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1
 Obecná charakteristika 

Svazek obcí s názvem Mikroregion Telčsko vznikl v roce 2000. O čtyři roky později, v roce 2004 pak 

vznikla na mírně rozšířeném území místní akční skupina Telčsko.  V roce 2014 se k Mikroregionu 

Telčsko přidaly tři další obce (Panské Dubenky, Kaliště a Klatovec). Členy Mikroregionu je celkem 51 

obcí, které se skládají dohromady z 62 místních částí. Rozloha mikroregionu je 31 561 ha. 

Mikroregion se nachází v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Jeho přirozeným centrem je město Telč. 

Tři další obce – Mrákotín, Nová Říše a Stará Říše mají status městyse. Většina ostatních obcí 

mikroregionu jsou již sídly spíše venkovského typu, ačkoliv například obec Hodice je populačně větší 
než Stará Říše. Osm obcí mikroregionu zároveň spadá do sousedního Mikroregionu Třešťsko. Jedná se 

o obce Řásná, Třeštice, Hodice, Růžená, Panenská Rozsíčka, Kaliště, Klatovec a Panské Dubenky. 

Charakter mikroregionu je do značné míry určen jeho polohou v rámci České republiky a vzdáleností 

od největších center. Mikroregion se nachází v blízkosti českomoravského pomezí, zároveň relativně 

blízko státní hranice s Rakouskem. Nachází se v poměrně blízkém sousedství krajského města Kraje 

Vysočina, Jihlavy. Vzdálenost od hlavního města Prahy je, měřeno po silnici z centra mikroregionu, 

města Telč, zhruba 160 km, přičemž většinu této vzdálenosti (135 km) lze realizovat po dálnici. 

Vzdálenost druhého největšího města republiky, Brna, je 95 km. 

Obrázek 1: Poloha Mikroregionu Telčsko v rámci České republiky a Regionu Renesance 

Zdroj: ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

Krajina mikroregionu má pahorkatinný až vrchovinný charakter. Nejvyšším bodem mikroregionu je 

vrchol Javořice s nadmořskou výškou 837 m n.m. Naopak nejnižší bod se nachází v místě odtoku řeky 

Moravské Dyje z území mikroregionu na katastru obce Černíč. Řeka opouští území v nadmořské výšce 

470 m n.m. Průměrná nadmořská výška regionu je 570 m n.m. 
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S celkovým počtem obyvatel 15 141, žijícím na ploše 316 km2 má mikroregion průměrnou hustotu 

zalidnění 48 osob na 1 km2. Průměrná hustota zalidnění v České republice je přitom více než 

dvojnásobná (133 obyvatel/km2). 

Pro mikroregion je charakteristický postupný pokles počtu obyvatel – viz kapitola 2.1. Od roku 1993 

do současnosti mikroregion „ztratil“ zhruba 560 obyvatel. Z hlediska velikostní struktury obcí došlo 

k nárůstu počtu obcí v nejmenší velikostní kategorii o 1 obec (Krasonice) a zároveň o navýšení podílu 

počtu obyvatel v těchto nejmenších obcích na současných 25 % (v roce 1993 a 2003 to bylo zhruba 

23%).  

Tabulka 1: Počet obcí a jejich obyvatel dle kategorií v letech 1993, 2003 a 2013 v Mikroregionu Telčsko 

  1993 2003 2013 

kategorie podle poč. obyv. počet obcí počet obyvatel počet obcí počet obyvatel počet obcí počet obyvatel 

do 199  36 3579 36 3490 37 3753 

200-499 9 2314 9 2357 8 2163 

500-999 5 3675 5 3793 5 3735 

1000 a více 1 6112 1 5883 1 5490 

celkem 51 15702 51 15523 51 15141 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
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2
 Demografická charakteristika 

2.1
 Vývoj počtu obyvatel 

K 31. 12. 2013 čítal Mikroregion Telčsko celkem 15 141 obyvatel. O dvacet let dříve, v roce 1993, žilo 

na území dnešního mikroregionu o více než 560 obyvatel více než v současnosti. V grafu 1 je zachycen 

postupný vývoj počtu obyvatel Mikroregionu Telčsko od roku 1993 do roku 2013 a jak je z grafu 

zřejmé, počet obyvatel v průběhu tohoto období měl klesající tendenci. Od roku 2007 do roku 2010 

je zaznamenán nárůst počtu obyvatel, který na krátkou dobu zbrzdil klesající tendenci, nicméně 

následující rok (2011) je již zaznamenán propad počtu obyvatel vyšší, než růst v předchozích letech. 

Mikroregion Telčsko se pod hranici 15 500 obyvatel dostal celkem 2x, prvně v roce 2004 a podruhé 

v roce 2006, o kteréhož roku již pod touto hranicí zůstává. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Mikroregionu Telčsko v letech 1990 – 2013 

15 000
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15 400
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích v letech 1993-2013 je tabulkově zaznamenán v příloze 1. 

Vývoj obyvatel v jednotlivých obcích mezi roky 1992 a 2013 je zaznamenán tzv. průměrným tempem 

přírůstku obyvatel1. Průměrná hodnota Mikroregionu Telčsko se pohybuje na -0,2 %, což znamená, že 

mikroregion mezi roky 1992 – 2013 každým rok ztrácel přibližně 0,2 % obyvatel roku předchozího. Na 

obecní úrovni bylo nejvyšší tempo úbytku obyvatel regionu zaznamenáno v obcích Kaliště (-1,8 %), 

Třeštic (-1,5 %) a Panské Dubenky (-1,4 %). Naopak nejvyššího podílu tempa přírůstku obyvatel 

zaznamenaly obce Vápovice (3,1 %), Žatec (1,8 %) a Bohuslavice (1,7 %).  

 

                                                        
1
Pozn.: tempo přírůstku obyvatel – porovnává rozdíl počtu obyvatel mezi dvěma po sobě následujícími roky vztažený k roku 

prvnímu (např. rozdíl mezi roky 1993 a 1992 ku roku 1992, kdy rok 1992 je 100 %) 
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Obrázek 2: Průměrné tempo přírůstku obyvatel jednotlivých obcí Mikroregionu Telčsko mezi roky 1992 – 2013  

 
Zdroj: Český statistický úřad, ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

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 Mikroregionu Telčsko. Během první 3 let 

sledovaného období je zaznamenán pokles celkového přírůstku obyvatel, který je ovlivněn především 

značným odlivem obyvatel z mikroregionu. Od roku 2004 se situace na poli migrace zlepšuje ve 

prospěch regionu a celkový přírůstek má rostoucí tendenci (zároveň se zvyšujícím se přirozeným 

přírůstkem). Od roku 2007 se celkový přírůstek pohybuje v kladných hodnotách, následující rok 

dosahuje absolutního maxima během celého sledovaného období (hodnota přírůstku je 64). V roce 

2009 dochází ke změně a celkový přírůstek má díky přirozenému přírůstku a migračnímu saldu 

klesající tendenci (v roce 2010 a 2012 můžeme pozorovat zlepšení v podobě kladného migračního 

salda, nicméně tyto zisky pouze zbrzdily klesající trend celkového přírůstku). V současnosti dosahuje 

křivka celkového přírůstku (a zároveň i migračního salda) absolutně nejnižších hodnot (v roce 2013 

byla hodnota celkového přírůstku -99). 
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Graf 2: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva v letech 2000 - 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj přirozeného přírůstku, migračního salda a celkového přírůstku pro jednotlivé obce 

Mikroregionu Telčsko v letech 2000-2013 je uveden v přílohách 2-4.  

2.2
 Vývoj porodnosti 

Vývoj počtu narozených dětí v Mikroregionu Telčsko mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 3. Vývoj 

tohoto ukazatele je do velké míry nevyrovnaný, v průběhu sledovaného období jsou patrné události, 

které se negativně podepisují na počtu narozených dětí. Například pokračující změny ve společnosti 

silně ovlivňovaly počet narozených dětí v první polovině 90. let 20. století, kdy mezi roky 1993 a 1995 

klesl počet narozených dětí téměř o 100. Na počátku sledovaného období se ukazatel v Mikroregionu 

Telčsko pohyboval na hodnotě 243, v roce 2013 byl počet narozených dětí 150. Existuje mnoho 

faktorů, které ovlivňují počet narozených dětí, v případě Mikroregionu Telčsko se projevují zejména: 

• Vliv migračního chování, kdy převažuje tendence odchodu zejména mladších věkových 

kategorií obyvatel z mikroregionu do atraktivnějších oblastí, zejména do krajských měst či 

Prahy, kde mají vyšší šanci najít adekvátní profesní uplatnění a kde pak často také zakládají 

rodiny.  

• Vliv pronatalitní politiky státu, která do určité míry ovlivňuje chování lidí v oblasti porodnosti 

a plodnosti. Při vhodně zvolených podpůrných opatřeních, například pro mladé rodiny 

s dětmi, se tato opatření kladně podepisují na stavu narozených dětí ve směru nárůstu. 

• Vliv 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.  
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• 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 Mikroregionu Telčsko 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 více než 90. 

Graf 3: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti Mikroregionu Telčsko mezi roky 1993-2013 

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 1995 je shodný velmi strmý propad a 

od roku 2002 je naopak trend ve směru nárůstu počtu dětí. Na počátku sledovaného období se hrubá 

míra porodnosti pohybovala okolo hodnoty 15,5 ‰, v roce 2013 na hodnotě 9,9‰. 

Ve srovnání hrubé míry porodnosti Mikroregionu Telčsko s vyššími územními celky jsou patrné 

relativně velké rozdíly, ale vývoj charakteristiky v regionu je téměř shodný s vývojem v Regionu 

Renesance. Jak je patrné z následujícího grafu, od počátku sledovaného období do roku 1999 se 

hrubá míra porodnosti pohybuje ve vyšších hodnotách, než u ostatních celků (vyjma roku 1995, kdy 

je zaznamenán pokles přibližně na úroveň krajského průměru). Změna v podobě nárůstu hrubé míry 

porodnosti nastává pro jednotlivá území v odlišných letech, například celorepublikový průměr má 

rostoucí tendenci již od roku 1996, Mikroregion Telčsko až od roku 2002. Rostoucí tendence vrcholí 

ve všech územích v letech 2008-2009, Mikroregion Telčsko zaznamenává vrchol růstu v roce 2012 

(i přes jednotlivé propady hrubé míry porodnosti docházelo k vyrovnávání a zvyšování hodnot této 

charakteristiky nad úroveň před propadem). 

                                                        
2
Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31. 12. daného sledovaného roku 
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Graf 4: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) Mikroregionu Telčsko s vyššími územními jednotkami v letech 

1993-2013 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.3
 Struktura obyvatel podle pohlaví a věku 

Struktura obyvatel Mikroregionu Telčsko podle pohlaví kopíruje obecnou strukturu, která je typická 

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 zřejmá mírná převaha 

chlapců ve věku 0 – 14 let a naopak značná převaha žen v poproduktivním věku (58,9 %). Tato situace 

je u vyšších věkových skupin způsobena rozdílnou nadějí dožití pro muže a ženy, kdy se ženy 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. 

Tabulka 2: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 

věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 

0 - 14 1 128 1 046 2 174 

15 - 64 5 291 4 884 10 175 

65 + 1 149 1 647 2 796 

 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V současné době se věková struktura obyvatel Mikroregionu Telčsko nachází za hranicí příznivého 

vývoje. Je patrné, že již dnes převyšuje podíl osob starších 65 let osoby v předproduktivním věku 

(rozdíl činní 622 osob). Velice pravděpodobně bude docházet k navyšování podílu poproduktivní 

složky na úkor nejen nejmladších obyvatel, ale i produktivní části obyvatel. Klesající trendy počtu 

narozených dětí budou pravděpodobně umocňovány přechody relativně velkých podílů starších osob 

z produktivní složky do skupiny obyvatel v důchodu, díky čemuž nevyrovnanost bude umocňována 

v neprospěch především produktivní skupiny obyvatel. 
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Graf 5: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Počet obyvatel v jednotlivých věkových skupinách a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel 

v jednotlivých obcích mikroregionu v roce 2011 je uveden v příloze 5 tohoto dokumentu. 

Vývoj věkové struktury obyvatel Mikroregionu Telčsko mezi roky 2000 a 2013 je zachycen na grafu 6. 

Z něj je patrné, že věková struktura prošla během 20 let jistým vývojem, nicméně můžeme 

konstatovat, že tento vývoj sleduje obecné trendy typické pro celou Českou republiku. Velice zřetelný 

je postupný pokles podílu zastoupení obyvatel ve věku 0 – 14 let, který je nejvíce patrný v prvních 

sedmi letech. Naopak poproduktivní složka obyvatel zaznamenala nárůst, především ženská část 

populace. Taktéž je v grafu zachycen postupný přechod věkové struktury obyvatelo z příznivého 

stavu do stavu nepříznivého (obyvatelé starší 65 let převyšují nejmladší kategorii), kdy u žen je tohoto 

stavu dosaženo již v prvních letech sledovaného období, u mužů až po roce 2012. Skupina obyvatel ve 

věku 15 – 64 let zaznamenala do roku 2010 rostoucí tendenci, nicméně v současnosti můžeme 

pozorovat postupný pokles podílu zastoupení této věkové kategorie (u žen je v roce 2013 dosaženo 

nižšího počtu zastoupení, než v prvním roce sledovaného období).  
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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 v posledních 20 letech se projevily v předproduktivní složce obyvatel Mikroregionu 

Telčsko. Mezi roky 1991 a 2011 klesl podíl zastoupení této věkové kategorie o 6,4 p.b. (z původních 

21,1 % na 14,7 %). Částečně je pokles nejmladší věkové kategorie vyrovnáván vzrůstem produktivní 

složky obyvatel, mezi sledovanými roky se podíl obyvatel ve věku 15 – 64 zvýšil z 64,4 % na 67,7 %. 

Osoby starší 65 let doznaly podobné míry změny jako produktivní část obyvatel, za 20 let vzrost podíl 

poproduktivních skupiny o 3 p.b. 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 osob nejmladších.  

Ve srovnání věkové struktury obyvatel Mikroregionu Telčsko s hierarchicky vyššími územími celky 

(Region Renesance, Kraj Vysočina a Česká republika) jsou viditelné nepatrné odlišnosti. Mikroregion 

dosahuje stejných hodnot zastoupení obyvatel ve věku 0 -14 let, jako v případě regionu Renesance a 

Kraje Vysočina, Česká republika má přibližně o 0,3 p.b. nižší podíl. Mikroregionální úroveň naopak 

absolutně nejvyššího podílu dosahuje kategorie osob starších 65 let, kdy rozdíl mezi 

celorepublikovým průměrem je přibližně 1,8 p.b. U produktivní skupiny obyvatel je taktéž zřejmý 

horší podíl zastoupení v mikroregionu, než ve vyšších územních celcích.  
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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 Telčsko 120,2. Tato hodnota je vyšší, 
než hodnoty indexu stáří pro celou Českou republiku, území Kraje Vysočina i Regionu Renesance. 

Tabulka 3: Srovnání indexu stáří obyvatelstva Mikroregionu Telčsko s  vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 

a 2011 

území 1991 2001 2011 

Mikroregion Telčsko 69,2 81,1 120,2 

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 Mikroregionu Telčsko 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 i na nižší úroveň než Kraj Vysočina a 

Česká republika. V posledním sledovaném roce všechny územní celky překonaly hodnotovou hranici 

100, nicméně absolutně nejvyšší hodnoty indexu stáří zaznamenal Mikroregion Telčsko. 
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Graf 8: Srovnání vývoje indexu stáří Mikroregionu Telčsko s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

I přes relativně špatný výsledek indexu stáří na úrovni mikroregionu jsou patrné drobné odchylky 

v jednotlivých obcích regionu. Přibližně 15 z nich dosahuje hodnoty indexu stáří nižší než je hranice 

pozitivního vývoje (tedy 100) a celkem 3 obce zaznamenaly hodnotu hraniční. Nejlepšího výsledku je 

dosaženo v obci Olší, kde se index stáří pohybuje okolo 50 (v obci tedy žije poloviční počet obyvatel 

starších 65 než obyvatel ve věku 0-14 let). Další obce s pozitivní hodnotou indexu stáří jsou Panenská 

Rozsíčka (55) a Strachoňovice (61,1). Naopak nejhorší situace panuje v obcích na jihovýchodě a 

severozápadě Mikroregionu Telčsko, například obec Vápovice dosahuje hodnoty indexu stáří 650, 

v obci žije téměř 7x více obyvatel v poproduktivním věku než obyvatel ve věku 0-14 let. Další obce 

s výrazně negativní hodnotou indexu stáří jsou Zdeňkov (350), Svojkovice (280) a Volevčice (340). 

Celkem 33 obcí Mikroregionu Telčsko dosahuje hodnoty vyšší než hraniční (100). 
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Obrázek 3: Index stáří v jednotlivých obcích Mikroregionu Telčsko v roce 2013 

 
Zdroj: Český statistický úřad, ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

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 velmi často projevují ve formě zvýšené reprodukce.  

Podle grafu 9 a 10 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel Mikroregionu Telčsko 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 Mikroregionu Telčsko ve srovnání s Krajem Vysočina 2011 
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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 Mikroregionu Telčsko vykazuje větší odchylky oproti 

věkovým pyramidám hierarchicky vyšších územních celků. Například celospolečenské změny, které 

probíhaly v 90. letech 20. století, se projevily odlišně v mikroregionu a v Kraji Vysočina, respektive 

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 Telčsko 

je patrný efekt opačný, u obou částí populace došlo oproti očekávanému poklesu k navýšení. 

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 Mikroregionu Telčsko ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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Při celkovém porovnání věkové pyramidy Mikroregionu Telčsko 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. V posledních letech je možné si povšimnout trendu rozšiřování základny 

věkové pyramidy, která se rozšiřuje od počátku 21. století. 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. rokem života, 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 

Průřez vzdělanostní strukturou obyvatel mikroregionu Telčsko je zaznamenán na grafu 11. Dle 

dostupných dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je patrné, že nejvíce zastoupenou skupinou 

jsou lidé vyučení a se středoškolským odborným vzděláním bez maturity (podíl těchto osob dosahuje 
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41 % zastoupení na struktuře obyvatel mikroregionu). Další významně zastoupenou skupinou jsou 

osoby s úplným středoškolským vzděláním s maturitou, kterých na území regionu žije celkem 3 034 

(čtvrtinový podíl). Naopak nejméně početnou je skupina bez vzdělání (44 osob) a lidé s vyšším 

odborným a nástavbovým vzděláním (4% podíl). V mikroregionu žije přibližně 998 obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním.  

Graf 11: Struktura obyvatel Mikroregionu Telčsko podle vzdělání (2011) 
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22%

41%
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vysokoškolské

 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Vzdělanostní struktura obyvatel mikroregionu doznala v posledních 20 letech určitých změn, které 

sledují obecný trend vývoje v celé České republice. Nejvíce se projevily u skupiny obyvatel se 

základním vzděláním, jejichž podíl dosahoval v roce 1991 hodnoty 39 %, do roku 2011 se snížil na 

hodnotu 21,9 %. U všech ostatních vzdělanostních kategorií můžeme pozorovat zvýšení podílu 

zastoupení, například největší růst podílu zaznamenali obyvatelé s úplným středoškolským vzděláním 

s maturitou (rozdíl činní přibližně 5,6 p.b.).  
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Graf 12: Struktura obyvatelstva Mikroregionu Telčsko 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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Zdroj: ČSÚ, czso.cz 

Ve srovnání vzdělanostní struktury obyvatel Mikroregionu Telčsko s hierarchicky vyššími územními 

celky jsou patrné rozdíly u jednotlivých kategorií, ovšem s velkou pravděpodobností lze očekávat, že 

se tyto rozdíly budou shlazovat a podíly zastoupení v mikroregionu se budou více přibližovat nejen 

krajským, ale i celorepublikovým průměrům. Nejvíce se vzdělanostní struktura regionu přibližuje 

struktuře obyvatel Regionu Renesance. Velice nepatrné rozdíly mezi oběma strukturami najdeme u 

kategorií bez vzdělání, základní vzdělání a úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Kategorie 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je nejvíce zastoupena v celé České republice, kde se jedná o 

13,2% podíl, v mikroregionu jsou tito obyvatelé zastoupení 8,1 %. Naopak zastoupení obyvatel bez 

vzdělání dosahuje v mikroregionu krajského průměru. 

Tabulka 4: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva Mikroregionu Telčsko 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 (%) 

Mikroregion 
Telčsko 

0,4 21,9 41,3 24,6 3,8 8,1 

Region 
Renesance 

0,4 22,4 42,0 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 
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3
 Ekonomická charakteristika Mikroregionu 

V Mikroregionu Telčsko bylo k 31. 12. 2013 evidováno celkem 3 107 ekonomických subjektů, z toho 

1 891 se zjištěnou aktivitou. Z celkového počtu ekonomických subjektů evidovaných v mikroregionu 

jich 1 217, tedy 40 %, mají sídlo přímo ve městě Telč.  Vývoj počtu ekonomických subjektů 

v Mikroregionu Telčsko zachycuje následující graf.  V rámci zlepšení vypovídající hodnoty grafu jsou 

uvedeny i subjekty, u kterých byla ve sledovaném roce zjištěna podnikatelská aktivita. Tímto 

postupem lze ze sledovaného vzorku vyloučit ty podnikatelské subjekty, které žádnou ekonomickou 

činnost nevykazují, a jejich uvedením by byla ekonomická síla regionu zkreslena. 

Ve sledovaném období  2009-2013 je patrný rostoucí trend subjektů se zjištěnou aktivitou s lehkým 

poklesem v roce 2013. Od roku 2010 tak v Mikroregionu Telčsko vzrostl počet subjektů se zjištěnou 

aktivitou o 44 jednotek. 

V období 2010 – 2013 dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových registrovaných 

subjektech celkem 61,5 %. 

Data u subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2009 nejsou na statistickém úřadě dostupná, z tohoto 

důvodu je hodnota tohoto ukazatele nulová. 

Graf 13: Vývoj počtu ekonomických subjektů a ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v Mikroregionu Telčsko 

v letech 2009 - 2013  

 
Zdroj: Český statistický úřad 

Struktura jednotlivých ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle klasifikace ekonomické 

činnosti (CZ NACE) je uvedena níže.  

Jako zdroj dat byly použity aktuální údaje v členění dle CZ-NACE za rok 2013. Pro větší vypovídající 

hodnotu jsou uvedeny jen ty subjekty, u kterých byla zjištěna aktivita. Největší zastoupení mají 

podnikatelské subjekty ze sektoru zemědělství a lesnictví a průmyslu.  V priméru bylo registrováno 

15 % ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou, což až 3krát vyšší podíl než jaký zaujímá tento 
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sektor na úrovni České republiky (4,8 %). V sekundéru pak bylo registrováno 29 % (průmysl a 

stavebnictví), tedy o zhruba čtyři p.b. vyšší podíl než má Česká republika jako celek (25,2 %). Logicky 

je tedy patrné, že na terciérní sektor připadá podprůměrný podíl ekonomicky aktivních subjektů. 

Přesto lze konstatovat, že trend vývoje naznačuje postupný nárůst tohoto sektoru na struktuře 

ekonomické základny mikroregionu.  

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

 
Zdroj: Český statistický úřad, 2014 

Tabulka 5: Podnikatelské subjekty v Mikroregionu Telčsko podle typu organizace v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 8 

Obchodní společnosti - počet subjektů 147 

Družstevní organizace - počet subjektů 20 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2 164 

Svobodná povolání - počet subjektů 279 

Ostatní právní formy - počet subjektů 363 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 6: Srovnání míry podnikatelské aktivity v Mikroregionu Telčsko 

místo počet obyvatel počet ekonomických subjektů počet subjektů na 1000 obyvatel 

Česká republika 10 517 408 2 708 345 257 

Kraj vysočina 510 209 107 781 211 

Mikroregion 
Telčsko 

15 664 3 107 198 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz a Regionální informační servis, www.risy.cz, počet obyvatel a ekonomických subjektů k 31. 3. 2014 

Tabulka 7: Podnikatelské subjekty v Mikroregionu Telčsko v roce 2013 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 1292 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci- mikropodniky 228 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci- malé podniky 45 
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počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci- střední podniky. 13 

Počet subjektů s více než 249 zaměstnanci - velké podniky 1 

Neuvedeno 1528 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 8: Největší zaměstnavatelé v Mikroregionu Telčsko 

obec 
název ekonomického 

subjektu 
typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 

počtu 

zaměstnanců 

Krahulčí 
Krahulík-MASOZÁVOD 
Krahulčí, a.s.  

Akciová společnost 
Výroba masných výrobků a 

výrobků z drůbežího masa 
500-999 

Hodice 
Zemědělské družstvo 
"Roštýn"  

Družstvo Smíšené hospodářství 100-199 

Hodice 
Krahulík - Masozávod 
Krahulčí, a.s. provoz 
Hodice 

Akciová společnost 
Výroba masných výrobků a 

výrobků z drůbežího masa 
100-199 

Telč Telčská strojírenská, a.s. Akciová společnost  Obrábění 100-199 

Hodice 

Výroba automatických 

dveří LEXA & KRUŽÍK, spol. 

s r.o. 

Společnost s ručením omezeným 
Výroba kovových dveří a 

oken 
50-99 

Nová Říše KOVO-ZACH s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

Obrábění, výroba ostatních 

strojů a zařízení pro 

všeobecné účely 

50-99 

Sedlejov 
Zemědělské družstvo 
Sedlejov  

Družstvo Smíšené hospodářství 50-99 

Telč 
Gymnázium Otokara 

Březiny a Střední odborná 

škola Telč 
Příspěvková organizace 

Střední všeobecné 

vzdělávání 
50-99 

Telč Kratochvíl J&M s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výroba pracovních oděvů 50-99 

Telč Město Telč Obec (obecní úřad) 
Všeobecné činnosti veřejné 

správy 
50-99 

Telč SATES ČECHY s.r.o. Společnost s ručením omezeným Výstavba silnic a dálnic  50-99 

Telč 
Základní škola Telč, 
Hradecká 234, 

příspěvková organizace 

Příspěvková organizace 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

50-99 

Telč Zemědělské družstvo Telč Družstvo Smíšené hospodářství 50-99 

Hostětice EXTE SPOJ s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

Výroba spojovacích 

materiálů a spojovacích 

výrobků se závity 

25-49 

Krasonice ZD Krasonice Družstvo Smíšené hospodářství 25-49 

Mysletice 
Zemědělské družstvo 
Mysletice 

Družstvo Smíšené hospodářství 25-49 

Nová Říše 
Základní škola a Mateřská 
škola Nová Říše 
příspěvková organizace 

Příspěvková organizace 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

25-49 

Stará Říše 
Zemědělská společnost 
Stará Říše, s.r.o. 

Společnost s ručením omezeným Smíšené hospodářství 25-49 

Telč 
Domov pro seniory Telč, 

příspěvková organizace 
Příspěvková organizace 

Sociální péče v domovech 

pro seniory  
25-49 

Telč KROVYS s.r.o. Společnost s ručením omezeným Pokrývačské práce 25-49 

Telč Mateřská škola Telč, Příspěvková organizace Předškolní vzdělávání 25-49 
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obec 
název ekonomického 

subjektu 
typ ekonomického subjektu oblast činnosti 

kategorie 

počtu 

zaměstnanců 

příspěvková organizace 

Telč MAXXISAMPLE, s.r.o Společnost s ručením omezeným 

Výroba vzorníků materiálů 

pro sluneční a stínící 

techniku 

25-49 

Telč Opravny Telč, a.s. Akciová společnost  
Výroba kovových konstrukcí 

a jejich dílů 
25-49 

Telč Poliklinika Telč spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 
Všeobecná ambulantní 

zdravotní péče 
25-49 

Telč Služby Telč, spol. s r.o. Společnost s ručením omezeným 

Pěstování obilovin (kromě 

rýže), luštěnin a olejnatých 

semen 

25-49 

Telč STANER CZ s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Výstavba bytových a 

nebytových budov  
25-49 

Telč VSP-KOVO s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
Výroba ostatních strojů pro 

speciální účely j. n. 
25-49 

Telč 
Základní škola Telč, 
Masarykova 141, 

příspěvková organizace 

Příspěvková organizace 

Základní vzdělávání na 

druhém stupni základních 

škol 

25-49 

Zdroj: ČSÚ – Registr ekonomických subjektů 

Největším zaměstnavatelem v regionu je společnost Masozávod Krahulčí, a.s., s  kompletním 

uzenářským sortimentem, produkcí trvanlivých uzenin a tepelně neupravovaných sušených mas. 

Výrobky této společnosti nesou označení značkami Klasa i Regionální potravina. Druhým 

nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regionu je společnost Telčská strojírenská, a.s., tato společnost 

se profiluje v oblasti výroby přesných rotačních dílců a vysokotlakých ventilů pro automobilový 

průmysl, tak i ve výrobě nářadí a přípravků. Dalším z několika významných zaměstnavatelů  regionu je 

Zemědělské družstvo „Roštýn“ se sídlem v Hodicích, které zpracovává produkty rostlinné výroby.  

V létě tohoto roku přesunula z Třeště do Telče svoji výrobu také bývalá společnost Musterbuch s.r.o., 

nyní nazvaná MAXXISAMPLE, s.r.o., vyrábějící vzorníky materiálů pro sluneční a stínící techniku. 

Společnost v současnosti zaměstnává 40 až 50 pracovníků s výhledem na zdvojnásobení v roce 2015.  

Průmyslová výroba ve městě prošla v minulých letech výrazným útlumem doprovázeným jak 

snížením počtu zaměstnanců, tak ukončením výroby u nejvýznamnějších zaměstnavatelů (Telč 

Nábytek, Motorpal Telč). 
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4
 Trh práce 

4.1
 Nezaměstnanost 

V následujícím grafu jsou uvedeny dva sledované ukazatele nezaměstnanosti. Registrovaná míra 

nezaměstnanosti (MN), která byla sledována do roku 2011 a máme pro ni k dispozici časovou řadu 

2005-2011. V roce 2011 došlo ke změně metodiky sledování úrovně nezaměstnanosti a zavedení 

nového ukazatele - podíl nezaměstnaných osob (PNO) 3. Pro tento ukazatel máme k dispozici časovou 

řadu 2008-2013, s výjimkou roku 2012. Oba ukazatele jsou znázorněny v grafu 15.  

Vývoj míry nezaměstnanosti v Mikroregionu Telčsko dobře reflektuje hospodářský a ekonomický 

stav. Vývojový trend ukazatele je srovnatelných s hierarchicky vyššími územními celky, mikroregion 

vývojem míry nezaměstnanosti nejvíce koresponduje s Krajem Vysočina, nicméně hodnotově se 

nejvíce přibližuje Regionu Renesance. Z grafu je též zřejmé, že situace na trhu práce je 

v Mikroregionu Telčsko mírně lepší, než v Regionu Renesance, míra nezaměstnanosti se v průběhu 

celého sledovaného období pohybovala pod hodnotami ukazatele Regionu Renesance. Od počátku 

sledovaného období je možné pozorovat klesající tendenci míry nezaměstnanosti, která vrcholí v roce 

2007 shodně s Krajem Vysočina (v ostatních sledovaných celcích až o rok později). Vývoj od roku 

2007, respektive 2008 má ve všech územních celcích rostoucí trend, který do velké míry souvisí 

s hospodářskou krizí a jejím projevem v nárůstu počtu nezaměstnaných osob. V posledních letech je 

možné pozorovat opět klesající tendenci míry nezaměstnanosti, rozdíl mezi roky 2009 a 2011 

v Mikroregionu Telčsko činil 2,3 p.b. ve směru poklesu ukazatele.  

Vývoj podílu nezaměstnaných osob a registrované míry nezaměstnanosti má mezi roky 2008 a 2011 

stejný vývoj, nicméně ukazatel podíl nezaměstnaných osob dosahuje nižších podílů, což je způsobeno 

samotnou metodikou výpočtu ukazatele. Ke konci sledovaného období je patrné mírné navýšení 

podílu nezaměstnaných osob na všech hierarchických úrovních. Mikroregion Telčsko stále dosahuje 

nejvyšších hodnot ukazatele, rozdíl mezi republikovým, respektive krajským průměrem v roce 2013 

činil 1,2 až 1,5  p.b.  

                                                        
3
 Pozn.: podíl nezaměstnaných osob - podíl registrovaných dosažitelných nezaměstnaných osob ve sledovaném území ve 

věku 15 - 64 let na počtu osob ve sledovaném území ve věku 15 – 64 let celkem 
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Graf 15: Srovnání vývoje podílu nezaměstnaných osob a registrované míry nezaměstnanosti Mikroregionu Telčsko 

s vyššími územními jednotkami mezi roky 2008 a 2013 (s výjimkou roku 2012)  
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

Nejaktuálnější údaj o podílu nezaměstnaných osob je dostupný k datu 31. 10. 2014. Pro Mikroregion 

Telčsko je hodnota tohoto ukazatele 6,8 %. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl k tomuto datu v 

obcích Klatovec (16,3 %) a Vanov (16,0 %), naopak nejmenší byl v obcích Urbanov (1,2 %) a 

Zvolenovice (1,9 %). Přehled ukazatelů nezaměstnanosti a struktury nezaměstnaných osob v 

jednotlivých obcích mikroregionu je uveden v příloze 7 tohoto dokumentu. 

 

Tabulka 9: Vývoj podílu nezaměstnaných osob a míry nezaměstnanosti (v %) v Mikroregionu Telčsko a vyšších územních 

celcích v letech 2005-2013 

území 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Mikroregion Telčsko PNO       5,7 9,4 9,3 7,8 9,4 

Mikroregion Telčsko MN 10,7 8,9 7,6 7,9 13,4 13,4 11,1   

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   

Region Renesance MN 12,6 10,4 8,9 8,8 14,5 14,6 11,7   

Zdroj: ČSÚ, 2014 
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Obrázek 4: Podíl nezaměstnaných osob (v %) v obcích Mikroregionu Telčsko k 31. 3. 2014 

Zdroj: ČSÚ, AcrČR 500, vlastní úpravy 

Vývoj počtu dosažitelných uchazečů4 a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo koresponduje 

s vývojovým trendem míry nezaměstnanosti Mikroregionu Telčsko, nicméně po celé sledované 

období je počet dosažitelných uchazečů rozdílný. Z grafu 16 je u míry nezaměstnanosti a počtu 

dosažitelných uchazečů patrný klesající trend do roku 2007, v tomto roce se jednotlivé ukazatele 

dostávají na minima za celé sledované období. V případě počtu uchazečů na 1 VPM je minima 

dosahováno již v roce 2006.  Následující rok je již možné pozorovat změnu v podobě rostoucích 

hodnot sledovaných ukazatelů. Vývoj míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na 1 VPM opět klesá 

od roku 2009, počet dosažitelných uchazečů od roku 2010. V roce 2011 dosahovala registrovaná míra 

nezaměstnanosti5 11,1 %, o práci se ucházelo celkem 804 dosažitelných uchazečů.  

                                                        
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) 
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Graf 16: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  Mikroregionu Telčsko 

v letech 2005-2011 
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

Vývoj počtu a strukturu uchazečů o práci mezi roky 2009 a 2011 zaznamenává tabulka 10. Ve 

struktuře obyvatel se vyskytují skupiny osob, které mají horší pozici na trhu práce v oblasti 

nezaměstnanosti. 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 278 (jedná se 

o téměř 35 %).  Relativně vysokého podílu zastoupení dosahují i lidé se zdravotním postižením, 

kterých v roce 2011 úřad práce registroval celkem 72 (8,9% podíl zastoupení), nicméně je patrná 

klesající tendence počtu těchto uchazečů. Skupina absolventů vysokých byla v roce 2011 zastoupena 

přibližně 9,2 % a úřad práce v roce 2011 na území Mikroregionu Telčsko neevidoval ani jednoho 

uchazeče o zaměstnání ze skupiny mladistvých obyvatel.   

Tabulka 10: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Uchazeči o zaměstnání 999 1 020 812 

Uchazeči se zdravotním postižením 87 83 72 

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 991 1 014 804 

Míra nezaměstnanosti (%) 13,4 13,4 11,1 

Uchazeči na 1 volné místo 7,5 218,5 90,5 

struktura uchazečů podle 
věku 

Mladiství 2 0 0 

do 19 let 53 38 36 

20 - 24 let 140 131 122 

25 - 29 let 114 95 71 

30 - 34 let 122 145 80 
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  2009 2010 2011 

35 - 39 let 120 132 112 

40 - 44 let 120 112 87 

45 - 49 let 90 105 76 

50 - 54 let 123 127 109 

55 - 59 let 102 115 105 

60 a více let 15 20 14 

struktura uchazečů podle 
vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní 
vzdělání 0 0 1 

Základní vzdělání 179 190 154 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 563 594 439 

Úplné střední odborné vzdělání 214 192 174 

Vyšší odborné vzdělání 10 11 2 

Vysokoškolské vzdělání 33 33 42 

absolventi škol 77 66 75 

struktura uchazečů podle 
délky nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 419 479 337 

3 - 6 měsíců* 220 154 127 

6 - 9 měsíců* 110 50 37 

9 - 12 měsíců* 65 64 33 

12 - 24 měsíců* 121 161 125 

24 měsíců a více 64 112 153 
Zdroj: ČSÚ, www.vdb.czso.cz; *interval 3-6 měsíců znamená 3 měsíce a více a méně než 6 měsíců; 

4.2
 Ekonomická aktivita obyvatelstva 

Míra ekonomické aktivity6v Mikroregionu Telčsko v roce 2011 dosahovala hodnoty 53 %, ve srovnání 

ukazatele s celorepublikovým průměrem (57 %) a s mírou Kraje Vysočina (56,5 %) se jedná o hodnotu 

nižší. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo z celkového počtu ekonomicky 

aktivních obyvatel (6 932) celkem 6 167 zaměstnaných. Na území Mikroregionu Telčsko žilo celkem 

184 pracujících lidí v důchodu, celkem 111 žen na mateřské dovolené a 77 pracujících studentů a 

učňů (zde je patrná mírná převaha žen). Přibližně 93 % tvořila kategorie zaměstnanci, 

zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající, z nichž nejvíce dominovali zaměstnanci (s podílem 

78 % na všech zaměstnaných obyvatelích mikroregionu).   

Naopak z celkového počtu ekonomicky neaktivních obyvatel (7 467) nejvyššího podílu dosahovala 

skupina důchodců, kterých v roce 2011 žilo v mikroregionu celkem 3 675 (49% podíl zastoupení). 

Přibližně 33 % obyvatel patřilo do skupiny obyvatel vzdělávajících se (2450 osob), tedy do skupiny 

žáků, studentů a učňů.  

 

                                                        
6
 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 

let. 
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Tabulka 11: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 6 932 3 976 2 956 

v 
to

m
: 

zaměstnaní 6 167 3 606 2 561 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 4 812 2 697 2 115 

zaměstnavatelé 173 131 42 

pracující na vlastní 
účet 

776 583 193 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a 
učni 

77 36 41 

pracující důchodci 184 98 86 

ženy na mateřské 
dovolené 

111 0 111 

nezaměstnaní 765 370 395 

Ekonomicky neaktivní celkem 7 467 3 161 4 306 

z 
to

h
o

: 

nepracující důchodci 3 675 1 419 2 256 

žáci, studenti, učni 2 450 1 217 1 233 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 524 315 209 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve srovnání Mikroregionu Telčsko 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 %), rozdíl zastoupení v mikroregionu a Regionu Renesance je přibližně 0,2 p.b. Naopak skupina 

pracujících studentů a učňů a žen na mateřské dovolené dosahuje stejného zastoupení 

v Mikroregionu Telčsko stejně jako v Regionu Renesance. Skupiny ekonomicky aktivních obyvatel ve 

srovnání s průměrem Kraje Vysočina i České republiky dosahují nejnižších podílů v mikroregionu, 

například rozdíl v zastoupení pracujících důchodců mezi Českou republikou a mikroregionem v roce 

2011 činil 2,1 p.b.  

Tabulka 12: Srovnání podílů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích 

Mikroregionu Telčsko 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 

Mikroregion Telčsko 94,0 1,2 2,9 1,8 6 932 

Region Renesance 93,8 1,2 3,1 1,8 23 385 

Kraj Vysočina 93,0 1,3 3,7 2,0 220 743 

Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580 714 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Nejvyššího podílu zaměstnaných obyvatel Mikroregionu Telčsko podle odvětví hospodářství dosahuje 

skupina obyvatel pracujících v sektoru průmyslu, jejichž zastoupení se v roce 2011 pohybovalo okolo 

34,7 %. Ve srovnání s ostatními hierarchicky vyššími územními celky je patrný vyšší podíl v případě 

mikroregionu, například rozdíl oproti Kraji Vysočina činil 1,8 p.b. a vůči celorepublikovému průměru 

byl rozdíl 9,3 p.b. Vysoce zastoupenou skupinou obyvatel jsou lidé pracující v oblasti priméru, více 

než 10 % obyvatel mikroregionu pracovalo v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství. Jedná se o 

relativně velký podíl zastoupení, který je v případě mikroregionu násobně vyšší než průměr České 

republiky. V oblasti služeb pouze sektor vzdělávání převyšuje krajské a republikové průměry 

(přibližně o 0,4 p.b.), ve zbylých sektorech terciéru dosahuje zastoupení mikroregionu nižších podílů. 

