním stupni. V roce 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce – zateplení a stavební 
úpravy tělocvičny Základní školy Jemnice.  

Základní škola Lubnice poskytuje vzdělávání na obou stupních. Navíc od roku 2000 poskytuje 
vzdělávání žákům se speciálními potřebami, kteří dříve docházeli do Zvláštní školy Uherčice, jež byla 
v uvedeném roce zrušena. Ve škole působí výchovný poradce, škola spolupracuje s Pedagogicko-
psychologickou poradnou ve Znojmě a v Dačicích.  

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

Základní škola Třebelovice poskytuje vzdělávání žákům na prvním stupni. Zapojila se do projektu EU 
peníze školám, stejně jako např. ZŠ Dešná. 

Střední školy  

Na území Jemnického mikroregionu nejsou situována žádná zařízení poskytující středoškolské 
vzdělávání ani odborná učiliště.  

Středoškolské vzdělávání je dostupné například v Dačicích, Moravských Budějovicích, Třebíči, Jihlavě.  

                                                        
12 Zdroj: www.zsbudiskovice.cz 
13 Zdroj: www.zsjemnice.cz 
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Ostatní instituce  

Dětský domov Jemnice 

V Jemnici se nachází Dětský domov, který poskytuje výchovu a uspokojuje 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.14 

Dětský domov Budkov 

Dětský domov v Budkově má 4 rodinné skupiny,15 ve kterých žije 32 dětí ve věku od 3 do 18 let, 
pokud studují tak i více. Děti navštěvují mateřskou a základní školu v Budkově. Učni a studenti pak 
studují podle oborů na školách v okolních městech. 

Dům dětí a mládeže  

Dům dětí a mládeže funguje v Jemnici. Děti a mládež mohou také využít nabídku DDM Dačice.  

7.2 Zdravotnictví 

Poskytovatelé zdravotní péče působí v šesti z celkem třiceti obcí mikroregionu. S výjimkou Jemnice 
jde zpravidla o praktické lékaře pro dospělé, kteří zde ordinují vybrané dny v týdnu. Zdravotní péče je 
pak dostupná v Jemnici, případně v obcích, které nejsou členy Jemnického mikroregionu. Přehled 
lékařů uvádí následující tabulka.  

Tabulka 24: Nabídka zdravotnických zařízení v obcích Jemnického mikroregionu, rok 2014 

Obec 
Poliklinika / 
Nemocnice 

SOPL16 pro 
dospělé 

SOPL 
pro děti 
a dorost 

SOPL 
stomatologa 

SOPL 
gynekologa 

SOPL 
specialisty 

Lékárna 

Budíškovice  1      

Budkov  1      

Dešná  1      

Jemnice  3 2 3 1 

Psychiatrická 
léčebna 
Chirurg 

Psychiatrická 
ambulance 

2 

Police  1      

Třebelovice  1 1     
Zdroj: internetová rešerše  

V oblasti poskytování zdravotnických služeb je hlavním místem Psychiatrická léčebna a léčebna 
závislých osob. V téže budově se nachází většina ordinací soukromých lékařů v Jemnici. V Jemnici 
nalezneme 3 praktické lékaře pro dospělé, 2 pediatry, 3 stomatology, 1 odborného ženského lékaře a 
jednu ambulantní psychiatrickou ordinaci. Ve městě jsou dále provozovány 2 lékárny. 

                                                        
14 Zdroj: www.ddjemnice.cz 
15 Zdroj: http://www.ddbudkov.cz/ 
16 SOPL = soukromá ordinace praktického lékaře 
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V Jemnici se od roku 2010 nachází stanoviště výjezdové služby Kraje Vysočina s nepřetržitým 
provozem 24 hodin denně. 

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 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 (př. potřebují péči, kterou jim rodina není schopná nebo 
ochotná poskytnout apod.), tato služba je částečně hrazena pacientem. 

V Třebelovicích ordinují praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost, a to shodně ve 
čtvrtek v sudý týden odpoledne, respektive dopoledne v prostorách v Kulturním domě Třebelovice.  

Poskytovatelé zdravotní péče v okolních obcích  

Na území mikroregionu se nenachází žádná poliklinika ani nemocnice. Ve Slavonicích se nachází 
ambulance praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost, zubaře a 
gynekologa. Příklady zdravotnických zařízení v okolí mikroregionu uvádí tabulka.  

Tabulka 25: Zdravotnická zařízení v okolí Jemnického mikroregionu, rok 2014 

Zařízení 
Vzdálenost od obcí Jemnického mikroregionu (v km) 

Jemnice Police Vratěnín 

Nemocnice Dačice  13 20 27 

Nemocnice Jihlava 50 58 67 

Nemocnice Třebíč 43 45 53 

Poliklinika Telč  25 32 39 

Ambulance Slavonice  18 23 22 

Nemocnice Znojmo  45 42 45 
Zdroj: internetová rešerše 

 

  

                                                        
17 Zdroj: www.pateb.cz 
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7.3 Sociální služby 

Nabídka sociálních služeb není s ohledem na množství členských obcí nijak rozsáhlá. Výčet uvádí 
tabulka níže.  

Tabulka 26: Přehled zařízení sociální péče na území Jemnického mikroregionu, rok 2014 

Obec Poskytovatel a název zařízení sociálních 
služeb Cílová skupina Typ služeb 

Budíškovice 

Centrum sociálních služeb J. Hradec 
(zřizovatel: Jihočeský kraj) – Domov seniorů 
Budíškovice 

senioři Domovy pro 
seniory 

Jemnice 

Město Jemnice, Pečovatelská služba Jemnice – 
Dům s pečovatelskou službou (Dům zvláštního 
určení) 

Senioři 
Osoby s chronickým onemocněním Pobytové 

Pečovatelská služba Jemnice – Pečovatelská 
služba 

Senioři 
Osoby s chronickým onemocněním  Terénní (70 os.) 

Pateb s.r.o. – sociální lůžka  osoby v tíživé životní situaci  

Pateb s.r.o. – terapeutická komunita léčby 
závislostí  

osoby od 15 let s diagnózou 
škodlivého užívání nebo závislosti 
na alkoholu, drogách, hazardní 
hráči  

 

Zdroj: internetová rešerše 

Poskytovatelé vybraných sociálních služeb jsou lokalizováni v podstatě pouze v Jemnici, kde je 
poskytována terénní pečovatelská služba. Dále má Jemnice k dispozici dva domy zvláštního určení 
pro osoby se sníženou soběstačností, jejichž provoz však není klasifikován jako sociální služba. 
V rámci zlepšování pečovatelské služby bylo pod taktovkou města v roce 2013 realizováno dotazování 
mezi uživateli pečovatelské služby s cílem zajistit zpětnou vazbu a navrhnout případná opatření ke 
zlepšení.  

V objektu psychiatrické léčebny PATEB, s.r.o. v Jemnici se také nachází sociální lůžka pro osoby v krizi, 
zpravidla bez přístřeší.  

Na území mikroregionu se dále nachází jeden dům pro seniory v Budíškovicích.  

V mikroregionu se v současnosti nenachází pravidelně poskytovaná nízkoprahová služba, což může 
být vzhledem k pozorovanému zvýšenému výskytu zejména mladistvých, užívajících návykové látky, 
problematické. Od roku 2015 se však počítá s jejím zavedením. Podobně neexistuje zařízení péče o 
matky s dětmi, pro osoby závislé na alkoholu, případně další ohrožené skupiny obyvatel, jejichž 
výskyt je zejména v Jemnici spojen s vyšší mírou nezaměstnanosti. Většina obcí Jemnického 
mikroregionu se nachází na území Kraje Vysočina, okresu Třebíč. Zde se nabízí řada sociálních služeb, 
jakou jsou nízkoprahová centra, kontaktní centra pro osoby se závislostí na drogách, stacionáře pro 
tělesně i mentálně postižené osoby, sociální poradenství a další. Od Jemnice je Třebíč vzdálena více 
než 40 kilometrů. Nejbližší nízkoprahové centrum je pak v Moravských Budějovicích. 
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8 Cestovní ruch 

Jemnický mikroregion se rozprostírá na správních územích tří krajů (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj 
a Jihočeský kraj), respektive tří okresů (Třebíč, Znojmo, Jindřichův Hradec), a zároveň přiléhá ke státní 
hranici s Rakouskem. Umístění na území tří krajů se promítá mimo jiné do prezentace a vnímání 
tohoto území v materiálech týkajících se cestovního ruchu. Žádný z krajů nevěnuje této oblasti ve 
svých informačních materiálech výraznou pozornost. Snad jen s výjimkou Jemnice, které je věnován 
prostor v turistické mapě Kraje Vysočina. Rozdíly ve správních centrech se také promítají do hlavních 
problémových okruhů řešených v jednotlivých krajích.  

Obce regionu jsou rozesety v krajině Českomoravské vysočiny, vyznačují se tedy poměrně vyšší 
nadmořskou výškou. Okolní krajina je protkána sítí menších vodotečí a říček, díky kterým je v krajině 
také množství vodních ploch (rybníků, nádrží). Celkově má krajina Jemnického mikroregionu agrární 
charakter, daný hojnou zemědělskou činností ve zdejších obcích a jejich okolí.   

Pro cestovní ruch jsou vhodné podmínky zejména v centru mikroregionu, tj. Jemnici, kde se také 
nachází nejvíce doplňkových služeb v podobě stravovacích a ubytovacích zařízení, a kde probíhají 
klíčové kulturní akce s nadregionálním potenciálem co do atraktivity návštěvníků. Co do počtu lůžek 
je důležitá také oblast při Vranovské přehradě, konkrétně v katastrálním území obce Oslnovice.  

Jemnický mikroregion je součástí Regionu Renesance. Některé jeho obce jsou také členskými obcemi 
Mikroregionu Dačicko. S ohledem na svoji polohu k Vranovské přehradě jsou také vybrané obce 
(i jejich podnikatelé – poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb) činné v rámci zvyšování 
atraktivity Vranovska. A to prostřednictvím Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska. Členskými 
obcemi z Jemnického mikroregionu jsou Korolupy, Lubnice, Oslnovice, Uherčice, Vysočany, Vratěnín.  

8.1 Projekty v oblasti cestovního ruchu  

Členské obce mikroregionu jsou nositeli řady projektů. Jejich naprostá většina je zaměřena na 
uspokojení potřeb místních obyvatel. Nicméně projekty typu úprav a údržby veřejných prostranství, 
opravy kapliček, vybavení veřejných prostranství vhodným mobiliářem, vybudování dětských hřišť a 
sportovišť zvyšují atraktivitu obcí i pro potenciální návštěvníky. Většina obcí Jemnického 
mikroregionu působí upraveným a příjemným dojmem.  

Na území Jemnického regionu byly s cílem podpořit cestovní ruch realizovány například tyto projekty:   

- Cestujeme po Regionu Renesance – s cílem zlepšení sítě cyklotras a jejich propojení na 
rakouské cyklotrasy, včetně vybavení těchto tras mobiliářem – stoly, lavičky, stojany na kola, 
přístřešky a odpadkové koše, umístění dětských prvků a protahovacích sportovních prvků pro 
dospělé. Dále zlepšení propagace regionu vydáním cykloturistických map, mobilní průvodce, 
nástavba regionálních www stránek a vyznačení nových naučných stezek včetně 
informačních tabulí a směrovek. Realizace 2013 – 2014. 

- Regionem Renesance nejen po stopách historie – s cílem vytvořit síť expozic na území 
Regionu Renesance prostřednictvím realizace 12 expozic v obcích Regionu Renesance, vč. 
jejich propagace (např. formou vydání informační brožury).  
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- Ediční činnost – Křížem krážem Jemnickým mikroregionem – návštěvníkům Jemnice je 
k dispozici přehledný obrazový materiál s informacemi o zajímavostech v okolí Jemnice, a to 
jak pro turisty, tak pro cyklisty. Ti si mohou vybrat podle tematického zaměření, obtížnosti, 
atraktivity v krajině či obci.  

- Ediční činnost – Jemnický mikroregion (2012) – cílem projektu bylo zvýšit zájem o obce 
Jemnického mikroregionu, prostřednictvím jejich stručného představení doplněného 
zajímavými fotografiemi. Hlavní motivaci k návštěvě obcí v okolí Jemnice je možnost získat 
bronzovou, stříbrnou či zlatou pamětní minci jako odměnu za návštěvu obcí doloženou 
příslušným počtem kódů, jež je možné získat pouze návštěvou dané obce.  

Prezentace a propagace regionu jako turistické destinace  

Jemnicko není turistickou destinací. Jako takové se neobjevuje na žádném turistickém informačním 
portále. Nicméně některé jeho obce jsou součástí etablovaných turistických oblastí. V Jemnickém 
mikroregionu se lze setkat s několika způsoby propagace. Zvolená média mají spíše lokální účinek. 
V Jemnickém mikroregionu jsou využívány zejména tyto nástroje komunikace a propagace: 

- Tištěné informační a propagační materiály (dostupné zejména v TIC Jemnice a na stránkách 

TIC Jemnice) 

- Turistické informační centrum Jemnice  

- Tištěné plakáty vybraných kulturních akcí umístěné na plochách k tomu určených  

- Internetové stránky obcí   

- Internetové prezentace konkrétních akcí (např. Barchan)  

- Materiály a internetová stránka Regionu Renesance www.regionrenesance.cz 

- Materiály a internetová stránka města Jemnice   

Významné akce jsou prostřednictvím výlepu plakátů propagovány i mimo území Jemnického 

mikroregionu, jak dokládá obrázek č. 11.  
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Obrázek 11: Plakát IV. Jemnické bitvy umístěný v prostorách TIC Slavonice a výlep plakátů na informační tabuli TIC 
Jemnice v Jemnici, 7/2014 

 

Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, 7/2014 

 

Naprostá většina obcí Jemnického mikroregionu provozuje vlastní internetovou stránku. V řadě 
případů však není potenciál dostatečně využit. Je zřejmé, že obce si pořídily internetové stránky, ale 
s ohledem na dostupné zdroje (lidské, časové, finanční) nejsou v některých případech (např. Kdousov, 
Lovčovice, Pálovice) schopny své prezentace naplnit aktuálními informacemi a zvýšit tak dostupnost 
informací o své obci a jejím okolí. V tomto ohledu lépe pracuje s internetovou prezentací města 
Jemnice, které má na svých stránkách také virtuální prohlídku města 
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8.2 Doprovodná infrastruktura a služby cestovního ruchu v Jemnickém mikroregionu  

Doprovodná infrastruktura 

1) Kulturní domy 

Většina obcí Jemnického mikroregionu provozuje (příp. vlastní) kulturní dům. Kulturní domy plní 
zejména v menších obcích zpravidla několik funkcí:   

- pořádání společenských akcí, jako jsou plesy či pouťové oslavy (při nepřízni počasí ve 

vnitřních prostorách),  

- spolkové setkávání – sjezdy rodáků, vítání občánků,  

- pořádání divadelních a hudebních vystoupení, 

- promítání,  

- setkávání pracovních skupin, zasedání (např. SDH apod.),  

- pronajímání k soukromým oslavám a setkáním,  

- organizaci tanečních zábav.  

Kulturní domy jsou zpravidla využívány ku prospěchu místních obyvatel. Jejich význam pro 
návštěvníky a turisty je spíše okrajový.  

2) Kina, divadla 

Městské kino v Jemnici již nepromítá, sál funguje jako prostor pro koncerty a divadelní představení.    

3) Muzea, galerie, expozice 

V Jemnickém mikroregionu je ke zhlédnutí několik expozic:  

- Dešná: Život u železné opony – expozice v bývalém KD, vč. témat týkajících se soužití dvou 
národů v této nelehké době, 

- Mladoňovice: Expozice Petra Mladoně v bývalé pastoušce (historie obce, fotografie, 
archeologické nálezy), 

- Jemnice: Muzeum Jemnice, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, 
- Jemnice: Vojenské muzeum Maršála RAF a armádního generála Karla Janouška v Jemnici. 

Sportovně-rekreační zařízení  

1) Pěší turistika  

Krajinou Jemnického mikroregionu prochází značené turistické trasy. Pěší turistiku však lze 
provozovat i mimo vyznačené trasy a pohybovat se volnou krajinou.   

V mikroregionu jsou značeny například tyto trasy: značená turistická stezka přes obec Rácovice, 
procházka městským lesem Jemnice (11 km), výlet k „Hlubočáku“: Jemnice – Městský les (Jemnice) – 
U tří koroptví (osada) – Lhotice – Jemnice (13 km), výlet údolím Želetavky: Jemnice – Radotice – 
Bačkovice – Lubnice – Police – Jiratice – Jemnice (26 km). 
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2) Naučné stezky 

V Jemnici a okolí je možné absolvovat několik naučných stezek. V Jemnici jsou v současnosti tři 
relativně krátké stezky Okruh královny Elišky (1,4 km) a Turistický okruh sv. Víta (1,4 km) a Okruh 
sv. Jakuba. Další stezka se nachází v Polici a nese označení Poznávací cesta zámeckým parkem Police.  

Obrázek 12: Informační tabule Okruhu královny Elišky v Jemnici, 2014 

 
Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, 7/2014 

Jedna z obcí mikroregionu zasahuje do tzv. Graselových stezek – obcí Vratěnín prochází stezka 
vedoucí do rezervace Bílý kámen a do údolí řeky Dyje.  

3) Hipoturistika 

V krajině Jemnického mikroregionu lze také provozovat hipoturistiky, tj. vyjížďky na koních. Své 
služby zde jezdcům nabízí tato zařízení:  

- Jezdecký klub Budíškovice  
- Dostihová a chovná stáj Vinklárek – Dešná (Valory Plačovice) 
- Jezdecká stanice Jiratice  
4) Cykloturistika 

Krajina Jemnického mikroregionu je s ohledem na svůj reliéf příhodná také pro cykloturistiku. Další 
výhodou je i blízkost Rakouska, kde má cykloturistika svou tradici a je dobře rozvinuta. Propojení se 
stávající infrastrukturou nabízí možnosti i pro přilehlý český region. V území je vyznačena řada 
cyklotras. Do území navíc zasahují dvě nadnárodní cyklostezky Jihlava-Třebíč-Raabs a Greenway 
Praha-Vídeň. 
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Značené cyklotrasy na území Jemnického mikroregionu:  

- 26 – Jihlava –Třebíč – Raabs 
- 48 Greenway Praha – Vídeň  
- 1001 Rancířov – Dešná – Lovčovice – Chvalkovice – Písečné – Rancířov (cca 23 km) 
- 5007 Jaroslavice – Uherčice (cca 72 km) 
- 5124 Javořice – Knínice(cca 35 km) 
- 5220 Greenway Regionu Renesance, Vratěnín, hraniční přechod – Uherčice – Lubnice – 

Jemnice – Nová Říše – Třešť – Telč – Mosty – Landštejn (cca 118 km) 

Cyklistické trasy Jemnického mikroregionu dle materiálu města Jemnice18:  

- Sakrální stavby jihovýchodní části mikroregionu: Jemnice – Radotice – Jiratice – Kostníky – 
Kdousov – Dobrá Voda – Slavíkovice – Jemnice  

- Po hradech, zámcích a zříceninách: Jemnice – Jiratice – Police – Lubnice – Uherčice – 
Podhradí – Oslnovice – Bítov – Zblovice – Dešov – Hornice – Mladoňovice – Lhotice – Jemnice  

- Přírodní zajímavosti mikroregionu: Jemnice – Pálovice – Menhartice – Dešná – Rancířov – 
Vratěnín – Uherčice – Podhradí nad Dyjí – Oslnovice – Korolupy – Lubnice – Bačkovice – 
Radotice – Jemnice  

- Severozápadní částí mikroregionu: Jemnice – Pálovice – Panenská – Báňovice – Ostojkovice – 
Třebětice – Budíškovice – Chotěbudice – Lomnice – Jemnice  

- Památné stromy: Jemnice – Lhotice – Slavíkovice – Mladoňovice – Třebelovice – Rácovice – 
Oponešice – Budkov – Štěpkov – Radkovice u Budče – Lomy – Jemnice  

Cyklotrasy vedoucí z obce Oslnovice:  

- Oslnovice – Podhradí přes Uherčický les  
- Oslnovice – Vysočany – Peksův mlýn – Zblovice – hrad Bítov 
- Oslnovice – Vysočany po sinici na Bítov a zřícenin hradu Cornštejna 

Certifikace 

Zámek Police certifikován v rámci systému Cyklisté vítáni a systému Český systém kvality služeb. 
Turistické informační centrum Jemnice certifikováno v rámci systému Cyklisté vítáni.  

5) Ostatní sporty a zařízení  

Lyžování  

V obcích nejsou vhodné podmínky a zařízení pro sjezdové lyžování, nejsou vyznačeny trasy pro 
běžecké lyžování. 

Koupání 

Ke koupání slouží zejména požární nádrže, některé rybníky a Vranovská přehrada. Rybníky a nádrže 
nejsou sledovány hygienickými stanicemi. V území jsou dvě koupaliště: Víceúčelová nádrž Jemnice a 
koupaliště v Kdousově.  

                                                        
18 Obce značené kurzívou leží mimo území Jemnického mikroregionu 
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Geocaching 

V Jemnickém mikroregionu je také možné provozovat tzv. geocaching („keška“ je umístěna např. u 
Krunvaldu). Jde o moderní aktivitu spojenou zejména s pěší či cyklo turistikou s využitím moderních 
technologií – chytrých telefonů, respektive aplikací.  

Rybolov  

V území jsou vhodné podmínky pro sportovní rybolov. Ten je provozován v chovných a soukromých 
rybnících. Probíhají zde četné soutěže pro všechny věkové kategorie.   

Kopaná, tenis, míčové hry  

Většina obcí Jemnického mikroregionu disponuje sportovním hřištěm. Nejrozšířenějším sportem je 
bezesporu kopaná. V několika obcích se také nachází nově vybudovaná či rekonstruovaná sportoviště 
s umělým povrchem a hřišti vyznačenými pro tenis, nohejbal, malou kopanou, košíkovou apod.  

Požární sport  

V mikroregionu je hojně zastoupen požární sport, jenž požívá velkého zájmu zejména místních 
obyvatel. V území probíhají četné soutěže pro muže i ženy a různé věkové kategorie.  

Turistická informační centra 

Jediným informačním centrem v mikroregionu je Turistické informační centrum v Jemnici. Zde jsou 
k dispozici informační materiály pro návštěvníky i obyvatele. Centrum se navíc podílí na edičních a 
propagačních činnostech města a regionu.  

V oblasti také funguje Návštěvnické centrum na zámku Police. Informační a průvodcovské služby lze 
po předchozí domluvě využít také v obci Vratěnín (prohlídky obce s průvodcem jsou určené pro 
skupiny 10 a více účastníků).  

Ubytovací a stravovací služby  

V roce 2001 byla ubytovací kapacita v Jemnickém mikroregionu cca 270 lůžek, jejichž významná část 
byla lokalizována do města Jemnice. Na této skutečnosti se v uplynulých letech mnoho nezměnilo. 
Jemnický region se dosud nachází mimo větší zájem turistů a návštěvníků. Tomu více méně odpovídá 
i nabídka služeb, která je zpravidla nižšího standardu, určená méně náročným klientům.  

Ubytovací kapacity v Jemnickém mikroregionu  

Přehled ubytovacích kapacit v Jemnickém mikroregionu uvádí následující tabulka.  