Absolutně nejnižší podíl zastoupení zaměstnaných lidí je v kategorii informační a komunikační 

činnosti, kde v roce 2011 pracovalo celkem 50 obyvatel (0,8 %).  

Tabulka 13: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství Mikroregionu Telčsko (2011) ve srovnání 

s Krajem Vysočina a Českou republikou 

zaměstnaní podle odvětví  Mikroregion Telčsko (%) Kraj Vysočina (%) Česká republika (%) 

zemědělství, lesnictví, rybářství 10,3 6,3 2,7 

průmysl 34,7 32,9 25,4 

stavebnictví 7,1 7,2 6,8 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

8,0 9,1 10,2 

doprava a skladování 5,0 5 5,6 

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

informační a komunikační činnosti 0,8 1,4 3 

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

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

4,0 4,8 7,8 

veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

4,4 5,2 5,9 

vzdělávání 6,4 6 6 

zdravotní a sociální péče 3,9 6,4 6,5 

nezjištěno 12,0 9,2 11,2 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Srovnáme-li podíl ekonomických subjektů a podíl zaměstnaných na sektorech národního 

hospodářství v Mikroregionu Telčsko, je patrná výrazná disproporce v oblasti vzdělávání a zdravotní a 

sociální péče (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 

velký počet 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 Mikroregionu Telčsko se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví.  
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Tabulka 14: 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 

615 460 1,3 

průmysl 2 078 383 5,4 

stavebnictví 427 283 1,5 

velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 

481 257 1,9 

doprava a skladování 300 51 5,9 

ubytování, stravování a 
pohostinství 

132 88 1,5 

informační a komunikační 
činnosti 

50 23 2,2 

peněžnictví a pojišťovnictví 73 65 1,1 

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

237 157 1,5 

veřejná správa a obrana; 
povinné sociální zabezpečení 

265 171 1,5 

vzdělávání 385 22 17,5 

zdravotní a sociální péče 233 8 29,1 

nezjištěno 721 170 4,2 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo jednotlivých obcí mikroregionu a jeho struktura je 

uvedena v příloze 7.   

4.3
 Dojížďka a vyjížďka za prací 

Saldo dojížďky v Mikroregionu Telčsko se v roce 2011 pohybovalo na hodnotě -1 474. 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 městysu Nová Říše (-97), výrazně nižší saldo je zřejmé i v městysu Mrákotín (-72) a ve 

městě Telč (-68). Umístění těchto obcí na nejnižších pozicích v mikroregionu je způsoben především 

velikostí samotných sídel, jedná se o obce relativně malé s nízkým počtem obyvatel, díky čemuž je 

zde nízká nabídka pracovních míst. Z tohoto důvodu jsou místní obyvatel nuceni za prací dojíždět do 

okolních obcí, které nabízejí širší spektrum pracovních nabídek a pozic. Situace ve městě Telč je 

ovšem odlišná, samotné město poskytuje relativně velký počet pracovních míst, nicméně v jeho 

blízkosti (na území obce Krahulčí) se nachází největší zaměstnavatel mikroregionu, díky čemuž značný 

počet obyvatel Telče vyjíždí za prací do zmiňované obce Krahulčí. Ta je zároveň obcí s nejvyšším 

saldem dojížďky v roce 2011 a jedinou obcí s kladnou hodnotou, hodnota salda se pohybovala na 58. 

Tento výsledek je do značné míry způsoben faktem, že zde sídlí největší zaměstnavatel nejen v 

mikroregionu, MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., ve kterém pracují více než 500 osob.  
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Obrázek 5: Saldo dojížďky Mikroregionu Telčsko 2011 

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

Saldo dojížďky Mikroregionu Telčsko v hlavních kategoriích odvětví hospodářství je zachyceno 

v tabulce 12. V oblasti priméru se saldo pohybuje v kladných hodnotách, v roce 2011 činilo 

7 jednotek. Naopak v oblasti sekundéru a terciéru se ukazatel pohybuje hluboko pod nulovou hranicí, 

v roce 2011 sektor průmyslu a stavebnictví dosáhl hodnoty -331 a sektor služeb v mikroregionu 

hodnoty -322. Je patrné, že nejvíce obyvatel mikroregionu pravidelně migruje za zaměstnáním 

v sektoru zpracovatelského průmyslu, ve všech obcí regionu dosahuje toto hospodářské odvětví 

nejvyššího zastoupení. Tato skutečnost je dána především relativně velkých 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 regionu (z celkového 

počtu 48 obcí pravidelně cestují v těchto odvětví hospodářství obyvatelé z 8, respektive 17 obcí). 

Jediný sektor zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2011 na území Mikroregionu Telčsko dosahoval 

kladného salda dojížďky (7), zbylé oblasti hospodářství se pohybovaly v záporných hodnotách. 
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Tabulka 15: Saldo dojížďky jednotlivých obcí Mikroregionu Telčsko podle odvětví zaměstnání v roce 2011 
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586901 Bohuslavice -26 -2 0 -9 0 0 -7 -5 0 0 -3 0 

587184 Borovná -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 

587001 Černíč -11 -1 0 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 -9 

587061 Dolní Vilímeč -7 5 0 -8 0 0 0 0 -1 -1 0 -2 

587079 Doupě -12 -3 0 -5 -1 0 0 0 0 -1 0 -2 

587109 Dyjice -29 -6 0 -11 0 0 -1 -1 -2 -4 -1 -3 

587141 Hodice -48 24 -1 -25 1 0 -3 -12 -7 -5 -13 -7 

587206 Horní Myslová -9 -1 0 -2 -1 0 -1 -1 -1 -3 0 1 

587192 Hostětice -11 -2 -2 4 0 -1 -3 -1 -8 0 0 2 

587303 Jindřichovice -21 -3 0 -15 0 0 0 0 0 0 -1 -2 

587338 Kaliště -19 -3 0 -2 0 0 -3 -2 -5 0 -1 -3 

587371 Klatovec -12 -1 0 -5 0 0 -1 0 -1 -1 0 -3 

587389 Knínice -19 -2 0 -9 0 0 -1 -1 0 -1 -5 0 

587419 Kostelní Myslová -9 2 0 -5 0 0 0 0 0 -3 0 -3 

587435 Krahulčí 58 -2 -3 94 0 1 -5 -3 -7 -3 -1 -13 

587443 Krasonice -21 8 0 -13 0 0 -3 -3 -2 -5 0 -3 

587451 Lhotka -11 1 0 -6 0 0 -2 -1 0 0 -1 -2 

587494 Markvartice -17 0 0 -4 0 0 -4 -4 1 -3 0 -3 

587541 Mrákotín -72 1 7 -34 0 -1 -12 -7 -5 -5 -3 -13 

587559 Mysletice -7 3 -1 -5 0 -1 1 -2 -1 0 -1 0 

587567 Mysliboř -40 -2 0 -17 0 0 -7 -6 -3 0 -2 -3 

587583 Nevcehle -19 2 0 -14 -2 0 -2 -2 -1 1 -1 0 

587591 Nová Říše -97 -10 0 -51 0 -6 -7 -3 0 2 -3 -19 

587613 Olšany -12 -1 0 -6 0 0 -1 -1 0 0 0 -3 

587214 Olší -9 -2 0 -3 0 0 -2 -2 0 0 0 0 

587630 Ořechov -8 0 0 0 0 0 -3 0 0 -4 0 -1 

587656 
Panenská 
Rozsíčka 

-32 -3 0 -14 -1 0 -4 -4 0 -3 -3 0 

587672 Panské Dubenky -24 -6 5 -12 0 -1 1 1 0 -1 -1 -10 

587681 Pavlov -62 -5 0 -20 0 0 -9 -9 1 -2 -7 -11 

587761 Radkov -49 -2 0 -19 0 -1 -5 -7 -6 -1 -2 -6 
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587800 Rozseč -4 11 -1 -7 0 0 -3 -2 3 -1 -1 -3 

587818 Růžená -57 -3 0 -29 -1 -1 -5 -6 -4 -2 -3 -3 

587834 Řásná -36 -1 1 -8 0 -2 -5 -5 -1 -6 -7 -2 

587851 Řídelov -19 -5 0 -5 0 -1 -2 -1 -2 -1 0 -2 

587877 Sedlatice -10 0 0 -6 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 

587885 Sedlejov -36 -2 0 -15 -1 0 1 2 0 -6 -3 -12 

587923 Stará Říše -32 6 0 -18 0 0 2 -12 -4 3 -5 -4 

587940 Strachoňovice -17 -3 0 -5 0 0 -3 -3 -2 -2 0 1 

587991 Svojkovice -11 -1 0 -5 0 0 -3 0 -1 0 0 -1 

588024 Telč -68 23 -2 -167 1 2 12 11 6 19 9 18 

588041 Třeštice -32 -3 0 -16 0 1 -3 -4 0 -1 -2 -4 

588067 Urbanov -22 -3 0 -6 0 -1 -2 -1 -1 -1 -4 -3 

588083 Vanov -2 -2 2 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 

588091 Vanůvek -7 0 0 -3 0 0 0 0 -1 -2 0 -1 

588105 Vápovice -12 -1 0 -4 0 0 -1 0 0 -1 -3 -2 

588164 Volevčice -7 0 0 -2 0 -1 -1 0 -1 0 0 -2 

588199 Vystrčenovice -10 -1 0 -5 0 0 -2 -1 0 -1 -1 1 

587231 Zadní Vydří -7 -2 0 1 0 5 -1 0 0 -2 0 -8 

588245 Zdeňkov -11 -2 0 -6 0 0 -2 0 0 0 0 -1 

588261 Zvolenovice -18 0 0 -7 0 -1 -2 -1 0 -4 0 -3 

588270 Žatec -18 2 0 -9 0 0 -5 -3 0 -2 -1 0 

Mikroregion Telčsko -1474 1 6 -204 -5 -10 -112 -115 -69 -58 -80 -828 

 Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  
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5
 Přírodní podmínky 

Mikroregion Telčsko spadá většinou své plochy do klimatické oblasti mírně teplé, podle detailní 

klasifikace podle Quitta (1971) do oblasti MT 3. Pro tuto jsou oblast typické následující 

charakteristiky: 

• Počet letních dní 20 až 30 

• Počet mrazových dní 130 až 160 

• Průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C 

• Průměrná teplota v červenci 16 až 17 °C 

• Počet dnů se srážkami alespoň 1mm je 350 až 450 

• Průměrný počet srážek za rok 600 až 750 mm 

• Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 

Z hlediska geomorfologického členění patří obce mikroregionu do následujících jednotek: 

Tabulka 16: Geomorfologické členění území Mikroregionu Telčsko 

systém provincie subprovincie celek podcelek okrsek 

Hercynský 
Česká 
vysočina 

Českomoravská 
soustava 

Javořická 
vrchovina 

Novobystřická vrchovina 
Studenská 
pahorkatina 

Jihlavské vrchy 

Mrákotínská 
sníženina 

Řásenská 
vrchovina 

Křižanovská 
vrchovina 

Brtnická vrchovina 

Třešťská 
pahorkatina 

Otínská 
pahorkatina 

Puklická 
pahorkatina 

Markvartická 
pahorkatina 

Dačická kotlina 
 

Jevišovická 
pahorkatina 

Jemnická kotlina 
 

Křemešnická 
vrchovina 

Jindřichohradecká 
pahorkatina 

Žirovnická 
pahorkatina 

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

Většinu území zabírají pahorkatiny s výškovou členitostí mezi 30 a 150 m. Středem mikroregionu se 

táhne od severovýchodu směrem na jihozápad Dačická kotlina, která od sebe odděluje okrsky 

Brtnické vrchoviny. Do západní části území pak částečně zasahují podcelky Jihlavských vrchů. 

Nejjižnější cíp území spadá do podcelku Jemnická kotlina. 
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Obrázek 6: Geomorfologické členění území Mikroregionu Telčsko 

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

Na území mikroregionu se nachází část evropského rozvodí, jelikož samotné území spadá do úmoří 
Černého a Severního moře. Mikroregion je odvodňován do dvou různých povodí. Většina území 

mikroregionu je odvodňováno řekou Moravská Dyje a jejími přítoky. Severozápadní část regionu je 

Studentským a Hamerským potokem odvodňována do Nežárky (respektive do Vltavy a následně do 

Labe). Moravská Dyje pramení na katastru obce Panenská Rozsíčka a na území mikroregionu přibírá 

další přítoky, mezi nejvýznamnější patří Myslůvka, Telčský potok a Vápovka. Severovýchodní část 

území mikroregionu je odvodňováno Třešťským potokem do řeky Jihlavy. Obě výše zmíněné řeky 

spadají do úmoří Černého moře. 

V mikroregionu má svoji tradici také rybníkářství. Některé rybníky byly založeny již v 13. století – 

např. rybníky chránící vodní pevnost Telč. Nejvíce jich bylo založeno v 16. století za doby Zachariáše z 

Hradce. Takřka v každé vesnici je několik rybníků, často jde o celé kaskády na nepatrném potoku.7 

                                                        
7
Zdroj: www.telcsko.cz 
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Obrázek 7: Vodstvo na území Mikroregionu Telčsko 

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka - DIBAVOD, vlastní úpravy 

Z hlediska druhů pozemků převládají, v Mikroregionu Telčsko, pozemky využívané jako zemědělská 

půda. Tyto plochy zaujímají až 60 % území. Přibližně 77 % ze zemědělsky využívané půdy připadá na 

půdu ornou, 21 % pak na trvalé travní porosty. Plochy orné půdy se nacházejí zejména v níže 

položených oblastech (sníženiny a kotliny). Dalších 30 % plochy mikroregionu zabírá lesní půda 

s převahou jehličnatých lesů. Největší zalesněné plochy se nachází v oblast Řásenské vrchoviny a 

Markvatické pahorkatiny. 

Průměrná hodnota koeficientu ekologické stability odvozená od hodnoty koeficientu jednotlivých 

obcí mikroregionu činí 1,05 pro rok 2013. Tato hodnota značí vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou 

technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami. Důsledkem je i nižší 
spotřeba energo-materiálových vklad.8 Nejnižší koeficient ekologické stability byl zaznamenán v obci 

Rozseč (0,15), naopak nejvyšší v obci Řásná (4,6).  

Tabulka druhů pozemků pro jednotlivé obce mikroregionu je uvedena v příloze 8 tohoto dokumentu. 

                                                        
8
http://www.regionalnirozvoj.cz/ 
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Graf 17: Druhy pozemků (2013) a typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2012 
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Zdroj: http://geoportal.gov.cz/, vlastní úpravy 

5.1
 Ochrana životního prostředí 

Na území Mikroregionu Telčsko se nachází 18 chráněných území, z nichž 10 má status evropsky 

významné lokality. Následující obrázek dokumentuje polohu chráněných území v rámci Mikroregionu 

Telčsko. 
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Obrázek 8: Chráněná území v Mikroregionu Telčsko 

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

 

 

Tabulka 17: Chráněná území v Mikroregionu Telčsko 

název 
chráněného 

území 
status obec charakteristika 

Černíč PP Černíč Mělký průtočný rybník s rozsáhlými litorálními porosty je důležitou lokalitou 
vodního ptactva v otevřené agrární krajině. 

Doupský a 
Bažantka 

EVL/PR Doupě 

Rašeliniště v nivě a na svahu údolí Třešťského potoka představuje typ 
přechodového a údolního rašeliniště, jehož současná vegetace je významně 
ovlivněna činností člověka v průběhu pozdní středověké kolonizace a v navazujícím 
období, jakož i odvodněním okolních pozemků v nedávné minulosti. 

Horní 
Mrzatec 

EVL/PP 
Mrákotín, 
Lhotka u 
Mrákotína 

V současnosti jediná lokalita vegetace vytrvalých obojživelných bylin s výskytem 
pobřežnice jednokvěté (Littorella uniflora) na území Kraje Vysočina. kalita je 
ohrožena nevhodným rybářským hospodařením (absence letnění, udržování trvale 
vysokého stavu vody, tlak na intenzifikaci hospodaření). Fragmenty vlhkých luk 
nejsou koseny. Zájem vlastníka na intenzivnějším způsobu hospodaření a 
nesouhlas s občasným letněním. Letnění je rovněž v určitém rozporu s rekreačním 
využitím rybníka v časném létě (koupání). 

Horní 
Nekolov 

PP Mrákotín 
Důvodem ochrany je zachování jednoho z posledních nejvýše položených bukových 
porostů se smrkem a vtroušeným klenem v Jihlavských vrších. 

Jechovec OP Olšany u Telče 
Prameništní olšiny vhodné pro rozmnožování některých druhů obojživelníků. 
Lesnické hospodaření je omezeno na šetrný jednotlivý výběr v místech s 
přirozeným zmlazením olše. 

Koupaliště 
u 
Bohuslavic 

EVL/PP Bohuslavice 
Jedna z nejvýznamnějších lokalit čolka velkého (Triturus cristatus) v Kraji Vysočina. 
Každoročně se zde rozmnožuje velmi početná populace.Rekreační využití 
představuje potenciální ohrožení lokality.  



 

 
 44 

 

název 
chráněného 

území 
status obec charakteristika 

Luh u Telče PR Telč 

Bývalá bažantnice je jedinečnou ukázkou listnatého lesa vyšších poloh, tzv. 
podhorského luhu. Tyto lesní porosty v nezaplavovaných polohách mělkých úvalů, 
obvykle na těžších hlubokých půdách, byly v minulosti téměř zcela přeměněny na 
ornou půdu. 

Lukšovská PP Řídelov 
Předmětem ochrany jsou lesní společenstva podmáčených smrčin a přípotočních 
olšin. 

Míchova 
skála 

PP Řásná 
Míchova skála je jedním z nejlépe zachovalých projevů tropického zvětrávání v 
třetihorách následujícího obnažení a intenzivního mrazového zvětrávání granitu v 
periglaciálních podmínkách pleistocénu ve vrcholových partiích Jihlavských vrchů. 

Mrhatina PR Řásná 
Přirozený bukový porost s příměsí smrku a vtroušenou jedlí představuje typickou 
ukázku přirozených lesních společenstev na chudém kyselém žulovém podloží v 
Jihlavských vrších. 

Nová Říše EVL/PP 
Nová Říše, 
Vystrčenovice, 
Dyjice 

Zjištěni jen zástupci sekavce Cobitis elongatoides ve vysokých hustotách. Přesnější 
odhad populace není možný, vzhledem k charakteru nádrže. Populace je velmi 
významná, je to jedna z mála lokalit, kde bylo zjištěno čistě sexuální rozmnožování 
bez asexuálních klonů. 

Změny vodárenského obhospodařování, změny charakteru dnových substrátů, 
manipulace s hladinou. Stávající využití nádrže je plně vyhovující. Potřeby sekavce 
prozatím nejsou ve zjevném rozporu s režimem vodárenské nádrže. 

Opatovské 
zákopy 

PR Opatov 

Luční enklávy podél potůčků v lesním celku jsou jedním z posledních komplexů 
pravidelně kosených zrašelinělých luk na Třebíčsku. Území hostí řadu ohrožených 
druhů organismů a vysoká je i jeho krajinářská a estetická hodnota. Ve středověku 
se zde dolovalo a rýžovalo zlato. 

Rašeliniště 
Kaliště 

PR Jihlávka 
Přechodové rašeliniště, rašelinné louky a olšiny v nivě Dubenského potoka. Roste 
zde velké množství ohrožených druhů mechorostů i vyšších rostlin, z nichž mnohé 
lze označit za glaciální relikty, tedy pozůstatky dřívějšího rozšíření z doby ledové. 

Rašelinné 
jezírko 
Rosička 

EVL/PP Sedlejov 
Malý oligotrofní lesní rybníček je jednou z posledních lokalit ohroženého leknínu 
bělostného (Nymphaea candida) v okrese Jihlava. Čistá klidná voda představuje 
optimální prostředí pro rozmnožování řady druhů obojživelníků. 

Roštýnská 
obora 

EVL/PR Doupě 
Předmětem ochrany je jeden z nejrozsáhlejších komplexů přírodě blízkých lesních 
společenstev bikových bučin v Jihlavských vrších, pozůstatek bývalé Roštejnské 
obory. 

Šilhánky EVL/PP Doupě 

Populace kuňky ohnivé (Bombina bombina) na lokalitě čítá řádově desítky jedinců, 
nejvýznamnějším místem rozmnožování je bezejmenný rybník (první v kaskádě). 
Mokřadní biotopy v okolí rybníků jsou vhodnými stanovišti pro kuňky v období 
mimo rozmnožování. Zranitelnost populace je velmi vysoká. Intenzifikace 
rybničního hospodaření má negativní vliv na současnou populaci a při jejím 
zvyšování hrozí zánik. 

Štamberk a 
kamenné 
moře 

PR 
Lhotka u 
Mrákotína, 
Řásná 

V okolí zříceniny středověkého hradu jsou vyvinuty četné projevy mrazového 
zvětrávání žuly včetně kamenných moří a rozsáhlého balvanového proudu, jenž 
zasahuje až na okraj obce Lhotka. Nepřístupný terén umožnil zachování zbytků 
přírodě blízkých lesních společenstev bikových bučin a suťových lesů. 

U Borovné EVL/PP Borovná 

Významná populace kuňky v Kraji Vysočina, kvalitní komplex vodních a mokřadních 
biotopů. Lokalita je ohrožena nevhodným rybářským hospodařením, 
odbahňováním a intenzifikací rybníků. Vysoká hustota rybí obsádky silně negativně 
ovlivňuje vajíčka a larvální stádia kuněk. Tlak subjektů rybářského hospodaření na 
zvyšování intenzity, odbahňování, hnojení, vysoké rybí obsádky. 

V 
Kopaninách 

EVL/PP Myslůvka 

Jedna z nejpočetnějších populací kuňky ohnivé (Bombina bombina) v Kraji 
Vysočina. Intensifikace rybníkářského hospodaření, zvyšování rybích obsádek, 
přikrmování a přihnojování, spojené se znečištěním vodního prostředí. Vysoké 
hustoty rybích obsádek se negativně projevují na zvýšené predaci vajíček a 
larválních stádií kuňky ohnivé. Možný střet zájmů představuje zajištění ochrany 
populace kuňky obecné a rybářské využití rybníka. 
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název 
chráněného 

území 
status obec charakteristika 

Velký 
pařezitý 
rybník 

PR Řásná 
Předmětem ochrany je poměrně rozsáhlý komplex oligotrofního rybníka, 
mokřadních olšin a rašelinných březin v Jihlavských vrších. 

Zhejral NPR Klatovec 

Rozsáhlý soubor zachovalých společenstev vrchovinného oligotrofního rybníka, 
rákosin, rašelinišť, rašelinných luk, smilkových pastvin a iniciálních olšin v 
Jihlavských vrších. Spolu s navazujícím okolím představuje rybník krajinný segment 
s vysokou ekologickou a estetickou hodnotou.  

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/, www.telc.eu, Strategie rozvoje MAS Telčsko 2014-2020 

 



 

 
 46 

 

6
 Technická infrastruktura 

6.1
 Doprava 

Silniční doprava 

Území Mikroregionu Telčsko je z pohledu napojení na silniční síť České republiky lehce 

podprůměrným regionem. Územím neprochází žádná rychlostní komunikace, ani dálnice, pouze 2 

silnice I. třídy, 5 silnic II. třídy a přibližně 33 pozemních komunikací třídy III.  

Obrázek 9: Silniční síť Mikroregionu Telčsko  

 
Zdroj: ŘSD, vlastní úpravy 

Nejbližší pozemní komunikací vyšší třídy (dálnice či rychlostní silnice) je dálnice D1, která je od 

severní hranice (obec Hodice) mikroregionu vzdálena přibližně 26 kilometrů. 

Tabulka 18: Přehled silnice I. – III. tříd na území Mikroregionu Telčsko (2011) 

kategorie číslo silnice 

I. 
23 

38 

II. 112 403 406 407 410 

III. 

2322 4069 11264 40612 40619 

4036 4071 11265 40613 40620 

4037 4073 11268 40614 40621 

4038 4074 11269 40615 40622 
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kategorie číslo silnice 

4065 11260 11271 40616 41012 

4066 11261 40610 40617 
  

4067 11262 40611 40618 

Zdroj: ŘSD  

 

Pozemní komunikace I/23 prochází mikroregionem v západo-východním směru. Jedná se o silnici 

propojující Dráchov (sjezd č. 100 na dálnici D3), Jindřichův Hradec, Telč, Třebíč a Brno. Na území 

mikroregionu se nachází pouze malý úsek této komunikace v délce přibližně 25 kilometrů. Dle údajů 

ze Sčítání dopravy v roce 2010 se jedná o jednu z nejvytíženějších pozemních komunikací v 

mikroregionu, denně po ní projede až 3 000 automobilů. Komunikace I/23 procházející městem Telč 

prošla v roce 2011 a 2012 kompletní rekonstrukcí, vč. navazujících chodníků a veřejného osvětlení. 

Rovněž došlo k vybudování nových osvětlených přechodů. 

Druhou pozemní komunikací I. třídy je silnici  I/38 vedoucí z Jestřebí, přes Mladou Boleslav, Nymburk, 

Kolín, Kutnou Horu, Havlíčkův Brod, Jihlavu a Znojmo na hranice s Rakouskou republikou. 

Mikroregionem Telčsko prochází jen nepatrná část této komunikace v délce přibližně 7 kilometrů. 

Zároveň se jedná o nejvytíženější silnici v regionu, denně po této komunikaci projede až 5 000 

vozidel.   

Z dopravního hlediska je jednou z nejvýznamnějších silnic II. třídy pozemní komunikace II/406 

vedoucí od Jihlavy (od silnice II/602 – Třešť – Telč – Dačice – Slavonice) dále do Rakouska. Denně se 

po silnici II/406 pohybuje přibližně 1 001 – 3 000 vozidel (dle dat ze Sčítání dopravy 2010). 

Komunikace je významná jednak díky přímému spojení mikroregionu s krajským městem a dále 

propojuje okolní centra (Třešť, Dačice, Slavonice). Z pohledu Kraje Vysočina se jedná o jednu 

z páteřních komunikací, tato silnice by podle dostupných plánů měla sloužit jako severojižní 

propojení Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem. Tato pozemní komunikace na území města Telč prošla 

v roce 2013 a 2014 kompletní rekonstrukcí, vč. vybudování dvou nových kruhových křižovatek a 

rekonstrukce navazujících chodníků a veřejného osvětlení. Rovněž došlo k vybudování nových 

osvětlených přechodů. 

 



 

 
 48 

 

Obrázek 10: Intenzita automobilové dopravy v Kraji Vysočina v roce 2010 s vyznačením Mikroregionu Telčsko  

Zdroj: Sčítání dopravy 2010, vlastní úpravy 

Nejvytíženější pozemní komunikací v Mikroregionu Telčsko je silnice I. třídy č. 38, které prochází 

územím mikroregionu na východní straně. Denně po tomto 7km úseku projede více než 4 500 

vozidel. Velice vytížená je i silnice I/23 (v jednom úseku téměř 2 900 vozidel během dne) a pozemní 

komunikace II/406, po které se mezi Třeští a Telčí pohybuje téměř 2 800 vozidel denně.  Dle 

porovnání Sčítání dopravy v roce 2005 a 2010 je patrné, že téměř na všech vybraných úsecích silnic 

Mikroregionu Telčsko došlo k poklesu intenzity automobilové dopravy. Pokles je v jednotlivých 

úsecích silnic mikroregionu odlišný, pohybuje se v řádu jednotek p. b. V jediném úseku silnice II/112 

(6-3193) došlo k navýšení intenzity automobilové dopravy přibližně o 3,2 p. b.  

Tabulka 19: Intenzita automobilové dopravy na vybraných úsecích silnic v Mikroregionu Telčsko 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 

23 I. tř. 6-1060 hr.okr. JH-JI Telč - z.z. 3 032 2 839 93,6 

23 I. tř. 6-1030 křižovatka se II/407 křižovatka se I/38 1 771 1 624 91,7 

38 I. tř. 6-0990 x se 23 hr.okr. Jihlava - Třebíč 4 745 4 530 95,5 

112 II. tř. 6-3193 Telč - k.z. vyús. 11268 do obce Dyjice 995 1 027 103,2 

112 II. tř. 6-3177 vyús.z 134 v Nové Vsi zaús.11260 od obce Řásná 766 645 84,2 
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číslo 
silnice 

třída 
silnice 

úsek intenzita 
(voz./den) 

index změny 
2005-2010 (%) 

406 II. tř. 6-1080 Třešť - k.z. Telč - z.z. 3 163 2 791 88,2 

406 II. tř. 6-1070 Telč - k.z. hr.okr. Jihlava - JH 2 314 2 054 88,8 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010, vlastní úpravy 

Z pohledu investic do silniční dopravy a programu rozvoje pozemních komunikací je Mikroregion 

Telčsko regionem částečně opomíjeným. Dle jednotlivých dokumentů (program rozvoje Kraje 

Vysočina 2011, Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Telčsko 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. Nicméně konkrétně plán na rozvoj dopravní 

infrastruktury v Mikroregionu Telčsko schází, respektive schází konkrétní projekty na zlepšení 

dopravy v regionu. V současné době je dle Strategie Kraje Vysočina do roku 2020 vyhodnocena 

pozemní komunikace II/406 jako důležitá spojnice měst Telč, Třešť a Jihlava, a je zde brána jako 

silnice s nutností investic pro zlepšení současného stavu. 

Železniční doprava 

Mikroregionem Telčsko prochází železniční trať č. 227, která spojuje města Slavonice (přes Třešť, Telč 

a Dačice) a Kostelec u Jihlavy, kde se napojuje na trať č. 225 mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. Tato 

trať je součástí spojení mezi Brnem a Českými Budějovicemi a je využívána i jako spojení mezi Plzní a 

Bohumínem (přes České Budějovice a Brno). Trať č. 227 je jednokolejná neelektrifikovaná trať 
s maximální rychlostí 50 km/h a s provozem osobních vlaků kategorie MOs (motorový osobní vlak) a 

vlaků nákladních. Díky této charakteristice ji můžeme zařadit mezi tzv. regionální tratě9. Na území 

Mikroregionu Telčsko se na trati č. 227 nachází celkem 5 zastávek (Slaviboř, Radkov, Telč - Staré 

Město, Mysliboř a Hodice) a 2 stanice, Telč a Sedlejov.  

Nabídku železničních spojů na této trati tvoří v pracovní den celkem 14 párů vlaků a 8 párů o víkendu. 

Přímé spojení mikroregionu a krajského města je zabezpečeno jen jedním párem vlaků jedoucí po 

trase Slavonice – Jihlava – Havlíčkův Brod, v ostatních případech je nutný přestup v Kostelci u Jihlavy. 

Železniční trať č. 227 je dle Programu rozvoje Vysočina z roku 2011 tratí s nutností investic pro 

zachování a zlepšení železničního spojení v současné podobě. Dle tohoto dokumentu je nutná 

investice v podobě revitalizace tratě v celém jejím úseku a zvýšení traťové rychlosti mezi Telčí a 

Kostelcem u Jihlavy na 70 km/h. Zároveň podle Memoranda o spolupráci v železniční dopravě v rámci 

územního obvodu Kraje Vysočina z června 2014 (podepsáno mezi Ministerstvem dopravy České 

republiky, Správou železniční dopravní cesty, s.o., Českými drahami, a.s., a Krajem Vysočina) bude 

probíhat spolupráce mezi zmíněnými stranami na přípravě investičních akcí na trati č. 227 Kostelec u 

Jihlavy – Slavonice. Dále jsou dle dokumentů (například Strategie Kraje Vysočina do roku 2020, 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Telčsko pro období 2014-2020 aj.) 

nutné investice do dopravní infrastruktury a vybavení, které slouží cestujícím. Jedná se například o 

investice do zastávek a nádraží včetně zpřístupňování těchto objektů pro lidi se sníženou schopností 

pohybu a orientace.  

                                                        
9 Regionální trať - zajišťuje přepravu osob na kratší vzdálenosti v rámci zázemí jednotlivých center, případně sloužící 
k přepravě osob k vlakům vyšších kategorií (např. svoz cestujících do stanice Kostele u Jihlavy na rychlíky směr Jihlava/Veselí 
nad Lužnicí). Regionální trať z pohledu nákladní železniční dopravy slouží především k obsluze místních podniků a ke svozu 
nákladu do větších stanic, kde jsou sestavovány dálkové soupravy (velice často se jedná o svoz dřeva). 
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Obrázek 11: Schéma železničních tratí s vyznačením Mikroregionu Telčsko 

 
Zdroj: SŽDC, vlastní úpravy 

Na tuto železniční trať je navázán projekt DY-THA Rail (2012-2014), spolufinancovaný z fondů 

Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. Projekt se zaměřuje na 

využití potenciálu železniční trati a jejího okolí mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Hlavním 

záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice s 

návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických 

atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území 

podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské 

hranice10. Do budoucna je patrná snaha obcí na této trati o její zachování a revitalizaci. 

Dalším důležitým projektem, jehož je součástí Kraj Vysočina, je RAILHUC. Jedná se o projekt mezi 

středoevropskými státy (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Slovinsko, Itálie, Německo 

a Polsko), který si klade za cíl lepší napojení městských a regionálních dopravních systému na 

meziměstskou železniční dopravu napříč výše zmíněnými státy. V rámci projektu bylo vymezeno 

celkem 12 měst tzv. uzlových měst, ve kterých se odehrává (bude odehrávat) integrace místní, 

dálkové a regionální železniční dopravy. Jedním z 12 uzlových měst se stala Jihlava (potažmo 

Havlíčkův Brod), jakožto významný přestupný uzel pro Kraj Vysočina. Dopady tohoto projektu na 

Mikroregion Telčsko nejsou v současné době známy. Nicméně pokud budeme vycházet 

z předpokladu, že cílem projektu je podpora regionální veřejné dopravní sítě (v současnosti je 

největší pozornost věnována tratím zařazeným do sítě TEN-T), dopady by se měly týkat železniční 

                                                        
10

 http://www.pokoleji.cz/ 
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tratě č. 227 (ať už v podobě rekonstrukce, či zlepšení poskytovaných služeb v rámci veřejného 

závazku/obslužnosti) a jejího lepšího zapojení do železniční sítě Kraje Vysočina.  

Dopravní obslužnost 

Dle dostupných dat o dopravní obslužnosti území hromadnou dopravou z Integrované strategie 

území MAS Telčsko 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 periferií11, obě tyto skutečnosti se 

negativně podepisují nejen na dopravní obslužnosti Kraje. 

Dopravní obslužnost v Mikroregionu Telčsko je kvalitní převážně podél hlavních dopravních tras, 

které mikroregionem vedou. V prvním případě se jedná o důležitou krajskou spojnici Jihlavy s jihem 

České republiky (severo-jižní směr), která je realizována jednak spoji autobusové dopravy po silnici 

II/406, a posílená vlakovými spoji na trati č. 227. Druhým, relativně vysoce frekventovaným směrem, 

je západo-východní (silnice I/23), který je charakterizován dálkovou autobusovou dopravnou 

(například mezi Českými Budějovicemi a Brnem) a autobusovými spoji mezi Telčí a Jindřichovým 

Hradcem, respektive Třebíčí. Oba hlavní přepravní proudy se střetávají ve městě Telč, které nejen 

díky tomuto faktoru je obcí s nejlepší dopravní obslužností (počet spojů během jednoho pracovního 

dne převyšuje hodnotu 70). Tento pozitivní výsledek je umocněn přirozenou centralitou Telče 

v oblasti dopravy, město funguje jako přestupní uzel mezi dálkovou autobusovou a místní dopravou 

(obyvatelé nejen z Mikroregionu Telčskou jsou přiváženi do města, kde zastavují dálkové autobusové 

spoje). 

Obce ležící mimo hlavní dopravní trasy 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. U železniční dopravy se jedná o obdobnou situaci, která je ovšem méně 

nepravidelná (patrné posílení spojů v ranních a odpoledních špičkách, během dne pravidelný interval 

spojů).  

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 Mikroregionu Telčsko 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. Služby hromadné přepravy osob na železnici jsou 

provozovány výhradně dopravce České dráhy, a. s.  

                                                        
11

 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. 
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Pro zlepšení dopravní obslužnosti v Mikroregionu Telčsko jsou dle jednotlivých dokumentů12 nutné 

investice v podobě pořizování moderních a ekologických dopravních prostředků, systémové zlepšení 

přestupních vazeb, jednotný tarif a zefektivnění systému dopravní obslužnosti v kraji.  

Bezmotorová doprava 

Mikroregion Telčsko je díky své strategické poloze turisticky vyhledávanou lokalitou, kterou 

vyhledává značné množství návštěvníků během celého roku. Nachází se poblíž přírodního parku 

Javořická vrchovina, město Telč je umístěno na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO a na území celého mikroregionu se nachází značné množství kulturních a přírodních 

zajímavostí (například klášter premonstrátů v Nové Říši, zřícenina hradu Štamberk, hrad Roštejn aj.). 

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.). A právě tyto 

formy dopravy v současné době nejvíce zastupují bezmotorovou dopravu, jedná se tedy o tzv. pěší a 

cyklo dopravu.  

Mikroregion Telčsko je protkán relativně hustou sítí cyklotras, celkem regionem prochází 14 tras, 

které mají v regionu odlišnou délku (od jednotek po desítky kilometrů). Jednou z nejvýznamnější tras 

procházející mikroregionem je cyklotrasa II. třídy č. 16. Jedná se o dálkovou trasu Z Hlinska do 

Slavonic (přes Jihlavu a Telč) čítající 125 kilometrů, zároveň je součástí dálkové tematické trasy 

Greenway. Nejdelší trasou IV. třídy, která prochází územím regionu, je cyklotrasa č. 5220 z Vratěnína 

do Třeště (přes Jemnici a Novou Říši). Jedná se o 70kilometrovou trasu, které je součástí dálkové 

tematické trasy Greenway. Naopak nejkratší je cyklotrasa č. 51260, která slouží k propojení cyklotrasy 

č. 5160 s přírodní památkou Míchova skála (celkem 1,2 km).  

Tabulka 20: Seznam cyklotras na území Mikroregionu Telčsko  

třída číslo průběh trasy 
délka celé trasy 

(km) 

II. 16 Hlinsko – Jihlava – Telč – Slavonice 125 

IV. 1113 Telč – Mrákotín – Zahrádky – Strmilov – Jindřichův Hradec 48 

IV. 5021 Kostelní Myslová - Mrákotín - Roštejn 19 

IV. 5091 Třešť - Panenská Rozsíčka – Sedlejov – Telč 16 

IV. 5092 Batelov – Rácov - Růžená - Hodice - Panenská Rozsíčka – Stará Říše - Knínice 40 

IV. 5123 Doupě – Sedlejov – Zvolenovice – Kostelní Myslová 25 

IV. 5124 
M. Budějovice – Domamil - Knínice – Červ. Hrádek -V. Pěčín – Zadní Vydří – Lhotka - 
Javořice 

58 

IV. 5125  Jaroměřice n.R. – Želetava – Nová Říše – Telč 38 

IV. 5126  Telč – Řásná – Janštejn – Jihlávka, žst.  15 

IV. 5191 Dolní Loučky – Skryje – Tišnovská N. Ves – Žďárec 14  

IV. 5216 Pavlov - Opatov – Předín – Čáslavice 24 

IV. 5220 Třešť – Pavlov - Nová Říše – Budíškovice – Jemnice – Uherčice – Vratěnín (CZ/A) 70 

IV. 5261 Telč – Praskolesy – (Skrýchov – Olšany – Suchdol)  13 

IV. 51260 Řásná (Míchova skála) - Řásná (Křížový kámen) 1,2 

Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

                                                        
12

 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 
Telčsko pro období 2014–2020. 
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Územím prochází dvě tematické trasy Greenway. První z nich je trasa č. 16, 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 

cyklotrasa tzv. Klosterweg a na Landštejně cyklotrasa Graselweg. Cílem této cyklotrasy je představení 

krás Regionu Renesance. 

Obrázek 12: Přehled cyklotras a turistických stezek v Mikroregionu Telčsko 

 
Zdroj: mapy.cz, vlastní úpravy 

Pěší doprava je v regionu reprezentována celkem 7 turistickými trasami, které spojují atraktivní 

lokality v celém mikroregionu. Jedná se o trasy různých délek, které regionem pouze procházejí, nebo 

zde začínají/končí. Jednou z nejdelších je dálková turistická trasa červená, které vede přes atraktivní 

lokality Čech a Moravy (Ivančice – Třebíč – Jihlava – Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Telč – 

Jaroměřice nad Rokytnou). Druhou dálkovou turistickou trasou na území mikroregionu je modrá 

turistická trasa, která měří přibližně 130 kilometrů a vede z Nové Bystřice do Přibyslavi (přes Jihlavu a 

Mrákotín). 
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Tabulka 21: Seznam naučných stezek na území Mikroregionu Telčsko  

naučné stezky lokalizace 
délka trasy (na území 

Mikroregionu/celá) v km 
zaměření 

NS F. M. Nágla Kostelní Myslová 3,5 
tvorba a život akademického malíře F. M. Nágla, 
historie obce Kostelní Myslová 

NS Velký 
Pařezitý rybník 

Řásná 3,0 historie rybníku, flóra a fauna v okolí rybníku 

NS Otokara 
Březiny 

Řásná - Telč - Nová 
Říše - Krasonice 

31,0 / 66,0 
život a dílo básníka Otokara Březiny, zajímavosti 
Českomoravské vrchoviny 

NS Roštejnská 
obora 

Hrad Roštejn -  1,8 historie v místní oboře, myslivost a lov zvěře 

NS Lipky Telč 3,0 
proměny využití území PR Luh u Telče v průběhu 
časů 

Zdroj: Telč 

Vyjma turistických tras se na území Mikroregionu Telčsko nachází celkem 5 tematicky zaměřených 

naučných stezek. Nejdelší naučnou stezkou je NS Otokara Březiny, která je primárně zaměřena na 

život a dílo básníka Otokara Březiny, místního rodáka a obyvatele. Zároveň v celé své trase seznamuje 

návštěvníky se zajímavostmi Českomoravské vrchoviny. Trasa vede z rodné obce Počátky do 

Jaroměřic nad Rokytnou, kde básník zemřel (trasa je dlouhá přibližně 66 km). Mikroregionem pouze 

prochází, vede od obce Řásná do Krasonic (přes Telč a Novou Říši).  

Zároveň je ve městě Telč připravena řada tematických vycházkových tras, jako například Město a 

voda (věnováno především rybníkům v okolí města), Město a historie (vycházková trasa po největších 

památkách historie města) nebo například Vycházková trasa s Bílou paní po Telči a okolí (především 

pro děti předškolního a školního věku), a v obci Lhotky poznávací stezka okolo obce. 

Z pohledu investic a rozvoje b ezmotorové dopravy jsou finanční prostředky směřovány do cyklistické 

dopravy. Jedním z konkrétních cílů, který se přímo týká Mikroregionu Telčsko, je podpora a 

dobudování dálkové trasy č. 16 Greenway, včetně dobudování adekvátního dopravního značení a 

vytvoření kvalitní infrastruktury včetně zázemí cykloturistiky. 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. V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Telčsko pro období 2014-

2020 jsou zmiňovány nutné investice do cyklistické dopravy, především do cyklostezek. 

6.2
 Inženýrské sítě 

Technická vybavenost obcí 

V současné době je z 51 obcí Mikroregionu Telčsko celkem 30 částečně či zcela napojeno na veřejný 

vodovod, přičemž ale ne vždy je stav napojení vyhovující a je navrženo řešení nového napojení, 

rozšíření apod. U všech obcí, kde zatím veřejný vodovod vybudován není, se o jeho vybudování do 

budoucna uvažuje. 

Zhruba tři čtvrtiny obcí mikroregionu mají zcela či částečně vybudovanou jednotnou kanalizační síť. U 

obcí, které ji vybudovanou nemají, se jedná většinou o obce populačně velmi malé, kde je situace 

řešena vybudováním individuálních jímek a septiků u domů. V těchto obcích se převážně o 

vybudování kanalizace ani neuvažuje. Výjimkami jsou obce Bohuslavice, Lhotka, Třeštice, Vápovice a 

Žatec, kde se uvažuje o vybudování kanalizační sítě většinou pouze pro splaškové vody. 
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Ze všech obcí mikroregionu v současné době pouze 5 má vybudovánu čističku odpadních vod. Dle 

Plánu vodovodu a kanalizací Kraje Vysočina je však do budoucna uvažováno o výstavbě ČOV v dalších 

19 obcích. V menších obcích, kde není ani vybudována jednotná kanalizace, se se stavbou ČOV 

nepočítá a řešení odpadních a splaškových vod bude realizováno individuálně. 

Tabulka 22: Napojení obcí na technické sítě 

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

Bohuslavice 
ks ne, návrh na výstavbu 

nové ks 
ne vv ano, stav vyhovující 

ano 

Borovná ks ne, jímky a septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh napojení na 

rozvodnou síť města Telč 
ne 

Černíč 
ks ano v m.č. Černíč, ks ne 
v m.č. Myslůvka a Slaviboř ne vv ano, stav vyhovující 

ano 

Dolní Vilímeč ks ano ne 
vv ne, soukromé studny, návrj na napojení 

přivaděč Nová Říše 
ano 

Doupě ks ne, jímky a septiky ne vv ano, stav vyhovující 
ne 

Dyjice 
ks ano v m.č. Dyjice, ks ne 

v m.č. Dolní Dvorce Dyjička 
a Stranná 

ne 

vv částečně v m.č. Dolní Dvorce, vv ne v m.č. 
Dyjice, Dyjička a Stranná, navrhuje se 

napojen na přivaděče (Telčský přivaděč, 
Nová Říše) 

ne 

Hodice ks ano, návrh dostavby ano vv ano stav vyhovující 
ano 

Horní Myslová ks ne, jímky a septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na rozvodnou síť města Telč 
ne 

Hostětice 
částečně ks, jímky a 

septiky 
ne vv ano, stav vyhovující 

ano 

Jindřichovice ks ano ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh napojení na 

VDJ Nová Říše 
ano 

Knínice 

ks ano v m.č. Knínice, 
návrh na vybudování nové 

ks; ks ne v m.č. 
Bohusoudov 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ano 

Kostelní 
Myslová 

ks ne, jímky, septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na ÚV Nová Říše 
ne 

Kaliště 
ks ano, stav nevyhovující, 
návrh výstavby nové ks 

pouze pro splaškové vody 
ne vv ano 

ano 

Klatovec ks ne ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na ústřední vodovod v Horním Poli 
ne 

Krahulčí ks ano ano 
vv ano, plánována výstavba přerušovacího 

vodojemu 
ano 

Krasonice ks ano 

ano, ale 
nevyhovuje, návrh 

svedení do ČOV 
Knínice 

vv ano, stav nevyhovující, potřeba 
rekonstrukce technologie úpravny vody 

ano 

Lhotka 
ks ne, návrh vybudování 
oddílné ks pro splaškové 

vody 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav nevyhovující, potřeba posílení 
zdroje 

ano 

Markvartice 
ks ano, návrh výstavby 
nové ks pro splaškové 

vody 
ne 

vv ano, návrh dobudování a napojení n vrt 
MK3 

ano 

Mrákotín 
ks ano v m.č Mrákotín; ks 
ne v m.č. Dobrá Voda a 

Praskolesy 
ano 

vv ano v m.č. Mrákotín a Dobrá Voda, vv ne 
v m.č. Praskolesy, návrh připojení na 

přivaděč Mrákotín-D.Voda 

ano 

Mysletice ks ano 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv, jen pro část obyvatel, jinak soukromé 

studně 
ne 

Mysliboř ks ne, jímky a septiky 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv ne, soukromé studny, návrh napojení na 

přivaděč Nová Říše 
ano 



 

 
 56 

 

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

Nevcehle ks ano 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv ano, ale stav nevyhovující, neveřejný 

ano 

Nová Říše 
ks ano, stav nevyhovující, 
návrh vybudování nové ks 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ano 

Olšany ks ano ne vv ano, stav vyhovující 
ne 

Olší ks ne jímky a septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na využití 

nového místního zdroje 
ne 

Ořechov ks ano ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh vyhledání 

nového zdroje 
ano 

Panenská 
Rozsíčka 

ks ano, návrh vybudování 
oddílné ks pro splaškové 

vody 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ne 

Panské Dubenky 
ks ne, jímky a septiky, 

návrh výstavby nové ks 
pro splaškové vody 

ne, (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ne 

Pavlov 

ks ano v m.č. Pavlov, návrh 
ns vybudování noví ks pro 

splaškové vody, ks ne v 
m.č. Bezděkov a Srajiště 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano v m.č. Pavlov, vv ne v m.č. Bezděkov 
a Stajiště, návrh využití nových podzemních 

zdrojů 

ano 

Radkov 
ks ano, návrh výstavby 
nové ks pro splaškové 

vody 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující, návrh rekonstrukce 
úpravny vody na hranici životnosti 

ano 

Rozseč ks ano, uvažuje se o nové 
výstavbě 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ne, stav nevyhovující, návrh napojení na 
VDJ Nová Říše 

ano 

Růžená 
ks ano, stav nevyhovující, 
návrh vybudování nové ks 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ne 

Řásná ks ano, návrh dostavby 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv ano, stav vyhovující 

ano 

Řídelov ks ano 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv ne, soukromé studny, návrh napojení na 

vrt Řídelov-Farský kopec 
ano 

Sedlatice ks ne, jímky a septiky ne vv ano, stav vyhovující 
ne 

Sedlejov 
ks částečně, návrh na 
výstavbu nové ks pro 

splaškové vody 
ne vv ano, stav vyhovující 

ano 

Stará Říše 
ks ano v m.č. Stará Říše, ks 

ne v m.č. Nepomuky 
ne (navrhuje se 

vybudování) 
vv ano v m.č. Stará Říše, vv ne v m.č. 

Nepomuky 
ano 

Strachoňovice ks ne jímky a septiky ne vv ano, stav vyhovující 
ano 

Svojkovice 
ks ne, návrh na výstavbu 

nové ks pro splaškové 
vody 

ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na VDJ Nová Říše 
ano 

Telč ks ano, vyjma m.č. 
Studnice 

ano 
vv ano, vyjma m.č. Studnice, návrh na 

napojení na přivaděč Nová Říše 
ano 

Třeštice 
ks ne, návrh na 

vybudování ks pro 
splaškové vody 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, návrh na posílení zdrojů podzemních 
vod (nová studna) 

ano 

Urbanov 
ks ano, odpadní vody 

individuálně zachycovány v 
jímkách a septicích 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano, stav vyhovující 
ano 

Vanov ks ne jímky a septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na vodovod Nová Říše 

ano 

Vanůvek ks ano ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na přivaděč Nová Říše 
ano 

Vápovice 
ks ne, návrh na 

vybudování ks pro 
splaškové vody 

ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 

na síť obce Bohuslavice 

ne 

Volevčice ks ne, jímky a septiky ne 
vv ne, soukromé studny, návrh napojení na 

přivaděč Nová Říše 

ano 
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Obec kanalizační síť (ks) ČOV Veřejný vodovod (vv) Plyn 

Vystrčenovice 
ks ano, návrh na výstavbu 

nové ks pro splaškové 
vody 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ne, stav nevyhovující, návrh na napojení 
na vodovod Nová Říše 

ano 

Zadní Vydří ks ne jímky a septiky ne vv ano, stav vyhovující 
ne 

Zdeňkov ks ano ne 
vv ne, soukromé studny, návrh napojení na 

VDJ Nová Říše 
ano 

Zvolenovice ks ne, jímky a septiky ne 
vv ne, stav nevyhovující, návrh napojení na 

VDJ Na Lazích 
ne 

Žatec 
ks ne, jímky a septiky, 

uvažuje se výstavba nové 
ks 

ne (navrhuje se 
vybudování) 

vv ano stav vyhovující 
ano 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Vysočina 

Technická vybavenost domů 

Technický vybavenost domů reflektuje situaci napojení obcí na technické sítě popsané v předchozí 

kapitole. V Mikroregionu Telčsko bylo dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 registrováno celkem 

4 110 domů. U každého z nich byla zjištěna jeho základní technická vybavenost, která byla následně 

porovnávána s vybaveností všech domů v  Kraji Vysočina a Českou republikou.  

Níže uvedený graf znázorňuje procentuální zastoupení vybavenosti domů dle čtyř základních kritérií. 

Z celkového počtu 4 110 domů v Mikroregionu Telčsko je 2 746 domů (66,8 %) připojeno na 

kanalizační síť, 3 856 domů (93,8 %) disponuje vodovodem, 2 145 domů (52,1 %) vlastní plynovou 

přípojku a 3 481 domů (84,7 %) je napojeno na ústřední topení obce.  

Při srovnání s vyššími územními jednotkami je patrné, že napojení domů v obcích Mikroregionu 

Telčsko na kanalizační síť je mírně nadprůměrné, naopak podprůměrné je napojení domů na rozvod 

plynu (viz graf 18) 

Graf 18: Podíl domů napojených na složky technické infrastruktury (2011)  

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Technické vybavení bytů 

Technické vybavení bytů opět reflektuje informace podané v předchozích dvou kapitolách. Dle dat ze 

Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 je v Mikroregionu Telčsko registrováno celkem 5 329 bytových 

jednotek. U každého bytu byla zjištěna jeho technická vybavenost, která byla následně porovnána 
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s Krajem Vysočina a Českou republikou. Na grafu níže je uveden procentuální podíl bytových 

jednotek disponující daným technickým vybavením na celkovém počtu bytů a spolu s celkovým 

počtem zastoupených bytů. 

Z celkového počtu 5 329 bytových jednotek je v Mikroregionu Telčsko 2 855 bytů (53,6 %) vlastnících 

přípojku k plynu, 3 698 bytů (69,4%) svůj odpad řeší přípojkou na kanalizační síť a 1 439 bytů (27,0 %) 

řeší svůj odpad individuálně žumpou nebo jímkou. 

Vyšší podíl bytů připojených ke kanalizaci oproti domům je dán podílem bytových domů (zejména 

v Telči), které jsou připojeny na kanalizaci a kde je umístěno vyšší množství bytových jednotek. 

Graf 19: Podíl a počet bytů v Mikroregionu Telčsko disponujících vybraným technických vybavením (2011) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Při následném srovnání klíčových částí technického vybavení bytů s Krajem Vysočina a Českou 

republikou není ve vzorku dat zřetelná žádná významnější disproporce. Je tedy patrné, že 

Mikroregion Telčsko se v technickém vybavení nijak výrazně neodchyluje od celorepublikového nebo 

krajského průměru.   

Níže uvedený graf znázorňuje zastoupení technické vybavenosti bytů v regionu a jejich srovnání 

s technickou vybaveností s byty v ČR. Z grafu není patrná žádná výraznější disproporce.  
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Graf 20: Technická vybavenost bytů Mikroregionu Telčsko ve srovnání s vyššími územními jednotkami (2011) 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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7
 Veřejné služby 

7.1
 Vzdělávání 

Centrem vzdělávání v Mikroregionu Telčsko je jeho největší město – Telč, kde je poskytováno 

vzdělání ve školách a školských zařízeních věkovým kategoriím od nejmladších dětí v mateřských 

školách, přes žáky škol základních až po střední školy střední školy.   

Tabulka 23:  Vzdělávací instituce v Mikroregionu Telčsko, rok 2014 

Obec Mateřská škola Základní škola Střední škola Školní družina 

Hodice Základní škola a Mateřská škola Hodice  Při ZŠ 

Kaliště Mateřská škola Kaliště    

Krahulčí Základní škola a Mateřská škola Krahulčí   Při ZŠ  

Mrákotín Základní škola a Mateřská škola Mrákotín   Při ZŠ 

Nevcehle Mateřská škola Nevcehle   

Nová Říše Základní škola a Mateřská škola Nová Říše, Březinova   Při ZŠ 

Pavlov Základní škola a mateřská škola Pavlov   Při ZŠ 

Růžená Základní škola a mateřská škola Růžená  Při ZŠ 

Stará Říše Základní škola a Mateřská škola Stará Říše 41  Při ZŠ 

Telč 

Mateřská škola Telč 
Základní škola Telč, 
Masarykova  

Gymnázium Otokara 

Březiny a Střední 

odborná škola Telč13
, 

Hradecká 235 

Při ZŠ 

 

Základní škola Telč a 

Základní škola praktická, 

Hradecká  

 Při ZŠ 

 

Základní umělecká škola 

Telč, nám. Zachariáše 

z Hradce  

  

Urbanov  Základní škola Urbanov  Při ZŠ (od r. 2013) 

Zdroj: internetová rešerše 

Mateřské školy 

Na území Mikroregionu Telčsko se nachází celkem 10 mateřských škol v 10 městech a obcích. Velká 

většina mateřských škol disponuje kapacitou dětí v rozsahu 1 – 3 tříd, tedy přibližně od 24 do 70 dětí.  

Mateřská škola Telč je největší vzdělávací institucí pro děti předškolního věku v Mikroregionu 

Telčsko, její kapacita je přibližně 220 dětí, které jsou rozděleny do celkem 7 tříd. Zároveň se jedná o 

jedinou instituci v regionu nabízející speciální třídu pro děti s tělesným postižením (v roce 2013/2014 

tuto třídu navštěvovalo 14 žáků). Provoz mateřských škol zpravidla reflektuje časové možnosti rodičů 

dětí a zahajuje svůj provoz v brzkých ranních hodinách (nejčastěji v 6:00).  

Základní školy 

V Telči fungují dvě základní školy, které obě shodně poskytují základní vzdělání v celém rozsahu (od 

první do deváté třídy). Vzdělávání na obou stupních v mikroregionu poskytuje dále Základní škola 

Nová Říše. Základní škola Masarykova 141 vyučovala ve školním roce 2013/2014 celkem 351 žáků 

                                                        
13

 Od 1. července 2004 jeden subjekt, na společné adrese od roku 2011/2012 
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v 17 třídách, kapacita školy je uváděna na 550 žáků.14 Při této základní škole je provozovány i školní 

jídelna a školní družina. V roce 2007 byla vybudována nástavba školy, rekonstruována školní jídelna a 

vybudován nový objekt školních dílen. Budova základní škola Masarykova pošla v roce 2013 a 2014 

další částečnou rekonstrukcí. Došlo k zateplení budovy, výměně oken a rekonstrukci III. NP. 

Podstatnou částí projektu byly investice do zkvalitnění zázemí pro odborné vzdělávání.  

Při ZŠ Masarykova vyvíjí činnost také Otevřená škola poskytující další vzdělávání občanům města 

(vzdělávací kurzy). 

Základní škola Hradecká 234 kromě základního vzdělání poskytuje ještě výuku ve čtyřech třídách 

základní školy praktické. Během roku 2013/2014 školu navštěvovalo celkem 355 žáků, z toho 24 žáků 

navštěvovalo školu praktickou15. Budova základní škola Hradecká pošla v roce 2011 a 2013 částečnou 

rekonstrukcí a bylo investováno do zkvalitnění odborných učeben. Rekonstrukce týkala  zateplení 

budovy, výměny oken a rekonstrukci přístavby školy, vybudování nástavby a byla vybudována nová 

sportovní hala. Základní škola přizpůsobuje svoji výuku potřebám různých skupin žáků – a to jak 

nadaným, tak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami či žákům ze znevýhodněných socio-

kulturních skupin. Ve škole působí 5 asistentů pedagoga a jeden osobní asistent. Dle informací 

uvedených na oficiálních stránkách školy zvažuje škola zřízení funkce školního psychologa (pracoviště 

Pedagogicko-psychologické poradny není na území mikroregionu zřízeno, funguje ale například ve 

městě Dačice při ZŠ Komenského).  

Základní umělecká škola Telč poskytuje vzdělání v hudebních a výtvarných oborech pro 388 žáků 

(údaj za školní rok 2013/2014). 

Základní škola v obci Kaliště byla uzavřena v roce 2010/2011, zachována zde zůstala pouze škola 

mateřská s kapacitou 24 dětí. 

Základní škola Stará Říše poskytovala ve školním roce 2014/2015 výuku na prvním stupni, tj. v 1. až 
5. třídě, pro celkem 28 žáků (v roce 2004/2005 to bylo 52 žáků, v roce 2012/2013 pak 31 žáků16). Žáci 

první třídy se vzdělávají samostatně. Žáci dalších tříd jsou sloučeni, výuka probíhá společně pro 2. a 

4. ročník a 3. a 5. ročník. Při ZŠ funguje také školní jídelna a školní družina. Žáci ZŠ Stará Říše pochází 

ze Staré Říše, Markvartic, Olšan, Sedlatic a Rozseče17. 

Základní škola Krahulčí poskytuje výuku v první až čtvrté třídě. Žáci jsou spojeni do dvou tříd podle 

počtu žáků v jednotlivých ročnících. Kapacita ZŠ je 40 žáků.  

Výuka v ZŠ Pavlov probíhá v jedné třídě pro žáky 1. až 4. ročníku.  

ZŠ Hodice je další z malotřídních škol Mikroregionu Telčsko. Výuku poskytuje žákům prvního až 

pátého ročníků, které slučuje do dvou tříd. Školu mohou navštěvovat všichni žáci bez omezení. Oproti 

jiným malotřídním školám mikroregionu (Pavlov, Mrákotín, Krahulčí) vykazuje škola klesající počet 

                                                        
14 Zdroj: www.zstelc.eu 
15

 Zdroj: www.zshradeckatelc.cz 
16

 Zdroj: Strategie MAS Telčsko  
17

 Zdroj: www.stararise.cz  
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žáků, a to 26 žáků v roce 2012/2013 oproti 40 žákům v roce 2004/200518. Pokles žáků odpovídá vývoji 

generačních trendů.  

Základní škola Růžená je nejmenší školou mikroregionu. V roce 2012/2013 poskytovala výuku 8 

žákům. O něco více žáků navštěvovalo v témže roce Základní školu v Urbanově, která v roce 2014 

oslavila 140. výročí svého založení. S výjimkou základních škol v Telči je Základní škola v Urbanově 

jediným poskytovatelem základního vzdělávání, ke kterému není přidruženo zařízení předškolního 

vzdělávání (mateřská škola). Výuka je zde poskytována žákům prvního až pátého ročníku a v roce 

2013/2014 školu navštěvovalo 13 žáků. Nejbližší zařízením předškolního vzdělávání je MŠ Nevcehle.  

Základní škola Nová Říše, Základní škola Stará Říše, Základní škola Krahulčí, Základní škola Hodice a 

Základní škola Urbanov byly zapojeny do projektu EU Peníze školám, jehož cílem je zlepšení kvality 

výuky a podpora využití moderních technologií ve výuce.  

Základní a mateřské školy v menších obcích Mikroregionu Telčsko lze charakterizovat jako spíše 

rodinné s individuálním přístupem k výuce a snahou o budování blízkých pozitivních vztahů s žáky a 

jejich rodiči. Školy jsou také zpravidla významnými aktéry sociálního života v obcích a podílejí se na 

organizaci volnočasových aktivit nejen pro žáky samotné.  

Střední školy 

V Telči se nachází škola poskytující středoškolské vzdělání, jedná se o Gymnázium Otakara Březiny a 

Střední odborná škola Telč. Tento vzdělávací subjekt vznikl sloučením v roce 2004. Gymnázium 

poskytuje všeobecné vzdělání v maturitních oborech čtyřletého a osmiletého studia, Střední odborná 

škola Telč vzdělává žáky ve čtyřletém maturitním oboru ekonomika a podnikání (s následným 

zaměřením na cestovní ruch nebo veřejnou správu).19 Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo 

gymnázium 313 žáků a střední odbornou školu 80 žáků. Škola byla zapojena do projektu 

spolufinancovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem 

EU peníze středním školám.  

Pracoviště univerzitního a vysokoškolského vzdělávání  

Ve městě Telč jsou umístěna detašovaná pracoviště Masarykovy Univerzity v Brně a Českého 

vysokého učení technického. Tato pracoviště však nejsou využívána pro denní formu studia. 

Univerzitní centrum Telč Masarykovy univerzity v Brně je využíváno spíše k pořádání jednotlivých 

akcí, seminářů, workshopů, kurzů celoživotního vzdělávání apod.  

Předmětem činnosti výukového střediska ČVUT je v rámci hlavní a doplňkové činnosti stavební 

fakulty poskytovat celoročně ubytovací služby pro výuku, rekreaci, společenské události, a to 

zaměstnancům fakulty, studentům i dalším osobám. Rovněž slouží pro akce v rámci vědecko-

výzkumné činnosti školy, pro akce celoživotního vzdělávání zaměstnanců.20 

 

 

                                                        
18

 Zdroj Strategie MAS Telčsko 
19

 Zdroj: www.gymnsostelc.cz 
20

 Zdroj: http://www.fsv.cvut.cz/zamest/rekreace/pr-telc.php 



 

 
 63 

 

Další vzdělávací zařízení 

Dům dětí a mládeže  

Město Telč je zřizovatelem Domu dětí a mládeže v Telči, jehož kroužky v roce 2012/2013 

navštěvovalo na 665 dětí.  

DDM Telč provozuje základnu ve Zvolenovicích, organizuje tábory a výlety, provozuje množství 

zájmových uměleckých, sportovních i vzdělávacích kroužků. DDM je významným aktérem organizace 

volnočasových aktivit pro děti a mládež v Telči.  

Vzdělávací zařízení Telč  

Na adrese náměstí Jana Kypty 74 v Telči sídlí Vzdělávací zařízení Telč (do roku 2013 Vzdělávací a 

konferenční centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Jeho zřizovatelem je Ministerstvo 

financí, resp. Generální finanční ředitelství. Toto centrum zabezpečuje vzdělávání a rekreaci 

zaměstnanců finanční správy.  

Ve městě je také Krajem zřizovaný Dětský domov (Štěpnická 111) s kapacitou 24 lůžek. Tento dětský 

domov poskytuje celoroční náhradní rodinnou péči pro děti ve věku 3 - 18 let s nařízenou ústavní 

výchovou. 

Věda a výzkum  

V roce 2012 bylo ve městě vybudováno Centrum Excelence Telč (CET). Jedná se projekt Ústavu 

teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky, v. v. i., zabývající se výzkumem 

materiálů a konstrukcí, zejména historických. CET je vybaveno jedinečnou infrastrukturou speciálně 

navrženou a vyrobenou pro získávání základních poznatků i pro ověření aplikačního a inovačního 

potenciálu nově vyvinutých technologií diagnostiky, prodlužování životnosti, preventivní ochrany 

a záchrany i dlouhodobě udržitelného užívání stávajícího stavebního fondu. 

Další vědeckovýzkumnou institucí je technologické centrum vybudované ve vazbě na 

vědeckotechnický park Vysočina v Jihlavě. Toto centrum je lokalizováno v průmyslové zóně města 

Telč a zaměřuje se na zkoumání možností využití zemědělské produkce pro výrobu energií21. 

Vyjížďka a dojížďka žáků a studentů 

Z města Telč vyjíždí za vzděláním nejen do okolních měst a obcí 216 žáků a studentů, naopak do 

města Telč za vzděláním dojíždí více než 300 osob. Destinace vyjížďky do škol a zdrojové obce 

dojížďky znázorňují kartogramy na obrázcích 14 a 15. Obrázek 14 zobrazuje saldo dojížďky studentů a 

žáků z obcí mikroregionu za vzděláním. Kladných hodnot je dosahováno pouze v Telči, zbylé obce 

Mikroregionu Telčsko se pohybují v záporných hodnotách (vyjížďky převyšuje dojížďku).  

                                                        
21

Zdroj:http://jihlava.idnes.cz/jihlavske-vedecke-centrum-zamestna-i-koumaky-v-telci-pc4-/jihlava-
zpravy.aspx?c=A111125_1690600_jihlava-zpravy_dmk 
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Obrázek 13: Saldo dojížďky za vzděláním v Mikroregionu Telčsko v roce 2011 

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

Jak je z obrázku č. 15 patrné, nejvíce lidí dojíždí za vzděláním z okolních obcí (Krahulčí, Mrákotín). 

Atraktivita města Telč je vzhledem k nabídce vzdělávacích zařízení částečně způsobena dojíždějícími 

žáky základních škol z obcí, kde ZŠ chybí, částečně studenty středních škol z širšího okolí města.  
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Obrázek 14: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol v Telči, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 
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7.2
 Zdravotnictví 

V oblasti poskytování zdravotnických služeb je hlavním poskytovatelem Poliklinika Telč, s.r.o., 

působící v Telči. V Telči jsou provozovány dvě lékárny a nachází se zde pobočka Všeobecné zdravotní 

pojišťovny. Na území není dostupná lůžková péče.  

Od roku 1994 je na území Mikroregionu Telčsko, v Telči, zřízeno výjezdové stanoviště Záchranné 

služby Jihlava. Přes den je zde provozována jedna skupina rychlé lékařské pomoci, v nočních 

hodinách jedna skupina rychlé zdravotnické pomoci (tj. služba bez přítomnosti lékaře).22 

Zdravotnické služby jsou na území mikroregionu dostupné pouze v 5 z celkem 51 členských obcí. 

Počty zařízení uvádí následující tabulka.  

Tabulka 24: Nabídka zdravotnických zařízení v obcích Mikroregionu Telčsko, rok 2014 

Obec  Poliklinika 
SOPL

23
 pro 

dospělé 

SOPL 

pro děti 

a dorost 

SOPL 

stomatologa 

SOPL 

gynekologa 

SOPL 

specialisty 
Lékárna 

Mrákotín    1 (úterý)     

Nová Říše  1 2 1    

Stará Říše    1 1 (úterý)
24

    

Telč 
Poliklinika 

Telč s.r.o. 
4 3 5 1 1225 2 

Urbanov   1     

Zdroj: internetová rešerše  

Poliklinika Telč s.r.o.  

Největším poskytovatelem zdravotnických služeb v Mikroregionu Telčsko je Poliklinika Telč, s.r.o., 

poskytující služby v objektu na adrese Masarykova 330, Telč. Ta sdružuje jednotlivé obory 

zdravotnické péče a soukromé ambulance (alergologie, biochemická laboratoř, elektroléčba, 

gynekologie, chirurgie, imunologie, interna, kožní, logopedie, neurologie, oční, ORL, ortopedie, plicní, 

praktický lékař, psychiatrie, rehabilitace, rentgen, revmatologie a urologie). Společnost Poliklinika 

Telč, spol. s r.o., působí v budově pronajaté od města Telč, jež prošla v roce 2010 částečnou 

rekonstrukcí – výměna oken a zateplení budovy.  

Na území okresu Jihlava je dostupná zubní pohotovost. Ta je zajišťována průběžně v různých 

městech, respektive ambulancích Kraje Vysočina, v pracovní dny od 15 do 19 hodin, o víkendech od 8 

do 12 hodin. Pohotovost je ve vybraných dnech dostupná přímo v Telči (MUDr. Policarová, MUDr. 

Plucarová, MDDr. Štrejbarová). Informace o zubní pohotovosti jsou dostupné na stránkách města 

Telč.  

Zdravotnická zařízení v okolí  

Následující tabulka uvádí přehled blízkých zdravotnických zařízení, a to jak na území Kraje Vysočina, 

tak Jihočeského kraje.  

                                                        
22

 Zdroj:www.zzsvysocina.cz 
23 SOPL = soukromá ordinace praktického lékaře 
24

 MUDr. Oldřich Nosek  
25

 Většina ambulancí je provozována v budově Polikliniky Telč s.r.o.: chirurgie (2x), kožní, neurologie, oční, ortopedie, plicní 
(2x), psychiatrie, revmatologie, urologie, ORL 
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Tabulka 25: Zdravotnická zařízení v okolí Mikroregionu Telčsko, rok 2014 

Zařízení 
Vzdálenost od obcí Mikroregionu Telčsko (v km) 

Telč Nová Říše Mrákotín 

Nemocnice Počátky, s.r.o.  23 34 17 

Zubní pohotovost Jihlava  30 26 37 

Nemocnice Jihlava 30 26 37 

Nemocnice Třebíč 36 28 42 

Nemocnice Dačice  13 13 19 

Zdroj: internetová rešerše  

7.3
 Sociální služby 

Sociální služby jsou na území mikroregionu poskytovány pouze v Telči a Nové Říši. Poskytovatele a 

dostupné typy služeb prezentuje následující tabulka. Klíčovým aktérem je zde Diecézní charita Brno, 

která poskytuje služby v Domě s pečovatelskou službou v Telči a Nové Říši. Zřizovatelem DPS v Telči, 

který má celkem 33 bytů a kapacita pro 35 klientů, je město. Oblastní charita nabízí také služby 

terénní, a to seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou částečně soběstační a 

nepotřebují nepřetržitou péči. V Telči se nachází Domov pro seniory. Jedná se o zařízení s kompletní 

péčí o seniory, ať už v oblasti zdravotnické, sociální, nebo v oblasti běžného chodu domácnosti a 

základních potřeb klienta. Kapacita domova je 59 lidí, kteří jsou umístěni v 18 pokojích.26 Domov pro 

seniory a Dům s pečovatelskou službou se nachází na stejné adrese.  

Od roku 2013 ve městě funguje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ve věku 11-26 let) ZASTÁVka 

zřizované také Diecézní charitou Brno - Oblastní charitou Jihlava. Jedná se o zařízení pro trávení 

volného času dětí a dospívajících, pro které jsou pořádány různé zájmové a sportovní akce, 

preventivní, výchovné a vzdělávací programy. V případě potřeby pomáhají s přípravou do školy nebo 

poskytují sociální poradenství týkající se rodiny, vrstevnické skupiny, školy, partnerských vztahů, 

životního stylu, hledání práce apod.27 

Taktéž v Telči působí nezisková organizace Sdílení o.p.s. sídlící v budově polikliniky. Organizace má 

registrované tyto dvě sociální služby: odlehčovací služby a odborné sociální poradenství. Organizace 

poskytuje své služby na území města Telč a v okolních obcích v dojezdové vzdálenosti 20 km. V rámci 

odborného sociálního poradenství zajišťuje organizace samotné sociální poradenství a také půjčovnu 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Poradna poskytuje poradenství osobám s vážným 

onemocněním a jejich blízkým. Terénní odlehčovací služba zahrnuje odlehčovací službu a domácí 

hospicovou službu. Domácí hospic je určen pro nemocné, kteří mají onkologické onemocnění v 

terminálním stadiu a preferují pobyt doma. Kromě těchto sociálních služeb ještě Sdílení o.p.s. 

zajišťuje domácí zdravotní péči. Organizace měla u Ministerstva vnitra navíc akreditovaný 

dobrovolnický program. Ačkoliv byla akreditace zrušena k 1. 1. 2014, v dobrovolnické činnosti 

organizace pokračuje i nadále. Dobrovolnický program je zaměřen především na seniory, 

dobrovolníci navštěvují seniory v Domově pro seniory v Telči a individuálně také v rodinách. 

Dalším poskytovatelem sociálních služeb ve městě je Občanská poradna Jihlava, která jednou týdně 

poskytuje odborné sociální poradenství v místní Poliklinice Telč. Občanská poradna Jihlava poskytuje 

                                                        
26

 Zdroj: www.domovproseniorytelc.cz 
27

 Zdroj: www.telc.eu 
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rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jim taková 

situace hrozí. 

Tabulka 26: Přehled zařízení sociální péče v Mikroregionu Telčsko 

obec 
poskytovatel a název zařízení sociálních 

služeb 
cílová skupina kapacita 

Telč Občanská poradna Jihlava Osoby v krizi  - 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava  
– Charitní pečovatelská služba Telč 

Osoby se zdravotním postižením  
Senioři 

Ambulantní – 1  
Terénní – 4  

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava 
– Terénní program SOVY (terénní pracovník 
pro region Telč) 

Osoby žijící ve vysoké míře 
sociálního vyloučení 

Terénní  

Domov pro seniory Telč, p.o., Dům 
s pečovatelskou službou Telč, Špitální  

Senioři 59 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava 
-  ZASTÁVka Telč (nízkoprahové centrum) 

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 
let ohrožené společensky 
nežádoucími jevy  
Osoby, které vedou rizikový způsob 
života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy 

Ambulantní – 45  
Terénní – 20 

SDÍLENÍ o.s– Domácí hospic, odlehčovací 
služby, poradna, půjčovna zdravotnických a 
kompenzačních pomůcek 

Osoby s chronickým onemocněním  
Osoby s jiným zdravotním 
postižením  
Senioři 

Odlehčovací 
služby – 10 
Odborné sociální  
poradenství – 8  

Nová Říše  
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava  
– Charitní pečovatelská služba Nová Říše 

Osoby se zdravotním 
znevýhodněním  
Senioři 

Ambulantní   

Dům s pečovatelskou službou v Nové Říši  
Senioři  
Osoby se zdravotním 
znevýhodněním 

14 osob  

Bohuslavice, 
Dolní Vilímeč, 
Krasonice, 
Markvartice, 
Rozseč, Stará 
Říše, 
Vystrčenovice  

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava 
– Pečovatelská služba Nová Říše 

Senioři  
Osoby se zdravotním 
znevýhodněním  

Terénní  

Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina -  Aktualizace pro rok 2012-2014 

V blízkosti, avšak již také mimo Mikroregion Telčsko, působí farní charita Počátky, poskytující 

pečovatelskou službu. 

V Telči působí také Klub důchodců, který není poskytovatelem sociálních služeb, ale je jedním 

z důležitých aktérů aktivního života sociální skupiny – seniorů.  
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8
 Cestovní ruch  

Mikroregion Telčsko, stejně jako jeho přirozené centrum – město Telč, se otázkám rozvoje 

cestovního ruchu věnuje systematicky a dlouhodobě. A to jak na bázi teoretické, tak ryze praktické. 

Což potvrzuje fakt, že dosud vznikla a vzniká řada studií a analýz, na jejichž základě jsou realizovány 

aktivity (projekty) rozvoje cestovního ruchu. V mikroregionu jsou realizovány projekty s cílem 

podpořit cestovní ruch.  

S výjimkou Telče je Mikroregion Telčsko jako destinace cestovního ruchu zatím spíše opomíjen. I když 

situace se průběžně zlepšuje - Telčsko se pomalu zapisuje mezi turistické regiony, přičemž je mu 

vyhrazen prostor v materiálech Kraje Vysočina28, v nekomerčním pořadu české veřejnoprávní 

televize29 i na některých webových portálech30 pro cestovatele. Nicméně v tomto ohledu existuje 

prostor pro značná zlepšení a opatření, která povedou k posílení a upevnění pozice Mikroregionu 

Telčsko na pomyslné „mapě destinací cestovního ruchu“ České republiky. S ohledem na dosavadní 

aktivity a také charakteristiky tohoto území, by měla být tato mise úspěšná.  Za účelem posílení 

cestovního ruchu byly na území mikroregionu realizovány například tyto projekty (bez ohledu na 

realizátora projektu):  

- Sochy Regionu Renesance – s cílem podpořit vytvoření a umístění originálních sochařských 

děl do opomíjených obcí Regionu Renesance a přinést jim tak určitou atraktivitu. V rámci 

projektu vznikla díla jako: socha vejtřasky (v Třešticích), socha vodníka31 (v Urbanově), soubor 

„Učitel Zamazal s dětmi“ (v Radkově) či fontána s brouzdalištěm (ve Strachoňovicích).  

- Cestujeme po Regionu Renesance – třídenní cyklistická jízda celým Regionem Renesance 

(26 – 28. 8. 2014) v délce cca 160 km po českých i rakouských obcích Regionu Renesance.  

- Přeměna areálu školního statku Telč na vzdělávací, rekreační, společenské a kulturní 

centrum Mikroregionu Telčsko (v realizaci) – dlouhodobý, finančně náročný projekt přeměny 

rozsáhlého Panského dvora v blízkosti zámku Telč. V březnu 2014 byla vyhlášena veřejná 

zakázka (v hodnotě 56 mil. kč) na dodavatele stavby a rekonstrukce centra volnočasových 

aktivit a turistiky na Panském dvoře v Telči. Zadavatelem projektu je soukromá společnost 

PDT s.r.o., se kterou město Telč v otázce revitalizace Panského dvora dlouhodobě 

spolupracuje. Cílem projektu je vybudování multifunkčního volnočasového centra s nabídkou 

aktivit pro děti i dospělé, obyvatele i návštěvníky města. Centrum plánuje horolezeckou 

stěnu, lanové centrum, centrum pro děti, venkovní amfiteátr, vyhlídkové okruhy – expozice 

atd. Vedle toho město Telč podporuje doprovodné měkké aktivity, jako jsou propagační a 

marketingové činnosti a materiály, turistické balíčky atd.  