Tabulka 27: Ubytovací kapacity v Jemnickém mikroregionu 

Obec Název ubytovacího zařízení Adresa Kategorie Provoz Počet lůžek 

Dešná19 Penzion Česká hospoda Dešná 18 Penzion    
Jemnice HOTEL GRAND nám. Svobody 68 Penzion celoroční  20 

                                                        
19http://www.ceska-hospoda.com/index.php?nid=5976&lid=cs&oid=1251481  
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Obec Název ubytovacího zařízení Adresa Kategorie Provoz Počet lůžek 

PENZION NA PODOLÍ Na Podolí 305 Penzion celoroční  28 
PENZION POD KAŠTANY 28. října 457 Penzion celoroční  15 
TURISTICKÁ UBYTOVNA TJ SOKOL 
JEMNICE Tyršova 624 Turistická 

ubytovna celoroční  20 

DUHOVÁ HARMONIE   Třešňová 1028 V soukromí celoroční  8 
Penzion PALACKÉHO Palackého 771 Penzion celoroční  44 

Kdousov20 Turistická základna Kdousov  Kdousov Jiné sezónní  

Oslnovice 

Penzion Dyje Oslnovice-Chmelnice 42 Penzion sezónní  
Penzion Pod hradem Cornštejn Oslnovice-Chmelnice 54 Penzion sezónní 2721 
Hotel Modrá Laguna*** Oslnovice 181 Hotel celoroční 92 
Chatové osady u přehrady Vranov 
– Chmelnice, Farářka, Penkyřák a 
Stušice 

Oslnovice    

Vysočany  Penzion a hostinec U Kapličky Vysočany  Penzion  celoroční 9 
Zdroj: internetová rešerše 

Stravovací kapacity v Jemnickém mikroregionu 

Na území mikroregionu funguje několik stravovacích zařízení. Některá z nich jsou svojí nabídkou 
zaměřena spíše na uspokojení potřeb místních obyvatel (např. Hospoda Oponešice, Hospoda U Valů v 
Třebelovicích, Hospoda U Fida v Třeběticích, zařízení v Korolupech apod.). K zařízením, jejichž cílovou 
skupinou jsou také návštěvníci a turisté, patří například tato:    

- Budkov: Restaurace Maják Budkov   
- Dešná: Česká hospoda  
- Oslnovice: Restaurace Modrá Laguna 
- Vratěnín: Hostinec U Trojanů  
- Vysočany: Hostinec U Kapličky 

8.3 Turistické atraktivity Jemnického mikroregionu  

Objekty, památky, zajímavosti 

V Jemnickém mikroregionu se nachází dvě chráněná území – městská památková zóna v Jemnici a 
vesnická památková zóna ve Vratěníně. V území je také několik zámků, hradů či jejich zřícenin. 
Významným prvkem jsou zde kostely a kaple, kterým je ve většině případů věnován velký zájem a je 
pečováno o jejich fyzický i duchovní rozvoj. Výběr atraktivit obcí regionu uvádí následující tabulka.  

Tabulka 28: Turistické atraktivity Jemnického mikroregionu (výběr) 
Obec Objekty, památky, zajímavosti 

Bačkovice Venkovské usedlosti (č. p. 5, 7), venkovský dům (č. p. 4) 

Báňovice Novorenesanční kaple na návsi 

Budíškovice 
Zřícenina hradu Krunvald  
Zámek (využíván jako domov důchodců) 
Socha sv. Jana Nepomuckého 

                                                        
20http://ddmmoravskebudejovice.webnode.cz/turisticka-zakladna-kdousov/,vhodné pro dětské kolektivy, oddíly, školní 
výlety, individuální rekreaci. 
21 Celkem 7 pokojů. V roce 2014 byla s ohledem na počasí slabší sezóna. Běžně je však penzion vytížen na maximum.   
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Obec Objekty, památky, zajímavosti 

Budkov 
Zámek a zámecký park (v zámku je umístěn Dětský domov Budkov pro 40 dětí)  
Hrobka Salmů (v areálu hřbitova) 
Kostel sv. Martina  

Dešná 

Kostel sv. Jana Křtitele s farou, Kostel sv. Kříže, areál hřbitova  
Venkovské usedlosti (s empírovými a pozdně barokními prvky)  
Život u železné opony – expozice v bývalém KD, vč. témat týkajících se soužití dvou národů v této 
nelehké době 

Chotěbudice Kostel sv. Štěpána  

Jemnice 

Městská památková zóna  
Zámek Jemnice, zámecký park 
Židovská čtvrť, Židovský hřbitov 
Zbytky městského opevnění (hradby) 
Podzemní prostory  
Pozůstatky soustavy středověkého vodovodu  
Kostel sv. Víta, kostel sv. Stanislava, kostel sv. Jakuba 
Hrobka Pallavicini 

Jiratice Kaple sv. Floriána 

Kdousov Kostel sv. Linharta a s ním sousedící fara a sýpka  

Korolupy  
Kostel sv. Vavřince, letohrádek  
Řopíky (louky u Podhradí nad Dyjí) 
collaltovská cihelna z počátku 19. století (u Uherčic) 

Kostníky Kostel narození Panny Marie 

Lomy Kaple sv. Jana a Pavla  

Lovčovice Kaple Panny Marie Královny  

Lubnice Kostel sv. Jiří 

Mladoňovice 
Expozice Petra Mladoně v bývalé pastoušce (historie obce, fotografie, archeologické nálezy)  
Kaplička P. Marie, Kaple Jména Panny Marie, Kaple sv. Floriána  

Oponešice 
Tvrz (v areálu lihovaru)  
Kaple na návsi 
Socha sv. Jana Nepomuckého na návsi 

Oslnovice Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (zbudována 1993 – 1996) 

Pálovice Kaple sv. Jana Nepomuckého 

Police 
Zámek, zámecký park (zámek přístupný červenec – srpen)  
Židovský dům, hřbitov, synagoga  
Socha sv. Františka Xaverského  

Rácovice 
Socha sv. Jana Nepomuckého  
Obilní sýpka, bývalá ovčírna  

Radotice 
Kaple sv. Rodiny  
Venkovské domy a usedlosti (č. p. 14, 15, 19, 43) 

Slavíkovice 
Kostel sv. Kateřiny z Alexandrie  
Kaple s doškovou střechou  

Štěpkov Rotunda (kaple) sv. Václava  

Třebelovice 
Kaple sv. Floriána  
Venkovské usedlosti (č. p. 106 a 109) 

Uherčice 
Zámek Uherčice a sýpka – zámek v létě částečně přístupný  
Socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Markéty  
Návesní studánka  
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Obec Objekty, památky, zajímavosti 

Vratěnín 
Vesnická památková zóna22 
Kostel sv. Jakuba Většího  
Expozice „Poštovní stanice“ v OÚ Vratěnín  

Vysočany  Hradiště Palliardiho 

 

Ve většině obcí se také nachází památky a objekty jako jsou pomníky padlým, zvoničky, sochy 
svatých, kříže, výklenkové kapličky. Snad v každé obci byla vybudována kaple, proto je možné zde 
nalézt mnoho různorodých staveb tohoto typu, a to od moderních (r. 1996) po rotundu ve Štěpkově. 

Další zajímavosti se nachází v těsném sousedství řešeného mikroregionu. Jde např. o hrad Bítov, 
zříceninu hradu Cornštejn, Fernštejn, Podhradské skály a další. 

Přírodní atraktivity  

S ohledem na charakter krajiny a její agrární využití je v regionu spíše méně přírodních atraktivit, což 
také ovlivňuje (ne)vnímání Jemnicka jako turistické destinace. Na území regionu není lokalizován 
žádný přírodní park. Zasahuje sem však Přírodní rezervace Bílý kámen (k.ú. obcí Vratěnín, Uherčice). 
Mezi přírodní atraktivity můžeme zařadit několik vrcholů – např. Hora Bába (665 m n. m., 2. nejvyšší 
vrchol po Javořici, k.ú. Budíškovice), Modrácký a Inženýrský kopec, Borový vrch (k.ú.  Jemnice), vrchol 
s vyhlídkou v obci Lomy. Na území se také nachází několik památných stromů (např. Svatovítská lípa 
v Jemnici, památná lípa u Lhotic, Pekařův dub v Oponešicích). Zajímavá jsou také chráněná území 
s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů (viz kapitola 5.3). 

V blízkosti se nachází nejmenší český národní park – Národní park Podyjí. 

Kulturní a společenské události s atraktivitou pro cestovní ruch 

V porovnání s okolními regiony se v Jemnickém mikroregionu odehrává relativně méně kulturních 
akcí s nadregionální atraktivitou v oblasti cestovního ruchu. Klíčovým centrem těchto akcí je pak 
bezesporu město Jemnice, kde se odehrávají 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.). Součástí slavností je Běh o 
Barchan, který je na seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR – Jedná se o 
nehmotnou národní kulturní památku, která aspiruje do seznamu UNESCO. 

- Výstava historické slavnosti Barchan, 1. 7. – 31. 8. 2014: navazuje na historickou slavnost, 
pořádá Město Jemnice v prostorách Muzea Jemnice, pobočky Muzea Vysočiny Třebíč; 

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

                                                        
22 Celkem 20 památkově chráněných objektů: 
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&KrOk=&HiZe=&VybUzemi=1&sNazSidOb=vrat%ECn%EDn&Adresa=
&Cdom=&Pamatka=&CiRejst=&Uz=B&PrirUbytOd=3.5.1958&PrirUbytDo=28.9.2014 
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- IV. Jemnická bitva, 1. – 2. 8. 2014: akce probíhající v zámeckém parku, průvod masek, 
rytířské souboje atp., organizuje Město Jemnice a Novus Origo.  

Ostatní obce regionu organizují akce zejména pro své obyvatele za účelem podpory spolkového a 
společenského života v obcích.  
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9 Trávení volného času 

Obce Jemnického mikroregionu se vyznačují zpravidla aktivním spolkovým a společenským životem. 
V obcích jsou provozovány knihovny a kulturní domy, jejichž nejčastější funkce jsou popsány v úvodu 
předchozí kapitoly. Důležitou roli v organizaci spolkového života hrají zejména sbory dobrovolných 
hasičů, někde také myslivecká sdružení a tělovýchovné jednoty. V oblasti kultury jsou to pak místní 
knihovny, jež často nabízejí více než zápůjčku knih – nejčastěji jde o tvořivé dílny, přednášky, besedy, 
akce pro děti atd. Na organizaci sportovních a kulturních akcí se podílí také místní základní a 
mateřské školy. Ve městě Jemnice jsou to ještě další organizace jako spolek Mladí za rozvoj Jemnice, 
Agentura FreeTime Jemnice, o.s. Alternativa, o.s. či Svaz tělesně postižených v Jemnici a další. 

V uplynulých letech se obce věnovaly rozvoji infrastruktury pro kulturu a sport – byla realizována 
řada projektů na obnovu či alespoň částečnou rekonstrukci či zkvalitnění kulturních domů a 
sportovišť, příp. jejich zázemí (šatny, wc). Kulturní domy, veřejná prostranství i sportoviště jsou 
v obcích důležitým prostorem pro setkávání místních obyvatel. Poskytují kulisy pro společné zážitky a 
umožňují zvyšování míry pospolitosti a integrace.  

Celkově je možné konstatovat, že obce Jemnického mikroregionu se vyznačují vysokou kvalitou péče 
o své prostředí a infrastrukturu (vč. technické). Jsou upravené, pečují o svůj rozvoj, uchovávají 
tradice, využívají dostupnou infrastrukturu a prostředky. V obcích, kde není kulturní dům či jiný 
společenský prostor, se mění typologie akcí – probíhají zde průvody, poutě, drakiády apod.  

9.1 Sport  

Jemnický mikroregion lze spojit zejména se třemi sportovními disciplínami: kopaná, hasičský sport, 
cyklistika. V území probíhají četné amatérské turnaje a přátelská utkání, ale i utkání v rámci místních 
lig a přeborů. Hasičský sport zde můžeme označit jako naprostý fenomén současnosti. 

Sportovní aktivity jsou rozvíjeny také v rámci sportovních akcí místních školských zařízení.  

Výčet zařízení pro sport, sportovní celků a místních sportovních událostí v Jemnickém mikroregionu 
uvádí následující tabulka.  

Tabulka 29: Sportovní infrastruktura v obcích Jemnického mikroregionu, 2014 
Obec Zařízení Spolky / Aktivity (Akce) 

Bačkovice   

Báňovice Víceúčelové hřiště  Sportovní turnaj (volejbal, tenis) 

Budíškovice Jezdecký klub  TJ Sokol  

Budkov ZŠ Budkov (např. Olympijský víceboj)  
Fotbalové turnaje  
Požární sport 

Dešná 

MARCO SPORT Dešná (kopaná)  
TJ Sokol Dešná  
Nádrž Dešná 
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
(malá kopaná, tenis, košíková) 
 

Požární sport  
Dešanský pohár - soutěž v hasičském sportu 
Rybolov  
Rybářské závody pro děti a dospělé 
Memoriál Josefa Kněžíčka (tradiční červencový turnaj 
v kopané)  
Novoroční výšlap na Grázlovku 
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Obec Zařízení Spolky / Aktivity (Akce) 
Nohejbalový turnaj  
Tradiční Hubertova jízda (jezdectví) 

Chotěbudice   

Jiratice 
Vodní nádrž  
Fotbalové hřiště  

Požární sport  
Jiratická lávka 

Jemnice 

Víceúčelová vodní nádrž 
Sokolovna  
Hřiště v Podolí  
Dopravní hřiště 

Moravský rybářský svaz o.s., Místní organizace Jemnice – 
rybářský sport  
Spolek sportovních rybářů Jemnice – rybářský sport  
TJ Sokol Jemnice  
Skautské středisko Jemnice  
Spolek dobrovolných hasičů – hasičský sport  
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 
 
Účast na soutěžích / závodech v atletice 
Turnaje v nohejbale 
Jarní pochod ke dni Země  
Rybářské závody O pohár Barchanu  

Kdousov 
Koupaliště 
Tenisové hřiště  
Hřiště v turistické základně  

Turnaj Kdousovský pětiboj (2010) 

Korolupy 
Obecní rybník – koupání, rybaření  
Hřiště  

Hasičský sport  
Rybářské závody 

Kostníky 
Fotbalové hřiště  
Rybník 

Hasičské závody (Např. Memoriál Jana Šálka)  
Pochod na Bítov  
Rybářské závody 

Lhotice 
travnaté fotbalové hřiště, tenisový 
kurt, volejbalový kurt 

Hasičské závody o pohár starosty obce 

Lomy 
Přírodní koupaliště se sportovně-
kulturním zařízením  
Cyklostezky  

Požární sport 

Lovčovice 
Multifunkční sportovní areál s umělým 
povrchem (tenis, házená, malá kopaná)  

 

Lubnice 
Hřiště  
Tělocvična ZŠ Lubnice 

ZŠ Lubnice 

Menhartice Rybník  

Mladoňovice 

Požární nádrž  
Střelnice 
Hřiště  
Sportovní rybářství – rybník Asuán 

Myslivecký spolek Mladoňovice  
Hasičský sport 

Oponešice Hřiště  Požární sport 

Oslnovice  Vranovská přehrada 

Rybolov, rybářské závody  
Hasičský sport – okrsková soutěž 
Obec zapojena do mezinárodního cykloprojektu Cesta k písmu 
(Cykloexpedice po stopách Cyrila a Metoděje) 

Pálovice Rybníky  Hasičský sport 

Police  Fotbalové hřiště  FC Police 
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Obec Zařízení Spolky / Aktivity (Akce) 
TJ Police  
Polická olympiáda pro děti ZŠ 
Rybářské závody  
Hasičský sport 

Rácovice 
Víceúčelové sportovní hřiště (kopaná, 
tenis, odbíjená, nohejbal) 

 

Radotice Fotbalové hřiště  
TJ Družstevník Radotice (kopaná)  
Turnaje ve stolním tenise 
Hasičský sport  

Slavíkovice  Hasičský sport  

Štěpkov   

Třebelovice 
Fotbalové hřiště  
Tenisový kurt  

TJ Třebelovice  
Hasičský sport  

Třebětice  Fotbalové hřiště  
FK Sokol Třebětice (kopaná)  
HK Motáci Třebětice  
Turnaj ve stolním tenise  

Uherčice 
Hřiště  
Posilovna  

Nohejbalový turnaj „O putovní pohár obce Uherčice“  
turistický pochod „Okolo Uherčic“ 
turnaj v malé kopané  
rybářské závody  
hasičské závody  
podzimní hry pro děti 

Vratěnín Fotbalové hřiště  
Fotbalový klub Vratěnín  
Pochody Graselovou stezkou  
Vycházky 

Vysočany  Vranovská přehrada  
Zdroj: internetová rešerše 

9.2 Kultura  

V obcích Jemnického mikroregionu probíhají akce zejména společenského a spolkového charakteru. 
Na kulturním životě se podílí zejména místní knihovny, případně školy, obce, sdružení dobrovolných 
hasičů, myslivecké spolky, samotní obyvatelé a další. Na Jemnicku je několik expozic (viz kapitoly 
výše).  

Hlavními typy událostí s možným kulturním podtextem jsou zde zejména plesy, poutě, výstavy tvorby 
žáků zdejších škol. V jednotlivých obcích probíhají například tyto akce:  

- Budkov:  Pouť k „Farářově kapličce“, bály, dětské dny, karnevaly, vítání občánků, zpívání u 
Betléma 

- Dešná: Dětské dny, mikulášské nadílky, zahájení adventu (s vystoupením žáků ZŠ a MŠ) 
- Jiratice: Zdobení máje, pálení čarodějnic 
- Korolupy: Dny dětí, stavění máje, masopusty, mikulášské akce, plesy 
- Kostníky: Drakiády, Kostnické zeleninobraní, stavění máje, velikonoční tvořivé dílny, plesy, 

Kostnický labužník 
- Lomy: Setkání místních rodáků 
- Lovčovice: Pouť se sportovními a kulturními aktivitami, pálení čarodějnic, stavění máje, výlov 

rybníka 
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- Menhartice: Pouť, štědrovečerní průvod obcí, stavění máje, posvícení, velikonoční koleda 
- Mladoňovice: Vítání občánků, pouťová procesí, karnevaly, oslavy jubileí a výročí, plesy, 

diskotéky, pálení čarodějnic, masopusty, posvícení, besedy 
- Oponešice: Pálení čarodějnic, oslava jubileí, svatoanenská pouť, dny dětí 
- Oslnovice: Posvícení, besedy, dětské dny 
- Police: Rodácké sjezdy, štědrovečerní průvod, školní karnevaly, plesy, masopust, stavění 

máje, adventní výstavy, „broučkiády“ pro děti 
- Radotice: Stavění máje, plesy, masopust 
- Slavíkovice: Obecní ples, pokerový turnaj, karnevaly, mikulášské akce 
- Třebelovice: Jarmark, karnevaly 
- Třebětice: Posvícení, vepřové hody, mikulášské akce, koleda, myslivecký ples, loučení 

s prázdninami 
- Uherčice: Mikulášské, adventní koncerty, stavění máje, maškarní, masopust, posvícení 
- Vratěnín:  Poutě, masopusty, plesy, koncerty, setkání moto veteránů, vítání občánků, pálení 

čarodějnic, mikulášské akce, oslavy výročí osvobození 
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10 Tabulkové přílohy 

Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích Jemnického mikroregionu v letech 1993-2013 
Název obce 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bačkovice 156 157 155 157 154 146 149 147 132 129 127 123 124 116 116 118 119 116 117 118 115 

Báňovice 111 109 105 102 98 101 102 100 111 110 111 109 107 103 104 105 104 106 113 108 106 

Budíškovice 819 819 826 842 835 808 810 818 794 789 785 773 776 782 786 799 799 794 779 772 748 

Budkov 413 429 427 427 410 411 402 397 376 371 380 375 360 365 365 368 360 364 377 373 369 

Dešná 710 706 710 703 713 715 708 704 687 689 657 659 665 663 674 655 630 627 622 627 619 

Chotěbudice 110 106 108 106 100 100 105 103 116 115 107 107 103 105 103 102 103 106 103 101 101 

Jemnice 4 383 4 344 4 346 4 364 4 380 4 350 4 357 4 346 4 336 4 303 4 311 4 340 4 369 4 407 4 437 4 444 4 425 4 404 4 293 4 195 4 133 

Jiratice 100 100 98 97 97 93 94 96 86 84 83 83 83 81 81 82 80 78 78 76 78 

Kdousov 126 127 124 121 119 115 114 110 108 111 109 111 110 107 111 108 107 115 115 119 119 

Korolupy 224 215 218 225 216 209 206 206 207 209 206 202 204 201 201 188 187 187 176 168 168 

Kostníky 198 192 188 192 199 197 197 196 223 221 224 215 206 202 202 199 195 192 182 182 185 

Lhotice 169 173 170 173 168 172 168 157 155 153 151 152 156 161 157 158 162 163 165 161 160 

Lomy 144 142 144 147 144 142 144 143 151 150 148 147 143 144 138 135 133 133 132 126 126 

Lovčovice 69 69 70 68 69 70 71 64 63 62 62 57 56 56 58 59 56 54 59 59 59 

Lubnice 100 100 104 106 97 103 98 91 87 86 84 83 78 78 73 72 71 69 69 67 64 

Menhartice 163 167 170 169 172 165 176 179 158 162 161 161 159 155 152 148 147 145 142 143 142 

Mladoňovice 346 344 329 324 318 350 355 368 361 352 357 371 360 376 389 390 397 388 386 386 399 

Oponešice 220 220 212 198 193 176 181 170 172 177 178 180 178 185 180 189 192 199 202 192 188 

Oslnovice 119 118 116 116 117 113 108 109 107 106 108 101 100 95 91 92 89 91 94 94 90 

Pálovice 162 169 172 167 170 174 173 170 167 162 162 160 160 162 159 161 162 165 169 164 161 

Police 404 413 409 404 387 386 378 374 379 371 379 390 400 397 388 380 380 382 357 353 354 

Rácovice 111 113 110 111 110 109 110 105 108 106 105 106 103 109 114 109 108 106 109 105 110 

Radotice 164 159 158 157 151 153 147 145 140 138 139 141 135 131 138 135 133 137 133 130 130 

Slavíkovice 225 221 213 216 212 205 213 210 224 222 224 219 221 219 216 218 213 210 224 214 212 
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Název obce 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Štěpkov 114 113 111 120 114 115 113 113 115 112 111 113 107 108 113 106 113 114 114 112 114 

Třebelovice 460 464 457 455 458 454 463 469 460 459 460 469 466 461 457 449 450 433 435 437 428 

Třebětice 285 285 281 283 287 290 286 282 294 302 308 305 305 310 303 304 300 298 299 301 305 

Uherčice 461 465 467 442 432 425 425 421 435 432 431 425 412 422 419 419 423 423 408 405 406 

Vratěnín 294 290 287 291 298 301 297 288 291 298 291 280 276 293 304 308 301 297 294 301 295 

Vysočany 132 129 128 122 134 126 128 126 115 113 112 112 112 116 111 106 105 106 103 98 95 

Jemnický MR 11492 11458 11413 11405 11352 11274 11278 11207 11158 11094 11071 11069 11034 11110 11140 11106 11044 11002 10849 10687 10579 
Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 2: Vývoj přirozeného přírůstku v obcích Jemnického mikroregionu v letech 2000-2013 
Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bačkovice -1 -3 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 - -1 -2 -3 

Báňovice -1 -2 1 1 2 -2 - -1 -1 - 2 - -1 - 

Budíškovice -41 -30 -19 -14 -16 -9 -9 -16 -15 -17 -19 -11 -13 -24 

Budkov -3 - - -3 -2 -6 - -4 -1 -1 2 3 -3 -4 

Dešná - 5 -5 -1 -4 - 1 4 -1 1 -1 -4 -3 -3 

Chotěbudice - - 1 -2 - -4 -1 1 - 1 -2 -1 -2 -2 

Jemnice -3 15 -6 -17 4 14 6 12 - -2 - -13 -15 11 

Jiratice -1 - -1 -1 -1 1 1 2 - -1 - 1 -2 2 

Kdousov -4 - -1 -1 -1 1 -3 -1 -3 -1 - -2 - -1 

Korolupy 1 - 2 -3 2 - - 1 -4 2 1 -2 -2 -1 

Kostníky -1 -1 1 3 -1 -3 -2 -1 - -3 -1 - -3 3 

Lhotice -3 - -1 - -2 1 -1 3 2 - 1 3 -3 - 

Lomy -3 -1 -2 - 1 - -2 1 -2 -1 - -1 - - 

Lovčovice 1 - - - -2 1 - -1 - - 1 2 - - 

Lubnice -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -1 1 -2 - 1 -2 

Menhartice 1 -3 1 -1 1 - 2 -1 -1 3 - -3 2 2 

Mladoňovice 1 -4 -4 3 4 -2 2 -2 7 1 -1 2 - 1 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Oponešice -1 -4 1 2 -3 1 1 -2 2 2 - 3 -1 - 

Oslnovice - - -1 - - - -1 -2 - -2 -1 -1 - - 

Pálovice 1 1 -1 -2 -2 -1 -3 1 2 - - 2 -5 -2 

Police -4 -6 -9 1 - 1 2 3 -10 -2 2 -3 - - 

Rácovice -1 -2 -2 - - -3 1 2 -3 - -2 -1 -2 1 

Radotice - -1 -2 - - -2 -2 - -3 -2 -2 - - -1 

Slavíkovice 1 -3 -1 2 1 -1 1 -4 1 -3 1 -1 -6 1 

Štěpkov 3 - -2 -1 1 1 1 2 - 2 2 - 2 -1 

Třebelovice 2 3 -2 3 9 2 -5 1 -6 5 -2 -3 2 -1 

Třebětice -5 3 1 5 1 -1 3 -6 -3 4 2 - - 4 

Uherčice -2 1 6 -1 -1 2 3 -2 3 -1 3 - -3 4 

Vratěnín -1 - 3 -2 -3 2 6 3 2 2 -1 - - -1 

Vysočany -1 -2 -2 -2 - 1 2 -2 - -1 1 -4 -1 -1 

Jemnický MR -66 -35 -44 -32 -14 -6 1 -13 -36 -14 -16 -35 -60 -18 
Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 3: Vývoj migračního salda v obcích Jemnického mikroregionu v letech 2000-2013 
Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bačkovice -1 -4 -4 -3 -3 - -7 1 3 2 -3 -3 3 - 