                                                        
28www.dedictvivysociny.cz a www.kr-vysocina.cz, tištěné materiály kraje financované z ROP Jihovýchod (květen 2011) 
29

Např. Na cestě po Telčsku (2010) 
30

www.vyletnik.cz 
31

Socha byla z obce odcizena. 
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- DY-THA rail(v realizaci) – projekt zaměřený na podporu cestovního ruchu v oblastech podél 

železniční trati Kostelec – Slavonice, v Rakousku podél navazující cyklotrasy. Vedle samotných 

jízd historickým parním vlakem, se v zapojených městech konaly kulturní, sportovní a 

společenské akce, muzejní a výstavní expozice (zejména s drážní tematikou).  

- RegionRenesanceTour 15. – 17. května 2009 – zážitek pro cyklisty, kteří se mohli vydat na 

112 km dlouho trasu spojující města Telč – Raabs – Horn – Eggenburg (města Dolnorakouské 

zemské výstavy 2009). Trasa začínala na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Méně zdatní 

cyklisté se mohli na trastu připojit kdekoliv dle svých možností (např. Dačice, Písečná, Raabs).   

- Síť cyklotras v Mikroregionu Telčsko, Mikroregionem Telčsko na kole, na koni i na lyžích; 

1999 - 2001, 2007 – projekt byl zaměřený na vyznačení cyklotras, jichž bylo v letech 

1999 a 2001 v regionu vyznačeno na 150 km. V roce 2007 vzniklo v rámci projektu dalších 

30 km cyklotras, na 124 km hipotras a cca 30 km tras pro běžecké lyžování. Do projektu se 

zapojily nejen místní obce, ale také podnikatelé (např. formou nákupu vybavení pro údržbu 

tras či vybavení na údržbu veřejné zeleně).  

- Dolnorakouské zemské výstavy:  

Dolnorakouská zemská výstava 2009 -"Rakousko – Česko - Rozděleni - odloučeni - spojeni.", 

Dolnorakouská zemská výstava 2011 –„Získat – Objevit – Zažít v zemi Římanů Carnuntum“, 

Dolnorakouská zemská výstava 2013 – „Chléb a víno“  

- Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko (Fond Vysočiny – Vítejte u nás II) – projekt zaměřený na 

propagaci regionu s cílem přivést turisty navštěvující město Telč i do ostatních obcí 

mikroregionu. K aktivitám projektu patřilo značení nových cyklotras (cca 150 km), oprava 

povrchu stávajících tras, umístění orientačních tabulí s mapami a popisem místních atraktivit 

(cca 20 tabulí), vydání propagačních a informačních materiálů s popisy obcí regionu a jeho 

zajímavostí.  Cílem projektu tedy bylo nabídnout turistům toto území ještě lépe popsané a 

zpracované – tak, aby na první pohled pochopili, že stojí za to v tomto území setrvat déle 

(když už zde jsou), nebo sem přijet, i když to původně neplánovali. Že je zde čeká mnoho 

atraktivních míst a zážitků, odpovídající služby a možnost účasti na čilém kulturním a 

společenském dění. 

- GIZ – Přeshraniční impulsní centrum Mikroregionu Telčsko  (2004 – 2007) – projekt 

přeshraniční spolupráce, jež v podstatě vyústil ve vznik přeshraničního Regionu Renesance.  

- Dětské koutky pro Mikroregion Telčsko (2004) – projekt zaměřený na dovybavení dětských 

koutků a hřišť s ohledem na různé věkové skupiny dětí a mládeže.   
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8.1
 Komunikace a marketing  

Nezbytnou součástí úspěchu cestovního ruchu v regionu je dobrá informovanost a soustavná 

propagace regionu. K tomu je třeba volit vhodné nástroje komunikačního mixu a vhodná média.  

Při komunikaci s cílovými skupinami jsou v Mikroregionu Telčsko v současnosti využívána zejména 

tato média:  

- Tištěné propagační materiály (zejména město Telč) 

- Turistické informační centrum  

- Měsíčníky a periodika obcí mikroregionu 

- Tištěné plakáty umístěné na plochách k tomu určených  

- Internetové stránky obcí   

- Internetové prezentace konkrétních akcí (týká se zejména zavedených a významných akcí 

s atraktivitou pro cestovní ruch a vysokou potřebou zaujmout)  

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

- Materiály a internetová stránka Mikroregionu Telčsko www.telcsko.cz 

- Měsíčník Mikroregionu Telčsko Telčské listy  

Komunikace a marketing jsou absolutní nezbytností budoucího rozvoje cestovního ruchu 

v mikroregionu. Při přípravě a realizaci marketingového plánu je vhodné se řídit například modelem 

AIDA, k jehož aplikaci má mikroregion dostatečný potenciál.  

Informační tlak na cílovou skupinu se stupňuje zejména po příjezdu do regionu. Informační centra a 

tabule překypují barvami plakátů s nabídkou kulturních akcí, jež se často časově protínají s jinými 

zajímavými akcemi v okolí.  

8.2
 Doprovodná infrastruktura a služby cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko  

Doprovodná infrastruktura 

Kulturně-společenská zařízení  

1) Kulturní domy 

Většina obcí Mikroregionu Telčsko provozuje 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 (spolupráce matek, kroužky tvořivosti),  

- sportovní aktivity (stolní tenis),  

- divadelní a hudební vystoupení, 

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

- pronajímání k soukromým oslavám a setkáním,  
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- taneční zábavy.  

Kulturní domy tak tvoří podstatnou součást zejména společenského života obyvatel mikroregionu. 

Proto je jim ze strany vedení obcí zpravidla věnována maximální možná péče. Jejich význam pro 

cestovní ruch je spíše zanedbatelný.  

2) Kina, divadla 

Na území Mikroregionu Telčsko není v provozu žádné kino ani divadlo.  

3) Muzea, galerie, expozice 

Naprostá většina expozičních, muzejních a galerijních prostor je situována do města Telč. Jde o: 

pobočka Muzea Vysočiny Jihlava v Telči, Telčský dům, Galerie Wimmer, Městská galerie Hasičský 

dům, Mázhaus radnice, Síň židovského hřbitova, Lannerův dům, Muzeum techniky, Městská 

knihovna, Železniční depo.  

V území jsou dále expozice „Obecná škola“ v Radkově, „Kamenictví“ v Mrákotíně, „Genius Loci“ 

v Kostelní Myslové. V klášteře v Nové Říši jsou také expozice (bratři Vraničtí, Jan Novák) a prohlídkový 

okruh s církevním uměním - především obrazy. 

Sportovně-rekreační zařízení  

1) Pěší turistika  

Mikroregion Telčsko je zejména díky rozmanitosti terénu, nabídce zajímavých míst přírodního, 

kulturního i duchovního charakteru velmi vhodným prostorem pro pěší turistiku. Krajinou vede síť 
značených turistických tras (např. po zelené a červené od TIC Telč turistická trasa Telč – Velký 

pařezitý rybník). Nabízí se i možnost pohybu mimo vymezené stezky.  

Aktivním subjektem pěší turistiky v Telči a okolí je Klub českých turistů v Telči (www.kctt.cz), jež 

mimo jiné organizuje dálkové pochody.  

Naučné stezky 

V Mikroregionu Telčsko je možné navštívit několik naučných stezek. Patří k nim: 

- v Kostelní Myslové:  

o Pěšky krajem malíře Františka Mořice Nágla (3,5 km, 6 zastavení)  

- v Řásné32:  

o Velký pařezitý rybník (3 km, 4 zastavení) 

- v Telči33: 

o Staré město  

o Lipky  

o Město a voda  

o Město a historie  

                                                        
32

Zdroj: http://www.region-vysocina.cz/mapy/ 
33

Zdroj: http://www.novinky.cz/cestovani/197565-telc-laka-turisty-na-nove-vychazkove-trasy.html 
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- v obci Doupě: 

o Roštejnská obora (2 km, 11 zastavení) 

- v Krasonicích:  

o Březinova stezka – prochází obcí (celkem cca 55 km, Počátky – Telč – Krasonice – 

Nová Říše – Želetava – Jaroměř nad Rokytnou)  

- Ve Lhotce:  

o Poznávací stezka okolo Lhotky (2 km) 

- Naučné a zážitkové trasy Geoparku Vysočina  

Výše uvedené naučné stezky (s výjimkou stezek v Geoparku Vysočina) jsou nižší obtížnosti, vhodné 

zpravidla také pro cyklisty.  

Obrázek 15: Informační tabule jednoho z 11 zastavení Naučné stezky Roštejnská obora (při vstupu do hradu 

Roštejn) 

 

 Zdroj: HaskoningDHV Czech Republic, 7/2014 

Informace o naučných stezkách v regionu jsou dostupné na mapovém portálu region-vysocina.cz. Jak 

dokládá obrázek č. 17, nejsou údaje na tomto portále kompletní a řada stezek v tomto informačním 

zdroji chybí (např. naučné stezky v Telči).  
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Obrázek 16: Mapa naučných stezek v okolí města Telč dle region-vysocina.cz  

 

Zdroj: www.region-vysocina.cz/mapy (Turistický průvodce Kraje Vysočina), září 2014  

2) Cykloturistika  

Mikroregion Telčsko má vhodné podmínky pro existenci a další rozvoj cykloturistiky. V Telči poskytují 

své služby dva cykloservisy, České dráhy (na nádraží) poskytují služby půjčovny kol.  V regionu nejsou 

zařízení certifikovaná v systému Cyklisté vítáni. Zapojení do tohoto projektu by mohlo podpořit 

informovanost o regionu u cílové skupiny cyklistů34.  

V regionu je k cyklistické dopravě možno využívat i silnice III. třídy, na kterých je v průběhu dne spíše 

slabý provoz. Nicméně v regionu se stále rozvíjí síť značených cyklotras, jež své uživatele zavedou 

k přírodním i kulturním atraktivitám regionu. Na území mikroregionu jsou značeny např. tyto 

cyklotrasy: 

- Trasa č. 16 Slavonice – Přibyslav (přes Telč, Kostelní Myslovou, Vanůvek, Doupě)  

- Trasa č. 1113 Jindřichův Hradec – Telč (přes Mrákotín)  

- Trasa č. 5021 Kostelní Myslová – Roštejn (přes Mysletice)  

- Trasa č. 5091 Telč – Třešť (přes obce Mysliboř, Sedlec, Panenská Rozsíčka) 

- Trasa č. 5092 Batelov – Knínice (přes obce Batelov, Růžená, Hodice, Panenská Rozsíčka, 

Pavlov, Stará Říše, Rozseč, Zdeňkov, Krasonice, Knínice) 

- Trasa č. 5123 Kostelní Myslová – Doupě  

                                                        
34

V rámci Regionu Renesance je v tomto systém certifikováno Turistické informační centrum v Jemnici. 

Roštejnská 
obora 

Velký 
pařezitý 
rybník 

Pěšky krajem 
malíře 
Františka 
Mořice Nágla 
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- Trasa č. 5124 Javořice – Knínice   

- Trasa č. 5125 Telč – Jaroměřice nad Rokytnou (přes Zvolenovice, Vystrčenovice, Novou Říši) 

- Trasa č. 5126 Jihlávka – Telč (přes obce Řásná, Vanov)  

Trasy vedou po zpevněném i nezpevněném povrchu. Využívají silnice III. třídy a místní a účelové 

komunikace.  

V blízkosti Mikroregionu Telčsko prochází mezinárodní cyklotrasa systému Greenways, Praha – Vídeň 

(zasahuje do města Slavonice) a Stezka Železné opony (podél státní hranice) systému Eurovelo.  

3) Hipoturistika 

Území je svým přírodním charakterem vhodné i pro hipoturistiku, jejíž obliba není zanedbatelná. Na 

území MR Telčsko je vyznačeno několik hipotras, nachází se zde několik zařízení nabízejících trávení 

volného času s koňmi.  

Územím prochází hipotrasy zasahující k.ú. obcí Bohuslavice, Nová Říše, Telč, Vanov, Lhotka, Řásná, 

Řídelov, Vápovice, Dyjice, Doupě, Růžená, Hodice, Ořechov, Nevcehle, Rozseč. Hipotrasy se 

nevyhýbají zajímavým místům a své uživatele zavedou např. k hradu Roštejn, Roštejnskému rybníku, 

na vrchol Javořice atd.    

- Hipotrasa Lichtenberg – Telč  

Obrázek 17: Značené hipotrasy v okolí města Telč 

 

Zdroj: www.region-vysocina.cz/mapy 
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Na těchto trasách se v současnosti nabízí 6 zařízení se službami pro hipoturistiku. Jde o:  

- Hospodářský dvůr, Bohuslavice (vč. doplňkových služeb) 

- Jezdecký klub TRIO, Kaliště  

- Ranč „Na cípku“, Nová Říše (vč. podkovářských služeb) 

- Penzion Ježkovec, Nová Říše (vč. doplňkových služeb) 

- Zámecký statek Telč nabízející služby ustájení koní (bez dalších služeb pro jezdce jako jsou 

ubytování a stravování)  

- Jezdecká stáj Marlenka Řásná, Řásná (bez dalších služeb pro jezdce jako jsou ubytování a 

stravování) 

- Jezdecké centrum Bohuslavice, Bohuslavice (komplexní služby, vč. ubytování a stravování, 

výcviku atd.) 

Tři z výše uvedených stanic jsou v majetku téže společnosti, která se tak významně podílí na 

infrastruktuře pro hipoturistiku v Mikroregionu Telčsko a jeho okolí.   

4) Zimní sporty  

Běžecké lyžování 

V zimních měsících jsou za dobrého počasí v okolí Telče (v rámci tvorby tras na Vysočině) vytvořeny 

značené běžkařské trasy. Trasa „Telčsko“ zasahuje do katastrálních území obcí Vanov, Řásná, 

Mrákotín, Lhotka, Hostětice. Jedná se o jedinou značenou trasu pro běžecké lyžování v Mikroregionu 

Telčsko. 

Obrázek 18: Běžecké a sjezdové lyžování v Mikroregionu Telčsko 

Zdroj: mapy.cz, vlastní úpravy 
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Sjezdové lyžování  

Sjezdové lyžování (s lyžařským vlekem) je možné provozovat v areálu lyžařského vleku Mrákotín, 

který nabízí délku sjezdovky cca 350 m s převýšením cca 55 m (viz obr. 19). 

5) Koupaliště  

Mikroregion Telčsko nabízí řadu možností koupání v nádržích a rybnících přírodního charakteru. 

Z poznatků ÚAP ORP Telč vyplývá, že v řadě obcí řešeného území absentuje možnost rekreace u vody. 

V regionu jsou proto ke koupání příležitostně využívány i vodní plochy, které nejsou přímo určeny 

k rekreaci (např. požární nádrže apod.). 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina eviduje a sleduje tato koupaliště:  

• Malý Pařezitý rybník (Řásná) 

• Velký Pařezitý rybník (Řásná) 

Ke koupání je dále možno využít35:  

- Malý Mrzatec 

- Velký Mrzatec 

- Drdácký rybník  

- rybníky Svatojánský, Roštejnský, Smrk, Zhejral 

- soustava rybníků Hadrava  

- požární nádrž (koupaliště) Sedlejov 

 

6) Ostatní sporty a zařízení  

V mikroregionu je dále možnost provozovat tyto sporty:  

- Hokej (zimní stadion Telč)  

- Potápění (např. Potápěčský klub Poseidon Telč - Autoklub Tourservis Telč, o.s.) – potápění 

v zatopeném lomu v Řídelově 

- Golf v resortu Golf Club Telč (Vanov) 

- Adrenalinové sporty v Lanovém parku – Turistatek Javořice (obec Lhotka)  

- Bowling – Šiškův mlýn (Vanov), Hotel U Hraběnky (Telč)  

- Rybolov – např. v rybníce Plodový 

- Balonové létání – lety nad Telčí (Balony nad Telčí),  

- Požární sport,  

- Kopaná, volejbal, tenis, stolní tenis (podrobněji viz tabulka 30) 

- Geocaching (Lhotka, Telč) 

- Pétanque (Kaliště) 

                                                        
35

Zdroj: http://www.hotel-pension-telc.cz/cs/telc-a-okoli/sport-a-rekreace/koupani 
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- Jezdectví (Bohuslavice, Bezděkov) 

Turistická informační centra 

V Mikroregionu Telčsko působí jedno informační centrum, a to Turistické informační centrum v Telči, 

se sídlem na Náměstí Zachariáše z Hradce 10. Centrum je v provozu celoročně, v letní sezóně 

s prodlouženou otevírací dobou, včetně víkendů a svátků. Hlavním úkolem Turistického informačního 

centra je poskytovat informace a informační materiály o městě Telči. Nicméně jsou zde dostupné i 

propagační materiály kulturních a společenských akcí, ubytování a stravování nejen ve městě, ale 

i v okolí. Turistické informační centrum dále nabízí např. průvodcovské služby, prodej vstupenek a 

map, průvodců, pohlednic, upomínkových předmětů a dalších tematických materiálů, poskytuje 

internet pro veřejnost, poskytuje turistické tipy a rady na výlety, zapojuje se do realizace průzkumů a 

sběru dat od návštěvníků. 

Turistické informační centrum může hrát důležitou roli při šíření informací o atraktivitách i v okolí 

města s cílem prodloužení doby pobytu turistů v regionu.  

V regionu není přítomna žádná agentura destinačního managementu.  

Významné kulturní a společenské akce 

Nejvýznamnější kulturní a společenské akce s atraktivitou pro cestovní ruch se odehrávají v Telči. 

Patří k nim například: Festival Arts&Film, Festival Krajina hudby, Historické slavnosti, Dny evropského 

kulturního dědictví, Veteránská revue, Soutěž mažoretek - O střevíček z pohádkové Telče, Slavata 

triatlon tour 2014, Rock Telč, Francouzsko-česká hudební akademie, Český pohár v olympijském 

triatlonu, Závody dračích lodí, více žánrový kulturní festival Prázdniny v Telči, Běh za kaší Telčí naší, 
Balony nad Telčí.  

Zajímavé akce se konají i v menších obcích regionu. Jde například o každoroční vzpomínkové akce 

k výročí seskoku skupiny „Out distance“ v Ořechově, Parní léto a vepřové hody v Hodici či Dyjické 

pastičky v Dyjici.  

Na území Mikroregionu Telčsko se ročně uskuteční na 32 pouťových procesí. Za „nejlepší“ je 

všeobecně považována krasonická pouť vedoucí na 600 m n.m. vysoký vrch Humberk ke kostelu 

Narození Panny Marie.  

Obce mikroregionu si uchovávají místní pověsti a vyprávění o pamětních místech, smírčích 

kamenech, vzniku názvu obcí apod. 

Ubytovací zařízení  

Nabídka ubytovacích kapacit je v 19 obcích mikroregionu (vč. města Telč). Ve většině případů vznikla 

ubytovací zařízení přeměnou původních budov – zpravidla hospodářských stavení, statků, ale i 

rozsáhlejších objektů určených k trvalému bydlení.  

Ubytovací kapacity mimo Telč jsou častěji nižšího standardu, s výjimkou 4* objektu Šiškova mlýna, 

přiléhajícího ke golfovému resortu. V mikroregionu se také nachází objekty vhodné pro organizaci 

táborů, škol v přírodě, školních výletů, apod.  
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Tabulka 27: Přehled ubytovacích zařízení v obcích Mikroregionu Telčsko (mimo město Telč), 2014 

Obec Zařízení Obec Zařízení 

Bohuslavice Hospodářský dvůr Bohuslavice Nevcehle Rodinný penzion Nevcehle 

Borovná Dvůr v Borovné  Nová Říše Penzion U Pelejových 

Horní Myslová  Vojtův statek  
Panenská 

Rozsíčka 

Penzion Dyje  
Kaliště Pinoýrská základna Chalupa Na Bělici 

Krahulčí 

U Dubu  Chalupa U pramenů Dyje 

Restaurace a penzion Na Kocandě Pavlov Q ranch 

Penzion U Matějů  

Řásná  

Rodinný penzion Pařezáček 

Penzion Za vrškem  Penzion U Kolářů  

Ubytovací služby – Stanislav Šoukal Camp Velkopařezitý Řásná  

Lhotka 

U Drahušky Penzion Pod borovicí  

Turistatek Javořice (penzion a kemp) Penzion Čtyřlístek 

Penzion Pod Štamberkem Penzion Sluníčko  

Ubytování Pod lípou Na vyhlídce 

Tábořiště Horní Mrzatec Turistická ubytovna TJ Řásná  

Mrákotín 

Ubytování v soukromí U Burianů  Usedlost Pod javorem 

Privát Hýka Řídelov 
Ubytovna Klubu českých turistů Řídelov (pod 

Javořinou oborou) 

Modrá kotva  Stará Říše LDT Doubrava 

Penzion a restaurace Na Kovárně  Urbanov Agro-privat Novotný  

Dobrá voda 
Vanov 

Šiškův mlýn  

Mysletice Chalupa Mysletice  Vanůvecký dvůr 

Mysliboř  Chalupa Mysliboř  Vanůvek Rekreační středisko Úsvit 

  Zvolenovice Letní základna DDM Telč ve Zvolenovicích   

Zdroj: internetová rešerše 

 Součástí prezentace naprosté většiny ubytovacích zařízení jsou informace o turistických atraktivitách 

a zajímavostech v okolí. Nicméně tyto informace nejsou formalizovány (často ani specificky zaměřeny 

na region) a jejich rozsah se případ od případu liší. Nejčetněji je zmiňováno město Telč, respektive 

lokalita UNESCO, a hrad Roštejn.  

Ubytovací kapacity jsou v zásadě obdobné, jako v roce 2007, kdy byla zpracována Marketingová 

studie turistického regionu Telčsko. Tehdy byly ubytovací kapacity v mikroregionu (bez započtení 

Telče) vypočteny v rozsahu cca 800 lůžek a 300 stanových míst (bez zařízení v Telči). S ohledem na 

minimum změn můžeme tento údaj považovat za stále platný. 

Další ubytovací zařízení jsou lokalizována v hlavním městě regionu – Telči. Zatímco v ostatních obcích 

se nachází 39 ubytovacích zařízení, v Telči je dokonce možné si vybrat z 52 zařízení různé kategorie – 

od ubytování v soukromí bez jakýchkoliv doplňkových služeb po komfortní  4*hotely (viz následující 

tabulka). 
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Tabulka 28: Přehled ubytovacích zařízení ve městě Telč, 2014 

Název Internetová stránka Název Internetová stránka 

HOTEL U HRABĚNKY 
**** 

www.hotel-uhrabenky.cz Hotel na Hrázi *** www.telcskymlyn.cz 

HOTEL ANTOŇ 
***/**** 

www.hotel-anton.cz 

Chornitzerův dům, 
Zachariáše z Hradce 56 

www.chornitzeruvdum.cz 

HOTEL CELERIN *** www.hotelcelerin.cz 

Penzion (Privat) U Máji, 
Jihlavská 44 

http://privat-u-maji.hotel.cz/ 

HOTEL ČERNÝ OREL *** www.cernyorel.cz 

Penzion U kamenné 
zídky, 28. Října 648 

http://www.u-kamenne-zidky-
telc.az-pension.eu/ 

HOTEL POD KAŠTANY www.telc-ubytovani.cz 

Penzion U Šeniglů, 
Zachariáše z Hradce 11 

www.ubytovani-telc.cz 

HOTEL PANGEA *** www.pangea.cz  

Privát no 40, Zachariáše 
z Hradce 40 

http://privat40.mypage.cz/ 

Apartmán Telč, Jana 
Žižky 345 

www.telc.ic.cz 

Ubytování Podolí U 
Křížku, Tobiáškova 39 

http://podoli-u-krizku.hotel.cz/ 

PENZION GALERIE TELČ www.hoteltelc.cz  

Penzion Hradební, 
Palackého 26 

www.penzion-hradebni.cz 

PENZION KAMENNÉ 
SLUNCE 

www.kamenne-slunce.cz 

Kotrba privat, Zachariáše 
z Hradce 32  

www.kotrbam.eu  

PENZION NO. 20 www.hotel-pension-telc.cz 

Penzion Danuše, 
Palackého 25 

www.penziondanusetelc.cz  

PENZION PATRICIA www.pensionpatricia-telc.eu 

Penzion U Doležalů, 
Srázná 573 

www.penzionudolezalu.eu 

PENZION PETRA www.penzionpetra.cz 
Penzion Slunečný dům, 
Zachariáše z Hradce 67 

www.slunecnydum.cz 

PENZION PODOLSKÁ 
Romana, Oldřichovo 
nám. 26 

www.telcubytovani.cz 

B&B NIKA, Zachariáše 
z Hradce 

www.privatnika.cz 

PENZION STEIDLER www.telc-accommodation.eu 

Apartmán Iva, Štěpnická 
9 

 

SK TELČ UBYTOVÁNÍ - 
VOLEJBALOVÉ KURTY 

www.volny.cz/jana-v 

Privat U Spazalů, 
Zachariáše z Hradce 

www.spazal.cz 

TURISTICKÁ UBYTOVNA 
KČT TELČ, Masarykova 
55 

 
Apartmán Podolí B&B, 
Tobiáškova 305 

www.pensionpodoli.cz 

UBYTOVÁNÍ DOMEČEK 
TELČ 

www.sktelc.cz 

Čermáková Eva, 
Komenského 299 

www.privatcermakova.cz 

VKC MŠMT http://vkc-telc.cz/  

Doskočil Bohumír, 
Hradecká 307 

www.penzion-zahradnidum-telc.cz 

Historical Apartment U 
Jarošů,nám. Zachariáše 
z Hradce 60 

www.ubytovanivtelci.webnode.cz 
Dušková Alena, Křížova 
21 

http://stileo.com/telc 

Leitgebová Ludmila, Za 
stínadly 335 

www.leitgebova.webpark.cz 
Penzion U Nechvátalů, 
Hradecká 255 

www.penzionunechvatalu.g6.cz 

Penzion U Vojty, 
Foitova 643  

www.privatvtelci.cz 
Privat Drbal, Náměstí 
Zachariáše z Hradce 12 

 

Privát Javůrková, 
Náměstí Zachariáše 
z Hradce 58 

www.privat-javurkova.cz 
Privát Remeš, Oldřichovo 
nám. 25 

www.privat-remes.wz.cz  
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Název Internetová stránka Název Internetová stránka 

Privát Pavlů, 
Svatojánská 471 

www.privatpavlu.cz 
Privát Svatojánská, 
Svatojánská 466 

www.privatsvatojanska.wz.cz 

Privát U Čejků, Jihlavská 
139 

 
Privát Šušolíková Marie, 
Jihlavská 461 

 

Provazníková Marcela, 
Komenského 310 

www.provaznikova-
ubytovani.webnode.cz 

www.ubytovanivtelci.com 

Ubytování Dům U 
Michala v Telči, nám. 
Zachariáše z Hradce 61 

www.dumumichala.cz 

UBYTOVÁNÍ V TELČI – 
PIZZERIA ITALIA, 
Náměstí Zachariáše 
z Hradce 16 

www.ubytovanivtelci.cz Kemp Telč U Roštěnky  www.urostenky.cz 

Zdroj: ČSÚ, www.telc.eu, internetové stránky ubytovacích zař ízení 

Návštěvnost ubytovacích zařízení  

Návštěvnost ubytovacích zařízení je hodnocena dle dat Českého statistického úřadu. Data obcí 

s jedním či několika málo zařízeními nejsou zveřejněna. Hodnocení tak poskytuje pouze rámcový 

obraz skutečnosti. Hodnoty jsou ve skutečnosti o něco vyšší. To platí i o údajích nejnavštěvovanějšího 

města mikroregionu – Telče. Zde ČSÚ disponuje daty od 17 poskytovatelů. Přičemž ve statistice schází 

data zejména od menších zařízení (penzionů, apartmánů, ubytování v soukromí).  

Statistika tedy vypovídá o počtu turistů, kteří v Telči strávili nejméně jednu noc, a využili tak zdejší 
nabídku ubytování.  

Z následujícího grafu je zřejmé, že počet hostů ve městě Jihlava v podstatě kopíruje trend počtu 

hostů v celém SO ORP Jihlava. Naproti tomu, ve městě Telč sledujeme pozvolný dlouhodobý nárůst 

s ojedinělým mírným propadem v roce 2008. Hodnota roku 2011 není k dispozici.  

Graf 21: Počet hostů v ubytovacích zařízeních SO ORP Jihlava, městě Jihlava a městě Telč

 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Dalším pozitivním jevem Telče je pozvolný, i když setrvalý nárůst průměrného počtu přenocování. 

Ten je doprovázen stejným vývojem v celém SO ORP a městě Jihlavě. Počet nocí v roce 2013 činil 2,1, 

proti hodnotě 1,7 v roce 2007. Naopak, průměrný počet nocí neustále klesá v menších obcích 
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mikroregionu – Lhotce a Mrákotíně. I tak jsou pobyty mimo město stále delší než ve městech: nejvíce 

5,2 nocí v roce 2010 a 3,4 v roce 2013 ve Lhotce, 4,4 nocí v letech 2010 a 2012 a 3,4 v roce 2013 

v Mrákotíně.  

Gastronomická zařízení  

Hlavní stravovací zařízení v Mikroregionu Telčsko jsou situována do města Telč, větších obcí 

(městysů), příp. jsou součástí zařízení poskytujících ubytování. Možnost stravování nabízí v Telči a 

okolí stravovací zařízení uvedená v následující tabulce. V Telči je vedle těchto zařízení také nabídka 

občerstvení, bistra, kaváren, cukráren, čajovny a baru.  

Tabulka 29: Přehled stravovacích zařízení v obcích Mikroregionu Telčsko, 2014 

Obec Zařízení Obec Zařízení 

Bohuslavice Hospodářský dvůr Bohuslavice  

Telč 

Pizzeria Italia  

Hodice Restaurace Hodice   

Krahulčí Restaurace a penzion Na Kocandě Restaurace U Zachariáše 

Mrákotín 

Restaurace Na Kovárně  Restaurace Hotel Na Hrázi 

Dobrá voda 
Restaurace Na Podolí 

 

Nová Říše 
Restaurace u lva  

Restaurace U Marušky 

 

Restaurace Na blatech  Restaurace Šenk pod věží 

Řásná  Hostinec U Kolářů Restaurace na Kopečku 

Vanov Šiškův mlýn Restaurace Lihovar (Hotel Antoň) 

Vanůvek Vanůvecký dvůr  Restaurace Černý orel 

Telč 

Restaurace Švejk Na Zámecké  Restaurace U Vévody (Hotel U Hraběnky) 

Pizzerie Telč  Restaurace Na Kopečku 

Hotel Pod kaštany Restaurace Armagedon 

Letní restaurace U roštěnky  Restaurace Na Žabinci  

Zdroj: www.telc.eu, internetové stránky stravovacích zařízení  

Mimo výše uvedená stravovací zařízení se na území mikroregionu nachází celá řada dalších zařízení 

nabízejících občerstvení a stravovací služby v omezeném rozsahu – jsou to např. občerstvení 

v kempech, občerstvení na hradě Roštejn apod.  

Ve srovnání s rokem 2007 v regionu vznikla nová stravovací zařízení (např. restaurace Na Žabinci 

v Telči).  

Turistické cíle a atraktivity  

V Mikroregionu Telčsko se nachází velké množství turisticky atraktivních míst. Jde jak o objekty a 

památky, jež jsou dílem člověka, tak o zajímavosti přírodního původu. Výčet některých z nich uvádí 

následující tabulka.  
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Tabulka 30: Turistické cíle a atraktivity v obcích Mikroregionu Telčsko, 2014 

Obec Objekty, památky, zajímavosti Přírodní atraktivity 

Bohuslavice Hospodářský dvůr - jízdárna pálenice, 

expozice novoříšské keramiky 

 

Borovná  Soustava rybníků  

Černíč tvrz Černíčský rybník – travní rybník 

Doupě hrad Roštejn Roštýnská obora 

Dolní Vilímeč Kaple sv. Cyrila a Metoděje   

Hodice expozice železniční tratě Kostelec - 

Slavonice 

vrch Javořice 

Horní Myslová Mlýnská soustava na Myslůvce (s možností 

rozvoje za účelem podpory CR) 

 

Kaliště Kostel sv. Jana Křtitele na návsi přírodní rezervace Rybník Pařez 

Krahulčí Kaple sv. Jana Nepomuckého   

Krasonice Kaple na Humberku, každoroční pouť na 

Humberk 

Zámek Krasonice (veřejnosti nepřístupný, v 

soukromém vlastnictví) 

sloup Panny Marie 

Vrch Humberk 

Kostelní Myslová Expozice „Genius Loci“  

Náglův mlýn 

Kostel sv. Václava 

 

Lhotka Zřícenina hradu Štamberk rybníky Horní Mrzatec, Dolní Mrzatec 

Mrákotín Expozice „Kamenictví“ 
Kostel sv. Jiljí, fara 

Studánka páně pod vrcholem Javořice 

Památný strom – dub letní  

Horní Nekolov -bukový porost se smrkem a 

vtroušeným klenem v Jihlavských vrších 

Mysletice  Hulišťské lesy  

Nová Říše premonstrátský klášter 

křížová cesta  

 

Olší   soustava rybníků Hadrava 

Olšany  Přírodní rezervace Jechovec 

Ořechov Hájovna Kozinec   

Panenská Rozsíčka  Rašelinný rybník Rosička  

Pramen Moravské Dyje 

Panské Dubenky Kostel Zjevení Páně   

Radkov Expozice „Obecná škola“  
Kostel sv. Bartoloměje 

výšinné opevněné sídliště - hradiště Kočičí 

zámek, archeologické stopy 

 

Rozseč Pamětní deska na rodném domě Antonína 

V. Slavíčka  

 

Růžená Kostel sv. Máří Magdalény   

Řásná  Štamberk a kamenné moře 

smíšený lesní porost Mrhatina 

Míchova skála 

Velký pařezitý rybník  

Malý pařezitý rybník 

Řídelov  Lesní porost Lukšovská 

Sedlejov  rašelinné jezírko Rosička s výskytem leknínu 

bělostného 

Stará Říše Kostel Všech svatých  
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Obec Objekty, památky, zajímavosti Přírodní atraktivity 

Svojkovice zachovalé zbytky příkopů a částí valů tvrze 

v lese Hradiště 

 

Telč Rozhledna v Oslednicích 

Státní zámek Telč  

Památky UNESCO 

zbytek lesního porostu Luh u Telče 

přírodní památka Lipky 

Vanov Šiškův mlýn  Rybník Smrk 

Zdroj: internetová rešerše 
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9
 Infrastruktura pro volný čas  

Sport  

Základním předpokladem sportovního vyžití je odpovídající infrastruktura a podmínky pro 

provozování jednotlivých sportů. Nejčastějším sportovním zařízením obcí jsou fotbalová hřiště, na 

kterých bývá také provozován sport hasičský, příp. malá kopaná. V obcích, kde není sportoviště, jsou 

v některých případech ke sportovním aktivitám využívány kulturní domy (prim zde hraje stolní tenis).  

Tabulka 31: Sportoviště v obcích Mikroregionu Telčsko, 2014 

Obec Sportoviště Obec Sportoviště 

Bohuslavice Koupaliště, jízdárna, hřiště Pavlov 
Sportovní areál  

Letiště – paragliding, tandemové seskoky 

Borovná Hřiště, tenisové kurty Radkov Hřiště (fotbal, nohejbal) 

Černíč  

Sportovní areál (po částečné 

rekonstrukci a obnově šaten a 

zázemí)  

Růžená Fotbalové hřiště36
 

Dyjice 
Motokrosový areál Dyjické mosty  

Střelnice 
Řásná 

Hřiště (volejbal, nohejbal) 

Stáje (jízda na koni) 

Běžecké (lyžařské) trasy 

Hodice Fotbalové hřiště  Řídelov 
Volejbalové hřiště  

Potápěčská základna 

Horní Myslová  Stolní tenis (v KD) Sedlatice Hřiště  

Javořice Lanový park  Sedlejov Sportovní areál, koupaliště (požární nádrž) 

Kaliště Hřiště, tělocvična  Stará Říše 

tělocvična 

3 hřiště pro míčové sporty  

Areál pro hasičský sport 

Knínice Kuželna  Telč 

Roštejnský rybník 

Zimní stadion  

Hřiště a tělocvičny při základních školách  

Krahulčí  Tenisové kurty  Třeštice 
Fotbalové hřiště  

Areál pro hasičský sport 

Krasonice 
Areál pro hasičský sport (t. č. ve 

výstavbě)  
Urbanov Areál pro hasičský sport 

Mrákotín 
Fotbalové hřiště  

Sjezdovka, lyžařský vlek 
Vanov Golfové hřiště, bowling 

Mysletice Hřiště (fotbal, tenis) Vystrčenovice Hřiště  

Nová Říše 

tělocvična, 

volejbalové/nohejbalové kurty 

fotbalové školní hřiště 

Zvolenovice 
Hřiště (fotbal, nohejbal)  

Tělocvična (futsal) 

Olší Hřiště  Žatec 
Hřiště (nohejbal)  

Stolní tenis (v KD)  

Zdroj: internetová rešerše 

Modernější sportoviště pro různorodé sporty jsou lokalizována v Telči. I zde však existuje prostor pro 

další možný rozvoj a rozšíření nabídky. Přehled sportů a sportovišť v Telči znázorňuje následující 

tabulka.  

                                                        
36Samostatně cca 250 m od jižního okraje obce, dle ÚP v plánu rozšíření a zkvalitnění 
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Tabulka 32: Přehled sportovišť a volnočasových zařízení ve městě Telč, 2014 

Sportoviště Využití 

Sportovní hala ZŠ Telč Hradecká 
košíková, házená, futsal, florbal, badminton, volejbal, tenis 
(vč. ligové úrovně) 

Zimní stadion, Hradecká 7  hokej, bruslení  

Sportovní hala – sokolovna TJ Sokol Telč basketbal, házená, sálový fotbal, volejbal, tenis 

Bike Park - areál freestylových sportů v prostoru zimního 
stadionu, Hradecká ulice 

freestyle cyklosport 

Víceúčelový sportovní areál, Batelovská ul. tenis, nohejbal, kopaná, kroket 

Fotbalové hřiště SK Telč, Masarykova ul. fotbal  

Tenisové kurty 
- Hradecká ul.  
- Batelovská ul.  

tenis  

Volejbalové kurty, Masarykova ul. (u hřiště SK Telč) volejbal  

Alej V Lipkách in-line bruslení  

Hotel U Hraběnky wellness, masáže, bowling  

Prolife fitness Telč fitness, masáže  

Půjčovna loděk – Štěpnický rybník (červen – srpen) loďky 

Doplňková sportoviště v kempu U Roštěnky, Roštejnský rybník  nohejbal, volejbal 

Zdroj: rešerše internetových zdrojů 

Aktivní sportovní spolky a družstva  

V mnoha obcích fungují sportovní družstva a spolky, často již s bohatou historií. Nejčetněji jsou 

(i s ohledem na dostupnou infrastrukturu) zastoupena družstva kopané. V Mikroregionu Telčsko se 

hraje také lední hokej. Hokejový tým mají obce Borovná, Hodice, Třeštice, Krahulčí, Telč, Růžená, 

Stará Říše a Žatec. Hokejový stadion se nachází ve městě Telč.  

Tabulka 33: Přehled sportovních spolků v Mikroregionu Telčsko, 2014 

Obec Spolek Obec Spolek 

Borovná HC Borovná  Pavlov Sportovní klub Pavlov (fotbal) 

Černíč  TJ Podyjí Černíč Růžená  
TJ Růžená  

HC Růžená  

Hodice 
TJ Hodice  

HC THK Hodice 
Řásná  TJ Řásná  

Růžená 
TJ Růžená Orientační běh 

TJ Růžená fotbal 
Stará Říše 

HC LUKAS Stará Říše  

FC Stará Říše 

Třeštice HC Třeštice Třeštice  HC SDH Třeštice 

Krahulčí HC Kocanda Krahulčí Urbanov SK Urbanov  

Telč 

SK Telč (fotbal, hokej, nohejbal, stolní 

tenis)  

TJ Orel Telč  
TJ Sokol Telč  
Klub českých turistů  

DDM Telč (sportovně zaměřené 

kroužky) 

Žatec HC Žárovička Žatec 

Mrákotín Sportovní klub Mrákotín  Kaliště 

Sportovní klub Gustava Mahlera 

Jezdecký klub TRIO 

SDH Kaliště 

Nová Říše TJ Nová Říše   

Zdroj: rešerše internetových zdrojů 
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V následujících obcích aktivně působí místní Sbor dobrovolných hasičů (SDH). 

- Bohuslavice  

- Jindřichovice  
- Dolní Vilímeč 
- Hodice  
- Krasonice  
- Markvartice 
- Mrákotín  
- Olšany 
- Ořechov 
- Pavlov 
- Rozseč 

- Nová Říše 
- Růžená  
- Řídelov  
- Sedlejov  
- Sedlatice  
- Stará Říše 
- Strachoňovice  
- Třeštice  
- Urbanov 
- Zdeňkov 

- Nevcehle (v roce 2009 ocenění za organizaci Hasičského dne v Telči) 
 

SDH jsou zpravidla nejen aktivní v rámci hasičského sportu. Zejména v menších obcích je jejich členy 

významná část místních obyvatel. SDH hrají důležitou aktivační a iniciační roli v obnově budov a 

památek a v organizaci společenských, sportovních a kulturních akcí pro děti i dospělé.  