Báňovice -1 3 -2 - -4 - -4 2 2 -1 - 6 -4 -2 

Budíškovice 49 1 14 10 4 12 15 20 28 17 14 -7 6 - 

Budkov -2 -2 -5 12 -3 -9 5 4 4 -7 2 -1 -1 - 

Dešná -4 -24 7 -31 6 6 -3 7 -18 -26 -2 -14 8 -5 

Chotěbudice -2 4 -2 -6 - - 3 -3 -1 - 5 -2 - 2 

Jemnice -8 6 -27 25 25 15 32 18 7 -17 -21 -41 -83 -73 

Jiratice 3 -1 -1 - 1 -1 -3 -2 1 -1 -2 -1 - - 

Kdousov - -1 4 -1 3 -2 - 5 - - 8 4 4 1 

Korolupy -1 - - - -6 2 -3 -1 -9 -3 -1 -3 -6 1 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Kostníky - -5 -3 - -8 -6 -2 1 -3 -1 -2 -8 3 - 

Lhotice -8 -1 -1 -2 3 3 6 -7 -1 4 - 4 -1 -1 

Lomy 2 -3 1 -2 -2 -4 3 -7 -1 -1 - 1 -6 - 

Lovčovice -8 -1 -1 - -3 -2 - 3 1 -3 -3 - - - 

Lubnice -6 -5 - - - -4 1 -2 - -2 - 2 -3 -1 

Menhartice 2 -1 3 - -1 -2 -6 -2 -3 -4 -2 -2 -1 -3 

Mladoňovice 12 -7 -5 2 10 -9 14 15 -6 6 -8 -10 - 12 

Oponešice -10 4 4 -1 5 -3 6 -3 7 1 7 -1 -9 -4 

Oslnovice 1 1 - 2 -7 -1 -4 -2 1 -1 3 4 - -4 

Pálovice -4 -1 -4 2 - 1 5 -4 - 1 3 -1 - -1 

Police - 5 1 7 11 9 -5 -12 2 2 - -12 -4 1 

Rácovice -4 4 - -1 1 - 5 3 -2 -1 - - -2 4 

Radotice -2 -8 - 1 2 -4 -2 7 - - 6 -1 -3 1 

Slavíkovice -4 -2 -1 - -6 3 -3 1 1 -2 -4 12 -4 -3 

Štěpkov -3 -1 -1 - 1 -7 - 3 -7 5 -1 - -4 3 

Třebelovice 4 -5 1 -2 - -5 - -5 -2 -4 -15 10 - -8 

Třebětice 1 -5 7 1 -4 1 2 -1 4 -8 -4 1 2 - 

Uherčice -2 12 -9 - -5 -15 7 -1 -3 5 -3 -10 - -3 

Vratěnín -8 -2 4 -5 -8 -6 11 8 2 -9 -3 -3 7 -5 

Vysočany -1 -1 - 1 - -1 2 -3 -5 - - -1 -4 -2 

Jemnický MR -5 -40 -20 9 12 -29 75 43 2 -48 -26 -77 -102 -90 
Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 4: Vývoj celkového přírůstku v obcích Jemnického mikroregionu v letech 2000-2013 

Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bačkovice -2 -7 -3 -2 -4 1 -8 - 2 1 -3 -4 1 -3 

Báňovice -2 1 -1 1 -2 -2 -4 1 1 -1 2 6 -5 -2 

Budíškovice 8 -29 -5 -4 -12 3 6 4 13 - -5 -18 -7 -24 

Budkov -5 -2 -5 9 -5 -15 5 - 3 -8 4 2 -4 -4 

Dešná -4 -19 2 -32 2 6 -2 11 -19 -25 -3 -18 5 -8 

Chotěbudice -2 4 -1 -8 - -4 2 -2 -1 1 3 -3 -2 - 

Jemnice -11 21 -33 8 29 29 38 30 7 -19 -21 -54 -98 -62 

Jiratice 2 -1 -2 -1 - - -2 - 1 -2 -2 - -2 2 

Kdousov -4 -1 3 -2 2 -1 -3 4 -3 -1 8 2 4 - 

Korolupy - - 2 -3 -4 2 -3 - -13 -1 - -5 -8 - 

Kostníky -1 -6 -2 3 -9 -9 -4 - -3 -4 -3 -8 - 3 

Lhotice -11 -1 -2 -2 1 4 5 -4 1 4 1 7 -4 -1 

Lomy -1 -4 -1 -2 -1 -4 1 -6 -3 -2 - - -6 - 

Lovčovice -7 -1 -1 - -5 -1 - 2 1 -3 -2 2 - - 

Lubnice -7 -6 -1 -2 -1 -5 - -5 -1 -1 -2 2 -2 -3 

Menhartice 3 -4 4 -1 - -2 -4 -3 -4 -1 -2 -5 1 -1 

Mladoňovice 13 -11 -9 5 14 -11 16 13 1 7 -9 -8 - 13 

Oponešice -11 - 5 1 2 -2 7 -5 9 3 7 2 -10 -4 

Oslnovice 1 1 -1 2 -7 -1 -5 -4 1 -3 2 3 - -4 

Pálovice -3 - -5 - -2 - 2 -3 2 1 3 1 -5 -3 

Police -4 -1 -8 8 11 10 -3 -9 -8 - 2 -15 -4 1 

Rácovice -5 2 -2 -1 1 -3 6 5 -5 -1 -2 -1 -4 5 

Radotice -2 -9 -2 1 2 -6 -4 7 -3 -2 4 -1 -3 - 

Slavíkovice -3 -5 -2 2 -5 2 -2 -3 2 -5 -3 11 -10 -2 

Štěpkov - -1 -3 -1 2 -6 1 5 -7 7 1 - -2 2 

Třebelovice 6 -2 -1 1 9 -3 -5 -4 -8 1 -17 7 2 -9 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Třebětice -4 -2 8 6 -3 - 5 -7 1 -4 -2 1 2 4 

Uherčice -4 13 -3 -1 -6 -13 10 -3 - 4 - -10 -3 1 

Vratěnín -9 -2 7 -7 -11 -4 17 11 4 -7 -4 -3 7 -6 

Vysočany -2 -3 -2 -1 - - 4 -5 -5 -1 1 -5 -5 -3 

Jemnický MR -71 -75 -64 -23 -2 -35 76 30 -34 -62 -42 -112 -162 -108 
Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 5: Struktura obyvatelstva obcí Jemnického mikroregionu podle věkových skupin (2011) 

Název obce 
počet obyvatel podíl obyvatel (%) 

index stáří 
0-14 15-64 65+ celkem 0-14 15-64 65+ 

Bačkovice 14 79 23 116 12,1 68,1 19,8 164,3 

Báňovice 16 73 21 110 14,5 66,4 19,1 131,3 

Budíškovice 107 507 199 813 13,2 62,4 24,5 186,0 

Budkov 64 260 53 377 17,0 69,0 14,1 82,8 

Dešná 91 423 95 609 14,9 69,5 15,6 104,4 

Chotěbudice 16 67 17 100 16,0 67,0 17,0 106,3 

Jemnice 606 3037 646 4289 14,1 70,8 15,1 106,6 

Jiratice 10 48 11 69 14,5 69,6 15,9 110,0 

Kdousov 9 90 17 116 7,8 77,6 14,7 188,9 

Korolupy 21 129 28 178 11,8 72,5 15,7 133,3 

Kostníky 26 122 38 186 14,0 65,6 20,4 146,2 

Lhotice 23 116 28 167 13,8 69,5 16,8 121,7 

Lomy 18 92 32 142 12,7 64,8 22,5 177,8 

Lovčovice 14 38 4 56 25,0 67,9 7,1 28,6 

Lubnice 8 44 13 65 12,3 67,7 20,0 162,5 

Menhartice 20 107 10 137 14,6 78,1 7,3 50,0 

Mladoňovice 64 249 70 383 16,7 65,0 18,3 109,4 

Oponešice 33 120 33 186 17,7 64,5 17,7 100,0 

Oslnovice 4 68 14 86 4,7 79,1 16,3 350,0 

Pálovice 29 107 31 167 17,4 64,1 18,6 106,9 

Police 46 250 51 347 13,3 72,0 14,7 110,9 

Rácovice 19 70 23 112 17,0 62,5 20,5 121,1 

Radotice 7 100 28 135 5,2 74,1 20,7 400,0 

Slavíkovice 23 149 41 213 10,8 70,0 19,2 178,3 

Štěpkov 23 66 25 114 20,2 57,9 21,9 108,7 

Třebelovice 71 282 63 416 17,1 67,8 15,1 88,7 

Třebětice 54 194 42 290 18,6 66,9 14,5 77,8 

Uherčice 59 278 46 383 15,4 72,6 12,0 78,0 

Vratěnín 47 199 42 288 16,3 69,1 14,6 89,4 

Vysočany 14 75 27 116 12,1 64,7 23,3 192,9 

Jemnický MR 1556 7439 1771 10766 14,5 69,1 16,4 113,8 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 6: Struktura obyvatel obcí Jemnického mikroregionu podle nejvyššího dosaženého vzdělání (2011) 

Název obce bez vzdělání základní vč. 
neukončeného 

vyučení a stř. 
odborné bez 
maturity 

úplné střední s 
maturitou 

vyšší odborné a 
nástavbové vysokoškolské 

Bačkovice 3 31 37 23 1 5 

Báňovice 1 27 31 25 1 9 

Budíškovice 5 177 283 123 18 29 

Budkov 2 103 101 69 12 20 

Dešná 13 184 219 58 7 20 

Chotěbudice 1 28 32 15 2 5 



 

84 

Název obce bez vzdělání základní vč. 
neukončeného 

vyučení a stř. 
odborné bez 
maturity 

úplné střední s 
maturitou 

vyšší odborné a 
nástavbové vysokoškolské 

Jemnice 11 778 1 407 965 121 272 

Jiratice 1 18 19 14 3 4 

Kdousov 2 22 50 22 0 11 

Korolupy 2 46 75 24 3 2 

Kostníky 1 54 65 31 4 5 

Lhotice 0 37 71 25 3 5 

Lomy 0 32 58 21 2 4 

Lovčovice 0 7 18 8 1 7 

Lubnice 0 19 21 10 1 6 

Menhartice 0 26 52 32 3 1 

Mladoňovice 1 81 153 59 8 11 

Oponešice 0 42 68 29 7 5 

Oslnovice 0 26 35 9 1 10 

Pálovice 0 46 56 31 2 3 

Police 0 56 124 77 11 22 

Rácovice 0 26 46 16 0 5 

Radotice 0 41 62 14 6 5 

Slavíkovice 0 71 79 31 2 4 

Štěpkov 1 28 37 19 4 1 

Třebelovice 1 80 153 74 11 23 

Třebětice 1 56 93 58 5 22 

Uherčice 1 103 132 51 4 18 

Vratěnín 1 84 104 37 3 7 

Vysočany 1 24 47 18 4 5 

Jemnický MR 49 2353 3728 1988 250 546 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 7: Ekonomická aktivita obyvatelstva obcí Jemnického mikroregionu (2011) 

Název obec pohlaví 
Obyva-
telstvo 
celkem 

Ekono-
micky 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 
Osoby s 

nezjištěnou 
ekonomic-

kou 
aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání ze zaměstnaných 

Neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni Zaměst-

nanci 
Zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti a 

učni 

pracující 
důchodci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Bačkovice 

celkem 116 51 46 41 1 4 1 - - 5 62 35 15 3 

muži 60 31 30 25 1 4 - - - 1 28 18 4 1 

ženy 56 20 16 16 0 0 1 - - 4 34 17 11 2 

Báňovice 

celkem 110 53 49 42 2 4 1 1 2 4 57 27 22 - 

muži 58 32 28 23 2 3 1 1 - 4 26 10 12 - 

ženy 52 21 21 19 0 1 - - 2 - 31 17 10 - 

Budíškovice 

celkem 813 333 305 244 6 34 1 6 5 28 456 280 120 24 

muži 412 186 177 130 4 28 - 3 - 9 209 113 72 17 

ženy 401 147 128 114 2 6 1 3 5 19 247 167 48 7 

Budkov 

celkem 378 173 148 120 4 20 1 1 2 25 202 76 94 3 

muži 193 96 87 62 3 18 - 1 - 9 96 31 50 1 

ženy 185 77 61 58 1 2 1 - 2 16 106 45 44 2 

Dešná 

celkem 613 279 219 172 6 29 - 6 5 60 298 156 95 36 

muži 316 160 129 95 5 23 - 4 - 31 133 64 50 23 

ženy 297 119 90 77 1 6 - 2 5 29 165 92 45 13 

Chotěbudice 

celkem 100 41 35 19 0 11 - 3 - 6 58 32 17 1 

muži 40 25 21 12 0 6 - 2 - 4 15 11 4 - 

ženy 60 16 14 7 0 5 - 1 - 2 43 21 13 1 

Jemnice 

celkem 4293 2031 1813 1439 66 237 27 54 31 218 2095 978 751 167 

muži 2059 1117 1023 753 46 190 18 36 - 94 855 367 346 87 

ženy 2234 914 790 686 20 47 9 18 31 124 1240 611 405 80 
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Název obec pohlaví 
Obyva-
telstvo 
celkem 

Ekono-
micky 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 
Osoby s 

nezjištěnou 
ekonomic-

kou 
aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání ze zaměstnaných 

Neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni Zaměst-

nanci 
Zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti a 

učni 

pracující 
důchodci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Jiratice 

celkem 69 31 27 22 0 3 1 1 1 4 38 18 12 - 

muži 31 17 15 11 0 2 - 1 - 2 14 7 6 - 

ženy 38 14 12 11 0 1 1 - 1 2 24 11 6 - 

Kdousov 

celkem 116 67 52 40 1 10 - 1 - 15 49 30 13 - 

muži 60 40 36 27 1 7 - 1 - 4 20 10 7 - 

ženy 56 27 16 13 0 3 - - - 11 29 20 6 - 

Korolupy 

celkem 178 86 72 59 0 8 - 1 1 14 85 42 29 7 

muži 94 55 50 39 0 8 - 1 - 5 33 11 18 6 

ženy 84 31 22 20 0 0 - - 1 9 52 31 11 1 

Kostníky 

celkem 186 87 78 64 1 9 1 1 3 9 99 49 35 - 

muži 95 57 51 39 1 8 1 1 - 6 38 16 21 - 

ženy 91 30 27 25 0 1 - - 3 3 61 33 14 - 

Lhotice 

celkem 167 85 71 55 0 10 2 3 1 14 80 41 21 2 

muži 95 47 39 28 0 9 1 1 - 8 46 21 16 2 

ženy 72 38 32 27 0 1 1 2 1 6 34 20 5 - 

Lovčovice 

celkem 56 28 27 20 3 4 - 1 - 1 28 8 11 - 

muži 27 17 17 13 1 3 - - - - 10 2 6 - 

ženy 29 11 10 7 2 1 - 1 - 1 18 6 5 - 

Lubnice 

celkem 65 29 24 18 1 5 1 - - 5 36 19 10 - 

muži 35 19 15 9 1 5 - - - 4 16 8 5 - 

ženy 30 10 9 9 0 0 1 - - 1 20 11 5 - 

Menhartice 
celkem 137 71 64 49 0 12 1 3 1 7 64 24 27 2 

muži 67 39 37 27 0 9 - 1 - 2 27 12 14 1 
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Název obec pohlaví 
Obyva-
telstvo 
celkem 

Ekono-
micky 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 
Osoby s 

nezjištěnou 
ekonomic-

kou 
aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání ze zaměstnaných 

Neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni Zaměst-

nanci 
Zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti a 

učni 

pracující 
důchodci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

ženy 70 32 27 22 0 3 1 2 1 5 37 12 13 1 

Mladoňovice 

celkem 383 163 146 108 4 26 2 4 4 17 217 95 76 3 

muži 196 97 88 60 3 19 - 4 - 9 98 41 39 1 

ženy 187 66 58 48 1 7 2 - 4 8 119 54 37 2 

Oponešice 

celkem 186 83 69 60 1 6 1 1 2 14 101 49 27 2 

muži 98 52 42 35 1 5 1 - - 10 44 23 11 2 

ženy 88 31 27 25 0 1 - 1 2 4 57 26 16 - 

Oslnovice 

celkem 86 50 44 37 2 2 - 1 1 6 35 24 9 1 

muži 42 28 25 20 1 2 - 1 - 3 13 8 3 1 

ženy 44 22 19 17 1 0 - - 1 3 22 16 6 - 

Pálovice 

celkem 168 70 55 35 0 13 - 2 3 15 96 46 35 2 

muži 92 39 35 21 0 9 - 1 - 4 52 24 19 1 

ženy 76 31 20 14 0 4 - 1 3 11 44 22 16 1 

Police 

celkem 347 165 135 99 5 21 - 1 3 30 170 87 57 12 

muži 179 99 84 54 5 18 - 1 - 15 72 34 28 8 

ženy 168 66 51 45 0 3 - - 3 15 98 53 29 4 

Rácovice 

celkem 113 50 44 34 0 6 3 2 1 6 58 31 25 5 

muži 56 29 27 21 0 4 3 1 - 2 25 10 14 2 

ženy 57 21 17 13 0 2 - 1 1 4 33 21 11 3 

Radotice 

celkem 135 67 58 48 0 7 1 1 - 9 68 44 21 - 

muži 65 35 32 24 0 6 - 1 - 3 30 18 11 - 

ženy 70 32 26 24 0 1 1 - - 6 38 26 10 - 

Slavíkovice celkem 213 106 90 77 3 9 - 2 1 16 105 61 31 2 
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Název obec pohlaví 
Obyva-
telstvo 
celkem 

Ekono-
micky 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 
Osoby s 

nezjištěnou 
ekonomic-

kou 
aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání ze zaměstnaných 

Neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni Zaměst-

nanci 
Zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti a 

učni 

pracující 
důchodci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

muži 110 64 54 45 1 7 - 2 - 10 44 23 16 2 

ženy 103 42 36 32 2 2 - - 1 6 61 38 15 - 

Štěpkov 

celkem 114 45 34 22 1 5 - 1 1 11 67 33 16 2 

muži 59 26 23 13 1 4 - 1 - 3 31 13 10 2 

ženy 55 19 11 9 0 1 - - 1 8 36 20 6 - 

Třebelovice 

celkem 417 188 163 124 2 31 - 2 - 25 221 110 75 8 

muži 216 119 106 74 0 29 - - - 13 91 45 37 6 

ženy 201 69 57 50 2 2 - 2 - 12 130 65 38 2 

Třebětice 

celkem 291 140 130 105 4 14 - 2 4 10 146 56 52 5 

muži 149 79 75 57 4 11 - - - 4 66 22 30 4 

ženy 142 61 55 48 0 3 - 2 4 6 80 34 22 1 

Uherčice 

celkem 385 182 136 106 2 17 1 6 1 46 178 85 58 25 

muži 182 103 83 61 1 12 1 3 - 20 67 32 24 12 

ženy 203 79 53 45 1 5 - 3 1 26 111 53 34 13 

Vratěnín 

celkem 288 146 109 83 1 16 - 2 2 37 134 66 41 8 

muži 148 82 61 43 1 13 - 1 - 21 64 26 19 2 

ženy 140 64 48 40 0 3 - 1 2 16 70 40 22 6 

Vysočany 

celkem 117 58 53 40 0 10 1 3 - 5 56 34 12 3 

muži 61 32 32 25 0 6 1 - - - 26 16 6 3 

ženy 56 26 21 15 0 4 - 3 - 5 30 18 6 - 

Jemnický MR 

celkem 10640 4958 4296 3382 116 583 46 112 75 662 5359 2636 1807 323 

muži 5295 2822 2522 1846 83 468 27 69 0 300 2289 1036 898 184 

ženy 5345 2136 1774 1536 33 115 19 43 75 362 3070 1600 909 139 
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

 
Příloha 8: Druhy pozemků v obcích Jemnického mikroregionu (2013) 

Název obce 
Celková 
výměra 

pozemku (ha) 

Orná 
půda (ha) Zahrady (ha) Ovocné 

sady (ha) 

Trvalé 
travní 

porosty (ha) 

Zemědělská půda 
(ha) 

Lesní 
půda 
(ha) 

Vodní 
plochy 

(ha) 

Zastavěné 
plochy (ha) 

Ostatní 
plochy 

Koeficient 
ekologické 
stability (%) 

Bačkovice 639 442 5 
 

36 483 100 7 6 44 0,30 

Báňovice 479 346 5 
 

42 393 50 15 4 18 0,30 

Budíškovice 2303 1286 34 3 161 1484 675 18 23 104 0,63 

Budkov 1730 655 16 
 

38 709 939 14 12 55 1,39 

Dešná 3773 2847 17 
 

193 3058 459 39 29 188 0,23 

Chotěbudice 551 384 7 
 

44 435 54 8 5 48 0,26 

Jemnice 3249 1784 60 11 144 1999 927 42 54 228 0,57 

Jiratice 309 253 3 
 

18 273 20 1 3 12 0,15 

Kdousov 225 158 5 
 

21 184 15 2 4 19 0,24 

Korolupy 1547 798 8 
 

75 880 597 14 9 47 0,81 

Kostníky 1296 590 10 
 

60 660 533 11 7 84 0,90 

Lhotice 280 227 6 
 

16 248 9 1 4 18 0,13 

Lomy 878 472 8 
 

53 533 275 4 6 60 0,63 

Lovčovice 390 357 2 
  

360 13 3 3 12 0,05 

Lubnice 758 473 3 
 

82 528 174 5 5 47 0,45 

Menhartice 474 400 6 
 

15 421 21 4 6 22 0,11 

Mladoňovice 1001 732 10 
 

57 799 93 22 12 75 0,22 

Oponešice 517 415 8 2 40 465 21 3 7 21 0,17 

Oslnovice 612 232 5 
 

11 248 231 82 4 46 1,17 

Pálovice 592 472 8 
 

19 499 39 9 8 37 0,15 

Police 594 399 18 
 

35 452 82 8 11 42 0,32 

Rácovice 721 310 4 
 

25 339 349 7 3 22 1,15 

Radotice 478 363 5 
 

26 394 32 6 5 40 0,17 
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Název obce 
Celková 
výměra 

pozemku (ha) 

Orná 
půda (ha) Zahrady (ha) Ovocné 

sady (ha) 

Trvalé 
travní 

porosty (ha) 

Zemědělská půda 
(ha) 

Lesní 
půda 
(ha) 

Vodní 
plochy 

(ha) 

Zastavěné 
plochy (ha) 

Ostatní 
plochy 

Koeficient 
ekologické 
stability (%) 

Slavíkovice 548 454 8 
 

21 482 30 9 5 22 0,14 

Štěpkov 393 272 6 
 

25 303 60 1 4 25 0,30 

Třebelovice 1144 800 9 
 

70 879 180 7 12 67 0,30 

Třebětice 695 391 10 
 

65 467 178 3 9 38 0,59 

Uherčice 1252 852 7 1 84 945 200 10 13 84 0,32 

Vratěnín 1473 1057 4 1 31 1092 292 11 11 65 0,30 

Vysočany 726 409 8 
 

19 436 236 9 5 40 0,60 

Jemnický MR 29627 18630 305 18 1526 20448 6884 375 289 1630 0,44 
Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 9: Podnikatelské subjekty v obcích mikroregionu Jemnicko podle odvětví a právní formy (2013) 
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po
če

t e
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m
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tů
 c
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ke

m
  vybraná odvětví 

vybrané právní formy 
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Bačkovice 22 11 0 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 20 14 6 0 5 0 0 1 

Báňovice 18 7 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 20 13 5 2 2 0 0 0 

Budíškovice 99 25 17 21 17 4 0   1 3 1 3 7 101 78 14 9 15 0 3 1 

Budkov 54 11 9 12 4 2 4 0 1 3 1 2 5 53 42 6 5 11 0 0 1 
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Název obce 

po
če

t e
ko

no
m
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m
  vybraná odvětví 
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fyzické osoby právnické osoby 
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Dešná 109 38 3 20 6 0 7 0 7 7 2 10 9 80 64 8 8 42 1 17 2 

Chotěbudice 19 11 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 19 8 10 1 4 0 1 0 

Jemnice 741 93 92 143 148 19 32 1 20 57 18 81 37 692 568 57 67 126 2 46 7 

Jiratice 7 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 8 5 2 1 2 0 0 0 

Kdousov 27 11 4 2 5 0 2 0 0 0 0 2 1 26 16 5 2 5 0 1 0 

Korolupy 37 6 5 2 8 1 3 0 0 1 1 7 3 30 28 0 2 11 0 1 1 

Kostníky 21 7 3 4 2 0 2 0 1 1 0 1 0 22 15 6 1 3 0 0 0 

Lhotice 21 5 1 7 6 0 0 0 0 0 0 1 1 25 19 5 1 2 0 0 0 

Lomy 34 18 4 3 2 1 1 0 0 1 0 2 2 32 14 18 0 4 0 0 0 

Lovčovice 18 13 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 15 6 9 0 4 0 3 0 

Lubnice 10 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 8 7 0 1 5 0 0 0 

Menhartice 27 13 2 5 2 0 1 0 0 1 0 2 1 26 20 6 0 4 0 0 0 

Mladoňovice 78 13 14 11 11 1 8 0 1 7 2 4 6 69 58 8 3 18 0 9 0 

Oponešice 23 8 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 1 25 17 5 3 7 0 3 2 

Oslnovice 10 2 1 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 9 9 0 0 4 0 2 0 

Pálovice 20 4 4 4 2 0 2 0 0 1 0 2 1 18 16 2 0 4 0 0 1 
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Police 79 16 13 13 13 0 1 0 4 3 3 11 2 76 59 7 10 20 0 4 2 

Rácovice 14 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 14 10 3 1 3 0 1 0 

Radotice 14 3 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10 3 0 4 0 0 0 

Slavíkovice 21 5 3 7 2 0 0 0 0 1 0 2 1 21 19 2 0 4 0 0 1 

Štěpkov 19 10 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 20 8 10 2 1 0 0 0 

Třebelovice 70 12 11 19 16 0 3 0 0 2 1 4 2 72 54 7 11 12 0 5 1 

Třebětice 31 8 6 6 4 0 0 0 0 4 0 3 0 31 19 6 6 8 0 1 0 

Uherčice 73 25 6 13 8 0 5 0 3 7 2 2 2 62 55 2 5 17 0 4 0 

Vratěnín 63 16 4 18 7 0 7 0 4 1 1 3 2 57 51 4 2 10 0 0 0 

Vysočany 18 4 1 3 4 1 2 0 1 0 0 2 0 17 10 2 5 9 0 3 0 

Jemnický MR 1797 402 216 336 298 36 82 1 45 106 33 153 89 1681 1312 218 148 366 3 104 20 
Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz
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Příloha 10: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (%) a registrované míry nezaměstnanosti (%) v obcích Jemnického 

mikroregionu v letech 2005-2013 
Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Bačkovice 
RMN 14,3 4,8 0,0 4,8 4,8 7,9 11,1   
PNO       3,7 3,7 6,3 8,4 7,4 

Báňovice 
RMN 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 14,0 6,0   
PNO       4,1 2,8 9,6 3,9 9,5 

Budíškovice 
RMN 15,9 10,3 7,6 8,5 13,5 12,4 10,9   
PNO       5,5 8,6 8,0 7,2 5,5 

Budkov 
RMN 9,9 8,7 10,6 8,1 16,8 18,0 20,5   
PNO       5,1 10,8 11,3 12,6 10,5 

Dešné 
RMN 28,8 25,8 16,3 12,8 22,8 20,2 20,8   
PNO       9,5 17,1 15,3 16,1 14,0 

Chotěbudice 
RMN 18,0 10,0 8,0 16,0 10,0 14,0 6,0   
PNO       11,8 7,4 9,6 4,3 5,9 

Jemnice 
RMN 12,0 9,2 7,0 7,4 11,2 10,8 10,4   
PNO       5,0 7,5 7,1 7,2 7,9 

Jiratice 
RMN 11,8 5,9 11,8 17,6 8,8 17,6 8,8   
PNO       11,5 5,7 11,3 5,6 15,1 

Kdousov 
RMN 15,1 9,4 20,8 9,4 18,9 22,6 28,3   
PNO       5,6 11,0 12,8 16,9 15,7 

Korolupy 
RMN 23,4 18,8 17,1 7,6 17,1 15,2 10,5   
PNO       5,6 13,0 11,5 8,4 11,7 

Kostníky 
RMN 12,0 11,0 15,5 18,4 23,3 22,3 19,4   
PNO       10,7 9,2 10,1 6,6 13,5 

Lhotice 
RMN 16,5 17,7 10,1 12,7 10,1 22,8 13,9   
PNO       8,8 7,0 15,8 9,6 15,2 

Lomy 
RMN 19,4 25,4 14,9 13,4 16,4 13,4 10,4   
PNO       10,2 12,9 10,6 8,1 9,9 

Lovčovice 
RMN 11,1 13,9 2,8 11,1 8,3 2,8 5,6   
PNO       9,5 7,9 2,9 5,4 5,4 

Lubnice 
RMN 25,1 25,1 14,0 16,3 16,3 16,3 9,3   
PNO       14,0 14,6 14,3 8,9 6,8 

Menhartice 
RMN 18,3 13,4 9,8 6,1 4,9 11,0 7,3   
PNO       4,6 3,7 8,1 5,4 10,2 

Mladoňovice 
RMN 14,1 11,8 8,8 8,2 11,2 12,9 10,0   
PNO       5,4 7,3 8,6 6,7 8,7 

Oponešice 
RMN 11,8 7,9 9,2 17,1 22,4 17,1 21,1   
PNO       10,1 13,0 9,6 12,0 8,3 

Oslnovice 
RMN 17,2 13,9 10,4 12,5 14,6 16,7 14,6   
PNO       9,0 10,3 11,3 9,3 9,3 

Pálovice 
RMN 23,9 16,4 13,4 16,4 17,9 17,9 11,9   
PNO       10,3 11,2 11,0 7,3 7,5 

Police 
RMN 19,9 13,8 11,0 13,3 15,5 18,8 13,3   
PNO       8,5 9,9 12,0 9,2 10,7 

Rácovice 
RMN 32,5 15,0 20,0 10,0 17,5 17,5 17,5   
PNO       6,3 10,6 10,9 10,4 10,6 

Radotice 
RMN 12,7 9,1 9,1 7,3 10,9 16,4 14,5   
PNO       4,1 6,2 8,9 8,2 6,4 

Slavíkovice 
RMN 13,6 12,6 12,6 16,5 24,3 22,3 21,4   
PNO       11,2 16,1 15,2 14,1 15,3 

Štěpkov 
RMN 14,3 10,2 16,3 12,2 16,3 18,4 4,1   
PNO       9,1 11,3 13,0 3,0 9,4 

Třebelovice 
RMN 16,9 13,1 8,0 10,1 8,9 11,4 10,1   
PNO       7,5 6,6 9,1 8,2 8,2 
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Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Třebětice 
RMN 11,2 7,7 8,4 4,9 11,9 11,9 9,1   
PNO       3,4 8,4 8,4 6,4 3,0 

Uherčice 
RMN 16,5 11,0 22,3 22,3 33,0 28,6 31,1   
PNO       15,3 22,5 19,6 22,1 20,8 

Vratěnín 
RMN 20,8 11,5 15,3 16,0 28,0 25,3 22,7   
PNO       11,3 20,6 18,8 16,3 19,3 

Vysočany 
RMN 22,0 18,9 15,5 13,8 17,2 17,2 13,8   
PNO       11,3 14,3 14,7 11,9 16,9 

Jemnický MR 
RMN 16,8 12,9 11,7 11,9 15,2 16,5 13,8   
PNO       8,3 10,4 11,2 9,3 10,6 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz, Integrovaný portál MPSV,portal.mpsv.cz 
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Příloha 11: Charakteristiky nezaměstnanosti v obcích Jemnického mikroregionu v roce 2013 

Název obce 
Počet 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

OZP - celkem 

Počet 
mladistvých 
uchazečů (do 
18 let věku) - 

celkem 

Počet 
uchazečů ve 
věku 50 let a 
více - celkem 

Průměrný věk 
uchazečů - 

celkem 

Počet 
uchazečů - 

absolventů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

evidence nad 
24 měsíců - 

celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob celkem (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob muži (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob ženy (%) 

Bačkovice 6 0 0 1 42,3 0 0 7,4 11,4 2,7 

Báňovice 7 0 0 3 39,6 1 0 9,5 14,3 3,1 

Budíškovice 30 2 0 5 37,4 3 10 5,5 5,8 5,2 

Budkov 28 1 0 6 38,8 2 7 10,5 9,5 11,7 

Dešná 62 2 2 19 40,5 1 12 14,0 13,2 14,9 

Chotěbudice 4 1 0 3 51,5 0 1 5,9 6,1 5,7 

Jemnice 241 22 1 70 39,8 22 38 7,9 7,9 7,8 

Jiratice 8 1 0 5 46,3 0 2 15,1 7,4 23,1 

Kdousov 14 0 0 2 39,4 0 1 15,7 14,0 18,0 

Korolupy 15 2 0 5 40,7 1 2 11,7 10,0 13,8 

Kostníky 17 1 0 3 36,9 3 2 13,5 14,9 11,9 

Lhotice 17 2 0 5 40,6 3 1 15,2 17,2 13,0 

Lomy 9 0 0 4 44,4 0 4 9,9 9,3 10,5 

Lovčovice 2 0 0 0 42,5 0 0 5,4 0,0 11,1 

Lubnice 3 0 0 1 39,3 0 0 6,8 10,5 4,0 

Menhartice 11 0 0 2 34,2 2 1 10,2 11,9 8,2 

Mladoňovice 24 2 0 4 39,0 3 5 8,7 6,5 10,7 

Oponešice 10 0 0 1 36,0 1 0 8,3 9,0 7,4 

Oslnovice 7 0 0 2 39,0 1 0 9,3 10,5 8,1 

Pálovice 9 0 0 2 39,7 1 2 7,5 7,0 8,0 

Police 28 1 0 9 40,9 1 1 10,7 11,7 9,5 



 

96 

Název obce 
Počet 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

OZP - celkem 

Počet 
mladistvých 
uchazečů (do 
18 let věku) - 

celkem 

Počet 
uchazečů ve 
věku 50 let a 
více - celkem 

Průměrný věk 
uchazečů - 

celkem 

Počet 
uchazečů - 

absolventů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

evidence nad 
24 měsíců - 

celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob celkem (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob muži (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob ženy (%) 

Rácovice 7 2 0 2 36,6 2 2 10,6 10,5 10,7 

Radotice 6 1 0 1 36,7 1 1 6,4 3,9 9,3 

Slavíkovice 24 2 0 8 38,9 2 2 15,3 14,1 16,9 

Štěpkov 6 1 0 0 35,0 1 1 9,4 8,8 10,0 

Třebelovice 26 5 0 7 40,8 1 4 8,2 9,4 6,8 

Třebětice 6 0 0 2 39,0 0 0 3,0 2,8 3,2 

Uherčice 62 5 0 10 40,6 3 20 20,8 16,1 25,7 

Vratěnín 41 4 0 16 42,2 1 7 19,3 18,3 20,2 

Vysočany 11 0 0 4 41,8 1 0 16,9 14,7 19,4 

Jemnický MR 741 57 3 202 40,0 57 126 10,6 10,2 11,0 
Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 12: Technická vybavenost domů v obcích Jemnického mikroregionu (2011) 

Název obce 

Počet domů 

obydlené domy - technická vybavenost 

celkem 
z toho 

přípoj na kanalizační 
síť vodovod plyn ústřední topení 

Bačkovice 33 0 32 15 27 

Báňovice 26 13 26 10 24 

Budíškovice 180 114 166 64 156 

Budkov 101 16 92 74 82 

Dešná 180 62 152 4 138 

Chotěbudice 32 5 27 15 21 

Jemnice 961 820 923 643 755 

Jiratice 15 0 15 11 13 

Kdousov 37 22 35 16 25 

Korolupy 57 0 47 24 41 

Kostníky 53 32 49 34 42 

Lhotice 41 2 36 16 28 

Lomy 45 16 42 18 31 

Lovčovice 13 0 13 8 13 

Lubnice 22 0 20 6 18 

Menhartice 33 0 31 17 28 

Mladoňovice 98 56 97 49 83 

Oponešice 54 20 52 40 46 

Oslnovice 26 0 24 16 20 

Pálovice 48 31 44 14 35 

Police 121 70 116 54 91 

Rácovice 37 9 37 26 27 

Radotice 44 4 42 23 32 

Slavíkovice 63 17 61 31 48 

Štěpkov 29 12 26 0 23 

Třebelovice 125 34 118 83 101 

Třebětice 74 72 71 30 65 

Uherčice 87 5 82 19 62 

Vratěnín 80 79 77 32 56 

Vysočany 37 0 26 13 24 

Jemnický MR 2 752 1511 2 579 1 405 2 155 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 13: Technická vybavenost bytů v obcích Jemnického mikroregionu (2011) 

Název obce 

Počet bytů 

obydlené byty - technické vybavení 

celkem 

z toho 
Plyn 

zaveden 
do bytu 

Vodovod 
v bytě 

Teplá 
voda 

Přípojka na 
kanalizační 

síť 

Žumpa 
nebo 
jímka 

Vlastní 
splachovací 

záchod 

Vlastní 
koupelna nebo 
sprchový kout 

Bačkovice 41 17 40 37 0 36 38 38 

Báňovice 30 13 30 29 13 16 30 29 

Budíškovice 211 75 197 195 140 64 198 197 

Budkov 120 91 112 106 19 90 109 109 

Dešná 236 4 201 194 73 138 206 207 

Chotěbudice 41 20 36 35 7 30 34 34 

Jemnice 1 586 1 085 1 525 1 484 1 429 135 1 507 1 503 

Jiratice 21 16 21 21 0 12 21 20 

Kdousov 40 16 38 35 25 12 36 36 

Korolupy 63 25 50 51 0 53 50 52 

Kostníky 63 37 59 59 42 19 60 60 

Lhotice 51 21 45 44 7 40 44 44 

Lomy 54 21 50 47 21 30 46 48 

Lovčovice 15 9 15 15 0 3 15 15 

Lubnice 27 9 25 26 0 23 25 24 

Menhartice 45 23 43 44 0 29 45 45 

Mladoňovice 121 63 119 120 67 50 120 120 

Oponešice 67 49 65 62 23 42 61 65 

Oslnovice 33 19 29 29 0 31 30 31 

Pálovice 62 17 56 57 40 21 58 58 

Police 131 56 124 122 77 49 122 121 

Rácovice 39 26 39 36 9 29 38 38 

Radotice 48 24 46 44 5 40 45 46 

Slavíkovice 75 38 73 72 20 50 74 74 

Štěpkov 32 0 29 25 14 18 28 29 

Třebelovice 147 97 138 138 44 101 139 142 

Třebětice 88 37 83 83 86 2 85 84 

Uherčice 137 28 123 119 5 127 122 124 

Vratěnín 112 42 109 105 111 0 109 109 

Vysočany 50 20 36 37 0 34 37 40 

Jemnický MR 3 786 1 998 3 556 3 471 2 277 1 324 3 532 3 542 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
MEZI OBYVATELI  
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1 Úvodní informace 

V průběhu měsíce srpna a září 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území Jemnického 
mikroregionu. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názoru obyvatel mikroregionu na 
úroveň kvality života 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 Jemnického mikroregionu  2014-2020 a významným 
vstupem pro zpracování návrhové části tohoto dokumentu. 

Pro sběr dotazníkového šetření byly zvoleny celkem 2 metody. První metodou byl sběr dotazníků 
v elektronické podobě na internetových stránkách, ke kterým měl přístup každý obyvatel 
mikroregionu. Druhá forma sběru spočívala ve vyplňování dotazníků ve fyzické podobě, tzv. 
samovyplňování. Dotazníky byly dostupné na veřejných místech jednotlivých obcí (převážně na 
obecných úřadech), kde k nim měl potencionální respondent přístup. Po vyplnění dotazníku byla 
možnost jej zanechat na stejném místě.  

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 z nabízených možností, měl možnost se vyjádřit i pomocí vlastní odpovědi. 
Následovaly otázky tzv. hodnotící, kdy respondent pomocí předdefinované škály ohodnotil jednotlivé 
oblasti fungování mikroregionu a jeho stavu. V dotazníku nechyběla ani možnost vyslovit vlastní 
názor ke stavu regionu. Respondent mohl upozornit především na nedostatky a problémy, které se v 
Jemnickém mikroregionu 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 údaje 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 mikroregionu. 

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 84 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 

První sociodemografickým údajem, který jsme od respondentů zjišťovali, byl jejich věk. V grafu 1 je 
zachycena struktura respondentů dotazníkového šetření podle věkových kategorií. Je zřejmé, že 
jednotlivé podíly zastoupení věkových kategorií jsou odlišné, nejvíce zastoupenou skupinou obyvatel 
Jemnického mikroregionu jsou osoby ve věku 41 – 50 let (23 %) a druhou největší skupinou 
dotazovaných jsou lidé z kategorie 51 – 60 let s podílem 18 %. Nápadně méně jsou zastoupeni 
respondenti ve věku 15 – 17 let, kteří tvoří pouhé 1 % ve struktuře dotazovaných obyvatel 
mikroregionu. Důvodem nevyvážených podílů zastoupení jednotlivých kategorií respondentů jsou 
především nejednotné délky věkových intervalů (například skupina respondentů ve věku 15 – 17 let 
nebo obyvatelé starší 61 let) a zvolené metody sběru dat, u kterých není možné ovlivnit strukturu 
respondentů. Nicméně podíly zastoupení splňují požadavky zadavatele, jsou dostatečně 
reprezentativní a nemají vliv na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření.   

Graf 1: Struktura respondentů podle věku 
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Struktura respondentů podle pohlaví je na první pohled téměř vyrovnaná, dotazníkový arch vyplnilo 
41 respondentů a 43 respondentek. Vzhledem k věkové struktuře mikroregionu Jemnicko se jedná o 
téměž ideální poměr respondentů a respondentek, jelikož je zachován vyšší podíl žen, který je patrný 
i na úrovni mikroregionu.  

Graf 2: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura respondentů dotazníkového šetření mikroregionu podle nejvyššího dosaženého vzdělání je 
zachycena v grafu 3. Nejvyšší podíl dotazovaných obyvatel je zastoupen osobami s vyšším odborným 
a vysokoškolským stupněm vzdělání, celkem 39 obyvatel vyplnilo dotazníkový arch (47 %), a 
respondenty se středoškolským vzděláním s maturitou (33 %). Naopak nejméně početnou je 
kategorie základní vzdělání nebo žák základní školy, tito respondenti tvoří 2% podíl. Zastoupení 
jednotlivých skupin dotazovaných obyvatel relativně koresponduje se vzdělanostní strukturou 
Jemnického mikroregionu (vysoký podíl zastoupení obyvatel mikroregionu se středoškolským 
vzděláním a naopak nízký počet obyvatel pouze se základním vzděláním), nicméně odchylky od 
struktury regionu nemají vliv na vypovídací hodnotu dotazníkového šetření.  

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statusu respondentů dotazníkového šetření zachycuje graf 4, z něhož je 
patrná převaha obyvatel v kategorii zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek (72% podíl). Celkem 
7 studujících obyvatel a 7 respondentů se statusem OSVČ/podnikatel vyplnilo dotazníkový arch a jsou 
druhými nejvíce zastoupenými skupinami. Naopak nejméně dotazovaných patří do skupiny 
nezaměstnaných (pouhé 1 %) a obyvatel v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené (přibližně 
2% zastoupení). Přibližně 4 % dotazovaných neuvedlo svou odpověď, nicméně tato skutečnost nemá 
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 regionu? 

Respondenti se zde mohli vyjádřit, co považují za nevětší klad, výhodu, přednost života v Jemnickém 
mikroregionu. Mohli zaškrtnout jednu, dvě nebo maximálně až tři odpovědi z následujícího výběru: 

• Okolí, vzhled, historie a tradice regionu 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v regionu 
• 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 veřejném rozhodování 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí a čistota obcí v regionu 
• Příchod nových obyvatel do regionu  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v regionu 
• Zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu 
• Jiná možnost………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 84 respondentů, kteří uvedli celkem 246 odpovědí 
z nabízených možností. Na jednoho dotazovaného obyvatele mikroregionu tak připadá průměrně 
2,9 odpovědi.  

Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že obyvatelé regionu nejvíce oceňují samotné okolí, 
vzhled, historii a tradice regionu (jedná se o 24 % uvedených odpovědí). Druhou nejčastěji uváděnou 
volbou respondentů je životní prostředí a čistota obcí regionu s 15% podílem zastoupení na všech 
odpovědích v otázce č. 1. Obě nejvíce oceňovaná pozitiva života v mikroregionu jsou vztaženy spíše 
k fyzickému prostřední a zázemí mikroregionu. Dalšími ceněnými devizami jsou především 
dostupnost a kvalita základní škol a mateřských škol a bezpečnost. 

Naopak nejméně častou volbou kladů života v mikroregionu se staly kategorie příležitosti k podnikání 
a dopravní napojení na silniční síť, které nezískaly žádnou odpověď. Méně jak 1 % odpovědí získaly 
kategorie příchod nových obyvatel do regionu a dostupnost a kvalita sociální péče.  
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Graf 5: Celkové hodnocení otázky č. 1 
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Struktura odpovědí podle pohlaví respondentů: 

• Odpovědi můžu a žen nebyly nijak odlišné, rozdílná je pouze intenzita, s jakou je odpověď 
vnímána jako pozitivní, respektive odlišnosti nalezneme u podílů zastoupení jednotlivých 
kategorií. Obě pohlaví se shodla na nejvíce oceňované devize žití v mikroregionu, kterou je 
okolí, vzhled, historii a tradice regionu. Tuto oblast života v Jemnickém mikroregionu více 
oceňují muži, u kterých se podíl zastoupených odpovědí pohyboval okolo 26 %, kdež to u žen 
je podíl zastoupení o 4 p. b. méně. 

• Na druhé příčce se umístila kategorie životní prostředí a čistota obcí regionu shodně 
s celkovými výsledky otázky č. 1.  Životní prostředí je více ceněno ženskou částí dotazovaných, 
tato kategorie získala u žen přibližně pětinu odpovědí, naopak u mužů získala kategorie 
téměř poloviční podíl (zhruba 11 %).  

• Muži za jeden z kladů žití na území Jemnického mikroregionu považují kategorii sportovní 
infrastruktura a dostupnost a kvalitu mateřských škol, ženy naopak dostupnost a kvalitu 
základních škol a bezpečnost.  

• Shodu nalezneme i u odpovědí nejméně častých, tedy u kategorií, které respondenti 
nepovažují za kladné v mikroregionu. Jedná se především o příležitosti k podnikání a dopravní 
napojení na silniční síť, u kterých respondenti neuvedli jedinou odpověď. U mužů jde navíc o 
kategorie infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu a dostupnost a kvalita sociální 
péče.  
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Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

• Odpovědi respondentů strukturované podle jejich věku nevykazují výrazné rozdíly ve 
vnímaných pozitivech spojených s životem v mikroregionu. Napříč všemi věkovými skupinami 
(vyjma dotazovaných mezi 15. a 17. rokem) panuje shoda v nejvíce oceňované devize, kterou 
se stala kategorie okolí, vzhled, historii a tradice regionu. Jednotlivé skupiny obyvatel vnímají 
tuto kategorii s odlišnou intenzitou, podíl uvedených odpovědí se pohybuje mezi 17 až 38 %.  

• Nejmladší věková kategorie oceňuje možnosti dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, 
nabídka aktivit pro trávení volného času a sportovní infrastrukturu jakožto oblasti žití 
v regionu s nejlepšími klady, shodně na každou kategorii připadá jedna třetina uvedených 
odpovědí. Je ovšem nutné podotknout, že se jedná o odpovědi od jediného respondenta, 
díky čemuž získává každá odpověď velmi silnou váhu.  

• Velmi pozitivně vnímanou je i oblast životního prostředí a čistoty obcí v regionu, která se 
umístila na druhé pozici kladů mikroregionu. U všech věkových skupin obyvatel (mimo 
nejstarších respondentů) se podíl uvedených odpovědí pohybuje mezi 14 – 19 %. Lidé starší 
61 let považují dostupnost a kvalitu základních škol za vysoce ceněnou devizu, na druhé 
pozici se u této skupiny obyvatel umístila se 17 %.  

• Absolutně nejvyšší míry spokojenosti u kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol 
dosahuje skupina respondentů ve věku 41 – 50 let (9 %) a s 11% zastoupením uvedených 
odpovědí je dosaženo nejvyšší míry spokojenosti v kategorii bezpečnost u kategorie 31 – 40 
let.  

• Výraznější odlišnosti jsou zřejmé u nejméně ceněných deviz žití na území regionu, například 
skupina dotazovaných ve věku 41 – 50 let neuvedla ani jednu odpověď u kategorií příležitosti 
k podnikání, dostupnost a kvalita sociální péče, obslužnost hromadnou dopravou, dopravní 
napojení a příchod nových obyvatel do regionu.  