Aktivní roli hrají také místní základní a střední školy, jež v průběhu školního roku nabízí žákům řadu 

zájmových sportovních kroužků (vč. např. golfového). 

Sportovní události  

Sportovní akce jsou jednou ze součástí budování integrity obyvatel s územím. V Mikroregionu Telčsko 

probíhají četné soutěže, místní ligová utkání i jednorázové (vč. každoročních) sportovní události. 

Ligové soutěže probíhají například v těchto sportech: kopaná, sálová kopaná, hokej, atletika, florbal, 

mažoretky a další. 

Významnou roli v regionu hraje také cyklistika, se kterou se pojí kulturně-spolkové akce jako 

cyklistický den s hudebními zastávkami v rámci festivalu Krajina hudby, Na kole dětem Vysočinou, 

výjezd na Javořici, Dobersberg - Telč a zpět, jízda po nově otevřených expozicích Regionu Renesance, 

charitativní cyklojízda u příležitostí Dní evropského kulturního dědictví.  

Ke sportovním událostem v obcích Mikroregionu Telčsko patří:  

- Černíč :Mezinárodní fotbalový turnaj, Mistrovství ČR v kroketu (2006); 

- Hodice: Memoriál Františka Nevrkly (nohejbal); 

- Kostelní Myslová: Skoč do vody směle (setkání otužilců); 

- Krasonice: Jihlavská OPEN liga; 

- Pavlov, Krasonice, Sedlejov: soutěže v požárním útoku; 

- Radkov: Hry bez hranic Telčska; 

- Rozseč: Fotbalový turnaj, Nohejbalový turnaj; 

- Růžená: Růženská lávka, Sousedský fotbalový turnaj;  
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- Řásná: volejbalový turnaj, Běžec Vysočiny (běžecké lyžování), Javořický pařízek (volejbalový 

turnaj); 

- Sedlejov: Soutěž lodních modelářů, Silvestrovský výšlap na Homolku; 

- Telč: soutěž mažoretek - O střevíček z pohádkové Telče, Slavata Triatlon Tour, Český pohár 

v olympijském triatlonu, Běh za kaší Telčí naší, Závody dračích lodí, turistické pochody Klubu 

českých turistů Telč, Na kole dětem Vysočinou; 

- Třeštice: Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané; 

- Zvolenovice: Fotbalový turnaj amatérů. 

Kultura 

Přirozeným centrem kulturního dění v Mikroregionu je město Telč s maximem infrastruktury pro 

kulturní a společenské akce. V budoucnu se nabídka prostor pro kulturní, společenské i sportovní 

vyžití rozšíří dokončením projektu bývalého Panského dvora v blízkosti zámku Telč.  

V Nové Říši se konají hudební koncerty v sále premonstrátského kláštera. V rámci Česko-francouzské 

akademie je část koncertů odehrána právě v těchto prostorách. 

V ostatních obcích se kulturní a společenské akce odehrávají zejména v kulturních domech, obecních 

knihovnách37, vodních nádržích, příp. na veřejných prostranstvích (návsích) a plochách určených pro 

sport (hřištích).  

Typickými kulturními akcemi v obcích Telčska jsou plesy, masopustní průvody, stavění a kácení máje, 

oslavy u příležitosti Velikonoc, výlovy rybníků, hudební večery, pálení čarodějnic a Mikuláše, Vánoc a 

posledního dne roku.  

Ve městě Telč se v průběhu roku odehraje více než 30 kulturně-společenských událostí, vhodných jak 

pro návštěvníky, tak obyvatele města a jeho okolí.  

Rozmanitost a četnost kulturních a sportovních akcí ve městě Telč je dokladována ve Strategii rozvoje 

města Telč 2014-2020.   

Dům dětí a mládeže  

Pozitivní postoj ke kultuře rozvíjí také zájmové kroužky určené dětem. Ty jsou zpravidla organizovány 

vzdělávacími institucemi a domy dětí a mládeže. V Mikroregionu Telčsko působí Dům dětí a mládeže 

pouze v Telči. V menších obcích řeší tuto oblast svépomocí. V některých obcích je možné k trávení 

volného času využít adaptované prostory kulturních domů, příp. obecních úřadů. Program pro děti 

bývá zajištěn na neformální bázi, příp. vznikají menší formalizované skupiny rodičů (zpravidla 

občanská sdružení).  

 

                                                        
37

 Většina obcí Mikroregionu Telčsko provozuje knihovnu. Knihovnu nemá těchto 21 z 51 členských obcí regionu: Borovná, 
Horní Myslová, Hostětice, Kaliště, Klatovec, Knínice, Kostelní Myslová, Markvartice, Mysletice, Nevcehle, Ořechov, Panské 
Dubenky, Radkov, Řídelov, Svojkovice, Třeštice, Vanov, Vápovice, Volevčice,  Zvolenovice, Žatec. 
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10
 Tabulkové přílohy 

 

Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích Mikroregionu Telčsko 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 

Bohuslavice 103 112 106 109 111 118 127 125 127 124 125 126 124 127 131 135 140 138 140 148 145 

Borovná 98 93 92 92 84 85 92 92 86 85 86 85 90 85 84 84 85 86 82 81 81 

Černíč 156 159 156 154 151 147 147 146 149 149 145 143 142 138 135 134 135 138 135 131 132 

Dolní Vilímeč 105 103 105 109 108 105 106 105 97 97 97 94 92 99 100 101 101 94 96 93 97 

Doupě 82 80 77 76 77 77 81 85 85 88 99 106 99 106 98 103 105 108 107 113 112 

Dyjice 134 131 124 123 119 120 121 123 138 131 130 127 136 138 138 137 135 137 132 134 135 

Hodice 783 786 795 798 801 806 790 776 771 764 768 771 762 762 745 741 738 755 760 765 766 

Horní Myslová 92 91 93 92 90 90 90 92 88 89 92 91 86 86 84 80 81 87 81 81 85 

Hostětice 146 146 145 147 155 151 151 149 137 138 133 133 125 128 128 131 133 135 137 138 144 

Jindřichovice 95 99 97 100 97 100 97 98 98 97 94 92 85 81 83 87 86 89 89 94 90 

Kaliště 157 151 153 144 138 167 166 166 170 162 161 170 165 155 149 153 152 157 155 152 151 

Klatovec 69 65 62 58 58 58 59 58 69 68 64 61 62 61 61 59 63 68 75 72 74 

Knínice 208 217 210 196 205 202 205 200 209 203 200 200 187 189 180 180 179 175 178 183 186 

Kostelní 
Myslová 

80 80 80 81 79 75 71 70 68 64 64 62 59 58 62 61 63 53 54 51 49 

Krahulčí 526 526 537 543 554 555 567 558 570 581 615 619 630 667 670 679 687 680 644 644 630 

Krasonice 223 217 213 209 244 243 241 236 237 234 231 227 210 204 204 200 202 206 206 202 196 

Lhotka 91 90 89 92 93 90 90 85 80 77 82 77 77 79 80 83 85 88 92 91 92 

Markvartice 211 211 207 201 194 190 187 203 206 205 201 192 192 202 207 208 207 205 210 211 202 

Mrákotín 921 927 924 920 923 936 935 923 918 930 909 905 923 917 923 928 912 918 879 872 871 

Mysletice 129 132 133 131 124 131 129 121 124 125 119 122 122 116 118 119 119 117 120 117 115 

Mysliboř 210 206 202 202 192 192 192 192 224 225 227 225 222 218 216 218 217 216 207 211 207 

Nevcehle 239 237 234 235 229 240 246 244 247 248 250 240 241 236 235 231 226 224 228 242 240 
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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 

Nová Říše 783 790 805 815 802 790 799 801 801 810 827 855 847 847 862 875 871 873 862 855 842 

Olšany 77 79 75 74 72 66 64 64 58 62 61 61 62 60 63 61 65 73 78 79 78 

Olší 65 68 65 65 66 65 63 61 63 62 60 59 57 57 59 56 54 58 59 64 65 

Ořechov 73 74 71 75 77 76 77 78 74 72 72 75 74 75 71 72 74 72 69 68 70 

Panenská 
Rozsíčka 

83 79 77 84 85 86 87 90 90 86 92 89 103 120 135 149 154 155 153 148 147 

Panské 
Dubenky 

139 127 125 128 134 133 132 132 138 141 140 150 143 141 139 132 121 117 107 111 112 

Pavlov 463 455 453 449 442 435 431 430 422 431 432 441 431 418 412 413 413 414 426 427 420 

Radkov 197 196 201 199 194 200 205 205 237 244 240 233 231 233 227 231 232 235 243 239 246 

Rozseč 213 210 211 205 202 208 202 194 198 195 192 195 193 188 183 184 183 190 192 185 187 

Růžená 301 292 292 290 291 285 288 293 299 311 304 304 305 311 310 317 323 335 348 345 351 

Řásná 175 173 172 192 197 190 187 197 203 198 193 189 201 197 198 203 197 196 201 213 218 

Řídelov 88 89 99 96 92 92 93 91 83 85 85 94 93 92 88 84 84 87 85 84 88 

Sedlatice 78 76 76 75 73 70 70 72 71 66 67 67 65 57 57 60 63 62 58 59 59 

Sedlejov 246 244 280 284 280 284 281 276 268 264 272 268 267 261 261 264 262 263 268 271 279 

Stará Říše 662 667 659 644 658 647 652 663 664 673 674 682 717 686 682 678 679 675 628 632 626 

Strachoňovice 95 90 86 80 83 89 85 87 81 87 87 91 84 87 85 87 87 87 82 81 81 

Svojkovice 71 69 66 59 57 56 57 58 66 71 69 66 69 65 62 60 58 55 56 57 57 

Telč 6112 6144 6136 6122 6133 6163 6156 6146 6028 5966 5883 5809 5751 5729 5716 5714 5732 5722 5602 5576 5490 

Třeštice 109 104 102 106 105 101 101 96 111 110 109 107 108 106 106 116 125 127 143 148 154 

Urbanov 127 126 124 128 124 121 118 125 125 125 124 122 131 128 134 132 137 135 132 130 127 

Vanov 93 95 98 94 91 90 88 87 90 90 90 91 90 92 93 90 90 86 91 88 85 

Vanůvek 32 30 34 30 30 29 27 30 36 37 41 33 33 30 28 28 29 36 37 37 36 

Vápovice 48 44 46 44 42 42 40 36 51 51 50 50 49 51 50 47 46 42 44 41 40 

Volevčice 54 54 55 54 54 56 55 55 56 54 53 51 48 45 44 45 42 42 43 48 52 

Vystrčenovice 128 131 127 122 124 124 120 113 114 111 109 108 110 105 102 102 102 102 111 114 116 

Zadní Vydří 57 55 54 56 54 52 55 56 53 50 50 52 51 52 55 55 57 56 55 51 52 
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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 

Zdeňkov 75 70 73 71 65 67 67 68 77 77 75 73 73 72 72 72 71 62 59 57 51 

Zvolenovice 78 79 77 78 74 77 77 77 79 72 70 71 71 76 76 78 74 80 81 82 83 

Žatec 122 118 115 109 106 104 102 100 108 108 110 109 109 108 111 119 119 124 122 128 129 

MR Telčsko 15702 15687 15688 15640 15633 15676 15669 15628 15642 15593 15523 15463 15397 15341 15312 15376 15395 15435 15242 15244 15141 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

Příloha 2: Přirozený přírůstek v obcích Mikroregionu Telčsko v letech 2000 - 2013 

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

Bohuslavice 1 1 - 1 1 - - -1 1 -1 2 3 2 - 

Borovná - -2 - - - - -1 - -1 - 1 -1 - -1 

Černíč - -1 - - -1 1 3 -1 -2 - 3 1 - -4 

Dolní Vilímeč -4 -1 1 -1 -2 -1 - 1 -1 - -3 - - 1 

Doupě - - 1 4 -1 - - -4 1 4 1 -1 2 -1 

Dyjice - -1 -1 - -1 -2 - 1 - -3 2 1 1 - 

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

Horní Myslová 2 1 -2 1 -1 -2 -1 - -1 1 1 -1 - 3 

Hostětice -1 1 -3 1 -2 -3 - -2 -1 2 - -4 -1 3 

Jindřichovice 1 - -1 -2 - -3 -3 -1 - 1 -1 - 2 -1 

Kaliště - -6 - 1 - -1 -2 -3 -1 1 -5 -1 -1 -1 

Klatovec 3 - -1 - -1 1 -1 - -1 - - - -1 -1 

Knínice -1 -1 -4 -7 - -6 - - 2 -2 -5 -1 2 - 

Kostelní Myslová -2 -4 -1 - - -3 -2 3 -1 -2 -3 - -3 -2 

Krahulčí 3 -3 4 -2 2 6 3 1 2 1 -2 2 -4 2 

Krasonice 1 1 -1 -1 1 -1 -2 3 -2 -5 -1 -1 -3 -4 

Lhotka -2 -1 -1 - -1 - -1 -2 1 3 1 1 1 0 

Markvartice - -3 1 -2 -3 1 -2 -2 1 -1 -2 -1 -1 -2 

Mrákotín -6 -4 -4 - 5 -3 -2 6 -6 1 -2 -9 2 -6 

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

Mysliboř -2 3 -1 -1 -2 3 -3 - 2 -2 2 -3 1 5 

Nevcehle - -2 -4 -1 -4 - -1 -4 -3 -4 3 -1 1 2 

Nová Říše -2 -1 3 -2 3 5 1 5 5 -2 -1 6 -4 2 

Olšany - - 1 1 1 1 1 - -2 5 1 2 1 -1 

Olší -2 - - - - -1 -1 1 -3 -1 1 1 - 1 

Ořechov 1 - -1 - 1 -2 1 -2 - 1 - - - -1 

Panenská Rozsíčka -3 1 -2 2 -2 - -2 1 2 2 -1 4 -1 2 

Panské Dubenky -2 -1 3 -1 -1 - 2 2 1 - 1 -2 -2 1 

Pavlov 1 -6 -2 -3 1 -2 -5 -4 - -4 -1 2 - 2 

Radkov - 2 1 -2 -2 - -2 -2 1 - - 1 -3 1 

Rozseč - - - 1 1 -1 2 -3 - -2 -2 - -2 -1 

Růžená - 1 2 -1 -2 -3 6 -1 -1 - -1 -2 - 2 

Řásná 2 - - -2 2 -2 -3 -5 2 -2 - 1 3 2 

Řídelov -4 -3 - -4 -1 - -2 -1 - -2 - -1 - -1 

Sedlatice 2 1 - 1 - - -2 - 1 - -1 - - - 

Sedlejov -4 -2 - -2 - -1 -1 - -2 -4 - - 4 - 

Stará Říše 2 - 5 -2 -3 3 -3 -1 -3 2 1 -5 6 -1 

Strachoňovice - 1 1 -1 1 - 1 1 -1 1 2 -1 -2 -1 

Svojkovice - - 1 -1 - -1 -1 -1 -1 1 -2 - -1 - 

Telč -12 -13 -20 4 -21 - 13 3 35 1 -10 -6 -17 -12 

Třeštice - -3 -2 -1 -1 1 -1 1 - - 2 2 2 4 

Urbanov - - -1 -1 -1 1 -1 1 -1 3 1 1 -2 1 

Vanov -1 2 - 1 1 -1 2 - -1 - -2 - -3 1 

Vanůvek - - - 1 1 - -1 1 - - -1 1 - - 

Vápovice - -2 -2 - - -1 - - -3 - - -1 -2 -1 

Volevčice -1 -1 -2 - -1 - 1 - - - - - 1 - 

Vystrčenovice -2 - -1 - 3 2 2 1 -1 2 - -2 -1 1 

Zadní Vydří - - -1 1 1 -1 1 - - 3 -1 -3 -1 - 

Zdeňkov 1 - - 1 -2 -1 -1 - - -1 -2 - -1 -5 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zvolenovice - - -2 -3 1 - - - 1 -2 2 - - -1 

Žatec - - -3 1 - -1 - 1 3 1 2 2 2 1 

MR Telčsko -34 -44 -47 -22 -26 -18 -7 -12 26 -1 -16 -13 -18 -17 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

Příloha 3: Migrační přírůstek v obcích Mikroregionu Telčsko v letech 2000 - 2013 

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

Bohuslavice -3 1 -3 - - -2 3 5 3 6 -4 1 6 -3 

Borovná - -1 -1 1 -1 5 -4 -1 1 1 - -2 -1 1 

Černíč -1 1 - -4 -1 -2 -7 -2 1 1 - -2 -4 5 

Dolní Vilímeč 3 1 -1 1 -1 -1 7 - 2 - -4 - -3 3 

Doupě 4 -2 2 7 8 -7 7 -4 4 -2 2 2 4 - 

Dyjice 2 3 -6 -1 -2 11 2 -1 -1 1 - - 1 1 

Hodice -12 -5 - 4 - -9 -1 -11 -7 -6 11 -1 -3 5 

Horní Myslová - - 3 2 - -3 1 -2 -3 - 5 -4 - 1 

Hostětice -1 - 4 -6 2 -5 3 2 4 - 2 10 2 3 

Jindřichovice - -1 - -1 -2 -4 -1 3 4 -2 4 1 3 -3 

Kaliště - - -8 -2 9 -4 -8 -3 5 -2 10 -1 -2 - 

Klatovec -4 -2 - -4 -2 - - - -1 4 5 2 -2 3 

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

Kostelní Myslová 1 3 -3 - -2 - 1 1 - 4 -7 -1 - - 

Krahulčí -12 3 7 36 2 5 34 2 7 7 -5 -8 4 -16 

Krasonice -6 -2 -2 -2 -5 -16 -4 -3 -2 7 5 -3 -1 -2 

Lhotka -3 - -2 5 -4 - 3 3 2 -1 2 3 -2 5 

Markvartice 16 -1 -2 -2 -6 -1 12 7 - - - -3 2 -7 

Mrákotín -6 -5 16 -21 -9 21 -4 - 11 -17 8 -1 -9 5 

Mysletice -7 -6 2 -5 2 - -6 1 - - - 1 - - 

Mysliboř 2 -1 2 3 - -6 -1 -2 - 1 -3 -7 3 -9 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nevcehle -2 - 5 3 -6 1 -4 3 -1 -1 -5 3 13 -4 

Nová Říše 4 9 6 19 25 -13 -1 10 8 -2 3 1 -3 -15 

Olšany - - 3 -2 -1 - -3 3 - -1 7 -4 - - 

Olší - 3 -1 -2 -1 -1 1 1 - -1 3 -2 5 - 

Ořechov - - -1 - 2 1 - -2 1 1 -2 2 -1 3 

Panenská Rozsíčka 6 - -2 4 -1 14 19 14 12 3 2 2 -4 -3 

Panské Dubenky 2 -1 - - 11 -7 -4 -4 -8 -11 -5 -1 6 - 

Pavlov -2 5 11 4 8 -8 -8 -2 1 4 2 9 1 -9 

Radkov - 5 6 -2 -5 -2 4 -4 3 1 3 -2 -1 6 

Rozseč -8 - -3 -4 2 -1 -7 -2 1 1 9 - -5 3 

Růžená 5 8 10 -6 2 4 - - 8 6 13 9 -3 4 

Řásná 8 4 -5 -3 -6 14 -1 6 3 -4 -1 7 9 3 

Řídelov 2 -1 2 4 10 -1 1 -3 -4 2 3 - -1 5 

Sedlatice - -2 -5 - - -2 -6 - 2 3 - -1 1 - 

Sedlejov -1 - -4 10 -4 - -5 - 5 2 1 3 -1 8 

Stará Říše 9 1 4 3 11 32 -28 -3 -1 -1 -5 -9 -2 -5 

Strachoňovice 2 -2 5 1 3 -7 2 -3 3 -1 -2 - 1 1 

Svojkovice 1 2 4 -1 -3 4 -3 -2 -1 -3 -1 1 2 - 

Telč 2 -17 -42 -87 -53 -58 -35 -16 -37 17 - -42 -9 -74 

Třeštice -5 - 1 - -1 - -1 -1 10 9 - 8 3 2 

Urbanov 7 1 1 - -1 8 -2 5 -1 2 -3 -1 - -4 

Vanov - -3 - -1 - - - 1 -2 - -2 - - -4 

Vanůvek 3 1 1 3 -9 - -2 -3 - 1 8 1 - -1 

Vápovice -4 - 2 -1 - - 2 -1 - -1 -4 -1 -1 - 

Volevčice 1 1 - -1 -1 -3 -4 -1 1 -3 - - 4 4 

Vystrčenovice -5 -2 -2 -2 -4 - -7 -4 1 -2 - 8 4 1 

Zadní Vydří 1 1 -2 -1 1 - - 3 - -1 - 1 -3 1 

Zdeňkov - -1 - -3 - 1 - - - - -7 - -1 -1 

Zvolenovice - 1 -5 1 - - 5 - 1 -2 4 - 1 2 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Žatec -2 -9 3 1 -1 1 -1 2 5 -1 3 -3 4 0 

MR Telčsko -7 -4 -2 -48 -34 -48 -49 -17 38 20 56 -25 20 -82 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 

 

Příloha 4: Celkový přírůstek v obcích Mikroregionu Telčsko v letech 2000 - 2013 

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

Bohuslavice -2 2 -3 1 1 -2 3 4 4 5 -2 4 8 -3 

Borovná - -3 -1 1 -1 5 -5 -1 - 1 1 -3 -1 - 

Černíč -1 - - -4 -2 -1 -4 -3 -1 1 3 -1 -4 1 

Dolní Vilímeč -1 - - - -3 -2 7 1 1 - -7 - -3 4 

Doupě 4 -2 3 11 7 -7 7 -8 5 2 3 1 6 -1 

Dyjice 2 2 -7 -1 -3 9 2 - -1 -2 2 1 2 1 

Hodice -14 -6 -7 4 3 -9 - -17 -4 -3 17 1 5 1 

Horní Myslová 2 1 1 3 -1 -5 - -2 -4 1 6 -5 - 4 

Hostětice -2 1 1 -5 - -8 3 - 3 2 2 6 1 6 

Jindřichovice 1 -1 -1 -3 -2 -7 -4 2 4 -1 3 1 5 -4 

Kaliště - -6 -8 -1 9 -5 -10 -6 4 -1 5 -2 -3 -1 

Klatovec -1 -2 -1 -4 -3 1 -1 - -2 4 5 2 -3 2 

Knínice -5 5 -6 -3 - -13 2 -9 - -1 -4 -2 5 3 

Kostelní Myslová -1 -1 -4 - -2 -3 -1 4 -1 2 -10 -1 -3 -2 

Krahulčí -9 - 11 34 4 11 37 3 9 8 -7 -6 - -14 

Krasonice -5 -1 -3 -3 -4 -17 -6 - -4 2 4 -4 -4 -6 

Lhotka -5 -1 -3 5 -5 - 2 1 3 2 3 4 -1 5 

Markvartice 16 -4 -1 -4 -9 - 10 5 1 -1 -2 -4 1 -9 

Mrákotín -12 -9 12 -21 -4 18 -6 6 5 -16 6 -10 -7 -1 

Mysletice -8 -3 1 -6 3 - -6 2 1 - -2 2 -3 -2 

Mysliboř - 2 1 2 -2 -3 -4 -2 2 -1 -1 -10 4 -4 
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Název obce 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nevcehle -2 -2 1 2 -10 1 -5 -1 -4 -5 -2 2 14 -2 

Nová Říše 2 8 9 17 28 -8 - 15 13 -4 2 7 -7 -13 

Olšany - - 4 -1 - 1 -2 3 -2 4 8 -2 1 -1 

Olší -2 3 -1 -2 -1 -2 - 2 -3 -2 4 -1 5 1 

Ořechov 1 - -2 - 3 -1 1 -4 1 2 -2 2 -1 2 

Panenská Rozsíčka 3 1 -4 6 -3 14 17 15 14 5 1 6 -5 -1 

Panské Dubenky - -2 3 -1 10 -7 -2 -2 -7 -11 -4 -3 4 1 

Pavlov -1 -1 9 1 9 -10 -13 -6 1 - 1 11 1 -7 

Radkov - 7 7 -4 -7 -2 2 -6 4 1 3 -1 -4 7 

Rozseč -8 - -3 -3 3 -2 -5 -5 1 -1 7 - -7 2 

Růžená 5 9 12 -7 - 1 6 -1 7 6 12 7 -3 6 

Řásná 10 4 -5 -5 -4 12 -4 1 5 -6 -1 8 12 5 

Řídelov -2 -4 2 - 9 -1 -1 -4 -4 - 3 -1 -1 4 

Sedlatice 2 -1 -5 1 - -2 -8 - 3 3 -1 -1 1 - 

Sedlejov -5 -2 -4 8 -4 -1 -6 - 3 -2 1 3 3 8 

Stará Říše 11 1 9 1 8 35 -31 -4 -4 1 -4 -14 4 -6 

Strachoňovice 2 -1 6 - 4 -7 3 -2 2 - - -1 -1 - 

Svojkovice 1 2 5 -2 -3 3 -4 -3 -2 -2 -3 1 1 - 

Telč -10 -30 -62 -83 -74 -58 -22 -13 -2 18 -10 -48 -26 -86 

Třeštice -5 -3 -1 -1 -2 1 -2 - 10 9 2 10 5 6 

Urbanov 7 1 - -1 -2 9 -3 6 -2 5 -2 - -2 -3 

Vanov -1 -1 - - 1 -1 2 1 -3 - -4 - -3 -3 

Vanůvek 3 1 1 4 -8 - -3 -2 - 1 7 2 - -1 

Vápovice -4 -2 - -1 - -1 2 -1 -3 -1 -4 -2 -3 -1 

Volevčice - - -2 -1 -2 -3 -3 -1 1 -3 - - 5 4 

Vystrčenovice -7 -2 -3 -2 -1 2 -5 -3 - - - 6 3 2 

Zadní Vydří 1 1 -3 - 2 -1 1 3 - 2 -1 -2 -4 1 

Zdeňkov 1 -1 - -2 -2 - -1 - - -1 -9 - -2 -6 



 

 

97 
 

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

Zvolenovice - 1 -7 -2 1 - 5 - 2 -4 6 - 1 1 

Žatec -2 -9 - 2 -1 - -1 3 8 - 5 -1 6 1 

MR Telčsko -41 -48 -49 -70 -60 -66 -56 -29 64 19 40 -38 2 -99 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 5: Obyvatelstvo obcí Mikroregionu Telčsko podle věkových skupin a index stáří v roce 2011 

název obce 
počet podíl (%) 

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

Bohuslavice 21 90 21 132 15,9 68,2 15,9 100,0 

Borovná 9 45 17 71 12,7 63,4 23,9 188,9 

Černíč 18 90 26 134 13,4 67,2 19,4 144,4 

Dolní Vilímeč 13 64 14 91 14,3 70,3 15,4 107,7 

Doupě 15 68 19 102 14,7 66,7 18,6 126,7 

Dyjice 20 89 24 133 15 66,9 18 120,0 

Hodice 105 526 97 728 14,4 72,3 13,3 92,4 

Horní Myslová 12 63 11 86 14 73,3 12,8 91,7 

Hostětice 25 90 18 133 18,8 67,7 13,5 72,0 

Jindřichovice 9 64 11 84 10,7 76,2 13,1 122,2 

Kaliště 22 97 32 151 14,6 64,2 21,2 145,5 

Klatovec 13 34 22 69 18,8 49,3 31,9 169,2 

Knínice 26 110 50 186 14 59,1 26,9 192,3 

Kostelní Myslová 8 43 12 63 12,7 68,3 19 150,0 

Krahulčí 108 459 85 652 16,6 70,4 13 78,7 

Krasonice 23 125 54 202 11,4 61,9 26,7 234,8 

Lhotka 14 62 14 90 15,6 68,9 15,6 100,0 

Markvartice 34 148 33 215 15,8 68,8 15,3 97,1 

Mrákotín 117 596 128 841 13,9 70,9 15,2 109,4 

Mysletice 23 84 15 122 18,9 68,9 12,3 65,2 

Mysliboř 36 131 27 194 18,6 67,5 13,9 75,0 

Nevcehle 28 148 45 221 12,7 67 20,4 160,7 

Nová Říše 124 573 136 833 14,9 68,8 16,3 109,7 

Olšany 17 44 13 74 23 59,5 17,6 76,5 

Olší 8 45 4 57 14 78,9 7 50,0 

Ořechov 14 38 16 68 20,6 55,9 23,5 114,3 

Panenská 
Rozsíčka 

40 89 22 151 26,5 58,9 14,6 55,0 

Panské Dubenky 9 73 16 98 9,2 74,5 16,3 177,8 

Pavlov 53 280 76 409 13 68,5 18,6 143,4 

Radkov 34 149 44 227 15 65,6 19,4 129,4 

Rozseč 27 123 29 179 15,1 68,7 16,2 107,4 

Růžená 69 214 50 333 20,7 64,3 15 72,5 

Řásná 19 128 40 187 10,2 68,4 21,4 210,5 

Řídelov 9 57 17 83 10,8 68,7 20,5 188,9 

Sedlatice 11 33 15 59 18,6 55,9 25,4 136,4 

Sedlejov 29 195 42 266 10,9 73,3 15,8 144,8 

Stará Říše 81 445 103 629 12,9 70,7 16,4 127,2 

Strachoňovice 18 54 11 83 21,7 65,1 13,3 61,1 

Svojkovice 5 36 14 55 9,1 65,5 25,5 280,0 

Telč 782 3711 1036 5529 14,1 67,1 18,7 132,5 

Třeštice 18 79 15 112 16,1 70,5 13,4 83,3 
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název obce 
počet podíl (%) 

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

Urbanov 27 81 23 131 20,6 61,8 17,6 85,2 

Vanov 17 61 18 96 17,7 63,5 18,8 105,9 

Vanůvek 4 29 4 37 10,8 78,4 10,8 100,0 

Vápovice 2 28 13 43 4,7 65,1 30,2 650,0 

Volevčice 5 30 12 47 10,6 63,8 25,5 240,0 

Vystrčenovice 14 65 21 100 14 65 21 150,0 

Zadní Vydří 10 32 14 56 17,9 57,1 25 140,0 

Zdeňkov 4 32 14 50 8 64 28 350,0 

Zvolenovice 15 50 18 83 18,1 60,2 21,7 120,0 

Žatec 19 89 14 122 15,6 73 11,5 73,7 

MR Telčsko 2183 10089 2625 14897 14,7 67,7 17,6 120,2 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 6: Počet obyvatel obcí Mikroregionu Telčsko starších 15 let podle nejvyššího dosaženého vzdělání (2011) 

název obce bez vzdělání základní 
vyučení a stř. 

odb. bez 
maturity 

úplné 
střední s 

maturitou 

vyšší 
odborné a 

nástavbové 
vysokoškolské 

Bohuslavice 0 32 37 24 2 10 

Borovná 0 22 22 13 4 1 

Černíč 0 34 38 26 4 9 

Dolní Vilímeč 1 18 37 18 0 2 

Doupě 1 23 37 21 1 2 

Dyjice 0 23 43 29 3 11 

Hodice 3 109 281 148 19 44 

Horní Myslová 0 13 36 15 2 5 

Hostětice 0 20 44 34 5 3 

Jindřichovice 0 21 39 13 0 1 

Kaliště 1 34 47 29 5 11 

Klatovec 0 12 28 10 1 4 

Knínice 0 44 69 26 3 10 

Kostelní Myslová 0 10 20 15 1 4 

Krahulčí 4 124 237 110 22 33 

Krasonice 2 51 71 34 2 17 

Lhotka 0 15 39 13 0 7 

Markvartice 0 43 82 29 6 5 

Mrákotín 1 139 368 139 19 37 

Mysletice 1 30 48 13 2 3 

Mysliboř 0 28 58 46 7 14 

Nevcehle 0 44 88 41 2 11 

Nová Říše 1 145 255 204 25 62 

Olšany 0 11 20 21 3 0 

Olší 0 8 16 12 3 5 

Ořechov 0 16 23 9 0 3 
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název obce bez vzdělání základní 
vyučení a stř. 

odb. bez 
maturity 

úplné 
střední s 

maturitou 

vyšší 
odborné a 

nástavbové 
vysokoškolské 

Panenská Rozsíčka 1 30 31 29 5 14 

Panské Dubenky 0 22 44 15 1 4 

Pavlov 0 83 154 85 13 17 

Radkov 0 52 77 45 3 11 

Rozseč 0 42 66 33 2 4 

Růžená 1 53 124 66 6 10 

Řásná 0 35 57 47 7 17 

Řídelov 0 16 28 21 2 7 

Sedlatice 0 9 27 7 0 2 

Sedlejov 1 50 98 54 8 22 

Stará Říše 6 111 263 100 16 20 

Strachoňovice 0 22 25 12 2 2 

Svojkovice 0 13 22 12 1 1 

Telč 18 917 1706 1246 233 509 

Třeštice 0 19 38 28 4 5 

Urbanov 0 19 35 37 3 10 

Vanov 1 21 37 15 1 2 

Vanůvek 0 8 11 5 3 3 

Vápovice 0 13 9 10 5 2 

Volevčice 0 8 19 6 2 4 

Vystrčenovice 1 28 39 13 0 4 

Zadní Vydří 0 10 17 8 1 6 

Zdeňkov 0 21 21 4 0 0 

Zvolenovice 0 18 25 18 2 4 

Žatec 0 21 45 26 5 4 

MR Telčsko 44 2710 5101 3034 466 998 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 7: Ekonomická aktivita obyvatelstva obcí Mikroregionu Telčsko (2011) 

obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Bohuslavice 

celkem 132 58 49 40 2 5 2 1 1 9 67 33 27 7 

muži 66 31 26 20 1 5 0 1 0 5 29 11 16 6 

ženy 66 27 23 20 1 0 2 0 1 4 38 22 11 1 

Borovná 

celkem 71 31 28 22 0 5 0 1 0 3 38 24 11 2 

muži 37 21 18 13 0 4 0 0 0 3 14 5 8 2 

ženy 34 10 10 9 0 1 0 1 0 0 24 19 3 0 

Černíč 

celkem 134 61 53 37 1 11 1 1 1 8 68 36 23 5 

muži 71 39 35 22 1 9 1 1 0 4 29 12 16 3 

ženy 63 22 18 15 0 2 0 0 1 4 39 24 7 2 

Dolní Vilímeč 

celkem 91 44 41 32 1 6 1 0 0 3 45 20 16 2 

muži 50 27 26 18 1 5 1 0 0 1 21 9 10 2 

ženy 41 17 15 14 0 1 0 0 0 2 24 11 6 0 

Doupě 

celkem 102 48 42 33 0 4 3 0 1 6 49 27 10 5 

muži 53 30 24 18 0 3 2 0 0 6 21 10 8 2 

ženy 49 18 18 15 0 1 1 0 1 0 28 17 2 3 

Dyjice 

celkem 133 63 55 40 0 12 0 3 1 8 69 31 20 1 

muži 72 40 37 26 0 11 0 2 0 3 31 13 11 1 

ženy 61 23 18 14 0 1 0 1 1 5 38 18 9 0 

Hodice 

celkem 728 357 331 275 8 26 6 10 3 26 345 167 109 26 

muži 362 209 194 151 6 25 3 7 0 15 137 61 52 16 

ženy 366 148 137 124 2 1 3 3 3 11 208 106 57 10 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Horní Myslová 

celkem 86 41 37 31 0 1 1 0 2 4 41 17 17 4 

muži 44 21 18 14 0 1 0 0 0 3 21 7 9 2 

ženy 42 20 19 17 0 0 1 0 2 1 20 10 8 2 

Hostětice 

celkem 133 66 58 34 2 17 1 4 4 8 63 26 18 4 

muži 69 35 30 17 2 10 1 1 0 5 31 12 9 3 

ženy 64 31 28 17 0 7 0 3 4 3 32 14 9 1 

Jindřichovice 

celkem 84 46 43 37 0 4 0 0 0 3 37 16 15 1 

muži 44 31 30 24 0 4 0 0 0 1 12 5 6 1 

ženy 40 15 13 13 0 0 0 0 0 2 25 11 9 0 

Kaliště 

celkem 151 62 57 43 0 9 2 4 0 5 88 50 21 1 

muži 72 41 39 27 0 9 1 3 0 2 30 18 8 1 

ženy 79 21 18 16 0 0 1 1 0 3 58 32 13 0 

Klatovec 

celkem 70 26 23 17 0 5 0 0 0 3 43 27 11 1 

muži 35 16 16 11 0 4 0 0 0 0 18 10 6 1 

ženy 35 10 7 6 0 1 0 0 0 3 25 17 5 0 

Knínice 

celkem 186 74 67 46 3 13 1 2 1 7 108 68 27 4 

muži 88 44 41 24 3 10 1 1 0 3 41 23 14 3 

ženy 98 30 26 22 0 3 0 1 1 4 67 45 13 1 

Kostelní Myslová 

celkem 63 22 18 11 2 3 0 1 0 4 32 17 7 9 

muži 34 12 10 6 1 2 0 1 0 2 15 9 3 7 

ženy 29 10 8 5 1 1 0 0 0 2 17 8 4 2 

Krahulčí 
celkem 652 305 272 223 9 22 2 5 7 33 303 117 121 44 

muži 327 177 161 128 8 16 2 3 0 16 125 41 61 25 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

ženy 325 128 111 95 1 6 0 2 7 17 178 76 60 19 

Krasonice 

celkem 202 99 88 74 0 12 0 4 2 11 98 67 18 5 

muži 101 54 50 40 0 9 0 1 0 4 44 27 10 3 

ženy 101 45 38 34 0 3 0 3 2 7 54 40 8 2 

Lhotka 

celkem 90 40 35 23 0 10 0 2 2 5 45 22 12 5 

muži 45 20 18 10 0 7 0 0 0 2 21 11 7 4 

ženy 45 20 17 13 0 3 0 2 2 3 24 11 5 1 

Markvartice 

celkem 215 98 88 69 4 10 1 2 2 10 99 51 32 18 

muži 108 54 50 39 4 5 1 0 0 4 43 20 11 11 

ženy 107 44 38 30 0 5 0 2 2 6 56 31 21 7 

Mrákotín 

celkem 843 400 344 270 11 35 4 16 6 56 405 196 126 38 

muži 433 234 200 149 8 32 1 10 0 34 176 77 62 23 

ženy 410 166 144 121 3 3 3 6 6 22 229 119 64 15 

Mysletice 

celkem 122 49 42 33 2 7 0 0 2 7 73 34 29 0 

muži 63 30 24 17 1 6 0 0 0 6 33 13 16 0 

ženy 59 19 18 16 1 1 0 0 2 1 40 21 13 0 

Mysliboř 

celkem 194 94 84 69 3 5 2 2 2 10 97 40 32 3 

muži 97 51 47 38 2 3 1 1 0 4 43 16 13 3 

ženy 97 43 37 31 1 2 1 1 2 6 54 24 19 0 

Nevcehle 

celkem 221 111 100 77 0 6 2 2 3 11 100 60 33 10 

muži 120 65 59 48 0 6 0 1 0 6 50 26 19 5 

ženy 101 46 41 29 0 0 2 1 3 5 50 34 14 5 

Nová Říše celkem 834 383 347 263 18 54 0 7 6 36 429 197 159 22 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

muži 428 226 213 148 14 43 0 4 0 13 188 82 73 14 

ženy 406 157 134 115 4 11 0 3 6 23 241 115 86 8 

Olšany 

celkem 75 29 25 20 0 4 0 0 2 4 44 22 7 2 

muži 39 16 13 8 0 4 0 0 0 3 21 11 2 2 

ženy 36 13 12 12 0 0 0 0 2 1 23 11 5 0 

Olší 

celkem 60 32 30 17 1 7 1 0 0 2 23 8 9 5 

muži 33 20 19 10 0 5 0 0 0 1 8 2 5 5 

ženy 27 12 11 7 1 2 1 0 0 1 15 6 4 0 

Ořechov 

celkem 68 28 23 17 0 5 0 1 1 5 40 20 13 0 

muži 37 15 15 12 0 3 0 1 0 0 22 10 8 0 

ženy 31 13 8 5 0 2 0 0 1 5 18 10 5 0 

Panenská Rozsíčka 

celkem 152 68 60 38 2 13 0 0 5 8 81 27 36 3 

muži 75 36 32 20 1 10 0 0 0 4 36 12 19 3 

ženy 77 32 28 18 1 3 0 0 5 4 45 15 17 0 

Panské Dubenky 

celkem 98 41 40 33 2 5 0 3 0 1 54 35 10 3 

muži 46 23 23 17 1 5 0 1 0 0 20 15 4 3 

ženy 52 18 17 16 1 0 0 2 0 1 34 20 6 0 

Pavlov 

celkem 410 193 183 151 7 19 2 1 3 10 203 103 66 14 

muži 215 114 110 89 6 12 0 1 0 4 92 43 36 9 

ženy 195 79 73 62 1 7 2 0 3 6 111 60 30 5 

Radkov 

celkem 227 105 88 71 1 12 0 2 1 17 116 57 42 6 

muži 112 61 53 41 1 8 0 1 0 8 48 23 19 3 

ženy 115 44 35 30 0 4 0 1 1 9 68 34 23 3 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Rozseč 

celkem 179 82 74 53 4 9 2 2 1 8 90 36 40 7 

muži 96 47 44 32 2 7 2 1 0 3 46 19 23 3 

ženy 83 35 30 21 2 2 0 1 1 5 44 17 17 4 

Růžená 

celkem 334 150 141 118 2 12 2 1 3 9 178 72 67 6 

muži 180 89 84 67 2 8 0 1 0 5 87 26 44 4 

ženy 154 61 57 51 0 4 2 0 3 4 91 46 23 2 

Řásná 

celkem 187 91 86 59 2 22 0 2 1 5 92 52 32 4 

muži 93 54 51 35 1 15 0 1 0 3 36 19 13 3 

ženy 94 37 35 24 1 7 0 1 1 2 56 33 19 1 

Řídelov 

celkem 83 38 34 29 0 2 1 1 0 4 43 22 13 2 

muži 37 20 17 16 0 0 0 1 0 3 15 7 5 2 

ženy 46 18 17 13 0 2 1 0 0 1 28 15 8 0 

Sedlatice 

celkem 59 23 22 20 0 2 0 1 0 1 35 20 9 1 

muži 30 16 16 14 0 2 0 1 0 0 14 8 5 0 

ženy 29 7 6 6 0 0 0 0 0 1 21 12 4 1 

Sedlejov 

celkem 266 134 126 103 4 11 2 2 1 8 127 62 50 5 

muži 133 79 75 59 4 8 1 2 0 4 52 23 25 2 

ženy 133 55 51 44 0 3 1 0 1 4 75 39 25 3 

Stará Říše 

celkem 630 308 273 220 6 22 5 2 5 35 284 137 98 38 

muži 332 189 169 131 6 18 3 1 0 20 121 52 49 22 

ženy 298 119 104 89 0 4 2 1 5 15 163 85 49 16 

Strachoňovice 
celkem 84 37 34 29 0 4 0 0 0 3 43 16 13 4 

muži 42 26 24 21 0 3 0 0 0 2 15 6 5 1 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