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

• Výrazné odlišnosti nejsou patrné ani u odpovědí strukturovaných podle nejvyššího 
dosaženého vzdělání respondentů. Nejvíce ceněným kladem žití v regionu je podle skupiny 
obyvatel se základních vzděláním (případně dotazovaných žáků základních škol) kategorie 
dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, která získala třetinu uvedených odpovědí danou 
skupinou respondentů. Ostatní vzdělanostní kategorie shodně uvádějí na první pozici 
možnost okolí, vzhled, historii a tradice regionu. Podíl u jednotlivých skupin respondentů se 
pohybuje mezi 23 až 26 %.  

• Další pozitivně vnímanou oblastí mikroregionu je životní prostředí a čistota obcí regionu, 
která se u skupiny respondentů se středoškolským vzděláním s maturitou a skupiny s vyšším 
odborným a vysokoškolským vzděláním umístila na druhé pozici s 20, respektive se 14 % 
uvedených odpovědí. Obyvatelé vyučení tuto kategorii považují taktéž za jeden z kladů 
(12% podíl), nicméně vyšší míra spokojenosti je vykazována u dostupnosti a kvality 
mateřských škol (14 %). 

• Skupina respondentů se základním vzděláním, případně žáci základních škol, vykazuje 
relativně vysokou míru spokojenosti s kategoriemi okolí, vzhled, historii a tradice regionu, 
nabídka aktivit pro trávení volného času, sportovní infrastruktura a životní prostředí a čistota 
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ovcí v regionu. Podíl uvedených odpovědí dosahuje téměř 17 % u všech výše zmiňovaných 
kategorií.  

Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

• Mezi všemi odpověďmi strukturovanými dle socioekonomického statusu respondentů je 
zřejmá shoda v nejvíce ceněné devize života v mikroregionu, kterou je kategorie okolí, vzhled, 
historii a tradice regionu. Podíl získaných odpovědí u této možnosti se v jednotlivých 
skupinách dotazovaných pohybuje mezi 24 až 50 %. Jedinou skupinou, která nepovažuje tuto 
kategorii za největší pozitivum, je kategorie bez uvedené odpovědi.  

• Mezi vysoce ceněné klady skupiny respondentů zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek 
se řadí kategorie životní prostředí a čistota obcí v regionu, bezpečnost a dostupnost pozemků 
pro výstavbu a bydlení. Naopak kategorie, které nejsou těmito respondenty vnímány jako 
pozitiva života v mikroregionu, jsou příležitosti k podnikání, dostupnost a kvalita sociální 
péče, dopravní napojení na silniční síť a příchod nových obyvatel do regionu. Všechny 
zmíněné možnosti nezískaly žádnou odpověď. 

• Je patrné, že respondenti nezaměstnaní, v důchodu, v domácnosti a na mateřské/rodičovské 
dovolené a s neuvedeným statusem vykazují nejvyšší míru odlišnosti ve srovnání s ostatními 
skupinami respondentů. Tento fakt je způsoben především nízkým počtem zastoupení těchto 
kategorií, což ve výsledku způsobí, že každá odpověď daného respondenta má velmi silnou 
roli (získá relativně velký podíl na uvedených odpovědích). 
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Graf 6: Hodnocení otázky č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.2 Co považujete za nejzávažnější problém života ve vašem regionu? 

Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, opět 
jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života v mikroregionu Jemnicko.  
Možnosti odpovědí byly následující: 

• Okolí, vzhled, historie a tradice regionu 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v regionu 
• 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 veřejném rozhodování 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí a čistota obcí v regionu 
• Příchod nových obyvatel do regionu  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v regionu 
• Zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu 
• Jiná možnost………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 84 respondentů, kteří uvedli celkem 236 odpovědí 
z nabízených možností a jednu odpověď z kategorie jiná možnost. Na jednoho respondenta tedy 
v průměru připadá 2,8 odpovědi.  

Dotazovaní obyvatelé mikroregionu považují za největší problém, který je spojen s životem 
v mikroregionu, oblast trhu práce a zaměstnanosti. Kategorie množství pracovních příležitostí získala 
nejvyšší podíl uvedených odpovědí (přibližně 28 %) a kategorie příležitosti k podnikání se umístila na 
druhé příčce (s 13 %). Negativně vnímanou kategorií u respondentů je i bezpečnost v regionu, která 
obdržela 12% podíl. Dalšími problémovými oblastmi života v mikroregionu dle dotazovaných jsou 
obslužnost hromadnou dopravou (9 %) a dostupnost a kvalita zdravotní péče (6 %). 

Naopak nejnižší počet odpovědí získaly kategorie životní prostředí a čistota obcí v regionu a spolkový 
život v regionu, jejichž podíly nedosahují ani 0,5 % uvedených odpovědí. Podíl uvedených odpovědí 
pod 1 % obdržely kategorie okolí, vzhled, historii a tradice regionu, sportovní infrastruktura, 
dostupnost a kvalita sociální péče a veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování.  
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Celkem 1 respondent využil kategorii jiná možnost a doplnil vlastní odpověď, která se týkala prodejců 
zaměřených na seniory. Tento respondent problematiku prodejců orientovaných na starší obyvatele 
považuje za jedno z nejzávažnějších negativ žití v mikroregionu.   

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

• Obě části respondentů považují za největší negativum života v mikroregionu oblast 
zaměstnanosti a trhu práce, kategorie množství pracovních příležitostí získala absolutně 
nejvyšší podíl odpovědí u obou kategorií. Muži tuto problematiku vnímají s větší mírou, podíl 
uvedených odpovědí se pohybuje přibližně okolo jedné třetiny, u žen se jedná o přibližně 
jednu čtvrtinu.  

• Druhá pozice je vnímána oběma skupinami respondentů odlišně, muži považují za 
problémovou i oblast příležitostí k podnikání (15% podíl na uvedených odpovědích), u žen se 
jedná o kategorie obslužnost hromadnou dopravou a bezpečnost v regionu, které shodně 
získaly 12 %. Další negativně vnímané kategorie jsou opačné výše zmíněným, tedy u mužů se 
jedná o oblast bezpečnosti a obslužnosti hromadnou dopravou, u žen o příležitosti 
k podnikání.  

•  Výraznější odlišnosti jsou zřejmé u kategorií, které respondenti nepovažují za problematické. 
Muži nepovažují veřejnou správu a možnosti účasti na veřejném rozhodování a infrastrukturu 
pro turisty a návštěvníky regionu za negativa spojená s životem v mikroregionu, ženy naopak 
životní prostředí a čistotu obcí v regionu a spolkový život v regionu. Výše zmíněné kategorie 
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nezískaly jedinou odpověď, zároveň se jedná o kategorie s nízkým umístěním i u opačného 
pohlaví.  

Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

• Odpovědi respondentů strukturované podle jejich věku nevykazují výrazné rozdíly ve 
vnímaných negativech spojených s životem v mikroregionu. Všemi skupinami (vyjma obyvatel 
ve věku 41 – 50 let) je silně negativně vnímána kategorie v oblasti trhu práce, množství 
pracovních příležitostí, u které se podíly uvedených odpovědi pohybují mezi 28 a 36 %. 
Skupina respondentů mezi 41. a 50. rokem považuje bezpečnost v regionu za oblast 
nejproblémovější.  

• Nejmladší věková skupina mimo kategorii množství pracovních příležitostí přibližně stejným 
podílem odpovědí negativně hodnotí i příležitostí k podnikání a odchod obyvatel z regionu. Ve 
všech třech případech se jedná o třetinový podíl pro každou zmíněnou kategorii. Je ovšem 
nutné podotknout, že se jedná o odpovědi od jediného respondenta, díky čemuž získává 
každá odpověď velmi silnou váhu.  

• Menší rozdíly nalezneme u problematiky spojené s životem v regionu, která se umístila na 
druhé pozici. Skupiny obyvatel strukturované podle věku považují jednotlivé kategorie za 
odlišně negativní, stejným kategoriím přikládají jinou míru negativního vnímání. Ve výsledku 
se však jedná u velké většiny věkových skupin o možnosti, které se umisťují následně na třetí 
a nižší příčce. To znamená, že například u skupiny respondentů ve věku 51 – 60 let, dle podílu 
získaných odpovědí, obsadila druhou příčku kategorie bezpečnost a třetí místo příležitostí 
k podnikání, a naopak skupina dotazovaných starších 61 let má obrácené pořadí pro tytéž 
kategorie (příležitosti k podnikání jsou na druhém místě a bezpečnost na třetím). 

• Výraznější odlišnosti nalezneme i u kategorií, které respondenti nepovažovali za 
problematické ve spojitosti s životem v mikroregionu. Například skupina dotazovaných 
obyvatel ve věku 31 – 40 let neuvedla jedinou odpověď u kategorií dostupnost a kvalita 
sociální péče, infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu, odchod obyvatel a spolkový 
život v regionu.  

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

• Napříč vzdělanostní strukturou respondentů opět rezonuje problematika spojená se 
zaměstnanostní a trhem práce. Kategorie množství pracovních příležitostí se u všech skupin 
respondentů umístila na první příčce, jedná se o negativní stránku života v mikroregionu. 
Podíl uvedených odpovědí se u jednotlivých skupin odlišuje, pohybuje se mezi 27 – 33 %. 
Obyvatelé se základním vzděláním a žáci základních škol považují za problematickou i oblast 
příležitostí k podnikání, tato kategorie získala stejný podíl odpovědí (přibližně 33 %).  

•  Respondenti s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním vnímají negativně pracovní 
příležitosti (12 %) a bezpečnost (s 11 % podílem), skupina dotazovaných se středoškolským 
vzděláním s maturitou považuje za problémové totožné kategorie, ovšem s opačným 
pořadím (vyššího podílu odpovědí je dosaženo v kategorii bezpečnost). 

• Nepatrné rozdíly jsou zřejmé i u kategorií, které dotazovaní nepovažují za negativní stránky 
života v mikroregionu. Například obyvatelé se středoškolským vzděláním s maturitou 
neuvedli jedinou odpověď u kategorií životní prostředí a čistota obcí v regionu, spolkový život 
v regionu a sportovní infrastruktura.   



 

111 

Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

• Mezi všemi odpověďmi strukturovanými dle socioekonomického statusu respondentů je 
shodně nejhůře vnímána kategorie množství pracovních příležitostí. Podíl získaných odpovědí 
u této možnosti se v jednotlivých skupinách dotazovaných pohybuje mezi 16 a 36 %.  

• Mezi velká negativa spojená s životem v mikroregionu skupiny respondentů zaměstnaných na 
plný nebo částečný úvazek zařadila kategorie příležitosti k podnikání (14 % uvedených 
odpovědí) a bezpečnost (10 %). Naopak kategorie, které nejsou vnímány jako problémové, 
jsou spolkový život, sportovní infrastruktura, dostupnost a kvalita sociální péče a životní 
prostředí a čistota obcí v regionu. Všechny zmíněné možnosti nezískaly jedinou odpověď. 

• Je patrné, že respondenti nezaměstnaní, v důchodu, v domácnosti a na mateřské/rodičovské 
dovolené a s neuvedeným statusem vykazují nejvyšší míru odlišnosti ve srovnání s ostatními 
skupinami respondentů. Tento fakt je způsoben především nízkým počtem zastoupení těchto 
kategorií, což ve výsledku způsobí, že každá odpověď daného respondenta má velmi silnou 
roli (získá relativně velký podíl na uvedených odpovědích). 
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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 celkem 
82  - 84 respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 1). Nejvíce dotazovaných obyvatel 
Jemnického mikroregionu se nedokázalo vyjádřit ke kategorii stav technické infrastruktury – 
odkanalizování a čistění odpadních vod v obcích regionu, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit 
zvolilo 12 respondentů. 

Tabulka 1: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 

  1 
vý

bo
rn

á 

2 
do

br
á 

3 
pr

ům
ěr

ná
 

4 
po

dp
rů

m
ěr

ná
 

5 
ne

do
st

at
eč

ná
, š

pa
tn

á 

ne
ví

m
, n

ed
ok

áž
i s

e 
vy

já
dř

it 

ce
lk

em
 o

dp
ov

ěd
í 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

Kvalita místních komunikací a silnic 0 0,0 22 26,8 29 35,4 23 28,0 8 9,8 0 0,0 82 

Dopravní napojení na silniční síť 2 2,4 22 26,5 43 51,8 11 13,3 3 3,6 2 2,4 83 

Obslužnost hromadnou dopravou 1 1,2 14 17,1 34 41,5 20 24,4 11 13,4 2 2,4 82 
Stav technické infrastruktury – odkanalizování a 
čištění odpadních vod v obcích regionu 3 3,6 18 21,4 27 32,1 22 26,2 2 2,4 12 14,3 84 

Stav technické infrastruktury – zásobování 
vodou v obcích regionu 9 10,7 31 36,9 27 32,1 8 9,5 1 1,2 8 9,5 84 

Dostupnost internetu 26 31,3 45 54,2 10 12,0 2 2,4 0 0,0 0 0,0 83 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je dostupnost internetu, jako výbornou nebo dobrou ji ohodnotilo 
celkem 86 % respondentů (celkem 71 dotazovaných). Velice pozitivně je vnímána i oblast stavu 
technické infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu s podílem 48 % kladných odpovědí.  
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Relativně kladně je hodnocena kategorie dopravní napojení na silniční síť, kterou respondenti 
považují spíše za průměrnou až nadprůměrnou. Více než polovina obyvatel zvolila možnost průměrná 
a 29 % respondentů ji považuje za kladnou. 

Nejhůře hodnocené kategorie jsou dle respondentů spjaty s dopravou a dopravní infrastrukturou 
v mikroregionu. Přibližně 38 % dotazovaných považuje obslužnost hromadnou dopravou jednotlivých 
obcí regionu za nedostatečnou a nevyhovující a 36 % jako průměrnou. Srovnatelný podíl obyvatel 
hodnotí i kvalitu místních komunikací a silnic za špatnou a přibližně 42 % tuto kategorii vnímá jako 
průměrnou.  

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

K jednotlivým kategoriím týkajících se Občanské vybavenosti se celkem vyjádřilo 82 - 84 respondentů 
(viz tabulka č. 2).  

Nejlépe hodnocenou kategorií je podle dotazovaných obyvatel mikroregionu kvalita a dostupnost 
(dostatečný počet míst) základního vzdělání, pro kterou se vyjádřilo celkem 87 % respondentů a 
žádný z dotazovaných uvedenou kategorii nehodnotil jako nevyhovující. Tento výsledek do velké míry 
koresponduje s častým označením kvality a dostupnosti základní škol v regionu jako jedné z deviz 
života v mikroregionu. Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) předškolního vzdělávání byla 
hodnocena taktéž ve skrze pozitivně, 70 % respondentů ohodnotilo tuto kategorii jako výbornou 
nebo dobrou.  
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Tabulka 2: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 2 2,4 25 29,8 38 45,2 17 20,2 2 2,4 0 0,0 84 

Kvalita zdravotní péče 1 1,2 25 29,8 44 52,4 13 15,5 1 1,2 0 0,0 84 

Dostupnost sociální péče 4 4,8 26 31,3 34 41,0 9 10,8 0 0,0 10 12,0 83 

Kvalita sociální péče 3 3,7 31 37,8 33 40,2 4 4,9 0 0,0 11 13,4 82 
Kvalita a dostupnost (dostatečný počet 
míst) předškolního vzdělání dětí 18 21,4 41 48,8 12 14,3 8 9,5 3 3,6 2 2,4 84 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet 
míst) základního vzdělání 18 21,7 54 65,1 10 12,0 0 0,0 0 0,0 1 1,2 83 

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s 
dětmi 1 1,2 12 14,5 44 53,0 19 22,9 5 6,0 2 2,4 83 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti 3 3,6 30 35,7 36 42,9 13 15,5 1 1,2 1 1,2 84 

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé 5 6,0 13 15,5 31 36,9 31 36,9 4 4,8 0 0,0 84 

Kvalita sportovních zařízení 5 6,0 21 25,3 33 39,8 14 16,9 9 10,8 1 1,2 83 

Nabídka dětských hřišť 7 8,3 27 32,1 29 34,5 14 16,7 4 4,8 3 3,6 84 

Nabídka kulturního vyžití 5 6,0 17 20,2 42 50,0 12 14,3 8 9,5 0 0,0 84 

Dostupnost obchodů 4 4,8 18 21,4 37 44,0 24 28,6 1 1,2 0 0,0 84 

Dostupnost služeb 4 4,8 13 15,7 42 50,6 20 24,1 4 4,8 0 0,0 83 

 

Na opačném konci hodnocení se ocitla kategorie nabídka volnočasových aktivit pro dospělé, kterou 
jako podprůměrná a špatná hodnotilo celkem 42 % respondentů a za průměrnou ji považuje přibližně 
37 % dotazovaných. Jak je z grafu 10 patrné, skupina obyvatel ve věku 18 – 30 let tuto oblast vnímá 
absolutně nejhůře (podíl negativního hodnocení se pohybuje okolo 57 %). Silně negativně jsou 
volnočasové aktivity pro dospělé hodnoceny i respondenti staršími 61 let, srovnatelné podíly 
dotazovaných zvolily možnost průměrná i negativní (jedná se přibližně o 44 % dotazovaných obyvatel 
mikroregionu). Nejlépe je tato kategorie vnímána skupinou respondentů mezi 41. a 50. rokem, podíl 
kladných odpovědí se pohybuje nad 26 %, nicméně negativní hodnocení stále převažuje (32 %). 
Z odpovědí respondentů s ohledem na jejich věk lze tedy usuzovat, že se v regionu nenachází 
nedostatečný počet volnočasových aktivit pro dospělé a v této oblasti je zřejmý prostor pro zlepšení, 
zejména v nabídce pro věkovou skupinu mladých dospělých (18-30 let). 
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Graf 10: Hodnocení kategorie nabídka volnočasových aktivit pro dospělé podle věku respondenta očištěné o 
odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Zdravotní péče, její kvalita a dostupnost, je v Jemnickém mikroregionu hodnocena relativně 
pozitivně, dle respondentů je kvalita i dostupnost spíše průměrná až nadprůměrná. S dostupností 
zdravotní péče je spokojeno více než 30 % respondentů, přibližně 45 % zvolilo možnost průměrná a 
23 % dotazovaných hodnotí dostupnost jako špatnou. V hodnocení kvality zdravotné péče je podíl 
negativního hodnocení nižší, možnost podprůměrná a špatná zvolilo celkem 18 % respondentů, 
naopak vyššího podílu je dosahováno ve vnímání kvality jako průměrné (53 % dotazovaných).  

Názory respondentů na dostupnost zdravotní péče v mikroregionu se podle věku dotazovaných liší 
(viz graf 11). Absolutně nejvyšší míru spokojenosti vykazuje skupina respondentů ve věku 15 – 17 let 
(jedná se o jediného respondenta, u kterého ve výsledku každá odpověď má silnou roli) a 31 – 40 let. 
Právě lidé mezi 31. a 40. rokem jsou zároveň skupinou s nejvyšší mírou hodnocení výborné (8 %). 
Naopak nejvíce nespokojení s dostupností zdravotní péče jsou obyvatelé ve věku 41 – 50 let, u 
kterých se podíl odpovědí podprůměrná a nedostatečná pohybuje přibližně okolo 37 %. Za 
problematickou oblast v mikroregionu ji vnímají i respondenti ve věku 61 a více let a 51 – 60 let.  

Graf 11: Hodnocení kategorie dostupnost zdravotní péče podle věku respondenta očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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117 

Sociální služby v Jemnickém mikroregionu (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nejvyšším 
podílem dotazovaných obyvatel, kteří tyto služby nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (11) se 
nedokázalo vyjádřit k oblasti kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 13 % obyvatel. Důvod 
takto vysokého podílu odpovědí nevím nedokáži se vyjádřit je pravděpodobně způsoben chybějící 
zkušeností s tímto typem služeb. Totéž platí i pro dotazování se na názor dostupnosti sociálních 
služeb, kde se podíl odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřit pohybuje okolo 12 %. Pokud se podíváme 
na data od respondentů, kteří se k této kategorii vyjádřili, jsou sociální služby v mikroregionu 
vnímány průměrně až nadprůměrně. Přibližně 41 % dotazovaných hodnotilo kladně a 47 % průměrně 
kvalitu sociálních služeb, dostupnost sociálních služeb hodnotilo jako průměrnou 47 % respondentů a 
kladně 48 %.  

Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 

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

Dostupnost zdravotní péče

Kvalita zdravotní péče

Dostupnost sociální péče

Kvalita sociální péče

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst)
předškolního vzdělání dětí

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) základního
vzdělání

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi

Nabídka volnočasových aktivit pro děti

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé

Kvalita sportovních zařízení

Nabídka dětských hřišť

Nabídka kulturního vyžití

Dostupnost obchodů

Dostupnost služeb

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

 



 

118 

3C Kvalita životného prostředí 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Kvalita životního prostředí se vyjádřilo celkem 82 – 83 
respondentů (viz tabulka 3). Nejvíce dotazovaných obyvatel se nedokázalo vyjádřit ke kategorii 
možnosti likvidace odpadu, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolilo 7 respondentů.  

Dle výsledků z grafu 13 je patrné, že životní prostředí v mikroregionu je respondenty vnímáno velice 
pozitivně. V žádném z případů hodnocení jednotlivých kategorií nedošlo k situaci, kdy by negativní 
hodnocení převážilo nad pozitivním. Naopak u všech kategorií je patrná převaha kladných názorů, u 
všech kategorií se podíl pozitivně hodnocených respondentů pohybuje nad 70 %. 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Čistota ovzduší 23 27,7 50 60,2 9 10,8 0 0,0 0 0,0 1 1,2 83 

Údržba a čistota veřejných prostranství 12 14,6 52 63,4 15 18,3 2 2,4 1 1,2 0 0,0 82 

Možnost separace odpadu (dostupnost kontejnerů a 
míst na oddělený sběr využitelných složek odpadů) 18 22,0 48 58,5 12 14,6 0 0,0 2 2,4 2 2,4 82 

Možnost likvidace odpadu 12 14,5 46 55,4 18 21,7 0 0,0 0 0,0 7 8,4 83 

 

Nejvíce oceňovanou kategorií je čistota ovzduší v mikroregionu, kdy 88 % respondentů zvolilo 
pozitivní hodnocení. Naopak údržba a čistota veřejných prostranství v obcích regionu je podle 
dotazovaných obyvatel kategorií s nejvyšším podílem negativních odpovědí (nedostatečná nebo 
podprůměrná zvolily 4 % respondentů).  

V oblasti odpadového hospodářství v mikroregionu panuje mezi respondenty spokojenost, ať už 
v kategorii možnosti separace odpadu nebo možnosti likvidace odpadu. V obou případech se pozitivní 
hodnocení pohybuje nad 70 %, právě s možností separace odpadu bylo spokojeno více než 80 % 
tázaných (66 obyvatel). 
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Graf 13: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Údržba a čistota veřejných prostranství

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

Možnost likvidace odpadu

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

3D Bydlení a zaměstnanost 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Bydlení a zaměstnanosti se vyjádřilo celkem 84 
respondentů (viz tabulka 4). Nejvíce dotazovaných obyvatel mikroregionu se nedokázalo vyjádřit 
ke kategorii týkající se nabídek příležitostí pro podnikání, z celkových 84 respondentů zvolilo možnost 
nevím, nedokáži se vyjádřit 12 z nich (14 %). V oblasti zaměstnanosti se potvrdily výsledky odpovědí 
z otázky číslo 2, kdy za nejzávažnější problémy byly považovány kategorie množství pracovních 
příležitostí a příležitostí k podnikání, ve vyhodnocení otázky 3D se respondenti k těmto kategoriím 
vyjadřovali velice kriticky.  

Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu 
a bydlení 5 6,0 29 34,5 21 25,0 18 21,4 2 2,4 9 10,7 84 

Nabídka pracovních příležitosti 0 0,0 1 1,2 14 16,7 36 42,9 33 39,3 0 0,0 84 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 0,0 6 7,1 17 20,2 32 38,1 17 20,2 12 14,3 84 

 

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo celkem 82 % dotazovaných jako negativní (36 % 
respondentů zvolilo možnost podprůměrná a 35 % nedostatečná/špatná). Pouhé 1 % obyvatel 
hodnotilo tuto kategorii kladně (jediný respondent uvedl možnost dobrá). Nabídku příležitostí 
k podnikání hodnotilo téměř 58 % respondentů jako nevyhovující, pětina dotázaných jako průměrnou 
a 7 % některou z pozitivních kategorií. Celkem 14 % respondentů nedokázalo tuto kategorii posoudit.  

Odpovědi strukturované podle věku respondentů prozrazují nepatrné odlišnosti v hodnocení nabídky 
pracovních příležitostí, nicméně je zřejmé, že u všech skupin respondentů značně převažuje 
hodnocení negativní. Absolutně nejhůře je situace na trhu práce vnímána respondenty ve věku 31 – 
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40 let a 61 a více let, kdy podíl negativního hodnocení dosahuje 100 %. Relativně velký podíl 
zastoupení odpovědí s hodnocení nabídky pracovních příležitostí jako průměrné kategorie je 
dosaženo u skupiny obyvatel nejmladších a ve věku 41 – 50 let (kategorie 15 – 17 let je zastoupena 
jediným respondentem, což ve výsledku znamená, že každá jeho odpověď má značnou 
váhu).  Nejvyššího podílu kladného hodnocení je dosaženo u kategorie 51 – 60 let, kdy jediný 
respondent označil nabídku pracovních příležitostí za dobrou.  

Graf 14: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 

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

15 - 17 let

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení je oblastí v mikroregionu s relativně kladným 
hodnocením. Přibližně 41 % respondentů zvolilo možnost výborná nebo dobrá a čtvrtina 
dotazovaných ji označila jako průměrnou.  Odpovědi strukturované podle věku respondentů nám 
prozrazují velké odlišnosti mezi jednotlivými skupinami obyvatel. U části skupin obyvatel je patrná 
převaha pozitivního hodnocení nad negativním, u jiných věkových kategorií dochází k opačné situaci. 
Absolutně nejvyšší míra spokojenosti je patrná u obyvatel ve věku 41 – 50 let, pozitivní hodnocení 
dosahuje 68 %, pouze jediný dotazovaný zvolil negativní hodnocení. Dostupnost pozemků pro 
výstavbu a bydlení negativně vnímají respondenti ve věku 51 – 60 let, kde se podíl odpovědí 
pohybuje nad 50 %.  

Graf 15: Hodnocení kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení podle věku respondentů očištěné o 
odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná
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Graf 16: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 

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

Dostupnost pozemků pro výstavbu a
bydlení

Nabídka pracovních příležitosti

Nabídka příležitostí pro podnikání

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

3E Ostatní 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 82 - 84 respondentů (viz 
tabulka 5). Nejvíce dotazovaných obyvatel Jemnického mikroregionu se nedokázalo vyjádřit 
ke kategorii týkající se možnosti účastí na rozvoji regionu, z celkových 6 respondentů zvolilo možnost 
nevím, nedokáži se vyjádřit 13 z nich (7 %). 

 
Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a návštěvníky 
regionu 5 6,0 23 27,7 35 42,2 17 20,5 1 1,2 2 2,4 83 

Bezpečnost 8 9,5 44 52,4 26 31,0 4 4,8 1 1,2 1 1,2 84 
Informovanost o dění v regionu, 
poskytování informací 9 10,7 33 39,3 38 45,2 3 3,6 0 0,0 1 1,2 84 

Možnost účasti na rozvoji regionu 2 2,4 28 34,1 41 50,0 4 4,9 1 1,2 6 7,3 82 

Zájem lidí o život v regionu 0 0,0 20 24,1 36 43,4 19 22,9 3 3,6 5 6,0 83 

 

Z grafu 18 je patrné, že u velké většiny kategorií nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním 
(vyjma kategorie zájem lidí o život v regionu), naopak u většiny z nich dosahuje kladné hodnocení 
minimálně třetinového podílu. Nejvíce respondentů je spokojeno s bezpečností ve městě, 10 % 
dotazovaných zvolilo možnost výborná a 52 % možnost dobrá. Bezpečnost jako negativum vnímalo 
pouze 6 % obyvatel. Z hlediska odpovědí podle věku respondentů je patrná převaha kladného 
hodnocení u všech věkových skupin. Nejvyšší míra spokojenosti je u obyvatel ve věku 31 – 40 let, kdy 
více než 80 % respondentů hodnotilo bezpečnost pozitivně. U skupiny respondentů ve věku 18 – 30 
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let je zaznamenán nejvyšší podíl hodnocení výborná (více než pětina dotazovaných) a zároveň se 
jedná o obyvatele s nejvyšším podílem negativního hodnocení, které dosahuje 14 %. Společně 
s respondenty ve věku 41 – 50 let se jedná o jediné 2 skupiny dotazovaných, u kterých bylo 
zaznamenáno negativní hodnocení.  

Graf 17: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se 
vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná
 

Zájem lidí o život v regionu je kategorií s nejvyšším podílem negativního hodnocení. Přibližně 27 % 
respondentů zvolilo hodnocení podprůměrná nebo špatná. Ve výsledku se ovšem jedná o kategorii, 
které je hodnocena spíše průměrně až podprůměrně, možnost průměrná zvolilo celkem 44 % 
dotazovaných. Struktura odpovědí podle věku respondentů prozrazuje relativně velké rozdíly mezi 
jednotlivými skupinami obyvatel. Lidé ve věku 31 – 40 let považují zájem lidí o život v regionu za 
jednu z nejhorších kategorií, podíl negativního hodnocení se pohybuje okolo 50 % (42 % zvolilo 
možnost podprůměrná a 8 % nedostatečná/špatná). Dotazovaní ve věku 15 – 17 dosahují podílu 
negativního hodnocení 100%, nicméně je nutné podotknout, že se jedná o jediného respondenta, u 
kterého každá odpověď hraje velkou roli. Naopak nejstarší věková kategorie hodnotí zájem lidí o život 
v regionu nejpozitivněji, podíl kladně hodnotících odpovědí se pohybuje okolo 44 %.  

Graf 18: Hodnocení kategorie zájem lidí o život v regionu podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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123 

Relativně pozitivně je vnímána i informovanost o dění v regionu a poskytování informací, možnost 
výborná nebo dobrá zvolilo 50 % respondentů a 45 % hodnotí tuto kategorii jako průměrnou. 
Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu je kategorií s relativně velkým podílem negativního 
hodnocení (22% podíl na všech uvedených odpovědích), nicméně převažuje pozitivní hodnocení nad 
kladným (přibližně o 12 p. b.). 

Graf 19: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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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 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 84 respodentů. Z grafu 20 je patrné, že větší část dotazovaných 
obyvatel mikroregionu je zaměstnána nebo studuje mimo místo svého bydliště. Přibližně 71 % 
respondentů pravidelně cestuje za prací či vzděláním do jiné obce.  

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednoznačně osobní 
automobil, který využívá celkem 50 respondentů (60% podíl na všech vyjíždějících dotazovaných) a na 
druhém místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (5 %). Naopak nejméně 
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využívaným prostředkem je vlak (pouze jediný respondent) a žádný z dotazovaných do práce nebo 
školy mimo město pravidelně nechodí pěšky.  

Graf 20: Celkové hodnocení otázky č. 4 

 

 

3.5 Co konkrétně Vám ve Vašem regionu chybí nebo co by se mělo změnit 
k lepšímu? 

V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci v Jemnickém mikroregionu, 
především uvést nedostatky nebo problémy, které by měly být řešeny. Na tuto otázku odpovědělo 
22 dotazovaných obyvatel mikroregionu, kteří uvedli celkem 25 odpovědí. V průměru tak připadá 
1,5 odpovědi na respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor přibližně 26% dotazovaných, 
celkem 62 respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpoveď neuvedlo.  

Tabulka 6: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpověď Četnost 

pracovní příležitosti 7 

sportovní vyžití 5 

trávení volného času 5 

dopravní infrastruktura 3 

kultura 3 

veřejná hromadná doprava 2 

obchody/služby 2 

oblast vzdělávání 2 

dostupnost dotací 2 

bezbariérové vstupy 2 

bezpečnost 1 

vzhled mikroregionu 1 
pozemky pro novou výstavbu 1 

turismus 1 

28%

3%

5%
4%

59%

1%

Nedojíždím

Dálkovým autobusovým spojem

Hromadnou autobusovou
dopravou

Na kole

Osobním automobilem

Vlakem
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Jak už v celém textu několikrát zaznělo, mikroregionem rezonuje problematika spojená 
s nedostatečným množstvím pracovních příležitostí. Celkově byla tato odpoveď u otázky č. 5 uvedena 
7krát, jedná se tedy o nejčastěji uváděnou odpověď u této otázky.  Největším problémem, který mají 
respodenti s nezaměstnaností spojený, je samozřejmě nedostatečný počet vhodných pracovních 
příležitostí.  

V oblasti sportovního vyžití a trávení volného času se vyskytlo shodně celkem 5 odpovědí. 
Respondenti v oblasti sportu spatřují největší problém především v absenci krytého bazénu a rádi by 
uvítali výstavbu víceúčelové haly v regionu. Nespokojenost s nabídkou aktivit pro trávení volného 
času byla především ve spojitosti s nedostatečným počtem dětských hřišť a malým počtem aktivit pro 
seniory a důchodce.  

Dotazovaní dále uvádějí například nespokojenost s dopravní infrastrukturou (je poukazováno na 
kvalitu místních komunikací), kulturním vyžitím, veřejnou hromadnou dopravou, místními obchody a 
poskytovanými službami, případně nespokojenost v oblasti vzdělávání.   
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území Jemnického mikroregionu v průběhu měsíce sprna 
a září roku 2014, měli obyvatelé regionu možnost se vyjádřit k současnému stavu, včetně podání 
návrhů na jeho zlepšení. Celého dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 84 respondentů, kteří 
odpovídali na otázky týkající se jednotlivých aspektů života v mikroregionu. 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 mikoregionu.  

Přednosti života v mikroregionu zkoumala otázka č.1, kdy respondenti byli dotazováni v podobě 
výběru pozitiv, které shledávají na životě právě na území regionu. Pro většinu respondentů jsou 
největšími devizami okolí, vzhled, historii a tradice regionu (jedná se téměř o čtvrtinu uvedených 
odpovědí) a dále pak s 15% podílem se jedná o životní prostředí a čistotu obcí regionu. Za další 
přednosti dotazovaní vybrali kvalitu a dostupnost základních škol (9% podíl) a kvalitu a dostupnost 
mateřských škol (8 %). 

Otázka číslo 2 zkoumala opačnou stranu života v Jemnickém mikroregionu, respondenti měli vybrat 
negativa, která spojují s životem v regionu. Největší probléme, podle reprezentativního vzorku 
dotazníkového šetření, je spojen s nezaměstnanostní a s pracovními příležitostmi, kdy celkem 28 % 
odpovědí získala právě možnost množství pracovních příležitostí a 13 % kategorie nabídka příležitostí 
pro podnikání. Dalším problém, který se negativně odráží v názorech obyvatel mikroregionu na život 
v něm, je především nedostatečná bezpečnost v regionu (12 %) a obslužnost hromadnou dopravou 
(s 9 % podílem odpovědí). 

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

V oblasti Dopravy a technické infrastruktury je nejpozitivněji vnímána kategorie dostupnost internetu, 
kterou 71 respondentů označilo za kladnou (odpovědi výborný a dobrý). V tomto případě se jednolo 
o spokojenost celkem 86 % dotazovaných. Další kladné hodnocení získala kategorie stav technické 
infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu s podílem 48 % pozitivních odpovědí. Naopak 
nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy 38 % respondentů označilo obslužnost hromadnou 
dopravou za nedostatečnou a stejný podíl respondentů hodnotil negativně kvalitu místních 
komunikací a silnic.  

V oblasti Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a dostupností (včetně 
dostatečného počtu míst) základního vzdělávání, pro který se vyslovilo celkem 87 % z nich, a 
s kvalitou a dostupností předškolního vzdělávání (70 %). V pozitivním smyslu byla hodnocena i kvalita 
sociální péče. Naopak nejméně spokjeni jsou respondenti se nabídkou aktivit pro trávení volného 
času pro dospělé,  41 % respondentů hodnotilo tuto kategorii jako negativní a 37 % jako průměrnou. 
Kvalita a dostupnost zdravotní péče  jsou kategoriemi vnímanými relativně pozitivně, převužje kladné 
hodnocení nad negativním, nicméně u obou kategorií je velký podíl odpovědí s hodnocením 
průměrná.   
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Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech kategorií 
z této oblasti se spokojenost pohybuje nad 70 % mezi všemi respondenty. Nejvíce si dotazovaní cení 
čistoty ovzduší, 88% podíl odpovědí, a velice spokojeni jsou s možností separade odpadu (dostupností 
kontejnerů a místy na oddělený sběr využitelných složek odpadů), s téměř 81% podílem.  

V sekci Bydlení a zaměstnanost se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této oblasti 
vyskytují nejhůře hodnocené kategorie mikroregionu. Nabídku pracovních příležitostí negativně 
hodnotlilo celkem 82 % respondentů a zároveň pouhé 1 % tuto kategorii hodnotilo kladně. Negativně 
vnímána je i nabídka příležitostí pro podnikání (20 % dotázaných ohodnotilo jako průměrné a 
58 % jako nevyhovující). Hodnocení dostupnosti pozemků pro výstavbu a bydlení je spíše průměrné až 
nadprůměrné,  41 % respondentů tuto kategorii považuje za pozitivní a čtvrtina dotazovaných ji 
ohodnotila jako průměrnou. 

V oblasti Ostatní byla hodnocena především bezpečnost, infrastruktura pro návštěvníky a turisty 
regionu a vztah občanů k regionu. Největší počet respondentů je spokojen s bezpečností v Jemnickém 
mikroregionu (celkem 62 % ji označilo za výbornou nebo dobrou) a polovina dotazovaných je 
spokojena s informovaností o dění v regionu a poskytováním inforamcí. Největší negativa jsou 
spatřována v kategorii zájem lidí o život v regionu (negativně se vyjádřilo celkem 27 % respondentů).  

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelná dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 
případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně 29 % dotazovaných nepracuje nebo 
nestuduje mimo místo svého bydliště a z přibližně 71 % vyjíždějících jich nejvíce využívá osobní 
automobil (60 %) a hromadnou autobusovou dopravu (5 %) pro cesty mimo obec bydliště.  

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit, co mu v regionu schází, případně co by se 
mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo přibližně 26 % respodentů, tedy 22 obyvatel. Nejčastěji 
byla zastoupena problematika spojená s pracovními příležitostmi (7 odpovědí), především 
s nedostatečným počtem pracovních míst. Dále se v odpovědích vyskytovala problematika 
sportovního vyžití v mikroregionu (spojena především s vybudováním nových sportovišť), 
nedostatečná nabídka aktivit pro trávení volného času (nedostatečný počet volnočasových aktivit pro 
seniory a malý počet dětských hřišť) a nespokojenost s dopravní infrastrukturou (je poukazováno na 
kvalitu místních komunikací) a kulturním vyžitím.  
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SWOT ANALÝZA  
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SWOT analýza je analyticko-prezentační metodou, sloužící zejména pro utřídění nabitých poznatků a 
také jako platforma pro diskusi s  

Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 

Silné stránky 
Dobrá kvalita ovzduší (možnost zhoršení za specifických podmínek zejména v zimních měsících) 
Komunikace II/152 propojuje Jemnici s dalším významným městem Regionu Renesance – Slavonicemi  
Silnice II/408 propojuje mikroregionu s Dačicemi  
Železniční trať číslo 243, která spojuje město Jemnice s Moravskými Budějovicemi od roku 1996 prohlášena kulturní 
památkou 
Využití železniční trati pro kulturní a turistické účely 
V Jemnici během dne 71 spojů veřejné dopravy  
Zastoupení cyklotras neregionálního významu  
Většina (28 z 30) obcí mikroregionu je plynofikována 
Nadprůměrný podíl domů napojených na vodovod - existující veřejný vodovod je ve dvou třetinách obcí, ve zbývajících obcí 
je v záměru výstavba či napojení na již existující vodovod (s výjimkou nejmenších obcí mikroregionu)  
Systém sběru a třídění odpadu 

 

Slabé stránky 
Převažující silnice II. a III. třídy,  
Spíše horší napojení na celostátní síť silnic vyšších tříd (dálnice D1 je vzdálena cca 49 km od severní hranice mikroregionu) 
Železniční trať bez pravidelné osobní dopravy (od 31. 12. 2010) 
Špatná dopravní obslužnost (zejména menších obcí mikroregionu) 
Nízká provázanost spojů – nedostatečné přestupní vazby 
Potřeba investic do rozvoje dopravní infrastruktury – špatná kvalita silnic 
Podprůměrný podíl domů napojených na ústřední topení obce, plynovod a kanalizační síť (ve srovnání s ČR i Regionem 
Renesance) 
Na kanalizační síť je napojena jen zhruba čtvrtina obcí, u většiny nenapojených obcí se uvažuje o výstavbě kanalizační sítě 
pro splaškové vody  - vyšší poměr využití vlastního zařízení pro zachycení odpadu (jímky, žumpy) 
Tradice intenzivně využívané krajiny pro zemědělství s relativně malým počtem prvků ochrany přírody 
Nízký koeficient ekologické stability 

 

Příležitosti 
Potenciál a možnosti pro rozvoj bezmotorové dopravy (nízká intenzita dopravy, vhodná krajina) 
Zavedení integrovaného systému dopravy (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina) 
Zájem o odkup železniční trati č. 243 s možností znovuobnovení pravidelné osobní dopravy  
Rozvoj Jemnice jako přestupního uzlu mezi regionální a mikroregionální dopravou (směr Dačice, respektive Moravské 
Budějovice  
Cíl Kraje Vysočina zlepšit bezpečnost na pozemních komunikacích pro cyklistiky, dobudování a vybudování nových 
cyklostezek, lepší trasování cyklotras, podporu cyklistiky a zlepšení propagace 

 

Hrozby  
Zhoršování dopravní dostupnosti a obslužnosti obcí mikroregionu 
Zhoršování kvality podzemních i povrchových vod v důsledku nedostatečného či neexistujícího čistění odpadních vod v 
některých obcích či částech obcí 
Sezónní zhoršování kvality ovzduší v souvislosti s topnou sezónou (topení domácností levnými, neekologickými palivy) a 
intenzivní dopravou 
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Hrozby  
Degradace půd v důsledku intenzivní zemědělské činnosti 
Finanční náročnost budování dalších zařízení na čištění odpadních vod  
Zhoršování retenční schopnost půdy daná dlouhodobou intenzivní zemědělskou činností v krajině 
Zastarávání inženýrských sítí a potřeba investic do jejich modernizace a rekonstrukce 
Nedostatečné zdroje financování pro budování a údržbu technických sítí 
Vysoká administrativní náročnost projektů kofinancovaných z dotací 
Snižování rezidenční a podnikatelské atraktivity mikroregionu v důsledku nedostatečné technické infrastruktury 

 

Podnikání, trh práce a cestovní ruch 

Silné stránky 
Vysoký podíl aktivních subjektů v priméru (zemědělství) a sekundéru (průmysl, stavebnictví) 
Největší zaměstnavatelé pochází z oborů strojírenství a výroby  
Existence rozvojových ploch pro podnikání (při průmyslové zóně U Motorpalu, rozšířením o původní kasárna – zaneseno v 
ÚP)  
Zlepšování vzdělanostní struktury obyvatelstva 
Významnými zaměstnavateli co do výše počtu zaměstnanců na zaměstnavatele jsou vzdělávací instituce, poskytovatelé 
zdravotní a sociální péče a podniky z oboru doprava a skladování, a průmysl  
Čistá krajina vhodná pro provozování venkovních aktivit (cykloturistka, hipoturistika, pěší turistika atd.)  
Obce mikroregionu prochází v mnoha případech revitalizací, byly realizovány projekty na vybavení mobiliářem, obce 
působí upraveně a čistě  
Dobrá vybavenost obcí vlastními webovými stránkami  
Stálé expozice jsou nejčastěji spjaty s tématikou druhé světové války a poválečného soužití sousedních národů 
Možnost dalšího rozvoje vzdělávacích stezek v napojení na přírodní a kulturní atraktivity a s možností tematické 
diverzifikace (vč. například agrární tématiky) 
Přítomnost hipotras a zařízení pro hipoturistiku  
Hustá sít cyklotras, napojení na nadnárodní systém Greenways 
Historicky zavedené a úspěšné kulturní akce Barchan, Jemnická bitva, využití železniční trati pro turistické účely 
Turistické informační centrum (Jemnice), návštěvnické centrum v Polici a možnost prohlídek s průvodcem ve Vratěníně  
Četný výskyt památek – zámky, kostely, kaple, rotunda, židovské objekty (hřbitovy, synagoga)  

 

Slabé stránky 
Periferní poloha v rámci ČR, velká vzdálenost od ekonomických center a center zaměstnanosti 
Mírně klesající počet aktivních ekonomických subjektů  
Nadprůměrně vysoká úroveň nezaměstnanosti 
Rostoucí počet uchazečů o zaměstnání, kteří jsou nezaměstnáni déle než 24 měsíců 
Relativně nižší zastoupení osob zaměstnaných v oblasti služeb v terciárním sektoru  
Relativně vysoký podíl osob pracujících v prvovýrobě(13 %), který je téměř 5x vyšší než průměr České republiky – sezónní 
zvýšení nezaměstnanosti v zimních měsících 
Nepříznivá struktura obyvatel mikroregionu podle vzdělání 
Vysoká intenzita vyjížďky obyvatel za zaměstnáním mimo území „vlastních“ obcí  
Nízká prezentace a propagace mikroregionu jako turistické destinace  
Nízká míra využití webových stránek obcí ke kvalitní propagaci a informovanosti obyvatel i potenciálních návštěvníků obce 
a mikroregionu  
Muzejní činnost je koncentrována pouze do tří obcí mikroregionu: Jemnice, Mladoňovice, Dešná  
Nesystematizovaná informovanost o možnostech hipoturistiky  
Nízký počet subjektů certifikovaných v systému Cyklisté vítáni  
Pouze dvě oficiální koupaliště: Víceúčelová nádrž Jemnice a koupaliště v Kdousově  
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Slabé stránky 
Relativně nízký počet ubytovacích zařízení  
Nízká kvalita ubytovacích zařízení, nabídka pro méně náročné klienty 
Stravovací zařízení často zaměřena spíše na uspokojování poptávky místních obyvatel 
Roztříštěnost dojezdových center a existence vnitřních periférií 
 
Příležitosti 
Blízkost rakouského trhu 
Propojení s Rakouskem – dvěma přechody na pozemních komunikacích III/409 a III/410 
Rozvoj PPP pro vytváření nových pracovních míst 
Rozvoj tematického cestovního ruchu – židovská tradice, tradice těžby stříbra, RAF, královské město Jemnice 
Rozvoj spolupráce a komunikace mezi podnikatelskou a veřejnou sférou 
Zachycení nových trendů v cestovním ruchu, např. vhodná krajina pro geocaching  
Využití zajímavých památek a objektů v okolí mikroregionu (Cornštejn, Fernštejn, Podhradské skály a další) 
Blízkost turisticky zajímavé oblasti Vranovska  
Podpora a dobudování dálkové trasy č. 26 Greenway, respektive vybudování cyklostezek v několika úsecích zmíněné trasy 
Cíl Kraje Vysočina zlepšit bezpečnost na pozemních komunikacích pro cyklistiky, dobudování a vybudování nových 
cyklostezek, lepší trasování cyklotras, podporu cyklistiky a zlepšení propagace 
Využití tradice zemědělské výroby v souvislosti s novými spotřebitelskými trendy  -domácí produkty, ekologické 
zemědělství, apod. 