ženy 42 11 10 8 0 1 0 0 0 1 28 10 8 3 

Svojkovice 

celkem 55 22 20 16 0 4 1 0 0 2 31 18 9 2 

muži 24 14 12 10 0 2 0 0 0 2 8 5 2 2 

ženy 31 8 8 6 0 2 1 0 0 0 23 13 7 0 

Telč 

celkem 5540 2574 2244 1731 72 294 29 89 34 330 2792 1410 887 174 

muži 2679 1424 1275 946 52 211 13 45 0 149 1163 532 439 92 

ženy 2861 1150 969 785 20 83 16 44 34 181 1629 878 448 82 

Třeštice 

celkem 112 62 62 54 2 4 1 3 2 0 49 19 18 1 

muži 59 33 33 29 2 2 1 0 0 0 25 11 9 1 

ženy 53 29 29 25 0 2 0 3 2 0 24 8 9 0 

Urbanov 

celkem 131 58 56 45 0 6 0 0 2 2 71 31 29 2 

muži 63 33 33 24 0 6 0 0 0 0 28 12 11 2 

ženy 68 25 23 21 0 0 0 0 2 2 43 19 18 0 

Vanov 

celkem 97 38 30 23 0 5 0 0 0 8 53 27 18 6 

muži 51 21 19 15 0 2 0 0 0 2 26 13 11 4 

ženy 46 17 11 8 0 3 0 0 0 6 27 14 7 2 

Vanůvek 

celkem 37 22 18 14 1 3 0 0 0 4 13 5 5 2 

muži 18 13 9 8 0 1 0 0 0 4 4 1 3 1 

ženy 19 9 9 6 1 2 0 0 0 0 9 4 2 1 

Vápovice 

celkem 43 19 16 15 0 1 0 0 0 3 20 11 9 4 

muži 18 7 5 4 0 1 0 0 0 2 7 3 4 4 

ženy 25 12 11 11 0 0 0 0 0 1 13 8 5 0 

Volevčice celkem 47 20 16 13 0 3 0 3 0 4 26 16 6 1 
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obec pohlaví 
Obyvatel-

stvo 
celkem 

Ekonom. 
aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekono-
micky 

neaktivní 
celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 

ekono-
mickou 

aktivitou 

zaměst-
naní 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studen-
ti, učni zaměst-

nanci 
zaměst-
navatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod-

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

muži 19 11 10 7 0 3 0 2 0 1 8 7 0 0 

ženy 28 9 6 6 0 0 0 1 0 3 18 9 6 1 

Vystrčenovice 

celkem 100 47 42 28 1 8 0 1 1 5 50 25 15 3 

muži 44 26 24 16 1 4 0 0 0 2 16 11 3 2 

ženy 56 21 18 12 0 4 0 1 1 3 34 14 12 1 

Zadní Vydří 

celkem 57 18 17 14 0 3 0 0 0 1 33 17 10 6 

muži 25 9 9 7 0 2 0 0 0 0 12 6 3 4 

ženy 32 9 8 7 0 1 0 0 0 1 21 11 7 2 

Zdeňkov 

celkem 50 21 18 15 0 2 0 1 0 3 28 19 7 1 

muži 27 13 13 11 0 1 0 0 0 0 14 8 4 0 

ženy 23 8 5 4 0 1 0 1 0 3 14 11 3 1 

Zvolenovice 

celkem 83 35 35 27 0 5 1 1 0 0 48 22 18 0 

muži 39 20 20 15 0 5 0 1 0 0 19 9 7 0 

ženy 44 15 15 12 0 0 1 0 0 0 29 13 11 0 

Žatec 

celkem 122 59 52 40 0 7 1 1 3 7 58 23 20 5 

muži 67 39 33 25 0 6 1 1 0 6 25 7 11 3 

ženy 55 20 19 15 0 1 0 0 3 1 33 16 9 2 

MR Telčsko 

celkem 14923 6932 6167 4812 173 776 77 184 111 765 7467 3675 2450 524 

muži 7452 3976 3606 2697 131 583 36 98 0 370 3161 1419 1217 315 

ženy 7471 2956 2561 2115 42 193 41 86 111 395 4306 2256 1233 209 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 8: Druhy pozemků obcí Mikroregionu Telčsko 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 (ha) 

Koeficient 
ekologické 

stability (%) 

Bohuslavice 375 237     54 295 53 2 4 21 0,43 

Borovná 520 142     107 257 205 35 3 20 2,16 

Černíč 762 458 6   66 531 133 35 7 56 0,46 

Dolní Vilímeč 546 327 5   88 420 80 2 5 40 0,47 

Doupě 512 109 2 1 51 163 307 11 3 27 2,68 

Dyjice 1493 334 6 1 256 597 769 16 6 105 2,35 

Hodice 1257 549 15   154 718 416 42 14 66 1,00 

Horní Myslová 364 220 4   66 290 42 5 4 24 0,47 

Hostětice 449 236 8 3 79 326 93 3 5 23 0,71 

Jindřichovice 377 281 6   48 335 19 2 4 17 0,25 

Knínice 1066 516 12 1 51 580 378 27 9 72 0,78 

Kostelní Myslová 512 297 4   47 348 119 15 4 26 0,56 

Krahulčí 364 169 8 1 88 267 39 12 9 37 0,69 

Krasonice 1181 554 13   80 647 455 16 12 50 0,91 

Lhotka 225 84 5   48 137 46 6 3 32 0,88 

Markvartice 641 445 14   79 537 53 3 7 41 0,30 

Mrákotín 1828 338 20   249 607 990 83 17 131 2,76 

Mysletice 292 169 4 2 40 215 51 5 3 19 0,53 

Mysliboř 739 439 9   58 506 157 7 7 62 0,45 

Nevcehle 783 395 11   117 523 209 3 7 40 0,77 

Nová Říše 785 447 20 1 107 575 128 13 15 54 0,52 

Olšany 730 130 4   70 203 475 6 3 44 3,15 

Olší 361 77 3 1 83 163 149 22 3 25 2,46 

Ořechov 290 164 4   57 225 38 4 3 19 0,55 

Panenská Rozsíčka 441 193 5   55 254 154 4 4 26 0,98 
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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 (ha) 

Koeficient 
ekologické 

stability (%) 

Panské Dubenky 341 144 6   64 214 82 21 4 21 1,03 

Pavlov 133 715 16   230 961 262 7 12 92 0,63 

Radkov 629 393 6   71 470 98 9 7 46 0,41 

Rozseč 830 680 9   54 744 39 5 8 34 0,15 

Růžená 551 220 7   117 344 128 14 6 59 0,93 

Řásná 1352 183 9   121 313 947 34 5 53 4,60 

Řídelov 653 107 3   47 157 460 16 3 17 4,15 

Sedlatice 341 152 5   36 193 131 2 3 12 1,04 

Sedlejov 749 383 13 2 99 497 188 8 8 47 0,71 

Stará Říše 1778 723 27   151 901 752 19 18 88 1,15 

Strachoňovice 434 267 4   40 310 98 2 4 20 0,49 

Svojkovice 306 119 9   43 170 117 3 4 11 1,27 

Telč 2487 1597 66 2 202 1868 228 80 77 234 0,30 

Třeštice 702 296 4   138 438 208 18 5 33 1,10 

Urbanov 337 166 7   66 238 72 2 3 21 0,77 

Vanov 427 227 6   51 284 77 13 3 49 0,53 

Vanůvek 256 149 2   50 201 41 4 2 10 0,58 

Vápovice 199 100 3   22 125 53 4 2 16 0,70 

Volevčice 332 198 4   55 258 44 6 3 21 0,49 

Vystrčenovice 326 127 5   64 195 58 44 5 23 1,09 

Zadní Vydří 384 254 3 1 29 287 73 2 3 20 0,39 

Zdeňkov 400 215 6   53 273 104 10 2 10 0,76 

Zvolenovice 407 261 5   43 309 68 5 3 23 0,42 

Žatec 314 211 5   57 273 18 7 4 13 0,38 

MR Telčsko 31561 15197 418 16 4101 19742 9904 714 355 2050 0,99 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 9: Podnikatelské subjekty v obcích Mikroregionu Telčsko podle odvětví a právní formy (2013) 

Název obce 
p

o
če

t 
e

ko
n

o
m

ic
ký

ch
 s

u
b

je
kt
ů 

ce
lk

e
m

  

vybraná odvětví 
vybrané právní formy 

fyzické osoby právnické osoby 

Ze
m
ěd

ěl
st

ví
, l

e
sn
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í,
 r
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v 

P
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 p
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i v
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st
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P
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 t
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n
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o
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V
zd
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o
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p
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O
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N
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C
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o
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O
b
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o
st

i 

D
ru
žs

tv
a 

Bohuslavice 27 5 4 5 5 2 1 0 1 2 0 2 0 24 18 3 3 10 0 4 0 

Borovná 12 2 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 13 11 1 1 3 0 0 0 

Černíč 26 11 4 2 1 1 3 0 0 3 0 1 0 25 11 10 4 9 0 4 0 

Dolní Vilímeč 9 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 4 0 0 1 

Doupě 27 3 5 5 3 0 6 0 0 2 1 2 0 23 20 1 2 8 0 2 0 

Dyjice 28 3 5 5 3 0 6 0 2 2 0 2 0 28 17 4 7 7 0 1 0 

Hodice 113 11 30 18 22 2 8 0 2 6 1 9 4 106 91 2 13 24 0 6 4 

Horní Myslová 12 3 2 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 13 10 2 1 3 0 1 0 

Hostětice 38 11 5 3 10 2 1 0 1 3 0 1 1 38 27 9 2 7 1 5 0 

Jindřichovice 16 3 4 2 2 0 3 0 0 2 0 0 0 14 12 2 0 5 0 2 0 

Kaliště 25 2 9 4 3 1 1 0 0 1 2 2 0 22 9 0 2 9 0 1 0 

Klatovec 13 3 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 11 9 1 1 4 0 0 0 

Knínice 41 18 7 9 2 0 0 0 0 3 0 1 1 37 22 12 3 12 0 5 0 

Kostelní Myslová 12 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 11 5 2 2 5 0 2 0 

Krahulčí 86 5 18 13 21 3 6 0 2 8 1 8 1 85 73 3 9 12 2 5 0 

Krasonice 38 14 6 6 4 1 2 0 0 2 0 3 0 31 21 8 2 11 0 3 1 

Lhotka 27 4 3 2 7 0 8 0 0 2 0 1 0 25 22 2 1 5 0 1 0 

Markvartice 33 7 7 5 4 3 3 0 0 1 0 1 2 31 22 5 4 8 0 4 0 
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Název obce 
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D
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tv
a 

Mrákotín 155 22 33 23 25 6 14 0 2 11 1 11 7 150 131 12 7 20 0 5 1 

Mysletice 22 5 3 4 5 1 2 0 0 1 0 1 0 23 18 3 2 4 0 1 1 

Mysliboř 21 6 4 4 5 0 1 0 0 1 0 0 0 23 16 4 3 6 0 1 0 

Nevcehle 39 5 6 5 12 1 4 0 0 3 1 2 0 43 36 1 6 6 0 0 0 

Nová Říše 169 29 29 26 38 6 6 0 3 9 5 13 5 153 130 11 12 30 0 14 0 

Olšany 15 1 3 4 3 0 0 0 1 2 0 1 0 17 10 2 5 4 1 2 0 

Olší 13 6 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 2 14 8 4 2 2 0 1 0 

Ořechov 6 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 2 2 0 0 0 

Panenská Rozsíčka 27 5 4 1 7 0 2 0 0 3 1 3 1 28 23 1 4 6 0 0 0 

Panské Dubénky 13 1 4 3 2 0 0 0 1 0 0 1 1 13 12 0 1 4 0 0 0 

Pavlov 62 12 17 11 4 4 2 0 1 2 1 8 0 58 44 6 8 13 1 4 0 

Radkov 34 5 7 7 7 0 0 0 0 3 1 4 0 34 27 2 5 7 0 1 0 

Rozseč 38 15 11 5 2 0 0 0 0 1 0 3 1 33 22 9 2 8 0 2 0 

Růžená 34 4 10 7 5 0 3 0 0 2 0 3 0 36 28 2 6 4 0 0 0 

Řásná 49 7 10 4 11 0 8 0 0 3 1 3 2 47 36 4 7 9 0 2 0 

Řídelov 7 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8 6 0 2 4 0 0 0 

Sedlatice 5 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 3 0 1 0 

Sedlejov 46 12 6 6 13 1 2 0 0 2 1 2 1 48 38 5 5 7 0 0 1 

Stará Říše 103 21 22 21 16 2 1 0 2 4 1 9 4 83 63 10 10 31 0 7 4 
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Strachoňovice 13 5 2 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 13 7 4 2 2 0 0 0 

Svojkovice 16 6 2 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 16 11 5 0 1 0 0 0 

Telč 1082 88 175 122 218 27 102 1 34 113 43 120 39 1024 884 33 107 193 3 66 7 

Třeštice 19 6 4 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 19 16 2 1 3 0 0 0 

Urbanov 25 2 3 5 5 1 1 0 1 1 1 3 2 23 19 1 3 9 1 3 0 

Vanov 8 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 8 0 0 3 0 0 0 

Vanůvek 9 0 4 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 8 8 0 0 3 0 1 0 

Vápovice 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2 0 0 0 

Volevčice 8 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 8 6 0 2 4 0 1 0 

Vystrčenovice 18 4 5 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2 19 15 3 1 2 0 0 0 

Zadní Vydří 7 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 0 1 1 0 0 0 

Zdeňkov 9 5 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 5 3 0 3 0 0 0 

Zvolenovice 15 5 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 15 11 3 1 3 0 0 0 

Žatec 18 4 2 4 3 0 2 0 1 0 0 1 1 19 12 4 3 3 0 0 0 

MR Telčsko 2693 397 497 373 501 66 206 1 54 219 62 232 85 2559 2076 203 267 548 9 158 20 

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 10: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (%) a registrované míry nezaměstnanosti (%) v obcích Telčského 
Mikroregionu v letech 2005-2013 

Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Bohuslavice 
RMN 10,0 12,0 4,0 12,0 24,0 24,0 12,0   

PNO       6,7 12,9 13,2 6,4 4,9 

Borovná 
RMN 17,9 5,1 2,6 2,6 7,7 12,8 7,7   

PNO       2,0 5,8 9,6 6,1 8,7 

Černíč 
RMN 9,9 7,0 11,3 7,0 7,0 8,5 8,5   

PNO       6,0 5,6 6,7 7,1 9,4 

Dolní Vilímeč 
RMN 4,3 4,3 4,3 2,2 6,5 2,2 4,3   

PNO       1,5 4,5 1,5 3,0 4,7 

Doupě 
RMN 16,7 14,3 9,5 4,8 16,7 16,7 9,5   

PNO       2,8 10,1 10,0 5,7 5,3 

Dyjice 
RMN 7,4 7,4 9,3 7,4 16,7 22,2 18,5   

PNO       4,3 10,1 13,2 11,2 14,6 

Horní Myslová 
RMN 15,8 5,3 13,2 7,9 13,2 18,4 15,8   

PNO       2,2 5,7 4,0 4,6 5,4 

Hostětice 
RMN 14,9 13,4 7,5 10,4 17,9 7,5 14,9   

PNO       5,2 8,5 10,9 10,2 11,9 

Jindřichovice 
RMN 8,7 10,9 10,9 6,5 6,5 15,2 8,7   

PNO       7,8 13,2 5,6 10,5 13,0 

Knínice 
RMN 6,4 6,6 9,2 9,2 14,9 19,5 13,8   

PNO       4,6 4,7 10,3 6,2 5,8 

Kostelní Myslová 
RMN 7,7 8,2 12,0 16,0 20,0 20,0 12,0   

PNO       2,8 6,0 5,6 6,1 7,5 

Krahulčí 
RMN 12,8 3,7 6,9 7,2 16,8 13,7 9,3   

PNO       2,8 0,0 2,9 4,9 15,0 

Krasonice 
RMN 18,6 16,3 5,5 6,4 6,4 13,8 11,9   

PNO       7,2 11,9 15,7 11,2 7,3 

Lhotka 
RMN 6,0 5,3 9,3 16,3 25,6 20,9 23,3   

PNO       11,1 12,8 13,5 7,9 13,5 

Markvartice 
RMN 7,4 4,2 8,3 2,8 9,3 13,0 9,3   

PNO       4,3 9,9 8,2 5,9 6,1 

Mrákotín 
RMN 21,4 15,2 11,7 14,8 20,3 21,6 16,5   

PNO       5,6 5,5 11,5 10,2 8,9 

Mysletice 
RMN 11,3 12,9 11,3 4,8 16,1 19,4 22,6   

PNO       11,3 18,3 14,8 15,4 22,6 

Mysliboř 
RMN 10,6 8,0 6,2 3,5 16,8 8,0 4,4   

PNO       2,2 7,2 10,1 7,0 7,1 

Nevcehle 
RMN 5,3 2,7 6,2 5,3 13,3 9,7 7,1   

PNO       10,2 14,2 14,9 12,1 7,3 

Nová Říše 
RMN 8,3 8,8 7,3 10,0 17,0 13,0 10,8   

PNO       3,9 12,3 14,8 16,7 10,6 

Olšany 
RMN 9,4 6,3 6,3 12,5 6,3 12,5 9,4   

PNO       2,5 12,3 6,0 3,6 7,6 
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Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Olší 
RMN 25,0 25,0 28,1 21,9 15,6 18,8 25,0   

PNO       3,8 9,5 7,2 5,1 6,3 

Ořechov 
RMN 15,4 11,5 3,8 3,8 19,2 19,2 11,5   

PNO       6,4 11,0 8,5 7,2 6,8 

Panské Dubenky 
RMN 17,9 16,4 19,4 10,4 11,9 9,0 9,0   

PNO       9,3 4,9 9,3 6,8 19,5 

Pavlov 
RMN 4,1 5,2 4,7 4,1 4,7 7,3 9,8   

PNO       17,1 11,9 13,0 16,7 13,5 

Radkov 
RMN 11,7 9,7 5,8 6,8 12,6 18,4 14,6   

PNO       2,5 11,9 12,5 7,5 7,5 

Rozseč 
RMN 14,7 10,7 10,7 9,3 13,3 16,0 5,3   

PNO       2,2 7,6 8,4 4,6 3,5 

Řídelov 
RMN 6,1 3,0 9,1 12,1 21,2 15,2 15,2   

PNO       8,0 9,8 7,5 8,1 9,1 

Sedlatice 
RMN 2,9 5,7 2,9 0,0 0,0 2,9 2,9   

PNO       2,8 3,2 4,9 6,6 5,2 

Sedlejov 
RMN 5,8 7,4 11,6 5,0 9,1 8,3 9,9   

PNO       4,6 8,5 12,0 9,0 10,3 

Stará Říše 
RMN 11,9 9,8 6,8 10,2 15,6 15,6 14,6   

PNO       5,7 7,9 8,8 3,0 9,7 

Strachoňovice 
RMN 11,9 11,9 0,0 2,4 23,8 14,3 9,5   

PNO       2,3 4,0 6,6 3,2 5,0 

Svojkovice 
RMN 3,4 6,9 0,0 6,9 10,3 6,9 6,9   

PNO       8,4 11,5 8,8 9,5 8,5 

Telč 
RMN 10,6 8,9 7,2 7,0 12,7 14,1 10,5   

PNO       7,0 12,1 7,9 8,6 15,8 

Urbanov 
RMN 3,9 2,0 0,0 2,0 7,8 5,9 5,9   

PNO       0,0 0,0 2,8 3,1 0,0 

Vanov 
RMN 9,4 11,3 15,1 15,1 20,8 20,8 13,2   

PNO       3,2 5,6 5,2 6,1 4,2 

Vanůvek 
RMN 47,4 26,3 10,5 21,1 36,8 21,1 26,3   

PNO       6,3 9,5 9,5 9,7 8,5 

Vápovice 
RMN 22,2 22,2 5,6 11,1 16,7 11,1 22,2   

PNO       1,6 15,6 9,4 6,9 10,5 

Volevčice 
RMN 10,0 3,3 3,3 10,0 16,7 13,3 10,0   

PNO       5,4 8,3 5,7 5,7 13,5 

Vystrčenovice 
RMN 9,2 7,7 9,2 10,8 7,7 13,8 12,3   

PNO       5,2 9,5 10,5 8,1 9,5 

Zadní Vydří 
RMN 4,5 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5 4,5   

PNO       0,0 5,7 6,8 1,9 1,0 

Zdeňkov 
RMN 7,1 10,7 14,3 10,7 17,9 21,4 10,7   

PNO       1,2 4,9 3,7 3,6 2,4 

Zvolenovice RMN 6,1 3,0 0,0 6,1 3,0 0,0 3,0   
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Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

PNO       14,3 19,6 20,4 12,5 15,8 

Žatec 
RMN 16,7 18,5 13,0 9,3 16,7 20,4 11,1   

PNO       19,0 31,8 14,3 17,9 7,1 

Kaliště 
RMN 4,0 8,0 2,7 4,0 8,0 8,0 8,0   

PNO       6,5 10,0 7,7 13,8 10,3 

Klatovec 
RMN 3,2 3,2 6,5 3,2 0,0 3,2 6,5   

PNO       10,7 19,2 16,0 11,1 20,0 

Hodice 
RMN 4,2 4,5 3,5 3,0 7,7 5,4 6,2   

PNO       10,0 7,2 13,4 10,5 14,1 

Panenská Rozsíčka 
RMN 2,7 0,0 8,1 5,4 18,9 21,6 10,8   

PNO       3,3 3,4 3,3 3,0 9,7 

Růžená 
RMN 4,0 3,4 4,0 3,4 6,0 10,1 4,7   

PNO       6,7 11,6 15,4 7,9 18,9 

Řásná 
RMN 10,2 10,2 8,2 12,2 16,3 12,2 13,3   

PNO       4,2 2,2 0,0 2,0 0,0 

Třeštice 
RMN 8,2 4,1 2,0 0,0 10,2 12,2 4,1   

PNO       5,7 10,1 12,1 6,6 14,0 

MR Telčsko 
RMN 10,7 8,9 7,6 6,7 11,2 11,3 9,4   

PNO       5,7 9,4 9,3 7,8 9,4 

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 Telčského Mikroregionu v roce 2013 

N
áz

e
v 

o
b

ce
 

P
o
če

t 
u

ch
az

eč
ů 

- 

ce
lk

e
m

  

P
o
če

t 
u

ch
az

eč
ů 

- 
O

ZP
 -

 c
e

lk
e

m
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

P
o
če

t 
m

la
d

is
tv

ýc
h

 

u
ch

az
eč
ů 

(d
o

 1
8

 le
t 

vě
ku

) -
 c

e
lk

e
m

   
  

P
o
če

t 
u

ch
az

eč
ů 

ve
 

vě
ku

 5
0

 le
t 

a 
ví

ce
 - 

ce
lk

e
m

   
   

  

P
rů

m
ěr

n
ý 

vě
k 

u
ch

az
eč
ů 

- 
ce

lk
e

m
 

P
o
če

t 
u

ch
az

eč
ů 

- 
ab

so
lv

e
n

tů
 -

 
ce

lk
e

m
   

 

P
o
če

t 
u

ch
az

eč
ů 

- 
e

vi
d

e
n

ce
 n

ad
 2

4
 

m
ěs

íc
ů 

- 
ce

lk
e

m
 

P
o

d
íl 

n
e

za
m
ěs

tn
an

ýc
h

 
o

so
b

 c
e

lk
e

m
 

P
o

d
íl 

n
e

za
m
ěs

tn
an

ýc
h

 
o

so
b

 m
už

i 

P
o

d
íl 

n
e

za
m
ěs

tn
an

ýc
h

 
o

so
b

 že
n

y 

Bohuslavice 5 1 0 2 41,0 1 0 4,9 6,0 3,9 

Borovná 4 0 0 2 47,5 0 0 8,7 9,7 6,7 

Černíč 8 0 0 4 48,1 0 1 9,4 10,0 8,6 

Dolní Vilímeč 3 0 0 0 27,7 0 0 4,7 5,7 3,5 

Doupě 4 0 0 1 39,3 1 2 5,3 2,4 8,8 

Dyjice 13 2 0 6 43,9 0 3 14,6 11,3 19,4 

Hodice 29 3 0 8 41,0 0 3 5,4 5,8 5,0 

Horní Myslová 7 2 0 4 47,9 0 2 11,9 13,3 10,3 

Hostětice 13 1 0 3 37,0 0 2 13,0 6,0 20,0 

Jindřichovice 4 0 0 0 33,5 0 0 5,8 5,0 6,9 

Kaliště 7 0 0 2 40,1 0 2 7,5 4,0 11,4 

Klatovec 6 2 0 0 37,7 0 1 15,0 8,3 25,0 

Knínice 8 1 0 1 38,5 0 1 7,3 8,9 5,6 

Kostelní Myslová 5 0 0 1 38,8 0 2 13,5 14,3 12,5 

Krahulčí 28 1 1 4 37,4 3 6 6,1 5,8 6,4 

Krasonice 11 1 0 4 45,7 0 1 8,9 5,6 13,2 

Lhotka 14 2 0 7 50,5 0 1 22,6 18,8 26,7 

Markvartice 10 0 0 3 38,6 1 1 7,1 5,6 8,7 

Mrákotín 44 3 0 10 40,0 3 6 7,3 7,8 6,8 

Mysletice 9 0 0 2 45,0 0 1 10,6 13,3 7,5 

Mysliboř 11 0 0 5 41,7 0 0 7,6 9,7 5,6 

Nevcehle 10 0 0 2 40,0 1 1 6,3 8,5 3,9 

Nová Říše 41 3 0 18 45,6 3 8 6,8 5,9 7,8 
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Olšany 8 2 0 2 43,3 0 2 19,5 23,8 15,0 

Olší 7 1 0 3 47,3 0 2 13,5 12,9 14,3 

Ořechov 3 0 0 0 29,3 0 0 7,5 5,3 9,5 

Panenská Rozsíčka 3 0 0 0 35,3 0 0 3,5 0,0 7,5 

Panské Dubenky 7 0 0 0 28,7 0 2 9,1 13,2 5,1 

Pavlov 15 2 0 8 43,8 0 5 5,2 7,6 2,3 

Radkov 17 1 0 4 35,8 3 2 10,3 6,7 14,5 

Rozseč 13 0 0 2 37,0 2 2 9,7 7,9 12,1 

Růžená 11 0 0 1 34,4 1 0 5,0 2,4 8,1 

Řásná 12 1 0 3 40,1 1 2 8,5 9,1 7,8 

Řídelov 9 0 0 1 30,0 0 1 15,8 15,4 16,1 

Sedlatice 0 0 0 0  -  0 0 0,0 0,0 0,0 

Sedlejov 8 2 0 4 44,6 0 4 4,2 2,8 5,9 

Stará Říše 39 3 0 14 43,5 4 13 8,5 7,6 9,6 

Strachoňovice 6 0 0 1 37,7 1 1 10,5 12,9 7,7 

Svojkovice 5 0 0 3 50,2 0 1 13,5 21,1 5,6 

Telč 353 33 2 83 38,4 24 69 9,5 9,6 9,3 

Třeštice 1 0 0 0 29,0 0 0 1,0 0,0 2,0 

Urbanov 2 0 0 0 32,0 0 0 2,4 2,1 2,6 

Vanov 9 1 0 2 41,0 0 4 15,8 12,1 20,8 

Vanůvek 2 1 0 0 50,0 0 1 7,1 6,7 7,7 

Vápovice 3 0 0 1 40,0 1 1 10,3 7,7 12,5 

Volevčice 6 1 0 2 39,0 1 0 20,0 7,1 31,3 

Vystrčenovice 11 1 0 1 38,7 1 4 14,1 13,5 14,6 
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Zadní Vydří 3 0 0 1 38,0 0 0 9,7 7,7 11,1 

Zdeňkov 7 1 0 1 39,1 1 1 18,9 14,3 25,0 

Zvolenovice 0 0 0 0  -  0 0 0,0 0,0 0,0 

Žatec 13 3 0 3 40,8 1 0 14,0 19,6 7,1 

MR Telčsko 867 75 3 229 39,9 54 161 9,4 8,6 10,2 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 12: Technická vybavenost domů v obcích Mikroregionu Telčsko 2011 

ICOB název obce 

Počet domů 

obydlené domy - technická vybavenost 

celkem 

z toho 

přípoj na 
kanalizační síť vodovod plyn 

ústřední 
topení 

586901 Bohuslavice 36 27 33 12 30 

587184 Borovná 28 2 24 0 20 

587001 Černíč 41 18 36 13 37 

587061 Dolní Vilímeč 26 17 21 15 23 

587079 Doupě 31 7 28 0 18 

587109 Dyjice 39 14 35 1 33 

587141 Hodice 186 169 175 148 172 

587206 Horní Myslová 24 8 23 0 21 

587192 Hostětice 198 175 186 87 171 

587303 Jindřichovice 22 11 20 10 16 

587338 Kaliště 53 39 52 30 40 

587371 Klatovec 25 4 23 5 20 

587389 Knínice 68 28 61 34 50 

587419 Kostelní Myslová 20 6 18 0 12 

587435 Krahulčí 151 131 141 107 138 

587443 Krasonice 74 47 70 49 59 

587451 Lhotka 29 15 27 11 25 

587494 Markvartice 69 41 63 31 54 

587541 Mrákotín 247 183 230 91 218 

587559 Mysletice 30 12 28 0 26 

587567 Mysliboř 53 31 48 19 43 

587583 Nevcehle 66 32 65 32 61 

587591 Nová Říše 228 119 210 118 184 

587613 Olšany 25 14 23 0 21 

587214 Olší 16 10 14 0 11 

587630 Ořechov 21 14 18 12 20 

587656 Panenská Rozsíčka 43 18 41 0 38 

587672 Panské Dubenky 39 10 34 0 27 

587681 Pavlov 121 68 113 53 105 

587761 Radkov 59 36 56 19 52 

587800 Rozseč 52 24 51 26 45 

587818 Růžená 81 46 77 1 68 

587834 Řásná 70 56 63 32 57 

587851 Řídelov 30 0 28 18 23 

587877 Sedlatice 18 0 16 0 13 

587885 Sedlejov 67 18 64 31 57 

587923 Stará Říše 172 111 164 87 143 

587940 Strachoňovice 24 5 23 4 21 
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ICOB název obce 

Počet domů 

obydlené domy - technická vybavenost 

celkem 

z toho 

přípoj na 
kanalizační síť vodovod plyn 

ústřední 
topení 

587991 Svojkovice 19 9 16 6 16 

588024 Telč 1 241 1 101 1 188 931 1 081 

588041 Třeštice 37 24 34 13 31 

588067 Urbanov 34 17 34 20 30 

588083 Vanov 30 0 25 19 20 

588091 Vanůvek 11 6 11 4 6 

588105 Vápovice 15 0 13 0 11 

588164 Volevčice 17 5 16 9 13 

588199 Vystrčenovice 30 6 29 17 26 

587231 Zadní Vydří 18 2 17 0 14 

588245 Zdeňkov 18 10 17 15 17 

588261 Zvolenovice 23 0 22 2 19 

588270 Žatec 35 0 32 13 25 

MR Telčsko 
4 110 2 746 3 856 2 145 3 481 

100,0% 66,8% 93,8% 52,2% 84,7% 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Příloha 13: Technická vybavenost bytů v obcích Mikroregionu Telčsko 2011 

ICOB 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 

586901 Bohuslavice 42 12 38 38 31 10 39 39 

587184 Borovná 28 0 24 24 2 25 25 26 

587001 Černíč 51 13 44 47 23 26 46 46 

587061 Dolní Vilímeč 30 16 24 29 20 10 30 30 

587079 Doupě 35 0 32 33 9 24 34 34 

587109 Dyjice 44 1 38 39 14 25 41 41 

587141 Hodice 257 204 243 242 239 17 246 245 

587206 Horní Myslová 26 0 24 24 9 16 23 25 

587192 Hostětice 40 19 35 36 8 28 37 37 

587303 Jindřichovice 29 11 26 26 13 14 25 25 

587338 Kaliště 73 36 65 64 30 39 67 67 

587371 Klatovec 22 0 20 18 8 13 20 20 

587389 Knínice 221 160 206 207 174 47 208 208 

587419 Kostelní Myslová 77 51 73 66 50 26 72 70 

587435 Krahulčí 31 12 29 28 17 10 29 29 
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ICOB 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 

587443 Krasonice 76 33 70 67 45 30 65 72 

587451 Lhotka 303 115 281 285 218 79 289 289 

587494 Markvartice 42 0 39 40 17 20 39 40 

587541 Mrákotín 63 25 57 57 39 20 56 58 

587559 Mysletice 79 37 76 72 38 39 74 76 

587567 Mysliboř 294 153 269 261 157 111 268 268 

587583 Nevcehle 25 0 23 23 14 10 23 24 

587591 Nová Říše 21 0 19 19 14 5 19 20 

587613 Olšany 23 12 20 21 15 8 22 22 

587214 Olší 46 0 44 43 19 25 43 44 

587630 Ořechov 140 60 131 126 76 55 131 133 

587656 Panenská Rozsíčka 77 23 74 72 48 29 75 75 

587672 Panské Dubenky 59 28 57 54 27 28 55 56 

587681 Pavlov 105 1 100 95 63 30 98 97 

587761 Radkov 76 34 68 70 60 12 70 70 

587800 Rozseč 33 20 31 31 0 26 29 29 

587818 Růžená 19 0 17 16 0 12 17 17 

587834 Řásná 82 38 79 78 22 54 80 80 

587851 Řídelov 209 101 191 190 141 66 190 191 

587877 Sedlatice 28 4 26 26 7 21 27 27 

587885 Sedlejov 19 6 16 17 9 9 18 19 

587923 Stará Říše 2 072 1 475 1 956 1 930 1 884 166 1 953 1 953 

587940 Strachoňovice 40 14 37 37 26 11 39 39 

587991 Svojkovice 44 21 42 41 23 19 41 40 

588024 Telč 33 19 27 26 0 27 28 29 

588041 Třeštice 14 5 14 14 9 4 14 14 

588067 Urbanov 18 0 15 12 0 13 14 15 

588083 Vanov 17 9 16 16 5 12 16 17 

588091 Vanůvek 34 20 33 33 6 27 33 32 

588105 Vápovice 19 0 18 17 2 16 18 18 

588164 Volevčice 19 15 18 16 10 8 16 16 

588199 Vystrčenovice 27 2 26 26 0 22 27 26 

587231 Zadní Vydří 57 32 56 55 43 11 54 53 

588245 Zdeňkov 27 5 25 23 4 20 24 25 

588261 Zvolenovice 46 0 41 40 10 36 41 42 

588270 Žatec 37 13 33 32 0 28 35 35 

MR Telčsko 
5 329 2 855 4 966 4 902 3 698 1 439 4 983 5 003 

100,0% 53,6% 93,2% 92,0% 69,4% 27,0% 93,5% 93,9% 
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 Mikroregionu Telčsko. 

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 Mikroregionu Telčsko 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 Mikroregionu Telčsko 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 176 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 

Mikroregionu Telčsko jsou obyvatelé ve věku 51 – 60 let (30 %) a druhou největší skupinou 

dotazovaných jsou lidé z kategorie 41 – 50 let s podílem 26 %. 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 responentů 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 v Mikroregionu Telčsko je zachycena v grafu 2. Je patrné, že 

jednotlivé skupiny obyvatel dosahují odlišných podílů zastoupení, dotazníkový arch vyplnilo celkem 

98 respondentů a 78 respondentek. Tyto nerovnoměrné podíly zastoupení jednotlivých skupin jsou 

způsobeny především zvolenými metodami sběru dat, u kterých není možné ovlivnit strukturu 

respondentů. Nicméně podíly zastoupení jsou dostatečně reprezentativní a nemají vliv na výpovědní 

hodnotu dotazníkového šetření.  

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 zastoupeno osobami se středoškolským 

vzděláním s maturitou, celkem 68 respondentů vyplnilo dotazníkový arch (38 %), a obyvateli 

vyučenými bez maturity (32 %). Naopak nejméně početnou je kategorie základní vzdělání nebo žák 

ZŠ, tito respondenti tvoří 2% podíl. Zastoupení jednotlivých skupin dotazovaných obyvatel do značné 

míry koresponduje se vzdělanostní strukturou obyvatel Mikroregionu Telčsko (vysoký podíl 

zastoupení obyvatel regionu se středoškolským vzděláním a naopak nízký počet obyvatel pouze se 

základním vzděláním), nicméně odchylky od vzdělanostní struktury regionu nemají vliv na vypovídací 

hodnotu dotazníkového šetření.  

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

2%

32%
38%

28% základní (bez vyučení) nebo žák ZŠ

vyučen(a) bez maturity

středoškolské s maturitou

vyšší odborné nebo vysokoškolské

 

Údaje o socioekonomickém statusu respondentů dotazníkového šetření jsou zachyceny v grafu 4, 

z něhož je patrná značná převaha respondentů v kategorii zaměstnanec na plný nebo částečný 

úvazek (67% podíl). Celkem 19 dotazovaných označilo kategorii OSVČ/podnikatel a 15 obyvatel 

mikroregionu v důchodu vyplnilo dotazníkový arch. Naopak nejméně dotazovaných spadá do skupiny 

nezaměstnaných a studujících (shodně 3 %) obyvatel mikroregionu. Přibližně 4 % obyvatel neuvedla 

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 Mikroregionu Telčsko. 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 176 respondentů, kteří uvedli celkem 473 odpovědí 

z nabízených možností a 2 odpovědi z kategorie jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele 

mikroregionu tak připadá průměrně 2,7 odpovědi.  

Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že obyvatelé regionu nejvíce oceňujíc samotné okolí, 

vzhled, historii a tradice regionu (jedná se o 26 % uvedených odpovědí). Druhou nejčastěji uváděnou 

volbou devizy života je dle respondentů kategorie životní prostředí a čistota obcí regionu 

s 23% podílem zastoupení na všech odpovědích v otázce č. 1. Obě nejvíce oceňovaná pozitiva žití 
v Mikroregionu Telčsko jsou vztaženy spíše k fyzickému prostředí a zázemí mikroregionu. Dalšími 

ceněnými devizami jsou především bezpečnost a dostupnost a kvalita základnách škol.  