 

Hrozby 
Zhoršování ekonomické situace v mikroregionu v důsledku globálních vlivů 
Prohlubování nezaměstnanosti oproti průměru České republiky 
Odchod kvalifikované pracovní síly z mikroregionu 
Odchod zaměstnavatelů spojený se špatnou dostupností  

 

Kvalita života 

Silné stránky 
Aktivní spolkový a společenský život i v menších obcích 
Existence domu s pečovatelskou službou v Jemnici a Budíškovicích 
Aktivita mateřských a základních škol v oblasti veřejného života a trávení volného času  
Zkušenost škol s realizací a účastí v projektech spolufinancovaných z fondů EU 
Realizace projektů revitalizace či obnovy kulturních domů, veřejných prostranství i sportovišť v obcích mikroregionu 
Multifunkční využívání kulturních domů  
Přítomnost základních škol (Lubnice, Budkov) poskytující vzdělávání žákům se speciálními potřebami 
Dostupné kapacity předškolního a základního vzdělávání – většina poskytovatelů není 100% vytížena  
Přítomnost dětského domova (Jemnice, Budkov)  
Přítomnost Domu dětí a mládeže (Jemnice) 
Přítomnost výjezdové základny – výjezdová záchranná služba Kraje Vysočina a hasiči (s nepřetržitým provozem 24 hodin 
denně) 
Hojné zastoupení požárního sportu 

 

Slabé stránky 
Nízká (výrazně podprůměrná) hustota zalidnění 
Správní roztříštění na území 3 krajů 
Klesající počet obyvatel daný jak nízkým počtem narozených, tak záporným migračním saldem 
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Slabé stránky 
Výrazný proces stárnutí obyvatelstva 
Absence zařízení poskytujících speciální formy práce s dětmi (např. Montessori apod.) 
V území není pracoviště Pedagogicko psychologické poradny pro žáky a rodiče 
Absence poskytovatelů vyšších stupňů vzdělávání 
Zhoršená dostupnost zdravotnických zařízení, vč. zařízení s lůžkovou péčí 
Koncentrace poskytovatelů sociálních služeb do centra mikroregionu, města Jemnice 
Omezené spektrum nabídky sociálních služeb – služby zaměřeny prakticky pouze na seniory, osoby v tíživé životní situaci, 
osoby se závislostí a chronicky nemocné osoby  
Malá kapacita pobytových sociálních služeb 
Dopravní hřiště v Jemnici ve špatném stavu 

 

Příležitosti 
Poskytování specializovaných sociálních a zdravotních služeb v souvislosti s psychiatrickou léčebnou v Jemnici 
Spolupráce obcí mikroregionu v propojování nabídky volnočasových aktivit 
Propagace individuálního přístupu ve školách s menším počtem žáků   

 

Hrozby 
Prohlubování negativních demografických trendů 
Snižování koupěschopnosti obyvatelstva a s tím související snižování dostupnosti soukromých služeb 
Zhoršení dostupnosti veřejných služeb v souvislosti se špatnou dostupností a obslužností obcí mikroregionu   
Intenzifikace odchodu zejména mladších věkových kategorií obyvatel z mikroregionu do atraktivnějších oblastí 
Centralizace veřejné správy a administrativy 
Nedostatek zdravotnického personálu (odchod stávajících kapacit do důchodu a problém s jejich nahrazením) 
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STRATEGIE ROZVOJE – NÁVRHOVÁ ČÁST 
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Struktura návrhové části Strategie rozvoje Jemnického mikroregionu vychází z poznatků získaných 
prostřednictvím analýzy mikroregionu, jejíž data byla získána z veřejně dostupných datových zdrojů, 
průzkumem názoru obyvatel v dotazníkovém šetření a prostřednictvím strukturovaných rozhovorů 
s klíčovými aktéry veřejné a podnikatelské sféry v centru mikroregionu, Jemnici. Na základě těchto 
zdrojů vznikla SWOT analýza, která se stala základním vstupem pro vytvoření následujícího 
návrhového skeletu.  

1 Základní východiska  

Nepřehlédnutelným znakem mikroregionu je jeho dvojitá „perifernost“: 1. nachází se při hranici 
České republiky s Rakouskem v podstatné vzdálenosti od hlavních rozvojových os a 2. sdružuje de 
facto periferní oblasti tří krajů (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj), na jejichž hranici se 
nachází.  

Jemnický mikroregion se vyznačuje malebnou krajinou, nicméně bez významnějších krajinných prvků. 
Na území se nachází sedm přírodních rezervací, respektive památek. V podstatě zde absentují 
výrazné přírodní atraktivity využitelné pro rozvoj cestovního ruchu v území. Pro Jemnicko je také 
charakteristické hojné využití krajiny pro zemědělství (téměř 70 % rozlohy zabírá zemědělská půda). 
Navzdory tomu, přírodu a krajinu Jemnicka můžeme definovat jako osobitou, kompaktní, poklidnou a 
příjemnou. Díky nižšímu stupni zalesnění působí krajina také velmi otevřeně. Vlídný charakter krajiny 
se promítá i do města Jemnice, jež na své návštěvníky může působit přívětivým a poklidným dojmem.  
I tak však Jemnice dokáže bez obtíží poskytnout kulisu kulturním akcím moderních uměleckých 
forem, i když její hlavní kulturní akcí jsou historické slavnosti Barchan.  

Poklid mikroregionu bezesporu reflektuje i skutečnost, že se nenachází v těsné blízkosti páteřní 
silniční sítě České republiky (vzdálenost z D1 je cca 40 kilometrů). Na území regionu se nachází silnice 
II. a III. třídy. To obecně limituje průmyslový rozvoj. Na druhou stranu lze tuto skutečnost hodnotit 
jako jakousi bariéru výraznějšího zhoršení životního prostředí vlivem rozvoje průmyslové činnosti. 
Jemnicko si pro své aktivity může řízeně zvolit jiný směr, např. podporovat stávající a již zavedené 
podnikatelské subjekty. Ačkoliv území Jemnického mikroregionu je obsluhováno veřejnou 
autobusovou dopravou, zhoršená dopravní dostupnost snižuje atraktivitu mikroregionu pro 
rezidenční bydlení. Územím vede jednokolejná železniční trať č. 243 (Moravské Budějovice – 
Jemnice). Ta není pro osobní dopravu využívána od roku 2010, od roku 1996 je kulturní památkou. 
Osud jednokolejné trati je od roku 2011 předmětem zájmu měst Jemnice, Moravské Budějovice i 
zájmových spolků a nadšenců. Trať je sezónně využívána pro akce zaměřené na podporu spolkového 
života a cestovního ruchu a nárazově též pro nákladní dopravu. Příležitostí mikroregionu je stále se 
rozvíjející síť cyklotras, hipotras a tras pro pěší, jež lze zužitkovat v rozvoji cestovního ruchu. 
Mikroregion sousedí s oblastmi, jež jsou obecně vnímány jako turisticky atraktivní destinace. 
Propojením s těmito oblastmi a cílenou propagací může Jemnicko uspět v získávání nových 
návštěvníků a turistů.   

Jemnický mikroregion se potýká s odchodem obyvatelstva. I zde platí, že z Jemnického mikroregionu 
zpravidla odchází mladší a vzdělanější osoby. Je tedy nutné přijmout taková opatření, která pomohou 
tento trend zmírnit či dokonce obrátit, a využít k tomu veškerý dostupný potenciál. Je zřejmé, že 
venkovské oblasti se vyznačují jinými kvalitativními aspekty života, než města. Každý má navíc jiné 



 

135 

preference. Podpora proto musí být systematicky zaměřena na několik zásadních aspektů kvality 
života, jakými jsou: dostupnost a kvalita služeb, dostupnost kvalitního vzdělání, možnost pracovního 
uplatnění a rozvoje kariéry, vhodné bydlení, spektrum nabídky volnočasových aktivit, kulturních a 
společenských událostí, zavádění moderních technologií a aplikace soudobých poznatků, bezpečnost 
apod. Z toho vyplývá vysoká tematická provázanost priorit této strategie, neboť jejich jednoznačným 
společným strategickým (nejvyšším) cílem je zlepšení životních podmínek v mikroregionu. Mladí lidé, 
kteří nutně odchází za vzděláním do měst, musí být motivováni k návratu a musí jim být nabídnuty 
kvalitní podmínky pro život. Na druhou stranu, ti kteří zde žijí, mají „o své území“ zájem, jak dokládá 
existence řady zájmových spolků a sdružení a množství jejich aktivit zaměřených na podporu 
spolkového života, rozvoje kultury i organizace akcí pro cestovní ruch.   

2 Úloha, funkce a možnosti řízení mikroregionu  

Mikroregion (obecně) je jednotkou velmi specifickou. Nejde o jednotku správní, což je zároveň jejich 
limitem, ale na druhou stranu to mikroregionům poskytuje značnou míru nezávislosti konání (i když 
zpravidla bohužel limitovanou finančními zdroji). Mikroregionu je možné připsat řadu konkrétně 
definovaných funkcí, jež jsou specifikovány níže. V návaznosti na ně je pak možné definovat konkrétní 
aktivity a opatření, které mohou být řízeny a realizovány z úrovně mikroregionu. Většina funkcí 
mikroregionu přirozeně reflektuje příčinu vzniku mikroregionu a v podstatě naplňuje jeho podstatu.  

Zásadní funkce Jemnického mikroregionu v jeho řízeném rozvoji  

Komunikační a koordinační – mikroregion se skládá z 30 obcí, jejichž rozpočty jsou v zásadě 
limitované. Komunikační platforma je vhodným nástrojem pro sdílení informací a vzájemnou 
koordinaci činností s cílem maximálně využít silné stránky a příležitosti jednotlivých obcí 
mikroregionu. 

Iniciační – díky dobré informovanosti o území a znalosti potřeb může mikroregion iniciovat potřebné 
aktivity a projekty a je-li to možné, podílet se na jejich vzniku a realizaci.  

Motivační – mikroregion může být zprostředkovatele podpory a pomocí příspěvků motivovat ostatní 
subjekty k realizaci konkrétních podporovaných aktivit a projektů. 

Kontrolní – z pohledu nezávislého subjektu může mikroregion působit jako poskytovatel zpětné vazby 
a včas indikovat případné střety zájmů nekoordinovaných rozvojových činností.  

Konzultační a informační – data na mikroregionální úrovni mohou být cenná zejména pro podnikatele 
a rozvoj jejich činností a trhů. K této funkci náleží také zpracování této strategie, jež dostupnou 
formou shrnuje základní data o území a následně stanovuje cíle, priority a aktivity rozvoje 
mikroregionu. 

Reprezentační – mikroregion může sloužit jako společná reprezentační platforma s cílem sdružit 
nabídku v mikroregionu tak, aby zde turisté strávili delší čas a byli dobře informováni o zdejší 
nabídce.  
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Hodnotící a analytická – realizovaná opatření musí být objektivně hodnocena a analyzována s cílem 
shromáždit podklady pro další rozhodování, a informace, které mohou být poskytnuty třetím 
osobám.  

Akumulační a poradenská – na úrovni mikroregionu je bezesporu možné akumulovat informace o 
konkrétních projektech a akcích (např. obcí). Ty mohou v budoucnu dále posloužit obcím, jež se 
ocitnou v obdobné situaci (např. realizace určitého investičního projektu). Mikroregion může 
subjektům na svém území poskytnout informace a poradenství založený na principu learning by 
doing.  

Finanční – za určitých podmínek může být mikroregion příjemcem, příp. distributorem finančních 
prostředků, a to zejména ve vztahu k Iniciativě LEADER formalizované v Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020. Jejím smyslem je distribuce finančních prostředků na základě dokonalé znalosti 
předmětného území a využití přístupů zdola-nahoru na úrovni místních akčních skupin.  

Z hlediska úspěchu strategie je vhodné se zaměřit na fungování a vnímání mikroregionu jako 
platformy výše uvedených funkcí pro ostatní aktéry rozvoje území (obce, podnikatele, neziskové 
organizace atd.), jež může být výrazně podpořeno vznikem Místní akční skupiny. Mikroregion může 
prostřednictvím dobrého plnění svých funkcí zaujmout významnou roli nad úrovní obcí a měst. 
Partnerem tak může jak pro představitele obcí, tak pro obyvatele a podnikatele na svém území, a 
může se tak stát velmi významnou institucí.  

3 Shrnutí  

Ze SWOT analýzy Jemnického mikroregionu je zřejmé, že je zde možné definovat početné silné 
stránky a příležitosti pro rozvoj území. Jejich podporou a využitím může mikroregion dosáhnout 
rozvoje svých unikátních a individuálních výhod, potlačit negativní trendy a jevy a získat celkově 
výraznější pozici na mapě České republiky s ohledem na svá specifika. Pro Jemnicko přitom bude 
vhodné zachovat si svoji tvář a zvolit takovou strategii, která bude rozvíjet jeho jedinečnost. Návrh 
strategie pro Jemnický mikroregion tedy vychází z poznatků sumarizovaných ve SWOT analýze, což 
umožní stanovit hlavní pilíře jeho dalšího řízeného rozvoje.  

Ke specifickým a unikátním východiskům, jež formují návrh skeletu rozvojové strategie Jemnického 
mikroregionu, patří: 

• Periferní poloha v rámci České republiky 
• Bezprostřední okolí mikroregionu (zejména význam a atraktivita okolních sídel – Telče, 

Slavonic, oblasti Vranovska a spol.) 
• Přítomnost ve správním území tří krajů (Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj) 
• Jedinečný ráz krajiny a přírody s velkým významem zemědělství (a to jak z hlediska 

ekonomiky, tak krajinného rázu)  
• Význam města Jemnice a historická přítomnost slavností Barchan a tématiky Royal Air Force 

(RAF) 
• Propojení regionu s tématikou dění za druhé světové války a po jejím skončení  
• Nabídka pouze předškolního a základního vzdělávání, navíc při klesajícím počtu žáků   
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4 Strategická vize Jemnického mikroregionu  

Jemnicko… pohladí Vás po duši!  

Jemnický mikroregion je regionem s příjemným prostředím, kde si každý může svůj život užít plnými 
doušky, a ne jen sledovat, jak mu den za dnem protéká mezi prsty. Jemnicko je svébytné, osobité a 
sebevědomé. Rozvíjí se v souladu s potřebami svých obyvatel a v duchu moderních trendů a 
technologií. Jemnicko nabízí zázemí, prostor a čas pro vše, co člověk potřebuje pro svůj spokojený 
život.  
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5 Prioritní oblasti a cíle Jemnického mikroregionu  

Z pohledu do předchozí strategie z roku 2001 je zřejmé, že většina rysů mikroregionu je 
dlouhodobého charakteru. Zejména přetrvávání určitých problémů znamená, že je velice obtížné 
takové oblasti řídit nebo alespoň ovlivňovat. Na druhou stranu je dobré, že jsou tyto determinanty 
velmi dobře známy, a že na ně může nový návrh strategie plynule navázat a dále rozvíjet potřebné 
aktivity.  

Níže navržený strategický skelet proto vedle aktuální situace (tak, jak je popsána v analytické části) 
reflektuje také strukturu předcházející Strategie rozvoje Jemnického mikroregionu. Tento návrh je 
také determinován nutnou snahou o zachování kontaktu s realitou23 a zároveň o dodržení potřebné 
vyváženosti mezi potřebou obecnosti a zároveň potřebou dostatečné konkrétnosti24.  

                                                        
23 Ve strategii nejde o stavění vzdušných zámků  
24 Což je v zásadě věčná obtíž všech strategických dokumentů.  
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Obrázek 13: Schéma priorit a opatření Strategie rozvoje Jemnického mikroregionu 
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5.1 Priorita 1 Rozvoj technické infrastruktury  

Strategický cíl: Dosáhnout zlepšení stavu technické infrastruktury obcí mikroregionu zejména 
s ohledem na jejich lepší dostupnost a propojení s okolním územím a městy 

Zacílení a základní logika priority 

Jemnický mikroregion se potýká s nedostatky vyplývajícími zejména z jeho periferní polohy, a to jak 
v rámci České republiky a jednotlivých dotčených krajů, tak z hlediska absence významnějšího 
rozvojového centra. To se podepisuje zejména na rozvoji fyzické infrastruktury, ale také na 
obslužnosti území. Je totiž zcela typické, že kraje, jež jsou majiteli silnic (mimo obecních komunikací), 
směřují své omezené investiční prostředky do méně periferních, více ekonomicky výkonných a „po 
investicích hlasitěji volajících“ oblastí. Menší obce mají v tomto ohledu velmi ztíženou situaci a hůře 
„konkurují“ významnějším sídlům v boji o tyto investice.  

Obdobné je to v případě obslužnosti území. Jemnický mikroregion se nachází mimo klíčové trasy, 
absentuje zde také sídlo většího ekonomického významu (např. s přítomností velkého 
zaměstnavatele, producenta apod.) s napojením na velká a správní sídla, jež by dodala argumentům 
pro zlepšení obslužnosti dostatečné váhy.  

Nižší dění v mikroregionu naznačují také klesající tendence počtu vozidel na silničních komunikacích. 
Mezi lety 2005 až 2010 v podstatě na všech komunikacích poklesl provoz. S jedinou výjimkou, a to 
silnice II/152, která je jakousi spojnicí (vedoucí v ose východ-západ) mezi městy Jihočeského a 
Jihomoravského kraje, a která vede z Nové Bystřice přes Slavonice, Jemnici, Moravské Budějovice, 
Moravský Krumlov do Brna. Z hlediska mikroregionu je doprava na této silnici přes jeho území 
zejména tranzitního charakteru.  

Na Jemnicku také dochází k postupnému zlepšování inženýrských sítí, ve kterém je však nezbytně 
nutné dále pokračovat. Současné statistiky vypovídají o nadměrném podílu domů napojených na 
vodovod, přičemž veřejný je vybudován ve dvou třetinách obcí. S výjimkou nejmenších obcí je 
žádoucí jej budovat i v obcích, kde v současné době absentuje.  

O poznání horší situace je na Jemnicku v případě napojení domů na kanalizační síť a počtu čistíren 
odpadních vod. Počet ČOV v záměru (11) značně převyšuje počet ČOV v provozu (5). Nejlépe je na 
tom Jemnický mikroregion s plynofikací a napojením domů na ústřední topení obce. V obou těchto 
ukazatelích je na tom mikroregion hůře než Česká republika jako celek, Kraj Vysočina i Region 
Renesance. Tyto skutečnosti se mohou postupně, nebo v důsledku nahodilých událostí, projevit 
zhoršením kvality životního prostředí. Přitom kvalitní životní prostředí a krajina jsou cennými atributy 
venkovských oblastí (a to zpravidla jak pro jejich obyvatele, tak pro návštěvníky, turisty).  

Součástí technické infrastruktury jsou dnes i sítě informačních technologií, respektive informační 
technologie jako celek. Jejich význam stále roste a neexistuje důvod, proč by měly venkovské oblasti 
v tomto hledisku zaostávat. Naprostá většina obcí provozuje vlastní webové stránky, jež nabízí četné 
možnosti využití zejména pro informovanost, komunikaci a propagaci. Důležité však je směřovat 
podporu nejen do vzniku technických předpokladů, ale také do dovedností a znalostí o jejich 
fungování a možnostech jejich využití, bez kterých technika „neožije“ a nemůže přinášet potřebné 
efekty (a to jak pro obyvatele, tak návštěvníky, podnikatele atd.). Možnost kvalitního připojení 
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k internetu je navíc dnes součástí hodnocení kvality života ze strany většiny obyvatel. Důležitost 
přitom stoupá nejen u osob v předproduktivním a produktivním věku, ale také u seniorů.  

Opatření Priority 1 se zaměřují na takové aktivity, jež se dotýkají všech výše uvedených aspektů 
rozvoje života v mikroregionu ve vztahu k rozvoji fyzické (technické) infrastruktury.  

Opatření 1.1 Zkvalitnění a modernizace dopravní sítě 

Cíl opatření 

Zlepšit kvalitu silnic a tím zajistit lepší dosažitelnost služeb pro obyvatele a vyšší atraktivitu území pro 
návštěvníky a turisty. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Kvalitní dopravní síť je nezbytná pro rozvoj rezidenční, produkční i volnočasové (rekreační) funkce 
venkovského prostoru. Opatření se tedy zaměřuje na zlepšení tohoto základního fyzického předpokladu 
udržení a zlepšování kvality života v Jemnickém mikroregionu. 

Aktivity  

• Podpora rekonstrukce silnic II. a III. třídy (trvalá spolupráce s kraji) 

• Rekonstrukce místních komunikací v zájmu propojení jednotlivých obcí a jejich částí  

• Budování dopravního napojení rozvojových ploch 

• Rekonstrukce a budování chodníků 

• Budování bezbariérových řešení dopravní infrastruktury 

 

Opatření 1.2 Zachování, případně zlepšení přiměřené dopravní obslužnosti a dostupnosti celého území 
mikroregionu 

Cíl opatření 

Eliminovat omezení obyvatel vyplývající z nižší obslužnosti území, případně jejich odliv zajištěním dostatečné 
obslužnosti území zejména pro osoby nemající možnost individuální automobilové přepravy. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Zhoršení dopravní obslužnosti území by bylo bezesporu výraznou bariérou pro realizaci opatření v ostatních 
prioritách. Dobrá obslužnost i dopravní dostupnost umožňují dojížďku za vzděláváním, zaměstnáním, 
veřejnými službami i podnikatelskými aktivitami. Navíc umožňuje dopravní spojení s jinými oblastmi ČR, díky 
čemuž může region získat nové návštěvníky a turisty.  

Aktivity 

• Podpora dopravního propojení s okolními (turistickými a správními) centry (např. Jihlava, Vranovsko, 
Telčsko, Moravské Budějovice, Třebíč apod.) prostřednictvím všech forem dopravy  

• Jednání s dopravci za účelem optimalizace dopravní obslužnosti obcí a lepší dosažitelnosti služeb  

• Podpora zavádění krajských integrovaných dopravních systémů (trvalá spolupráce s kraji) 

• Investice do vybavení a mobiliáře veřejné dopravy (zastávky, stanice, informace o jízdních řádech 
atd.) 
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Opatření 1.3 Modernizace a rozvoj technické infrastruktury (inženýrských sítí)   

Cíl opatření  

Pokračovat v budování, případně rekonstrukci inženýrských sítí a omezovat počet obcí, respektive domů a 
bytů s individuálním řešením. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se zaměřuje na nedílnou součást rezidenční funkce venkovského prostoru. Podporuje rozvoj 
inženýrských sítí, který je nutnou podmínkou rozvoje bydlení, ale i podnikání v mikroregionu.  

Aktivity 

• Budování a rekonstrukce zařízení pro čistění odpadních vod  

• Zvyšování napojení obcí na zařízení pro čistění odpadních vod 

• Dokončení plynofikace obcí mikroregionu spolu s napojením veřejných (obecních) budov 

• Budování kanalizace zejména v malých obcích  

• Zavádění veřejného vodovodu do všech obcí a jejich místních částí  

• Investice do rekonstrukce, údržby a rozvoje stávajících inženýrských sítí 

 

Opatření 1.4 Rozvoj informačních technologií 

Cíl opatření  

Zajistit kvalitní pokrytí a využití mikroregionu informačními technologiemi, a to jak z hlediska HW a SW, tak 
z hlediska dovedností jejich využití pro zvyšování kvality života obyvatel, podnikání a cestovní ruch. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Rozvoj informačních technologií je nutnou podmínkou zachování konektivity. Opatření se zaměřuje na 
podporu budování kvalitní datové sítě a služeb, ruku v ruce se znalostmi, jak je využívat (ve veřejné správě i v 
podnikání).  

Aktivity  

• Rozvoj veřejně přístupného internetu pro obyvatele i návštěvníky  

• Rozvoj a podpora zapojení obcí do informačních systémů krajů   

• Rozvoj dovednosti při využívání moderních informačních technologií (zejména, avšak nejen vedení 
menších obcí) 

• Zajistit lepší informovanost v mikroregionu a o mikroregionu s využitím informačních technologií 
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5.2 Priorita 2 Rozvoj podnikatelského prostředí, zemědělství a cestovního ruchu  

Strategický cíl 2.A Zajistit vhodné institucionální a infrastrukturní prostředí pro rozvoj podnikání 
nejen v oblasti malého a středního podnikání 

Zacílení a základní logika priority 

Pro Jemnický mikroregion je typický významný (nadprůměrný) podíl podniků a podnikatelů 
v primárním sektoru hospodářství, tj. zemědělství a lesnictví. Tomu odpovídá i podíl zemědělské půdy 
(70 % rozlohy). Ačkoliv zemědělské využití dává krajině mikroregionu osobitý charakter (působí 
kultivovaně a otevřeně s výhledy do dálky), má na druhou stranu i svá rizika.  

Další skutečností je velikostní struktura podniků. S výjimkou jediného zaměstnavatele (který má však 
sídlo v Jihlavě) zde působí malé a střední podniky (MSP). Jemnicko lze spojit s jedinou obchodní 
značkou, kterou je Jemča Jemnice25. Ztráta takových podniků by měla negativní ekonomicko-sociální 
efekty, proto je vhodné přijímat opatření k vytvoření podmínek pro (nejen) jejich rozvoj a udržení, a 
to i za cenu souvisejících negativ z hlediska udržitelného rozvoje26. 

V území byl v posledních letech (2010 – 2013) zaznamenán relativně stálý počet ekonomicky 
aktivních subjektů (cca 1 250). To může znamenat mnohé. S ohledem na ustálenost počtu subjektů 
můžeme usuzovat, že jde o počet blížící se nasycení současného trhu, který momentálně neumožňuje 
úspěšný vznik a rozvoj většího počtu dalších podnikatelských subjektů. V případě MSP to může 
souviset s jeho typickými nedostatky, tj.:  

• možnost působení zejména na lokálních trzích v důsledku omezených (zejména finančních) 
možností propagace,  

• nesnadný přístup k úsporám z rozsahu (s ohledem na malý objem produkce a často také 
individuální přístup),  

• nároky kladené na majitele, jež jsou zpravidla ve funkci vrcholného vedení, z hlediska nejen 
odborných, ale i manažerských a administrativních znalostí (a to v mnoha aspektech jako jsou 
daňové povinnosti, možnosti čerpání dotací, zaměstnávání atp.),  

• časová náročnost, sezónní vlivy, 
• dostupnost kvalifikované pracovní síly apod.  

Účelná podpora rozvoje podnikání tak musí nutně hledat dostupné nástroje ovlivňující výše popsané 
skutečnosti. Odměnou za takové konání bude naopak rozvoj a podpora klíčových pozitiv MSP, 
kterými jsou:  

• snižování nezaměstnanosti formou sebezaměstnávání a vytvářením pracovních míst, 
• tržní flexibilita podniků, které nejsou s ohledem na svoji velikost schopny „svázat se“ 

nadměrným využíváním cizích zdrojů (půjček, úvěrů), 
• schopnost zaměstnat mladší osoby bez praxe atd.  

                                                        
25 Značka není shodná s názvem podnikatelského subjektu. 
26 Např. rozvoj investičních ploch je z hlediska udržitelného rozvoje běžně hodnocen jako faktor silně působící na 
nerovnováhu binárního vztahu ekonomický rozvoj – životní prostředí. Zároveň však jde o často přijímanou „oběť“.  
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To vše také umožňuje snadnější přístup MSP k inovacím, jejichž rozvoj je brán jako všeobecně 
přijímaný fakt potvrzený četnými možnostmi podpory z veřejných prostředků.  

V porovnání se zdejším významem primárního sektoru a s významem terciárního sektoru vůbec 
vykazuje sektor služeb v Jemnickém mikroregionu velmi nízké hodnoty. To dokládá celková nabídka 
zdravotních a sociálních služeb, nabídka vzdělávání (viz Priorita 3) i nabídka služeb v cestovním ruchu. 
Služby v cestovním ruchu jsou v mikroregionu rozvinuty pod úrovní jeho potenciálu. Zlepšení situace 
však bude vyžadovat koordinovanou součinnost co největšího počtu aktérů, kterým by na oplátku 
mělo přinést efekty v podobě vyššího počtu návštěvníků a turistů, tj. finančních prostředků.  

Opatření 2.1 Odstraňování bariér rozvoje (nejen) malého a středního podnikání 

Cíl opatření  

Provádět takové činnosti, které povedou k odstranění známých bariér vzniku a rozvoje zejména malého a 
středního podnikání jakožto významného zaměstnavatelského sektoru Jemnického mikroregionu.  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Smyslem opatření je zajistit podmínky pro další rozvoj podnikání. Důležitá je jak podpora malých a středních 
podniků a fyzických osob – podnikatelů, tak podniků s vyšším počtem zaměstnanců, včetně těch nacházejících 
se u horní hranice kategorizace MSP. Důležité přitom je napomáhat diverzifikaci ekonomických činností, jež 
stabilizuje ekonomiku venkovských oblastí. K důležitým aktivitám zde patří i zavádění a podpora start-upů, tj. 
podmínek pro zahájení podnikání a zejména na podporu konkrétních podnikatelských myšlenek a záměrů 
inovativního charakteru. Takové opatření bude neméně důležité pro zamezení odlivu vzdělanějších a 
inteligentních osob, jež musí v současné době tuto pomoc vyhledávat ve vzdálených centrech.  

Aktivity  

• Podpora komunikace a společné propagace za účelem rozvoje trhu (z lokálního na regionální a dále)  

• Rozvoj vzdělávání a znalostí potřebných pro podnikání  

• Konzultační a informační podpora získávání finančních prostředků  

• Poskytování možné institucionální podpory vzniku a rozvoje MSP 

• Modernizace výrobní základny u větších podniků, zavádění nových technologií 

• Podpora hospodářských aktivit efektivně využívajících místní zdroje pracovních sil 

• Zvýšení zainteresovanosti obcí na podpoře drobného podnikání (např. zvýhodněný pronájem objektů 
v majetku obcí apod.) 

• Podpora drobného a živnostenského podnikání v terciárním sektoru v návaznosti na obsluhu obcí (tj. 
prodejny, občerstvení, restaurace apod.)  

• Podpora vzniku start-upů a inkubátorů 
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Opatření 2.2 Využívání dostupných rozvojových ploch 

Cíl opatření  

Zajistit praktické využití veškerých dostupných ploch pro podnikání a komerci za účelem podpory podnikání a 
tím zprostředkovaně výnosů obcí 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Rozvojové plochy v Jemnickém mikroregionu jsou lokalizovány zejména ve městě Jemnice při areálech zdejších 
velkých podniků. Vhodné prostory však mohou být vytipovány i v území mikroregionu. Možným nástrojem 
podpory, jež usnadní podnikům jejich rozvoj formou úspory prostředků je partnerství s veřejným sektorem – 
konkrétně obcemi, jež mohou poskytnout potřebnou infrastrukturu (zejména prostory).  

Aktivity  

• Poskytnout institucionální, politickou a informační podporu využití dostupných rozvojových ploch  

• Využití potenciálu partnerství soukromého a veřejného sektoru 

 

Opatření 2.3 Inovace a technologie  

Cíl opatření  

Podpořit rozvoj inovačního potenciálu podniků a podnikatelů a podpořit zavádění nových technologií zejména 
s využitím finanční podpory z programů, včetně zvyšování informovanosti o těchto možnostech   

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Přijímání a vznik nových myšlenek a technologií umožňuje potírat zásadní rozdíly mezi venkovskými a 
městskými oblastmi. Úlohou mikroregionu může být informační podpora a osvěta týkající se programové 
podpory zavádění inovací a nových technologií.  

Aktivity  

• Vytváření podmínek pro zavádění moderních technologií a inovací v podnicích a u podnikatelů  

• Informační podpora a spolupráce při získávání podpory zavádění inovací z veřejných zdrojů 

• Spolupráce s příslušnými subjekty implementační struktury programů 
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Strategický cíl 2.B Podpořit rozvoj podnikání v zemědělství a cestovním ruchu a podpořit celkový 
význam cestovního ruchu v mikroregionu 

Opatření 2.4 Diverzifikace využití půd a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské výroby a navazujícího 
zpracovatelského průmyslu 

Cíl opatření  

Zachování významu primárního sektoru a posilování jeho ekonomické výkonnosti při akcentu 
charakteristického rázu krajiny a jejího potenciálu pro trávení volného času a pro specifické formy cestovního 
ruchu. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Diverzifikace využití zemědělské půdy je vzhledem k jejímu rozsahu jednou z možností jak: 1. zlepšit stabilitu 
zemědělských podniků, 2. zajistit využití půd v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Silná zemědělská 
produkce navíc dává možnost vzniku dalších navazujících podnikatelských činností, jejichž rozvoj může být 
v tomto opatření podporován.   

Aktivity  

• Stabilizace zemědělské výroby v nejúrodnějších oblastech, s rozvojem zaměřeným zejména na vyšší 
kvalitu zemědělské produkce  

• Zakládání a obnova luk a pastvin, zejména ve vyšších polohách a na svažitých pozemcích a v nivách 
vodních toků, podpora rozvoje navazujícího chovu zvířat 

• Zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou a lesnickou prvovýrobu 
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Opatření 2.5 Podpora rozvoje a rozmanitosti hospodářských aktivit ve venkovském prostoru 

Cíl opatření  

Zachování typických hodnot Jemnického mikroregionu, zejména místních pracovních tradic a specifického 
krajinného rázu za účelem a činností spojených s přírodou za účelem podpory podnikání v primárním sektoru a 
rozvoje cestovního ruchu. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Toto opatření úzce navazuje na opatření předchozí a ještě je dále konkretizuje.  

Aktivity  

• Obnova tradičních specializovaných odvětví rostlinné výroby podle místních podmínek (např. 
semenářství, lesní školkařství a osivářství) 

• Obnova a rozvoj zpracování specificky místní zemědělské produkce (zlepšování úrovně skladování 
ovoce a brambor, technologie jejich vyššího zpracování, lnářství) 

• Rozvoj sdružování výrobců a rozvoj odbytových center místních specialit 

• Podpora obnovy a rozvoje řemeslné výroby, navazující na místní zdroje a tradice 

• Rozvoj venkovské turistiky ve vhodných oblastech 

• Rozvoj výstavby a údržby rybníků a rekreačních nádrží, možnost komerční myslivosti a rybolovu i jako 
součásti agroturistických aktivit 

• Diverzifikace činností zemědělských podniků a podnikatelů 

 

Opatření 2.6 Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělské výroby 

Cíl opatření  

Budování hodnotné krajiny 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jde opět o aktivity, jež navazují na opatření 2.4, avšak tentokráte více z pohledu na potřeby krajiny a ochrany 
životního prostředí, než-li na jejich produkční funkce.  

Aktivity  

• Zalesňování neperspektivních zemědělských ploch v nevhodných přírodních podmínkách a v místech s 
krajinotvornou funkcí 

• Programy adaptace pracovních sil v zemědělství a lesnictví na změněné, nevýrobní činnosti v péči o 
krajinu 

• Podpora programů na zadržení vody v krajině a zlepšení jejího vodního režimu a zlepšování 
přirozených vlastností půd (ochrana před erozí, zhutněním, snižováním podílu organické hmoty, 
kontaminace cizorodými látkami apod.) 
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Opatření 2.7 Doplnění a zkvalitnění nabídky základní (ubytování a stravování) i doprovodné infrastruktury a 
služeb pro turisty a podpora nabídky specifických forem cestovního ruchu a tematické (zejména poznávací) 
turistiky 

Cíl opatření  

Zajistit rozmanitější a kvalitnější nabídku ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu s cílem uspokojit i 
náročnější klientelu a budovat kvalitní zázemí pro odpočinek a relaxaci. Podpořit a stimulovat investice do 
uváženého rozvoje doprovodné infrastruktury při využití a rozvoji specifických atraktivit mikroregionu a rozšířit 
portfolio kulturních a uměleckých aktivit za účelem zvýšení atraktivity s možností prodloužení délky pobytu i 
uspokojení potřeb obyvatel mikroregionu. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Pro Jemnický mikroregion je typická nabídka ubytovacích a stravovacích služeb nižšího standardu. To 
samozřejmě determinuje také cílovou skupinu, jež je ochotna tyto služby využít. Rozmanitější nabídka a vyšší 
kvalita alespoň části ubytovacích zařízení může do mikroregionu přivézt nové náročnější klienty. Na druhou 
stranu mikroregion disponuje rozvinutou nabídkou doplňkové infrastruktury, přičemž její udržení a rozvoj jsou 
také nezbytnou podmínkou rozvoje cestovního ruchu.  

Aktivity  

• Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace zařízení za účelem zvýšení kvality ubytovacích služeb  

• Podpora výstavby, rekonstrukce a modernizace zařízení za účelem zvýšení kvality stravovacích služeb  

• Vytyčování cyklotras a tras pro koně, jednání s provozovateli s cílem snížit rozsah škod, vč. napojování 
na mezinárodní sítě a trasy (např. Greenways)  

• Vytyčování a propagace poznávacích tras 

• Realizace opatření vedoucí k minimalizaci případných negativních dopadů rozvoje cestovního ruchu v 
území  

• Podpora vzniku regionálních podnikatelských sítí s důrazem na agroturistiku 

• Rozvoj potenciálu tématiky RAF a pohraničí  

• Podpora kulturních, sportovních a společenských akcí s potenciálem atraktivity pro cestovní ruch  

• Podpora využití objektů a atraktivit dosud neobjevených nebo nedostatečně využitých pro cestovní 
ruch (např. řada kulturních památek v území, ale i zámek v Jemnici atd.) 
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Opatření 2.8 Marketing cestovního ruchu a institucionální podpora rozvoje cestovního ruchu 

Cíl opatření  

Zajistit zvýšení povědomí o mikroregionu a jeho vnímání jako vhodné turistické destinace s ohledem na jeho 
specifické volnočasové možnosti a možnosti relaxace v přírodě. Aktivovat potenciál aktérů rozvoje cestovního 
ruchu a zajistit dostatečnou institucionální podporu aktivitám výše uvedených opatření. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření velice úzce souvisí s opatřením 2.7. Účelná a cílená propagace je nezbytnou podmínkou zvyšování 
atraktivity území, přičemž veškeré dění musí být doprovázeno efektivní komunikací směrem k cílovým 
skupinám (a to jak v území mikroregionu, tak za jeho hranicemi). Marketing může být finančně náročný, proto 
jsou v rámci opatření navrženy aktivity zaměřené mimo jiné na společnou propagaci.  

Toto je další z opatření, ve kterých se mikroregion může stát významným aktivním partnerem ostatních aktérů 
rozvoje území (zejména v cestovním ruchu).  

Aktivity  

• Zajišťování propagace a zvyšování informovanosti o nabídce cestovního ruchu v mikroregionu např. s 
využitím internetu (např. spolupráci s již zavedenými informačními servery apod.)  

• Spolupráce s kraji za účelem jednotné propagace v materiálech krajů Jihočeského a Jihomoravského a 
Kraje Vysočina 

• Zvýšení atraktivity území pro domácí i zahraniční návštěvníky tvorbou, nabídkou a propagací 
komplexních turistických produktů 

• Cílené směřování nabídky turistických produktů různým společenským i věkovým skupinám 
návštěvníků 

• Aktivity vedoucí k provázání mikroregionu s jinými atraktivními lokalitami cestovního ruchu, 
spolupráce s okolními mikroregiony  

• Podpora propagace cestovního ruchu s využitím internetových stránek obcí  

• Vznik platformy pro spolupráci všech aktérů rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu, tj. subjektů 
veřejného a soukromého sektoru 

• Podpora procesů koordinace a řízení destinace v návaznosti na destinační management vyššího celku 
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5.3 Priorita 3 Růst kvality života  

Strategický cíl:  Zajistit potřebnou kvalitu zásadních aspektů kvality života, tj. bydlení a veřejných 
služeb za účelem vytvoření podmínek pro snížení odlivu obyvatel 

Základní logika a zacílení priority  

Kvalita života je každým jedincem vnímána jinak. Je však možné definovat několik základních aspektů, 
jež budou nejčastěji na předních příčkách priorit obyvatel, a které je zároveň alespoň částečně či 
zprostředkovaně ovlivnit z perspektivy veřejné správy. Těmito aspekty jsou bezesporu bydlení a 
dostupnost služeb (vč. sociálních, zdravotních, vzdělávacích). Opatření této priority se proto soustředí 
na takové aktivity, které úzce souvisí se zlepšováním stavu těchto aspektů.  

Základní funkcí je přitom funkce rezidenční, kdy je třeba obyvatelům nabídnout / zajistit 
diverzifikovanou nabídku uspokojivého bydlení, jež svou rozmanitostí pokryje očekávání a potřeby 
různých skupin obyvatelstva.  

Dalším aspektem kvality života je bezesporu dostupnost základních služeb, přičemž potřeby 
jednotlivých cílových skupin se liší:  

- pro mladé rodiny s dětmi je důležité (zprvu předškolní) vzdělávání,  
- starší osoby se zpravidla zaobírají otázkou dostupnosti zdravotní péče, případně vybrané 

péče sociální (např. DPS, asistenční služby, pečovatelské služby apod.),  
- lidé v krizi či tíživé životní situaci řeší dostupnost sociálních služeb a pomoci, 
- všichni pak samozřejmě vnímají dostupnost doručovacích služeb, dostupnost prodejen, 

restauračních služeb atd.  

V různé míře důležitosti je důležitá i možnost volnočasového, kulturního a společenského vyžití. 
Přičemž požadavky jednotlivých skupin (zejména pak věkových) se částečně překrývají a částečně se 
zcela rozchází. V Jemnickém mikroregionu působí řada zavedených subjektů – organizátorů 
spolkových akcí, díky nimž je v mikroregionu zajímavá nabídka volnočasových aktivit. Tuto je třeba 
dále rozvíjet a podporovat jak již tradiční tak průkopnické akce, které mají vysoký význam jak pro 
místní obyvatele, tak pro turisty a návštěvníky. Za tímto účelem bylo navrženo opatření 3.4.  
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Opatření 3.1 Rozvoj funkce bydlení 

Cíl opatření  

Zvýšit rezidenční atraktivitu mikroregionu pro různé věkové skupiny obyvatelstva  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 3.1 je zacíleno na podporu rezidenční funkce Jemnického mikroregionu, přičemž je zjevné, že 
s ohledem na jeho polohu a vzdálenost od větších center, jde o velice náročné opatření. Pro Jemnický 
mikroregion by mohlo být příhodné zaměřit se na vybrané cílové skupiny, přičemž toto musí být doprovázeno 
efektivními kroky ve všech ostatních opatřeních (nejen Priority 3). Pro mikroregion by mohla být příležitost 
v profilaci a specializaci.  

Aktivity 

• Založení a průběžná aktualizace jednotného katalogu pozemků vhodných a připravených pro různé 
typy bytové výstavby 

• Údržba a modernizace stávajícího bytového i nebytového fondu (např. rekonstrukce, půdní nástavby 
a vestavby apod.) 

• Podpora výstavby nájemních bytů a rodinných domků 

• Vytváření speciálních programů bytové výstavby pro mladé rodiny s dětmi za pomoci dotačních titulů 
na podporu bydlení  

• Výběr a zainvestování vhodných lokalit pro komerční bytovou výstavbu, část prostředků získaných 
jejich prodejem použít na podporu obecní a sociální bytové výstavby 
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Opatření 3.2 Nabídka vzdělávání   

Cíl opatření  

Zlepšit nabídku vzdělávání s cílem snížit saldo vyjížďky za vzděláváním zejména mimo region s potenciálem 
následného odlivu mladých osob mimo mikroregion   

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 3.2 je dalším z opatření, jež velice úzce souvisí s vnímáním kvality života a zejména s budováním 
vztahu obyvatel k regionu, kde žijí.  

Dostatečná nabídka vzdělávání, včetně středoškolského má potenciál udržet obyvatele v území. A to dvěma 
způsoby: 1. zamezí odlivu mladých rodin a osob, pro jejichž (již narozené či budoucí) děti neexistuje v regionu 
uspokojivá nabídka vzdělávání; 2. zamezí odlivu žáků, kteří v období dospívání migrují za vzděláváním do jiných 
center, kde si často vybudují vztahy k „novému“ místu, anebo pokračují v migraci dále (za vzděláváním či 
zaměstnáním). Opatření si tedy klade za cíl učinit kroky, které povedou k takové nabídce vzdělávání, jež se 
bude podílet na budování dobrého vztahu mezi obyvateli a územím. Důležité je také tematické zaměření, 
přičemž pro rozvoj regionu mohou zajímavé obory jako je podnikání a ekonomika, cestovní ruch, gastronomie, 
zemědělství. Přičemž jde o obory zde tradiční nebo naopak takové, které je možné zde nově uplatnit a dále 
rozvíjet.  

Aktivity  

• Zachování a rozvoj nabídky předškolního a základního vzdělávání  

• Investice do vzdělávací infrastruktury (energetické úspory, vybavení učeben, pořizování HW/SW atd.)  

• Podpora dalšího vzdělávání a propojování vzdělávání s trhem práce  

• Podpora poskytovatelů vzdělávání, včetně případného vzniku soukromých subjektů  

• Spolupráce mezi poskytovateli vzdělávání nejen v rámci obcí mikroregionu  

• Jednání s vybranými středními, středními odbornými nebo vyššími odbornými školami za účelem 
zajištění jedné z forem studia na území mikroregionu 
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Opatření 3.3 Dostupnost sociálních a zdravotních služeb   

Cíl opatření  

Zajistit uspokojivou nabídku sociálních a zdravotních služeb klíčovým skupinám obyvatel s ohledem na 
demografický vývoj, podporu zakládání rodin v mikroregionu a eliminaci potenciálních sociálních negativních 
jevů. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Je zcela zjevné, že dostupnost sociálních a zdravotních služeb je čím dále tím důležitějším tématem. Je také 
bohužel pravdou, že v regionu s podprůměrnou hustotou obyvatelstva bude geografická dostupnost služeb 
vždy relativně horší. Situace zde také komplikuje rozložení na území tří krajů, přičemž rozvoj sociálních služeb 
je korigován z krajské úrovně, zpravidla při malé znalosti nabídky sociálních služeb za hranicemi daného kraje.   

Aktivity opatření se tedy zaměřují na zachování, případně rozvoj sociálních služeb a jejich poskytovatelů na 
území obcí tří krajů, a na podporu jejich vzájemné spolupráce a dobré informovanosti. Tu je třeba rozvíjet také 
u uživatelů a potenciálních uživatelů těchto služeb, přičemž je třeba volit vhodné komunikační nástroje 
odpovídající dané cílové skupině.  

Aktivity  

• Podpora zachování současné nabídky sociálních a zdravotních služeb 

• Jednání s příslušnými orgány za účelem zlepšování nabídky zdravotních služeb zejména v 
menších obcích mikroregionu   

• Podpora diverzifikace sociálních služeb  

• Realizace komunitního přístupu k plánování sociálních služeb  

• Spolupráce a podpora poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb  

• Rozvoj informovanosti o dostupnosti sociálních a zdravotních služeb   
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Opatření 3.4 Podpora spolkového a kulturního života a sportu 

Cíl opatření  

Zajistit zajímavou a diverzifikovanou nabídku volnočasových aktivit společenského, kulturního i sportovního 
charakteru a zajistit tak rozmanité možnosti relaxace a trávení volného času obyvatelům mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jedním z typických znaků venkovských oblastí a menších obcí je větší společenská sounáležitost obyvatel, 
otevřenost a sepjetí s regionem. Na jejich posilování má vliv také možnost účasti na spolkových a 
společenských akcích, jejichž prostřednictvím lidé posilují své sociální vazby a kontakty. Neméně důležité je 
zabezpečení kvalitních a zajímavých aktivit pro trávení volného času dětí. To je důležité hned z několika 
důvodů, přičemž z pohledu kvality života jsou důležité dva: 1. Rodiče zpravidla dbají na to, jak tráví čas jejich 
potomci a jsou spokojeni, je-li o ně dobře postaráno. 2. Děti jsou účastí v organizovaných skupinách a 
aktivitách chráněny před vlivy negativních socio-patologických jevů a zároveň jsou formovány jejich sociální 
dovednosti27.  

Je proto velice žádoucí činit takové aktivity, které vedou k nabídce trávení volného času po skončení výuky či 
pracovní doby, a podporovat jak akce jednorázové, tak takové, jež kopírují například průběh školního roku.  

Aktivity 

• Zajistit rozvoj, údržbu a rekonstrukci infrastruktury pro sport, kulturu a volný čas  

• Podpora subjektům – organizátorům společenských, kulturních a sportovních aktivit a akcí 
(jednorázových, opakujících se i dlouhodobých)  

• Iniciace a podpora diverzifikace nabídky volnočasových aktivit  

• Podpora spolkových aktivit v obcích a podpora jejich provázanosti a sdílení  

• Rozvoj a podpora multikulturních a uměleckých akcí 

• Podpora využívání informačních technologií (zejména webu obcí) a společné propagace za účelem 
dostatečné informovanosti o nabídce akcí a aktivit 

 

  

                                                        
27 Podle typu aktivit jde samozřejmě také o rozvoj motorických dovedností, rozvoj talentu, myšlení atp.  
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5.4 Priorita 4 Technická pomoc  

Strategický cíl: Využít veškeré dostupné zdroje pro financování subjektů veřejné správy za účelem 
realizace měkkých i tvrdých projektů vedoucích k implementaci výše uvedených prioritních oblastí a 
k naplnění funkcí mikroregionu  

Technická pomoc v sobě v podstatě shrnuje všechny funkce mikroregionu popsané v úvodu, 
respektive aktivity, které mohou být vykonány či ovlivněny mikroregionem. Ten se tak podílí na 
správní funkci venkova.  

Pro Prioritu bylo stanoveno následující opatření.  

Opatření 4.1 Výkon klíčových funkcí mikroregionu 

Cíl opatření  

Plnohodnotně naplnit význam mikroregionu prostřednictvím jeho klíčových funkcí a tím podpořit integrovaný 
a řízený rozvoj předmětného území 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Aktivity opatření vychází z funkcí mikroregionu tak, jak jsou popsány v úvodu tohoto dokumentu. Jde o takové 
činnosti, které výrazně zlepší akumulaci a koloběh informací v mikroregionu, a to ve všech aspektech života. 
Tyto činnosti by také měly vést k lepšímu nakládání s finančními prostředky, vyšší efektivitě a také vzájemné 
koordinovanosti aktivit. Celkově by mělo dojít k tomu, že se mikroregion stane plnohodnotným partnerem 
aktérů rozvoje mikroregionu.  

Aktivity  

• Vytvoření efektivní komunikační platformy pro subjekty veřejného i soukromého sektoru  

• Kumulace a sdílení informací  

• Podpora obcím při realizace „jejich“ projektů  

• Koordinace činností  

• Podpora při společných projektech a činnostech obcí  

• Sledování zájmů území  

• Podpora prezentace mikroregionu a jeho obcí 

 

 

 

 

 

 

 