Naopak nejméně častou volbou kladů života v mikroregionu se staly kategorie příležitosti k podnikání, 

veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování a dostupnost a kvalita obchodů a služeb, 

které získaly méně jak 1 % odpovědí.  
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Celkem 2 respondenti využili kategorii jiná možnost pro doplnění vlastní odpovědi, které se týkaly 

obyvatel žijících v mikroregionu. Jeden z dotazovaných oceňoval skutečnost, že se v mikroregionu 

narodil, druhý naopak kulturu společnosti, vzájemnou toleranci a pospolitost lidí v regionu. 

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

• Odpovědi mužů a žen jsou srovnatelné, obě skupiny obyvatel označovaly shodné kategorie, 

odlišnost panovala pouze u podílů zastoupení jednotlivých kategorií. Mužská i ženská část 

dotazovaných označila okolí, vzhled, historii a tradice regionu za největší přednost života 

v Mikroregionu Telčsko. Tato kategorie je více ceněna ženami, podíl uvedených odpovědí se 

pohybuje okolo 28 %, u mužů je podíl zastoupení o 3 p. b. nižší. 
• Na druhé příčce se umístila kategorie životní prostředí a čistota obcí regionu shodně 

s celkovými výsledky otázky č. 1. Opět je patrná mírná převaha uvedených odpovědí u ženské 

části respondentů, tato kategorie získala celkem 24 %, u mužů 22 %.  

• Dalším kladem života v mikroregionu je u obou pohlaví bezpečnost a dostupnost a kvalita 

základních škol.  

• Nepatrné odlišnosti jsou zřejmé u odpovědí nejméně častých, tedy u kategorií, které 

respondenti nepovažují za pozitivní. Muži příležitosti k podnikání nepovažují za přednost, tato 

kategorie nezískala ani jednu odpověď. Méně než 1 % uvedených odpovědí získaly kategorie 

dostupnost a kvalita sociální péče, příchod nových obyvatel do regionu a veřejná správa a 

možnost účasti na veřejném rozhodování. U žen mimo příležitostí k podnikání nízký podíl 

odpovědí získaly kategorie dostupnost a kvalita obchodů a služeb a dopravní napojení na 

silniční síť.  
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Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

• Odpovědi respondentů strukturované podle jejich věku nevykazují výrazné rozdíly ve 

vnímaných pozitivem spojených s životem v mikroregionu. Napříč všemi věkovými skupinami 

(vyjma respondentů ve věku 61 a více let) panuje shoda v nejvíce oceňované devize, kterou 

se stala kategorie okolí, vzhled, historie a tradice regionu. Jednotlivé skupiny obyvatel vnímají 

tuto kategorii s odlišnou intenzitou, podíl uvedených odpovědí se pohybuje mezi 24 až 

100 %. Nejmladší věková kategorie (obyvatelé ve věku 15 – 17 let) jsou skupinou, která 

hodnotila okolí, vzhled, historie a tradice regionu 100 %. 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 Telčsko. U všech věkových skupin obyvatel 

(mimo nejstarších skupinu obyvatel a respondenty ve věku 18 – 30 let) se podíl uvedených 

odpovědí pohybuje okolo 22 %.  

• Obyvatelé starší 61 let označili za největší přednost životní prostředí a čistotu obcí regionu, 

tato kategorie získala 28 % odpovědí, na druhé pozici se umístilo okolí, vzhled, historie a 

tradice regionu s podílem 24 % odpovědí. Respondenti ve věku 18 – 30 let vyjma kategorie 

okolí, vzhled, historie a tradice regionu považují za vysoce ceněný klad i životní prostředí a 

čistotu obcí regionu, obě kategorie se umístily na první pozici se shodným podílem 28 %.  

• Absolutně nejvyšší míru spokojenosti v oblasti bezpečnosti v regionu nalezneme u skupiny 

respondentů ve věku 31 – 40 let (12 %) a s 7% zastoupením uvedených odpovědí je dosaženo 

nejvyšší míry spokojenosti v kategorii nabídka aktivit pro trávení volného času u skupiny 

dotazovaných ve věku 41 – 50 let. 

• Výraznější odlišnosti jsou zřejmé u nejméně ceněných deviz žití na území regionu, například 

skupina dotazovaných ve věku 51 – 60 let neuvedla ani jednu odpověď u kategorie příležitosti 

k podnikání, kdežto skupina obyvatel ve věku 41 – 50 let nepovažují za pozitiva života 

v mikroregionu kategorie dostupnost a kvalita obchodů a služeb, dopravní napojení na silniční 

síť a příchod nových obyvatel do regionu (bez jediné odpovědi). 

 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 základním vzděláním (případně dotazovaných žáků základních škol) kategorie 

okolí, vzhled, historii a tradice regionu a životního prostředí a čistoty obcí v regionu, které 

získaly shodně 40 % uvedených odpovědí. Ostatní vzdělanostní kategorie shodně uvádějí na 

první pozici pouze možnost okolí, vzhled, historii a tradice regionu. Podíl u jednotlivých 

skupin respondentů se pohybuje na 26 %.  

• Další pozitivně vnímanou oblastí mikroregionu je životní prostředí a čistota obcí regionu, 

která se u všech skupin respondentů (vyjma obyvatel se základním vzděláním a žáků ZŠ) na 

druhé pozici s 19 - 24 % uvedených odpovědí.  

• Skupina respondentů s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním vykazuje relativně 

vysokou míru spokojenosti s bezpečností v regionu (13 %) a lidé vyučení považují za klady žití 
vyjma bezpečnosti i nabídku aktivit pro trávení volného času (7 %). 
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Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

• Mezi všemi odpověďmi strukturovanými dle socioekonomického statusu respondentů je 

zřejmá shoda v nejvíce ceněných devizách života v mikroregionu, kterými dle dotazovaných 

obyvatel jsou okolí, vzhled, historii a tradice regionu a životní prostředí a čistota obcí 

v regionu. Všechny skupiny respondentů (vyjma důchodců, dotazovaných v domácnosti a na 

mateřské/rodičovské dovolené a bez uvedené odpovědi) považují okolí, vzhled, historii a 

tradice regionu za největší přednost (první pozice) a kategorie životní prostředí a čistota obcí 

v regionu se umístila na druhé pozici. U výše zmíněných skupin respondentů je opačné 

pořadí, nejvíce oceňovanou je životní prostředí a čistota obcí v mikroregionu.  

• U skupiny studujících respondentů se na druhém místě ještě umístila kategorie bezpečnost a 

u nezaměstnaných mimo výše zmiňované ještě dostupnost a kvalita základních škol. 

• Mezi vysoce ceněné klady skupiny respondentů zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek 

se řadí kategorie bezpečnost a dostupnost a kvalita základních škol. Naopak kategorie, které 

nejsou těmito respondenty vnímány jako pozitiva života v mikroregionu, jsou příchod nových 

obyvatel do regionu, dostupnost a kvalita služeb a obchodů a veřejná správa a možnost účasti 

na veřejném rozhodování.   

• Je patrné, že respondenti nezaměstnaní vykazují nejvyšší míru odlišnosti ve srovnání 

s ostatními skupinami respondentů. Tento fakt je způsoben především nízkým počtem 

zastoupení této kategorie, 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 Telčsko.  

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 176 respondentů, kteří uvedli celkem 421 odpovědí 

z nabízených možností a 6 odpovědí z kategorie jiná možnost. Na jednoho respondenta tedy 

v průměru připadá 2,4 odpovědí.  

Dotazovaní 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 33 %) a kategorie příležitosti k podnikání se umístila na třetí příčce (s 8 %). Negativně 

vnímanou kategorií u respondentů je i obslužnost hromadnou dopravou regionu, která obdržela 10% 

podíl. Dalšími problémovými oblastmi života v mikroregionu, dle dotazovaných, jsou odchod obyvatel 

z regionu (8 %), dostupnost a kvalita zdravotní péče a dopravní napojení na silniční síť (shodně 5 %). 

Naopak nejnižší počet odpovědí získala kategorie infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu, 

podíl uvedených odpovědí se u této kategorie pohybuje pod 1 %. Přibližně 1% podíl získaly kategorie 

sportovní infrastruktura, dostupnost a kvalita základních škol a životní prostředí a čistota obcí 

regionu.  

Celkem 6 respondentů využilo kategorii jiná možnost a doplnili vlastní odpověď. Nejčastěji byla 

uváděna problematika spojená s dopravní infrastrukturou v podobě nekvalitních a neudržovaných 
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pozemních komunikacích (5 respondentů) a jeden dotazovaný považuje za nejzávažnější problém 

života v Mikroregionu Telčsko solární a větrné elektrárny. 

 

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 trhu 

práce a zaměstnanosti, kategorie množství pracovních příležitostí získala absolutně nejvyšší 
podíl odpovědí u obou kategorií. Ženy problematiku pracovních příležitostí vnímají s větší 

mírou, nicméně rozdíl mezi podíly uvedených odpovědí je nepatrný (v řádu jednotek p. b.). 

Mužská část dotazovaných dosahuje podílu jedné třetiny odpovědí, ženy 35 %.  

• Druhá pozice je vnímány muži i ženami odlišně, muži považují za problematický především 

odchod obyvatel z regionu (9% podíl na uvedených odpovědích), u žen se jedná o kategorii 

obslužnost hromadnou dopravou, která získala 12 %. Dalšími, muži negativně vnímanými 

kategoriemi jsou obslužnost hromadnou dopravou (9 %) a příležitosti k podnikání (8 %). Ženy 

taktéž negativně hodnotily příležitosti k podnikání (9%) a dostupnost a kvalitu zdravotní péče 

(6 %). 

• Nepatrné odlišnosti jsou zřejmé i u kategorií, které respondenti nepovažují za problematické. 

Muži nepovažují infrastrukturu pro turisty a návštěvníky regionu, dostupnost a kvalitu 

mateřských a základních škol a sportovní infrastrukturu za negativa spojená s životem 

v mikroregionu. Naopak ženy nevnímají infrastrukturu pro turisty a návštěvníky regionu, 



 

 

133 
 

veřejnou správu a možnost účasti na veřejném rozhodování, životní prostředí a čistotu obcí 

v regionu, bezpečnost a spolkový život v regionu jako překážky kvalitního života 

v Mikroregionu Telčsko. 

Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

• Odpovědi respondentů strukturované podle jejich věku nevykazují výrazné rozdíly ve 

vnímaných negativech spokojených s životem v mikroregionu. Všemi skupinami (vyjma 

respondnetů ve věku 15 – 17 let) je silně negativně vnímána kategorie z oblasti trhu práce, 

množství pracovních příležitostí, u které se podíly uvedených odpovědí pohybují mezi 32 až 

36 %. Nejmladší věková kategorie se stejným podílem uvedených odpovědí na první pozici 

zařadila kategorie dostupnost a kvalita základních škol, dostupnost a kvalita zdravotné péče a 

dostupnost a kvalita obchodů a služeb. Je ovšem nutné podotknout, že se jedná o odpovědi 

od jediného respondenta, díky čemuž získává každá odpověď velmi silnou váhu.  

• Nepatrnou odlišnost nalezneme u problematiky spojené s žitím v regionu, která se umístila 

na druhé pozici. Vyjma respondentů ve věku 51 – 60 let zbylí dotazovaní zvolili možnost 

obslužnost hromadnou dopravou, podíly u jednotlivých skupin obyvatel se pohybují mezi 9 a 

16 %. Obyvatelé mezi 51. a 60. rokem označili odchod obyvatel z regionu za negativně 

vnímanou kategorii, podíl uvedených odpovědí se pohyboval nepatrně nad 9 %. 

• Respondenti starší 61 let dosahují absolutně nejvyšší míry nespokojenosti s odchodem 

obyvatel z regionu (13 %) a s dostupností a kvalitou obchodů a služeb (9 %). Naopak lidé ve 

věku 18 – 30 dosahují maximální míry nespokojenosti v kategorii dopravní napojení na 

silniční síť (10 %) a příležitosti k podnikání (13 %). 

• Nepatrné odlišnosti mezi odpověďmi nalezneme i u kategorií, které respondenti nepovažují 

za problematické ve spojitosti s životem v mikroregionu. Například skupina dotazovaných 

obyvatel ve věku 31 – 40 let neuvedla ani jednu odpověď u kategorií dostupnost a kvalita 

sociální péče, bezpečnost a spolkový život v regionu, obyvatelé ve věku 41 – 50 let kategorii 

veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování a například respondenti mezi 51. a 

60. rokem kategorii infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu.  

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

• Dle odpovědí respondentů strukturovaných podle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání je 

nejpalčivějším problémem u všech skupin dotazovaných (vyjma osob se základním vzděláním 

a žáků základních škol) oblast trhu práce, přesněji řečeno množství pracovních příležitostí. 

Právě tato kategorie se umístila na první pozici jako nejčastěji uváděná kategorie ve spojitosti 

s negativními dopady na život v mikroregionu. Nejvyšší míry nespokojenosti dosahují 

respondenti vyučení, nicméně u všech ostatních skupin dotazovaných se podíl uvedených 

odpovědí pohybuje minimálně na úrovni jedné třetiny. Obyvatelé se základním vzděláním 

(případně žáci základních škol) považují za nejvíce problematickou obslužnost hromadnou 

dopravou, podíl uvedených odpovědí je 25 %.  

• Obslužnost hromadnou dopravou je pro většinu skupin taktéž problémovou záležitostí 

v mikroregionu, respondenti vyučení bez maturity a se středoškolským vzděláním s maturitou 

ji označili za druhé největší negativum, u dotazovaných s vyšším odborným a vysokoškolským 

vzděláním se tato kategorie umístila na třetí příčce. Srovnatelná situace panuje i u kategorie 

příležitosti k podnikání. 
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• Nepatrné odlišnosti nalezneme u kategorií, které jednotlivé skupiny respondentů nepovažují 

za negativní stránky života v mikroregionu. Například respondenti vyučení neuvedli ani jednu 

odpověď u kategorie infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu, naopak u respondentů 

s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním se nevyskytla žádná odpověď u okolí, vzhled, 

historie a tradice regionu, životní prostředí a čistota obcí regionu a bezpečnost.  

• Ve struktuře odpovědí dle nejvyššího dosaženého vzdělání se nejvíce vymyká skupina 

respondentů se základním vzděláním a žáci základních škol. Je nutné podotknout, že se jedná 

o odpovědi od tří respondentů v této skupině, díky čemuž nejsou jejich odpovědi 

reprezentativní. 

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 obyvatel pohybuje mezi 24 a 42 %. 

• Mezi velká negativa spojená s životem v mikroregionu skupina respondentů zaměstnaných 

na plný nebo částečný úvazek zařadila kategorie obslužnost hromadnou dopravou (10 %), 

příležitosti k podnikání a odchod obyvatel z regionu (shodně 8 %). Naopak kategorie, které 

nejsou vnímány jako problémové, jsou sportovní infrastruktura a infrastruktura pro turisty a 

návštěvníky regionu, podíl uvedených odpovědí se u obou kategorií pohybuje pod 1 %. 

• Je patrné, že respondenti nezaměstnaní, studující, 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 nižším počtem zastoupení těchto 

respondentů, 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 respondentů 
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veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování dostupnost a kvalita obchodů a služeb
infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce obslužnost hromadnou dopravou
dopravní napojení na silniční síť životní prostředí a čistota obcí v regionu
odchod obyvatel z regionu bezpečnost
spolkový život v regionu zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu
jiné
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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 

150 - 172 respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 1). Nejvíce dotazovaných 

obyvatel Mikroregionu Telčsko se nedokázalo vyjádřit ke kategorii stav technické infrastruktury – 

zásobování vodou v obcích regionu, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolilo 9 respondentů. 

Tabulka 1: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 
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Kvalita místních komunikací a silnic 10 5,8 22 12,8 72 41,9 41 23,8 26 15,1 1 0,6 172 

Dopravní napojení na silniční síť 7 4,2 64 38,3 72 43,1 20 12,0 4 2,4 0 0,0 167 

Obslužnost hromadnou dopravou 3 1,8 40 23,4 58 33,9 50 29,2 20 11,7 0 0,0 171 

Stav technické infrastruktury – 
odkanalizování a čištění odpadních vod v 
obcích regionu 

8 4,7 54 31,6 59 34,5 29 17,0 13 7,6 8 4,7 171 

Stav technické infrastruktury – zásobování 
vodou v obcích regionu 

32 18,7 85 49,7 29 17,0 6 3,5 10 5,8 9 5,3 171 

Dostupnost internetu 48 32,0 72 48,0 24 16,0 4 2,7 2 1,3 0 0,0 150 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je dostupnost internetu, jako výbornou nebo dobrou ji ohodnotilo 

celkem 80 % respondentů (celkem 120 dotazovaných). Velice pozitivně je vnímána i oblast stavu 

technické infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu s podílem 68 % kladných odpovědí.  

Relativně kladně je hodnocena kategorie dopravní napojení na silniční síť, kterou respondenti 

považují spíše za průměrnou až nadprůměrnou. Více než 40 % obyvatel zvolilo možnost průměrná a 

shodný podíl respondentů ji považuje za kladnou. 
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Nejhůře hodnocené kategorie jsou dle respondentů spjaty s dopravou a dopravní infrastrukturou 

v mikroregionu. Přibližně 41 % dotazovaných obyvatel považuje obslužnost hromadnou dopravou 

jednotlivých obcí regionu za nedostatečnou a nevyhovující a 31 % jako průměrnou. Celkem 39 % 

obyvatel hodnotí i kvalitu místních komunikací a silnic za špatnou a přibližně 42 % tuto kategorii 

vnímá jako průměrnou. Negativní hodnocení veřejné hromadné dopravy do velké míry koresponduje 

s uváděnými odpověďmi u otázky č. 2, kdy respondenti považovali právě kategorii obslužnost 

hromadnou dopravou za jeden z nejzávažnějších problémů života v Mikroregionu Telčsko. 

Graf 9: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura očištěné o odpovědi 

nevím, nedokáži se vyjádřit 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Kvalita místních komunikací a silnic

Dopravní napojení na silniční síť

Obslužnost hromadnou dopravou

Stav technické infrastruktury – odkanalizování a  čištění 

odpadních vod v obcích regionu

Sta v technické infrastruktury – zá sobování vodou v 
obcích regionu

Dostupnost internetu

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

3B Občanská vybavenost 

K jednotlivým kategoriím týkajících se Občanské vybavenosti se celkem vyjádřilo 171 – 172 

respondentů (viz tabulka č. 2).  

Tabulka 2: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 6 3,5 66 38,4 74 43,0 19 11,0 5 2,9 2 1,2 172 

Kvalita zdravotní péče 4 2,3 55 32,0 84 48,8 21 12,2 5 2,9 3 1,7 172 

Dostupnost sociální péče 4 2,3 58 33,7 81 47,1 11 6,4 5 2,9 13 7,6 172 

Kvalita sociální péče 4 2,3 66 38,4 65 37,8 8 4,7 3 1,7 26 15,1 172 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet 
míst) předškolního vzdělání dětí 

15 8,7 82 47,7 43 25,0 16 9,3 7 4,1 9 5,2 172 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet 
míst) základního vzdělání  

26 15,1 93 54,1 37 21,5 5 2,9 4 2,3 7 4,1 172 
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Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s 
dětmi 

6 3,5 61 35,3 59 34,1 31 17,9 6 3,5 10 5,8 173 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti 15 8,7 60 34,7 63 36,4 19 11,0 8 4,6 8 4,6 173 

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé 5 2,9 45 26,3 77 45,0 27 15,8 11 6,4 6 3,5 171 

Kvalita sportovních zařízení 17 9,9 61 35,5 56 32,6 21 12,2 7 4,1 10 5,8 172 

Nabídka dětských hřišť 23 13,3 73 42,2 47 27,2 14 8,1 10 5,8 6 3,5 173 

Nabídka kulturního vyžití 16 9,4 45 26,3 68 39,8 28 16,4 12 7,0 2 1,2 171 

Dostupnost obchodů 10 5,8 58 33,9 55 32,2 33 19,3 13 7,6 2 1,2 171 

Dostupnost služeb 4 2,3 39 22,8 71 41,5 38 22,2 16 9,4 3 1,8 171 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je podle dotazovaných obyvatel mikroregionu kvalita a dostupnost 

(dostatečný počet míst) základního vzdělání, pro kterou se vyjádřilo celkem 69 % respondentů a 

pouhých 5 % respondentů tuto kategorii označilo jako nevyhovující nebo špatnou. Tento výsledek do 

velké míry koresponduje s častým označením kvality a dostupnosti základní škol v regionu jako jedné 

z deviz života v Mikroregionu Telčsko. Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) předškolního 

vzdělávání byla hodnocena taktéž ve skrze pozitivně, 56 % respondentů ohodnotilo tuto kategorii 

jako výbornou nebo dobrou.  

Na opačném konci hodnocení se ocitla kategorie dostupnost služeb, kterou jako podprůměrnou a 

špatnou hodnotilo celkem 32 % respondentů, za průměrnou ji označilo 42 % dotazovaných. Jak je 

z grafu 10 patrné, skupina obyvatel ve věku 15 – 17 let vnímá tuto oblast absolutně nejhůře (nicméně 

se jedná o jediného respondenta, u kterého ve výsledku každá odpověď má silnou roli). Negativně je 

hodnocena i nejstarší věkovou skupinou obyvatel, z nichž 56 % hodnotí služby v mikroregionu jako 

nedostačující a přibližně 22 % jako průměrné. Nejlépe je tato kategorie vnímána skupinou 

respondentů mezi 18. a 30. rokem, podíl kladných odpovědí se pohybuje nad 55 % a značně převládá 

nad hodnocením negativním. Z odpovědí respondentů s ohledem na jejich věk lze usuzovat, že 

v oblasti terciéru jsou služby v mikroregionu nedostatečně zastoupeny především pro starší věkové 

kategorie.  
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Graf 10: Hodnocení kategorie dostupnost služeb podle věku respondenta 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
 

Zdravotní péče, její kvalita a dostupnost, je v Mikroregionu Telčsko hodnocena relativně pozitivně, 

dle respondentů je kvalita i dostupnost spíše průměrná až nadprůměrná. S dostupností zdravotní 

péče je spokojeno více než 42 % respondentů, přibližně 43 % zvolilo možnost průměrná a 14 % 

dotazovaných hodnotí dostupnost jako špatnou. V hodnocení kvality zdravotné péče je podíl 

negativního hodnocení vyšší, možnost podprůměrná a špatná zvolilo celkem 15 % respondentů, 

naopak nižšího podílu je dosahováno ve vnímání kvality jako průměrné (49 % 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 41 – 50 let 

a 31 – 40 let. Dotazovaní mezi 18. a 30. rokem jsou skupinou s nejvyšší mírou hodnocení výborná 

(6 %). Naopak nejvíce nespokojeni s dostupností zdravotní péče jsou obyvatelé starší 61 let, u kterých 

se podíl odpovědí podprůměrná a nedostatečná pohybuje přibližně okolo 29 %. Za problematickou 

oblast v mikroregionu ji vnímají i respondenti ve věku 51 – 60 let.  

Graf 11: Hodnocení kategorie dostupnost zdravotní péče podle věku respondenta očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 

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

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
 

Sociální služby v Mikroregionu Telčsko (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nejvyšším 

podílem dotazovaných obyvatel, kteří tyto služby nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (26) se 

nedokázalo vyjádřit k oblasti kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 15 % respondnetů. Důvod 
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takto vysokého podílu odpovědi 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 pohyboval okolo 8 %. 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 38 % průměrně 

kvalitu sociálních služeb, dostupnost sociálních služeb hodnotilo jako průměrnou 47 % respondentů a 

kladně 36 %.  

Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Kvalita zdravotní péče
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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

 

3C Kvalita životného prostředí 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 170 – 

176 respondentů (viz tabulka 3). Ke všem kategoriím (vyjma možnosti separace odpadu) se nedokázal 

vyjádřit srovnatelný počet dotazovaných, vždy se jednalo o 2 respondenty (1%).  

Dle výsledku z grafu 13 je zřejmé, že životní prostředí v Mikroregionu Telčsko 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 možností se podíl pozitivně hodnocených respondentů pohybuje nad 70 %.  

  



 

 

141 
 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Čistota ovzduší 78 45,3 79 45,9 12 7,0 1 0,6 0 0,0 2 1,2 172 

Údržba a čistota veřejných prostranství 39 22,9 97 57,1 27 15,9 5 2,9 0 0,0 2 1,2 170 

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

43 24,4 94 53,4 33 18,8 6 3,4 0 0,0 0 0,0 176 

Možnost likvidace odpadu 38 22,1 83 48,3 41 23,8 6 3,5 2 1,2 2 1,2 172 

 

Nejvíce oceňovanou kategorií je čistota ovzduší v mikroregionu, kdy 91 % respondentů zvolilo 

pozitivní hodnocení. Čistota a údržba veřejných prostranství je v mikroregionu vnímána velmi kladně, 

přibližně jen jedna pětina respondentů nezvolilo pozitivní hodnocení (kladné hodnocení se pohybuje 

okolo 80 %). Naopak možnost likvidace odpadu je podle dotazovaných obyvatel kategorií s nejvyšším 

podílem negativních odpovědí (nedostatečná nebo podprůměrná zvolilo 5 % respondentů).  

Graf 13: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi 

nevím, nedokáži se vyjádřit 
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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 171 - 75 

respondentů (viz tabulka 4). Nejvíce dotazovaných obyvatel mikroregionu se nedokázalo vyjádřit 

ke kategorii týkající se nabídek příležitostí pro podnikání, z celkových 173 respondentů zvolilo 

možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 23 z nich (13 %). 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.  
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Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a 
bydlení 

14 8,2 44 25,7 52 30,4 27 15,8 19 11,1 15 8,8 171 

Nabídka pracovních příležitosti 0 0,0 0 0,0 17 9,7 68 38,9 84 48,0 6 3,4 175 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 0,0 9 5,2 39 22,5 58 33,5 44 25,4 23 13,3 173 

 

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo celkem 87 % dotazovaných jako negativní (39 % 

respondentů zvolilo možnost podprůměrná a 48 % nedostatečná/špatná). Žádný z dotazovaných 

obyvatel neohodnotil tuto kategorii kladně. Nabídku příležitostí k podnikání hodnotilo 59 % 

respondentů jako nevyhovující, více než pětina dotázaných jako průměrnou a pouhých 5 % některou 

z pozitivních kategorií.  

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 (podíl uvedených odpovědí je u všech skupin obyvatel vyšší než 80 %). 

Absolutně nejhůře je situace na trhu práce vnímána respondenty ve věku 15 – 17 let, kdy podíl 

negativního hodnocení dosahuje 100 %. Je ovšem nutné podotknout, že se jedná o odpovědi od 

jediného respondenta, díky čemuž získává každá odpověď velmi silnou váhu. Relativně velký podíl 

zastoupení odpovědí s hodnocení nabídky pracovních příležitostí jako průměrné kategorie je 

dosaženo u skupiny obyvatel ve věku 41 – 50 let. Žádný ze 176 respondentů neuvedl kladné 

hodnocení v kategorii nabídka pracovních příležitostí.  

Graf 14: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi 

nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení je oblastí v mikroregionu s relativně kladným 

hodnocením. Přibližně 34 % respondentů zvolilo možnost výborná nebo dobrá a 30 % dotazovaných ji 

označilo jako průměrnou. Odpovědi strukturované podle věku respondentů nám prozrazují odlišnosti 

mezi jednotlivými skupinami obyvatel. U části skupin dotazovaných 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 45 %. 

Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení negativně vnímají respondenti ve věku 31 – 40 let, kde 

se podíl odpovědí pohybuje nad 35 %.  

Graf 15: Hodnocení kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu podle věku respondentů očištěné o odpovědi 

nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Graf 16: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi 

nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3E Ostatní 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 170 - 173 respondentů (viz 

tabulka 5). Nejvíce dotazovaných obyvatel města se nedokázalo vyjádřit ke kategorii týkající se zájmu 

lidí o život v regionu, z celkových 172 respondentů zvolilo možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 13 

z nich (8 %). 
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Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a návštěvníky 
regionu 

12 6,9 75 43,4 65 37,6 8 4,6 5 2,9 8 4,6 173 

Bezpečnost 26 15,2 104 60,8 31 18,1 8 4,7 0 0,0 2 1,2 171 

Informovanost o dění v regionu, 
poskytování informací 

19 11,0 87 50,6 57 33,1 5 2,9 1 0,6 3 1,7 172 

Možnost účasti na rozvoji regionu 7 4,1 69 40,6 70 41,2 13 7,6 2 1,2 9 5,3 170 

Zájem lidí o život v regionu 4 2,3 34 19,8 66 38,4 45 26,2 10 5,8 13 7,6 172 

 

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 více 

než třetinového podílu. Nejvíce respondentů je spokojeno s bezpečností v regionu, 15 % 

dotazovaných zvolilo možnost výborná a 61 % možnost dobrá. Bezpečnost jako negativum vnímalo 

pouze 5 % dotazovaných. Z hlediska odpovědí podle věku respondentů je patrná převaha kladného 

hodnocení u všech věkových skupin. Nejvyšší míra spokojenosti je u obyvatel ve věku 18 – 30 let, kdy 

více než 80 % respondentů hodnotilo bezpečnost pozitivně. Zároveň je u této skupiny obyvatel 

zaznamenán nejvyšší podíl hodnocení výborná (téměř třetina dotazovaných).  

Graf 17: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se 

vyjádřit 
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Zájem lidí o život v regionu je kategorií s nejvyšším podílem negativního hodnocení. Přibližně 32 % 

respondentů zvolilo hodnocení podprůměrná nebo špatná, možnost průměrná zvolilo celkem 38 % 

dotazovaných. Struktura odpovědí podle věku respondentů prozrazuje relativně velké rozdíly mezi 

jednotlivými skupinami obyvatel. Lidé starší 61 let považují zájem lidí o život v regionu za jednu 

z nejhorších kategorií, podíl negativního hodnocení se pohybuje okolo 41 % (35 % zvolilo možnost 
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podprůměrná a 6 % 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 věková kategorie 41 – 50 let hodnotí zájem lidí o život 

v regionu nejpozitivněji, podíl kladně hodnotících odpovědí se pohybuje okolo 24 %.  

Graf 18: Hodnocení kategorie zájem lidí o život v regionu podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 
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Relativně pozitivně je vnímána i informovanost o dění v regionu a poskytování informací, možnost 

výborná nebo dobrá zvolilo 62 % respondentů a 33 % hodnotí tuto kategorii jako průměrnou. 

Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu je kategorií s více než 50 % podílem kladných 

hodnocení a pouhých 8 % respondentů ji označilo za problematickou. 

Graf 19: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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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: 
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• Hromadnou autobusovou dopravou 

• Dálkovým autobusovým spojem 

• Vlakem 

• Osobním automobilem 

• Na kole 

• Pěšky 

• Jinak……………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 173 respodentů. Z grafu 20 je patrné, že větší část dotazovaných 

obyvatel mikroregionu je zaměstnána nebo studuje mimo místo svého bydliště. Přibližně 73 % 

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 97 respondentů (56% podíl na všech dotazovaných) a na druhém 

místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (6 %). Naopak nejméně využívaným 

prostředkem je vlak (uvedli 3 respondeti) a 6 dotazovaných do práce nebo školy mimo město 

pravidelně chodí pěšky.  

Graf 20: Celkové hodnocení otázky č. 4 
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3.5
 Co konkrétně Vám ve vašem regionu chybí nebo co by se mělo změnit k lepšímu? 

V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci v Mikroregionu Telčsko, především 

uvést nedostatky nebo problémy, které by měly být řešeny. Na tuto otázku odpovědělo 64 

dotazovaných obyvatel nikroregionu, kteří uvedli celkem 112 odpovědí. V průměru tak připadá 1,75 

odpovědi na respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor přibližně 36 % dotazovaných, celkem 

112 respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpoveď neuvedlo.  

Tabulka 6: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpověď Četnost 

pracovní příležitosti 27 

sportovní vyžití 16 

dopravní infrastruktura 15 
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Odpověď Četnost 

veřejná hromadná doprava 8 

obchody/služby 7 

kultura 6 

spolkový život v obcích 6 

zdravotní péče 4 

sociální služby 4 

oblast vzdělávání 3 

pozemky pro novou výstavbu 3 

veřejná správa 2 

turismus 2 

odchod mladých lidí z obcí regionu 2 

trávení volného času 1 

vzhled města 1 

finanční gramotnost lidí 1 

informovanost o dění v obcích 1 

ničení lesního porostu těžkou technikou 1 

větší spolupráce mezi obcemi mikroregionu 1 

bezpečnost 1 

 

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 

27krát, 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 a nedostatečný počet pracovních míst se zkrácenným úvazkem.  

V oblasti sportovního vyžití se vyskytlo celkem 16 odpovědí. Respondenti spatřují největší problém 

především v absenci koupaliště, případně krytého bazénu, a potřebné infrastruktury pro cyklisty a 

inline bruslaře, rádi by uvítali výstavbu nových drah a stezek v regionu.  

Problémovou oblastí je pro respondenty i doprava, přibližně 15 odpovědí se vyskytuje u kategorie 

dopravní infrastruktura. Nejvíce dotazovaných by si přálo opravit silnice a chodníky v obcích, 

především v menších obcích mikroregionu, jelikož jejich stav nepovažují za kvalitní. Několikrát také 

zazněla odpověď týkající se vybudování silničního obchvatu obcí Stará Říše a Markvartice nebo 

lepšího napojení na dálniční síť v České republice. Veřejná hromadná doprava byla kritizována 

především kvůli nízkému počtu spojů během víkendů a státních svátků, respondenti uvedli celkem 

8 odpovědí u této kategorie.  

Dotazovaní dále uvádějí například nespokojenost s obchody a službami (je poukazováno na kvalitu 

místních obchodů a služeb a taktéž na nízkou specializaci), kulturním vyžitím (absence kina a 

kulturního zařízení) a se spolkovým životem v obcích mikroregionu.   
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4
 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území Mikroregionu Telčsko 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 176 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 o více než čtvrtinu uvedených 

odpovědí) a dále pak s 23% podílem se jedná o životní prostředí a čistota obcí regionu. Za další 
přednosti dotazovaní vybrali bezpečnost (10% podíl) a kvalitu a dostupnost základních škol (9% podíl). 

Otázka číslo 2 zkoumala opačnou stranu života v Mikroregionu Telčsko, respondenti měli vybrat 

negativa, která spojují s životem v regionu. Největším problémem podle reprezentativního vzorku 

dotazníkového šetření je spojen s nezaměstnanostní a s pracovními příležitostmi, kdy celkem 33 % 

odpovědí získala právě možnost množství pracovních příležitostí a 8 % kategorie nabídka příležitostí 

pro podnikání. Dalším problém, který se negativně odráží v názorech obyvatel mikroregionu na život 

v něm, je především nedostatečná obslužnost hromadnou dopravou (10 %) a odchod obyvatel z 

regionu (se 7% podílem odpovědí). 

V další části dotazníkového šetření respondenti hodnotili současný stav jednotlivých oblastí 

mikroregionu, které byly setřízeny do větších sekcí (doprava a technická infrastruktura, občanská 

vybavenost, kvalita životního prostředí, bydlení a zaměstnanost, ostatní). 

V oblasti Dopravy a technické infrastruktury je nejpozitivněji vnímána kategorie dostupnost internetu, 

kterou 120 respondentů označilo za kladnou (odpovědi výborný a dobrý). V tomto případě se jednolo 

o spokojenost celkem 80 % dotazovaných. Další kladné hodnocení získala kategorie stav technické 

infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu s podílem 68 % pozitivních odpovědí. Naopak 

nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy 41 % respondentů označilo obslužnost hromadnou 

dopravou za nedostatečnou a téměř 40 % respondentů hodnotilo 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 kterou se vyslovilo celkem 69 % z nich, a 

s kvalitou a dostupností předškolního vzdělávání (41 %). V pozitivním smyslu byla hodnocena i kvalita 

sociální péče. Naopak nejméně spokjeni jsou respondenti s dostupností služeb,  32 % respondentů 

hodnotilo tuto kategorii jako negativní a 42 % 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.   

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 
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čistoty ovzduší, 90% podíl odpovědí, a velice spokojeni jsou s údržbou a čistotou veřejných 

prostranství v regionu, s  80% 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  87 % respondentů a zároveň žádný z respondentů tuto kategorii neohodnotil 

kladně. Negativně vnímána je i nabídka příležitostí pro podnikání (23 % dotázaných ohodnotilo jako 

průměrné a 59 % jako nevyhovující). Hodnocení dostupnosti pozemků pro výstavbu a bydlení je spíše 

průměrné až nadprůměrné,  34 % respondentů tuto kategorii považovalo za pozitivní a téměř třetina 

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 Mikroregionu Telčsko (celkem 76 % ji označilo za výbornou nebo dobrou) a 62 % dotazovaných je 

spokojeno s informovaností o dění v regionu a poskytováním informací. Největší negativa jsou 

spatřována v kategorii zájem lidí o život v regionu (negativně se vyjádřilo celkem 32 % respondentů).  

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelné dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 

případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně 27 % dotazovaných nepracuje nebo 

nestuduje mimo místo svého bydliště a z přibližně 73 % vyjíždějících jich nejvíce využívá osobní 

automobil (56 %) a hromadnou autobusovou dopravu (6 %) 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 36 % respodentů, tedy 64 obyvatel. Nejčastěji 

byla zastoupena problematika spojená s pracovními příležitostmi (27 odpovědí), především 

s nedostatečným počtem pracovních míst a neodstatečným počtem pozic se zkráceným úvazkem. 

Dále se v odpovědích vyskytovala problematika sportovního vyžití v mikroregionu (spojena především 

s vybudováním nových sportovišť), problematika spojená s dopravní infrastrukturou (v podobě 

nevybudovaného obchvatu obcí Stará Říše a Markvartice a nekvalitního stavu místních komunikací) a 

nespokojenost s obslužností veřejnou hromadnou dopravou (je poukazováno na nedostatečný počet 

spojů především o víkendech a státních svátcích). 
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SWOT ANALÝZA 
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1
 Kvalita života (demografické trendy, veřejné služby, volnočasové vyžití) 

Silné stránky 

Zlepšování vzdělanostní struktury obyvatelstva – růst podílu obyvatel se SŠ vzděláním s maturitou a VŠ vzděláním 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva s převládajícím podílem vyučených odpovídá nabídce pracovních míst na trhu práce 

Přítomnost poskytovatelů dalšího vzdělávání  

Dostupné kapacity předškolního a základního vzdělávání  

Přítomnost praktické základní školy pro žáky se speciálními potřebami  

Přítomnost základní umělecké školy  

Zkušenosti škol s realizací a účastí v projektech spolufinancovaných z fondů EU 

Aktivita mateřských a základních škol v oblasti organizace volnočasových aktivit a spolkového života v obcích  

Přítomnost poskytovatele středoškolského vzdělávání (Telč) 

Přítomnost vědecko-výzkumných institucí (v Telči) 

Bezpečnost vysoce ceněnou charakteristikou v dotazníkovém šetření 

Dostupnost a kvalita základních a mateřských škol hodnocena pozitivně v rámci dotazníkového šetření 

Nabídka zdravotnických služeb alokovaných v Poliklinice Telč  

Přítomnost nízkoprahového zařízení  

Nabídka sociálních služeb pro několik různých cílových skupin (mládež, senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby v 

tíživé životní situaci), přítomnost hospicové služby 

Relativní dostupnost zubní pohotovosti 

Významný aktér poskytování sociálních služeb – Diecézní charita Brno  

Multifunkční využití kulturních domů  

Působení řady sportovních spolků  

Množství volnočasových akcí a aktivit pro obyvatele obcí Mikroregionu  

Přítomnost Domu dětí a mládeže (Telč) 

Aktivita organizací spolkového a komunitního života 

 

Slabé stránky 

Demografické trendy stárnutí a úbytku počtu obyvatel projevující se s vyšší intenzitou než u Kraje Vysočina a ČR 

Dlouhodobě převažující úbytek obyvatelstva migrací  

Nepříznivá věková struktura obyvatelstva, vyšší index stáří oproti Kraji Vysočina a ČR 

Absence pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny 

Absence kapacit sociálního bydlení 

Relativně omezené spektrum infrastruktury pro volnočasové a sportovní aktivity 

Absence specializovaných obchodů a služeb, nutnost dojíždět do krajského města 

Dostupnost služeb a zájem lidí o život v regionu hodnoceny obyvateli mikroregionu převážně negativně 
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Příležitosti 

Zvýšení rezidenční atraktivity mikroregionu a zvýšení počtu obyvatel migrací 

Intenzivnější využívání vysokoškolských pracovišť  

Investice do vzdělávací infrastruktury (rekonstrukce, zateplení budov, budování sportovišť atp.)  

Propagace individuálního přístupu ve školách s menším počtem žáků   

Spolupráce obcí mikroregionu v propojování nabídky volnočasových aktivit 

Rozvoj dobrovolnického programu i přes ukončení akreditace Ministerstvem vnitra 

Vznik detašovaných pracovišť vzdělávacích zařízení (ZUŠ, DDM) 

Zpracování komunitního plánu mikroregionu 

Rozvoj sociálních služeb 

 

Hrozby 

Prohlubování procesu stárnutí obyvatelstva 

Další odchod obyvatel z mikroregionu 

Zvyšování nároků na kapacitu poskytované zdravotnické a sociální péče v souvislosti se stárnutím obyvatelstva 

Nadbytek kapacit vzdělávacích zařízení při poklesu počtu narozených dětí 

Rušení ordinací lékařů  

Zánik obchodů a služeb díky snižování koupěschopnosti obyvatelstva 

Růst nezájmu obyvatel o komunitní život v obcích a mikroregionu 

Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost investičních akcí pro rozvoj volnočasové infrastruktury 

Závislost na jednom silném poskytovateli sociálních služeb – velké problémy při jeho odchodu  

Zhoršení situace v oblasti financování sociálních služeb 

Rušení školních spojů 
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2
 Trh práce, podnikání a cestovní ruch 

Silné stránky 

Rostoucí trend počtu ekonomických subjektů, růst ekonomické aktivity 

Zvyšování podílu ekonomických subjektů z progresivních oborů na struktuře ekonomických subjektů 

Nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci oproti ČR 

Snižování podílu absolventů na počtu nezaměstnaných uchazečů o práci 

Známost Telče jako významné turistické destinace - značka UNESCO  

Velké množství turistických atraktivit 

Přítomnost širokého spektra tras a stezek pro různé typy sportů a aktivit včetně husté sítě cyklotras 

Možnost sjezdového lyžování  

Možnost koupání v přírodních koupalištích sledovaných hygienickou stanicí  

Četnost kulturních akcí v Telči i okolí  

Kvalitní Turistické informační centrum v Telči 

Rozmanitá nabídka ubytovacích zařízení, včetně nabídky kvalitních ubytovacích zařízení v menších obcích mikroregionu 

Pestrá nabídka stravovacích zařízení, vč. menších obcí   

 

Slabé stránky 

Nižší intenzita podnikatelské aktivity ve srovnání s ČR 

Nadprůměrné podíly počtu ekonomických subjektů v zemědělství, lesnictví, stavebnictví a průmyslu 

Nízký počet velkých zaměstnavatelů v MR (pouze 3 podniky s více než 100 zaměstnanci) 

Nedostatečné kapacity pro aktivní podporu podnikání, zaměstnanosti a přilákání investic v mikroregionu 

Dlouhodobě nadprůměrné ukazatele nezaměstnanosti oproti Kraji Vysočina a ČR 

Nízký počet pracovních příležitostí, zejména ve službách a progresivních oborech 

Záporné saldo dojížďky za prací u všech obcí mikroregionu s výjimkou obce Krahulčí 

Počet pracovních příležitostí a příležitostí k podnikání je negativně hodnocen obyvateli mikroregionu jako jeho největší 
problém 

Nedostatečná prezentace mikroregionu jakožto atraktivní destinace cestovního ruchu  

Centralizace muzejní a expoziční činnosti do Telče (s výjimkou Radkova, Mrákotína a Kostelní Myslové)  

Nesystematizovaná dostupnost informací o naučných stezkách na území mikroregionu  

Územím mikroregionu neprochází cyklostezka nadnárodního systému  

Absence krytého bazénu 

Stagnující až klesající počet ubytovaných hostů ve městě Telči 

Zkracující se doba pobytu návštěvníků v obcích mikroregionu 
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Příležitosti 

Zlepšování podnikatelského prostředí v České republice 

Oživení na globálních trzích 

Změna spotřebitelské poptávky ve směru preference produktů domácího zemědělství 

Připravenost obcí využít příležitost přilákání podnikatelských aktivit a investic (podnikatelská infrastruktura, připravenost a 

zasíťovanost brownfieldů a rozvojových pozemků, průmyslové zóny atd.) 

Změna legislativy a pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch podpory využívání lokálních ekonomické základny 

a zdrojů 

Posílení spolupráce místních škol a podnikatelských subjektů 

Systematická harmonizace nabídky a poptávky na trhu práce 

Systematická péče subjektů veřejné správy o rozvoj cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko  

Dokončení projektu přeměny areálu školního statku Telč na vzdělávací, rekreační, společenské a kulturní centrum 

Mikroregionu Telčsko 

Zachycení a využití nových trendů v cestovním ruchu (geocashing, gastrouristkia apod.) 

Propojování nabídky cestovního ruchu s okolními obcemi a regiony pro prodloužení doby pobytu návštěvníků a snížení 

vlivu sezónnosti – vznik“ turistických balíčků“ 

Rozvoj spolupráce a komunikace mezi podnikatelskými subjekty a obcemi 

Vznik agentury destinačního managementu 

 

Hrozby 

Vlivy výkyvů globálního trhu na lokální ekonomiku a trh práce (finanční krize) 

Další prohlubování disproporce zaměstnanosti v terciéru a progresivních oborech s vysokou přidanou hodnotou oproti 

celorepublikovým hodnotám 

Vysoká závislost na nastavení společné zemědělské politiku EU a státních zemědělských dotacích  

Závislost na vývoji vnějšího legislativního a politického prostředí 

Ztráta kvalifikované pracovní síly migrací a odchodem do důchodu 

Nedostatek prostředků na údržbu a rekonstrukci movitých památek 

Další zkracování délky pobytu návštěvníků v mikroregionu a pokles počtu přenocování 
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3
 Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 

Silné stránky 

Celková kvalita životního prostředí je dobrá a vysoce ceněná obyvateli mikroregionu 

Koeficient ekologické stability ukazuje na vcelku vyváženou krajinu 

Existence významných lokalit chráněných území 

V nedávné dob rekonstruované významné části hlavních silničních tahů 

Existující koncensus napříč územní hierarchií o podpoře železničního napojení – Memorandum o železniční dopravě 

Hustá síť infrastruktury pro cyklo a pěší dopravu 

Obecně dobré (vysoké) nepojení obcí na veřejný vodovod 

Obce napojeny na elektrické a telekomunikační sítě 

Dostupnost signálu mobilních sítí a internetu v obcích (pro domácnosti, veřejné subjekty i ekonomických subjekty) 

Převažující pozitivní hodnocení možností likvidace odpadu a systému sběru tříděného odpadu v obcích 

Dostupnost pozemků pro bydlení hodnocena obyvateli mikroregionu spíše pozitivně 

Dostupnost internetu hodnocena obyvateli mikroregionu velmi pozitivně 

Převažující pozitivní hodnocení stavu technické infrastruktury obyvateli mikroregionu 

 

Slabé stránky 

Místně zhoršená kvalita ovzduší v souvislosti s intenzivní automobilovou dopravou a lokálním topením 

Periferní poloha mikroregionu v rámci silniční sítě ČR 

Snižování obslužnosti obcí veřejnou dopravou a růst intenzit individuální automobilové dopravy 

Nízká kvalita místních komunikací a chodníků 

Nedostatečná kvalita silničních komunikací v mikroregionu 

Potřeba investic do udržení a zlepšení železničního napojení mikroregionu 

Špatná dopravní obslužnost obcí mikroregionu s výjimkou města Telč 

Podprůměrný podíl plynofikace obcí a bytů s plynovou přípojkou 

Napojení obcí na systémy veřejné dopravy bylo velmi negativně hodnoceno obyvateli mikroregionu 

Podprůměrné napojení bytů na kanalizační síť oproti Kraji Vysočina a ČR 

Nízký počet zařízení pro čištění odpadních vod v mikroregionu  

U některých obcí a místních částí nedostatečná kapacita a kvalita vodních zdrojů, potřeba hledat nové 

Roztříštěnost systému sběru a likvidace odpadů 

Obyvateli mikroregionu negativně hodnocená obslužnost hromadnou dopravou a kvalita místních komunikací a silnic 
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Příležitosti 

Zvyšování retenční schopnosti krajiny v území aplikací vhodných agronomických postupů (zatravňování, technologie orby a 

jiných prací, budování mezí)  

Budování severo-jižní propojení s Rakouskem 

Vybudování integrovaného systému veřejné dopravy v Kraji Vysočina  

Rozvoj a diverzifikace služeb veřejné dopravy (autobusové, železniční) 

Revitalizace/rekonstrukce železnice 

Rozšiřování alternativních typů dopravy (car-sharing, spolujízda apod.) 

Budování a rekonstrukce infrastruktury pro cyklodopravu 

Využití státní a evropské podpory pro budování inženýrských sítí 

Využití státní a evropské podpory snižován energetické náročnosti veřejné infrastruktury 

Zavedení „kotlíkové dotace“ na výměnu neekologických zdrojů tepla v rodinných domech 

Spolupráce obcí mikroregionu v otázce nakládání s odpady 

Oživení železniční dopravy jako doplněk CR i pro dopravní obslužnost obyvatel mikroregionu 

Dobudování zařízení na čištění odpadních vod 

Zavádění alternativních zdrojů vytápění 

Vybudování jednotného systému sběru a likvidace odpadů 

 

Hrozby 

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) 

Intenzivní zemědělská výroba  - vyčerpání a degradace půdy 

Pokles obslužnosti území veřejnou dopravou a nárůst podílu obyvatel na ní závislých  

Růst intenzity automobilové dopravy se všemi důsledky (bezpečnost, kvalita životního prostředí, náročnost na 

infrastrukturu pro dopravu v klidu, opotřebování a životnost komunikací, atd.) 

Zastarávání inženýrských sítí a potřeba investic do jejich modernizace a rekonstrukce 

Nedostatečné zdroje financování budování a údržby inženýrských sítí 

Snižování rezidenční a podnikatelské atraktivity mikroregionu v důsledku nedostatečné technické infrastruktury 

Vysoká finanční náročnost projektů týkajících se inženýrských sítí 
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NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE 
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5
 Úloha, funkce a možnosti řízení Mikroregionu  

Mikroregion je jednotkou velmi specifickou. Nejde o jednotku správní, což je zároveň jeho 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 Mikroregionu Telčsko v jeho řízeném rozvoji  

Komunikační a koordinační – mikroregion se skládá z 51 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 obcím 

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 zprostředkovatelem 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.  

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.  
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6
 Strategická vize Mikroregionu Telčsko 

Dobře dostupný region s kvalitním rezidenčním zázemím a atraktivní nabídkou pro cestovní ruch. 

Návrh strategie rozvoje pro Mikroregion Telčsko vychází ze zjištění učiněných na základě: 

• zpracování analytického profilu mikroregionu 

• výsledků dotazníkového šetření mezi obyvateli mikroregionu 

• závěrů plynoucích ze SWOT analýzy 

• strategie rozvoje MAS Telčsko 

• strategie rozvoje města Telč 

Jak je patrné ze strategické vize, byly definovány tři zásadní rozvojové cíle, ke kterým je vztažena 

struktura návrhu. Těmito rozvojovými cíly jsou: 

Cíl 1: Rozvoj rezidenční funkce mikroregionu 

Cíl 2: Rozvoj příležitostí pro podnikání 

Cíl 3: Zlepšení dopravní dostupnosti 

Cíl 1 je reakcí na dlouhodobě negativní bilanci vývoje počtu obyvatel v mikroregionu. Celkově dochází 

k poklesu počtu obyvatel a zároveň se v jejich demografické struktuře výrazně projevuje zrychlený 

proces stárnutí. Z hlediska rozvoje mikroregionu je nezbytné stabilizovat (pokud ne zvýšit) počet 

obyvatel. Cíl 2 se tedy zaměřuje na rozvoj rezidenční atraktivity mikroregionu, na snahu omezit či 

zastavit odchod obyvatelstva a naopak přilákat obyvatele nové využitím existujícího potenciálu 

kvalitního životního prostředí, rozvojem technické infrastruktury obcí, rozvojem služeb a možností 

trávení volného času a zvyšováním bezpečnosti. 

Cíl 2 se zaměřuje na rozvoj příležitostí pro podnikání v mikroregionu. Vytvářením vstřícného 

podnikatelského prostředí a otevřenou spoluprací se soukromými ekonomickými subjekty chce 

mikroregion podporovat rozvoj podnikání a sním související rozvoj nabídky pracovních míst v obcích 

mikroregionu. Svoji roli pak v oblasti rozvoje podnikatelských příležitosti hraje podpora rozvoje 

cestovního ruchu v mikroregionu. Vzhledem k přítomnosti silného a atraktivního centra, které je 

velkým lákadlem pro mnoho návštěvníků, jde zejména o rozšíření a zefektivnění spolupráce obcí a 

subjektů v cestovním ruchu pro prodloužení délky pobytu návštěvníků a jejich „redistribuci“ do 

ostatních obcí mikroregionu a snížení sezónních výkyvů v návštěvnosti. Cíl 2 v sobě zahrnuje 

požadavek na efektivní destinační management, systematické budování „image Telčska“ jako 

turistické destinace a nezbytnou péči o památky a kulturní dědictví, které je v současnosti hlavním 

„prodejním“ artiklem v této oblasti. 

Cíl 3 souvisí zejména se semi-perifierní polohou mikroregionu, která je již mimo páteřní silniční a 

železniční tahy České republiky. Díky této poloze je zhoršena dostupnost obcí mikroregionu, což 

snižuje jejich potenciál pro rozvoj bydlení, podnikání a komplikuje dostupnost návštěvníkům. Zároveň 

pro samotné obyvatele mikroregionu je dobrá dostupnost klíčová z hlediska možností dojížďky za 

prací, do škol a za veřejnými a soukromými službami. Zlepšení dostupnosti obcí mikroregionu 

individuální i hromadnou dopravou tak považujeme za jeden z klíčových úkolů regionálního rozvoje, 

jehož realizace přinese synergické efekty v mnoha dalších oblastech. 
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7
 Struktura návrhového skeletu 

 

Priorita Opatření 

1.  

Zvyšování rezidenční 

atraktivity mikroregionu 

1.1 Rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví 

1.2 Podpora rozvoje rezidenčních a návazných služeb pro seniory a další 
cílové skupiny mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 

1.3 Zvyšování kvality vzdělávacích služeb a posilování jejich souladu 

s potřebami trhu práce 

1.4 Rozvoj bydlení 

1.5 Rozvoj kulturní, sportovní a společenské nabídky v regionu 

1.6 Posilování bezpečnosti v regionu 

2.  

Rozvoj příležitostí pro 

podnikání a atraktivity 

mikroregionu pro cestovní 

ruch  

2.1 Propojování nabídky cestovního ruchu v mikroregionu a rozvoj 

regionálního (oblastního) destinačního managementu 

2.2 Systematické budování „Telčska“ jako svébytné turistické destinace 

2.3 Rozvoj kulturního dědictví regionu 

2.4 Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu v regionu 

2.5 Rozvoj zemědělství s přidanou hodnotou (a jeho napojení na cestovní 

ruch v regionu) 

2.6 Podpora podnikání a tvorby nových pracovních míst 

3. 

 Rozvoj technické 

infrastruktury, dopravní 

dostupnosti a kvality 

životního prostředí 

v mikroregionu 

 

3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení napojení obcí na páteřní 

dopravní síť 
3.2 Rozvoj napojení obcí na veřejnou dopravu a podpora multimodality v 

dopravě 

3.3 Rozvoj inženýrských sítí a podpora energetické efektivity 

3.4 Ochrana a rozvoj životního prostředí v mikroregionu 

3.5 Rozvoj efektivity odpadového hospodářství 
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8
 Navrhované priority a opatření do úrovně aktivit 

8.1
 Priorita 1 : Zvyšování rezidenční atraktivity Mikroregionu  

Zacílení a základní logika priority 

Jedním z nejvýraznějších problému definovaných v analytické části zpracování Strategie byl 

kontinuální pokles počtu obyvatel mikroregionu, který souvisí jak s přirozeným úbytkem 

obyvatelstva, tak zejména s migračním úbytkem, který je dán převažujícím odchodem obyvatelstva 

z obcí mikroregionu nad příchodem nového obyvatelstva. 

Tento trend je relativně obecným jevem u regionů, které lze označit spíše za venkovské. Lze zde stále 

pozorovat probíhající proces urbanizace, kdy obyvatelstvo z menších měst a obcí odchází do větších 

center, zejména v souvislosti s hledáním nových pracovních příležitostí. V obcích mikroregionu tento 

proces vytváří zejména do budoucna problém s jejich vylidňováním a zhoršováním věkové struktury, 

kdy zůstávají spíše starší obyvatelé, zatímco mladší odcházejí do větších měst. 

Priorita 1 se ve svých opatřeních snaží zmírnit či zvrátit tyto negativní projevy tím, že se zaměřuje na 

zlepšení podmínek pro život v obcích mikroregionu a vytváření atraktivního prostředí, které může 

svými charakteristikami konkurovat v určitých ohledech urbánnímu (rozuměj velkoměstskému) 

způsobu života. Konkrétně se jedná o opatření zaměřená na rozvoj veřejných služeb, které jsou 

důležitou součástí hodnocení atraktivity regionu jako místa k bydlení, jak se ukázalo také 

v dotazníkovém šetření mezi obyvateli obce. Dále se pak zaměřuje na volnočasové vyžití obyvatelstva 

a rozvoj bezpečnosti jako dalšího silně vnímaného pozitivního atributu života v mikroregionu. 

Priorita svým zaměřením odpovídá definovanému cíli 1 Strategie a reaguje na požadavek rozvoje 

rezidenční funkce, jejímž prostřednictvím mikroregionu chce docílit stabilizace či zvýšení počtu 

obyvatel. 
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Priorita 1: 

Zvyšování rezidenční atraktivity Mikroregionu

Rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví

Podpora rozvoje rezidenčních a návazných služeb pro seniory a 
další cílové skupiny mimo režim zákona č.108/2006 Sb.

Zvyšování kvality vzdělávacích služeb a posilování jejich souladu 
s potřebami trhu práce

Rozvoj bydlení

Rozvoj kulturní, sportovní a společenské nabídky v regionu

Posilování bezpečnosti v regionu
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Opatření 1.1: Rozvoj sociálních služeb a zdravotnictví 

Cíl opatření 

Zlepšit dostupnost a kvalitu poskytovaných zdravotních a sociálních služeb v mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření cílí na zlepšování dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb v mikroregionu s ohledem na 

dlouhodobý monitoring jejich reálných potřeb a udržitelnost poskytované péče. Vzhledem k probíhajícím 

demografickým změnám ve smyslu snižování počtu obyvatel a stárnutí obyvatelstva je třeba uvažovat o 

budoucím vývoji poptávky a dle něj plánovat nabídku zdravotních a sociálních služeb. 

Vzhledem k populační velikosti mikroregionu Telčsko je společný postup při organizaci poskytované péče velmi 

žádoucí, jelikož zde vzniká relativně velký potenciál v poptávce, která může být v ideálním případě saturována 

v samotném mikroregionu. 

Kromě aktivit zaměřených přímo na rozvoj dostupnosti a kvality sociálních a zdravotních služeb, se opatření 

zaměřuje také na preventivní, osvětovou a informační činnost, která povede k zvýšení osobní odpovědnosti 

obyvatel mikroregionu za své zdraví a zlepší jejich znalosti o možnostech využívání poskytovaných služeb. 

Aktivity 

1.1.1 Podpora procesů koordinovaného rozvoje nabídky sociálních služeb v regionu jako celku (komunitní 

plánování na meziobecní úrovni) a podpora spolupráce mezi samosprávami a poskytovateli sociálních 

služeb 

1.1.2 Podpora procesů systematického monitoringu potřeb cílových skupin v regionu 

1.1.3 Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu s ohledem na potřeby cílových skupin 

1.1.4 Modernizace a výstavba infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a rozvoj jejího materiálního 

zázemí 

1.1.5 Podpora zvyšování kvality lidských zdrojů v sociálních a zdravotních službách 

1.1.6 Podpora rozvoje kvality a dostupnosti zdravotnických služeb 

1.1.7 Podpora procesů koordinace dostupnosti zdravotnických služeb napříč regionem a jejich 

koordinovaného rozvoje 

1.1.8 Iniciace a rozvoj projektů na zvyšování dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb v odlehlých 

částech regionu (např. doprava specifických cílových skupin k lékaři, rozvoj terénních služeb 

poskytovaných doma, atd.) 

1.1.9 Posilování informovanosti obyvatel regionu o dostupných zdravotnických, sociálních a návazných 

službách 

1.1.10 Podpora projektů pro šíření osvěty v oblasti zdravého životního stylu a přijímání odpovědnosti za 

vlastní zdraví 
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Opatření 1.2: Podpora rozvoje rezidenčních a návazných služeb pro seniory a další cílové skupiny mimo režim 

zákona č. 108/2006 Sb. 

Cíl opatření 

Zvýšit dostupnost pobytových služeb a domácí péče pro seniory a další cílové skupiny mimo režim zákona 

č. 108/2006 Sb. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.2 se vztahuje k rozvoji kvality života zejména seniorů, ale i dalších obyvatel mikroregionu 

ohrožených sociálním vyčleněním. Aktivity v rámci patření se zabývají rozšířením nabídky služeb mimo režim 

zákona č. 108/2006 Sb., jak jsou volnočasové aktivity pro tyto osoby, rozšíření nabídky rezidenčních příležitostí 

(např. domy se zvláštním určením) a obecně na zvyšování přívětivosti mikroregionu k těmto cílovým skupinám. 

Aktivity 

1.2.1 Podpora rozvoje rezidenčních služeb pro cílové skupiny, vč. podpory projektů soukromého sektoru 

1.2.2 Rozvoj služeb pro aktivizaci a vzdělávání cílových skupin (včetně nabídky vzdělávání typu „univerzit 

třetího věku“) 

1.2.3 Systematické plánování rozvoje „přívětivosti“ regionu ve vztahu k cílovým skupinám 
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Opatření 1.3: Zvyšování kvality vzdělávacích služeb a posilování jejich souladu s potřebami trhu práce 

Cíl opatření 

Harmonizace kapacit a zvýšení kvality poskytovaných vzdělávacích služeb v souladu s poptávkou obyvatelstva a 

s požadavky místního trhu práce 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se svým zaměřením obrací ke dvěma stěžejním požadavkům na život v mikroregionu. Jedním je 

požadavek na růst vzdělanosti obyvatelstva, který úzce souvisí s dostupností a kvalitou poskytovaných 

vzdělávacích služeb. Vzdělanost obecně a určitý typ dosaženého vzdělání konkrétně pak významně souvisí 

s propojováním nabídky a poptávky na místním trhu práce. Vzhledem k nepříznivým údajům o nezaměstnanosti 

v mikroregionu je tak snaha o harmonizaci poptávky a nabídky na trhu práce jedním z kroků k řešení či zmírnění 

tohoto problému. 

Druhý argument pro podporu vzdělávacích služeb souvisí s rezidenční atraktivitou mikroregionu, která 

je, zejména z hlediska mladých rodin s dětmi, úzce spojena s nabídkou vzdělávacích zařízení. Má-li mikroregion 

být dostatečně atraktivním místem pro bydlení, musí svým obyvatelům zajistit přístup ke vzdělávání dětí 

v mateřských a základních školách. V ideálním případě také poskytovat možnost středoškolského vzdělání, tak 

aby mladí lidé nebyli nuceni většinově z mikroregionu vyjíždět a tak v mladém věku ztrácet část vazeb, které 

jsou důležité pro vytváření si vztahu k místu bydliště a budoucí rozhodování o případném odstěhování 

z mikroregionu.  

Aktivity 

1.3.1 Rozvoj kvality vzdělávání na všech stupních v regionu, inovace vzdělávacích programů s ohledem na 

potřeby trhu práce 

1.3.2 Rozvoj kvality lidských zdrojů ve vzdělávání 

1.3.3 Rozvoj materiálního vybavení a technického stavu vzdělávací infrastruktury 

1.3.4 Podpora propojování nabídky vzdělávání s poptávkou na trhu práce v regionu, podpora rozvoje 

spolupráce mezi školami a podnikatelskými subjekty (společné projekty napříč regionem) 

1.3.5 Podpora spolupráce škol v regionu navzájem a spolupráce se zahraničními školami, podpora výměny 

studentů a stáží 

1.3.6 Stimulace a propagace celoživotního vzdělávání, včetně zajištění kvalitního zázemí (resp. využití 
stávajícího zázemí vzdělávacích institucí pro celoživotní vzdělávání) 

1.3.7 Rozvoj nabídky neformálního vzdělávání pro děti a mládež a jejího technického zázemí 

1.3.8 Podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání v regionu 

1.3.9 Podpora zachování a rozvoje středoškolského vzdělávání v regionu (s ohledem na potřeby trhu práce) 

1.3.10 Iniciativy na osvětu a propagaci oborů, které nacházejí uplatnění na regionálním trhu práce (s důrazem 

na propagaci technického vzdělávání) 
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Opatření 1.4: Rozvoj bydlení 

Cíl opatření 

Zajistit dostatečnou nabídku rozvojových ploch a kapacit pro bydlení 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.4 přímo souvisí se strategickým cílem rozvoje rezidenční funkce mikroregionu. Zaměřuje se na 

zajištění dostatečných kapacit pro výstavbu rodinných domů a využití stávajících a budování nových bytových 

kapacit. Kvalitní technická infrastruktura a funkční a estetická hodnota spojená s kapacitami pro rozvoj bydlení 

je základním předpokladem pro přilákání nových obyvatel do mikroregionu. Součástí opatření je dlouhodobý 

koncepční přístup k plánování rozvojových ploch bydlení v rámci územního plánu obcí mikroregionu 

Aktivity 

1.4.1 Vyhledání/vytipování vhodných ploch pro rozvoj bydlení a jejich zanesení do územních plánů obcí 

mikroregionu 

1.4.2 Podpora přípravy rozvojových pozemků pro bydlení, včetně jejich napojení na technickou 

infrastrukturu 

1.4.3 Modernizace stávajícího bytového fondu 
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Opatření 1.5: Rozvoj kulturní, sportovní a společenské nabídky v regionu 

Cíl opatření 

Rozšířit a zkvalitnit nabídku kulturních, sportovních a společenských akcí a aktivit včetně nezbytné 

infrastruktury 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.5 opět reaguje na strategický cíl 1 zvýšení rezidenční atraktivity mikroregionu. Je v zájmu rozvoje 

Mikroregionu, aby pro své obyvatele nebyl pouze „noclehárnou“, či místem kde pracují a vzdělávají se, ale aby 

zde mohli realizovat také své volnočasové aktivity. Nabídka kulturních, sportovních a společenských akcí a 

aktivit navíc reprezentuje mikroregion také navenek a hraje důležitou roli v jeho popularizaci a atraktivitě pro 

návštěvníky.  

Aktivitou obyvatelstva v nejrozličnějších klubech, sdruženích a podobných organizacích zaměřených na volný 

čas se také posiluje vztah obyvatel k regionu a jejich zájem a účast na komunitním životě v obcích a 

mikroregionu jako takovém. 

Na platformě spolupráce obcí mikroregionu při vytváření společné nabídky kulturních, sportovních a 

společenských akcí lze dále prohlubovat míru identifikace obyvatel i představitelů obcí s mikroregionem. 

Aktivity 

1.5.1 Rozvoj spolkového života v regionu a podpora místních iniciativ a NNO 

1.5.2 Podpora konání kulturní, sportovních a společenských aktivit a jejich propagace napříč regionem 

1.5.3 Rozvoj zázemí pro činnost spolků, neziskových organizací a komunitní život obecně 

1.5.4 Výstavba a modernizace infrastruktury pro organizované i neorganizované volnočasové aktivity 

(kulturní domy, kluby, sportoviště, dětská hřiště a další) 

1.5.5 Rozvoj volnočasové infrastruktury pro děti a mládež a pro rodiny s dětmi 

1.5.6 Společná propagace nabídky kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu a směrem k jeho 

návštěvníkům; podpora iniciativ na společné plánování těchto aktivit (společný kalendář, atd.) 
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Opatření 1.6: Posilování bezpečnosti v regionu 

Cíl opatření 

 Zvýšit objektivní i subjektivně vnímanou bezpečnost obyvatel mikroregionu  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Z hlediska všech definovaných strategických cílů rozvoje mikroregionu je podstatným aspektem jejich 

naplňování zajištění a růst bezpečnosti. Pro rezidenty, návštěvníky a podnikatele mikroregionu je důležité, aby 

byla zajištěna co nejnižší míra kriminality a projevů sociálně-patologického chování. V bezpečném regionu lze 

lépe žít, podnikat i trávit volný čas. 

Pocit bezpečí také souvisí s dostupností složek záchranného systému (hlavně policie, zdravotní služba, hasiči). 
V neposlední řadě se opatření zabývá také zvyšováním bezpečnosti silničního provozu, při kterém s vyšší 
frekvencí dochází k ohrožení lidského zdraví a života. 

Aktivity 

1.6.1 Aktivity zaměřené na prevenci sociálně-patologických jevů s důrazem na cílovou skupinu dětí a 

mládeže 

1.6.2 Projekty a aktivity pro prevenci kriminality a vandalismu 

1.6.3 Rozvoj infrastruktury a vybavení pro krizové situace a podpora jejího dalšího propojování v regionu 

1.6.4 Iniciativy a projekty na podporu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 
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8.2
 Priorita 2: Rozvoj příležitostí pro podnikání a atraktivity Mikroregionu pro cestovní 

ruch  

Zacílení a logika priority 

Mikroregion Telčsko má dlouhodobou ambici celkového rozvoje regionu, která je nedílně spjata s 

rozvojem  ekonomickým. Rozvoj podnikatelské činnosti v mikroregionu je důležitý jak z hlediska 

vzniku a udržení pracovních míst, tak z hlediska nárůstu kupní síly obyvatelstva a realizace jejich 

spotřeby přímo v regionu. Předpokladem je, že dostatečná kupní síla vytváří poptávku, která je 

schopná dlouhodobě udržet nabídku služeb a obchodů, které zpětně zvyšují atraktivitu mikroregionu, 

vytváří pracovní místa a generují další kupní sílu. 

Vzhledem k přítomnosti města Telče, jak významné turistické destinace, je třeba využít také 

potenciálu cestovního ruchu pro podnikání. Pro zvýšení efektivity a výnosů z podnikání v cestovním 

ruchu je klíčové zavedení destinačního managementu, propojování a zvyšování kvality a spektra 

nabízených služeb a produktů tak, aby návštěvníci v regionu zůstali déle a investovali zde tak více ze 

svých prostředků. 

 

 

 

 

 

 

Priorita 2: 

Rozvoj příležitostí pro podnikání a atraktivity Mikroregionu 
pro cestovní ruch 

Propojování nabídky cestovního ruchu v Mikroregionu a rozvoj 
regionálního (oblastního) destinačního managementu

Systematické budování „Telčska“ jako svébytné turistické 
destinace

Rozvoj kulturního dědictví regionu

Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu 
v regionu

Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a kulturní 
nabídky v regionu

Rozvoj zemědělství s přidanou hodnotou (a jeho napojení na 
cestovní ruch v regionu)

Podpora podnikání a tvorby nových pracovních míst
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Opatření 2.1: Propojování nabídky cestovního ruchu v Mikroregionu a rozvoj regionálního (oblastního) 

destinačního managementu 

Cíl opatření 

 Zvýšit návštěvnost a prodloužit délku pobytu návštěvníků vytvářením komplexnější nabídky balíčků a služeb 

cestovního ruchu a jeho systematické koordinace 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 2.1 se zaměřuje na institucionální podporu rozvoje cestovního ruchu ve smyslu vytváření 

koordinovaného přístupu k rozvoji nabídky cestovního ruchu a uplatnění principů destinačního managementu. 

Aktivity opatření tak směřují k propojování a zvyšování spolupráce jednotlivých aktérů v cestovním ruchu, 

vytváření společné nabídky služeb a produktů a to ideálně v souladu s vypracovanou marketingovou  

strategií/koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Telčsko. 

Aktivity 

2.1.1 Budování kapacit a struktur pro efektivní management destinace 

2.1.2 Vznik a rozvoj platformy pro spolupráci veřejných subjektů s poskytovateli služeb a atraktivit 

cestovního ruchu 

2.1.3 Propojování nabídek služeb a atraktivit v regionu, vytváření produktů cestovního ruchu s potenciálem 

pro dlouhodobější pobyty turistů a jejich efektivní uvádění na trh 

2.1.4 Podpora vzniku (vytvářet podmínky pro vznik, podpora soukromých subjektů, atd.) jedinečných 

produktů CR ve městě ve vztahu k místním tradicím, přírodním i kulturním atraktivitám, atd.  

2.1.5 Rozvoj stávajících a podpora vzniku nových a netradičních produktů a akcí pro návštěvníky; podpora 

rozvoje tematického cestovního ruchu dle marketingových a strategických koncepcí 
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Opatření 2.2: Systematické budování „Telčska“ jako svébytné turistické destinace 

Cíl opatření 

 Vytvořit silnou a stabilní pozici „Telčska“ na turistické mapě České republiky 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 2.2 je svým způsobem navázáno na Opatření 2.1 ve smyslu efektivní propagace a prezentace produktů 

cestovního ruchu. Zaměřuje se na marketingové aktivity, rozvoj spolupráce s nejrůznějšími subjekty, které 

mohou hrát významnou roli v „prodeji“ Telčska jako destinace cestovního ruchu. Kromě samotné distribuce 

informace o existenci „Telčska“ pak taky opatření cílí na přehledné a snadno dostupné informace o 

atraktivitách, aktivitách a službách v samotném regionu prostřednictvím internetových prezentací, turistických 

informačních center, informačních tabulí a materiálů atd.) 

Aktivity 

2.2.1 Podpora koncepčního přístupu k rozvoji regionu jako turistické destinace (marketingové strategie, 

atd.); definování identity regionu jako destinace CR a jednotného marketingového stylu 

2.2.2 Rozvoj a systematizace pro-aktivního marketingu cestovního ruchu a propagace místních atraktivit a 

akcí  

2.2.3 Rozvoj internetové prezentace mikroregionu jako propagačního nástroje i prodejního místa pro 

turistické produkty 

2.2.4 Rozvoj spolupráce s cestovními kancelářemi a dalšími incomingovými subjekty 

2.2.5 Zkvalitňování služeb turistických informačních center a informačních služeb pro turisty obecně, jejich 

propojování do jednotného systému a využívání center pro prodej turistických balíčků a dalších 

produktů (merchandising destinace, prodej lokálních produktů, atd.) 

2.2.6 Rozvoj jednotného rezervačního sytému pro turisty a jeho propojení s internetovou prezentací, 

turistickými informačními centry a dalšími prodejními místy 

2.2.7 Tvorba propagačních materiálů a průvodců (včetně tematických průvodců šitých na míru cílovým 

skupinám) dle definovaných marketingových a strategických koncepcí 

2.2.8 Rozvoj navigačního systému pro turisty v regionu a informačních tabulí 

2.2.9 Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu 

2.2.10 Rozvoj certifikace služeb v regionu a další iniciativy na zvyšování kvality služeb a jejich propojování 
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Opatření 2.3: Rozvoj kulturního dědictví regionu 

Cíl opatření 

 Zajistit dobrý stav a přístupnost kulturních památek v mikoregionu  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

V mikroregionu se nachází velké množství hmotných kulturních památek, které dotváří jeho jedinečný 

charakter a jsou velkou atrakcí pro návštěvníky. V rámci patření 2.3 jsou tedy navrhovány aktivity, které cílí na 

údržbu a revitalizaci hmotných kulturních památek tak, aby mohly být využívány a navštěvovány jako 

návštěvníky, tak samotnými obyvateli mikroregionu. Cílem opatření je oživení kulturních památek jako objektů, 

ke kterým jsou navázány kulturní, společenské i jiné akce a které tak mají aktivní funkci v životě mikroregionu a 

dotváří tak jeho Genius Loci. 

Aktivity 

2.3.1 Obnova a revitalizace hmotných kulturních památek a památek místního významu 

2.3.2 Podpora multifunkčního využití místních objektů, zejména ve vztahu k cestovnímu ruchu; oživení 

památek 

2.3.3 Rozvoj kulturních akcí využívajících objekty kulturních památek 

 

Opatření 2.4: Rozvoj základní a doplňkové infrastruktury cestovního ruchu v regionu 

Cíl opatření 

 Zvýšení kvality a pestrosti doplňkové infrastruktury cestovního ruchu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podporou vytváření nabídky široké škály kvalitních zařízení pro stravování, ubytování a další doplňkové 

infrastruktury v mikroregionu opatření cílí na zvýšení atraktivity mikroregionu pro návštěvníky, prodloužení 

doby jejich pobytu a zvyšování loajality vůči regionu.  

Nabídka doplňkové infrastruktury by neměla být pouze pestrá, ale také pružná ve smyslu schopnosti rychle 

reagovat na měnící se trendy v poptávce návštěvníků. Důraz je také kladen na rozšiřování nabídky v případě 

nepříznivého počasí, která je zatím v mikroregionu spíše méně zastoupena. 

Aktivity 

2.4.1 Podpora investic do zvyšování kvality ubytovacích a stravovacích zařízení v regionu 

2.4.2 Neinvestiční akce na podporu zvyšování kvality základní turistické infrastruktury (certifikace, soutěže, 

komunikace a spolupráce se soukromým sektorem, atd.) 

2.4.3 Rozvoj doplňkové infrastruktury pro cestovní ruch s důrazem na nabídku služeb, kterých je možné 

využívat při špatném počasí (wellnes služby, kryté koupaliště, nabídka pro poznávací turistiku, atd.) 

2.4.4 Podpora rozvoje venkovské turistiky (agroturistiky) a jejího začlenění do systematické nabídky pro 

cestovní ruch (turistické balíčky, tematické propagační materiály, atd.) 
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Opatření 2.5: Rozvoj možností pro aktivní trávení volného času a kulturní nabídky v regionu 

Cíl opatření 

 Rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku volnočasového a kulturního vyžití v mikroregionu  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Strategie rozvoje Mikroregionu Telčsko si klade za cíl zvyšování své atraktivity pro rezidenty a rozvoj 

podnikatelských příležitostí, kam patří také podnikání v cestovním ruchu. Pro bydlící obyvatelstvo i pro 

návštěvníky je velmi důležité, jakým způsobem mohou aktivně i pasivně trávit svůj volný čas. Nabídka 

volnočasového vyžití a volnočasové infrastruktury je přitom často pro obě skupiny shodná.  

Opatření 2.5 se ve svých aktivitách zaměřuje na modernizaci a budování technického zázemí pro volnočasové 

aktivity, jako je například sportovní infrastruktura (cyklostezky, hřiště, tělocvičny apod.) či kulturní 

infrastruktura (areály pod širým nebem, vnitřní prostory pro konání kulturních a společenských akcí, kulturní 

domy apod.). Zároveň se zaměřuje na dostupnost této infrastruktury hromadnou dopravou. 

Kromě „tvrdých“ aktivit je pak pozornost obrácena také na „měkké“ aktivity ve smyslu organizace akcí, jejich 

propagace a provázanosti (návaznost, nekonkurence) na úrovni mikroregionu. 

Aktivity 

2.5.1 Rozvoj cyklo-, in-line, pěších, hippo-, a dalších stezek a tras v okolí města s důrazem na jejich propojení 

do (nad)regionálních a přeshraničních sítí; podpora budování doprovodné infrastruktury (půjčovny kol, 

odpočívadla, stojany, atd.) 

2.5.2 Podpora projektů na propojení infrastruktury pro aktivní trávení volného času a veřejné hromadné 

dopravy (cyklobusy, využití železniční dopravy pro rozvoj cykloturistiky, atd.) – vytvoření ucelených 

produktů 

2.5.3 Podpora využití regionální železniční tratě pro cestovní ruch 

2.5.4 Podpora investic / podnikatelských záměrů v oblasti budování volnočasové a sportovně-rekreační 

infrastruktury a vytváření odpovídající nabídky pro obyvatele i návštěvníky regionu (s důrazem na 

aktuálně populární a atraktivní sporty – squash, lezecká stěna, in-line dráhy, atd.) a jejich zapojení do 

ucelené nabídky pro cestovní ruch 

2.5.5 Zapojení nabídky volnočasových, sportovních a rekreačních příležitostí do uceleného systému 

propagace regionu 

2.5.6 Podpora rozvoje zimní turistiky (značné a dobře udržované běžkařské tratě napříč regionem 

s odpovídající doprovodnou infrastrukturou, potenciál sjezdového lyžování v omezeném rozsahu) 

2.5.7 Podpora rozvoje kulturních a společenských akcí s atrakčním potenciálem a jejich vyvážené distribuce 

napříč regionem 

2.5.8 Plánování a koordinace souboru kulturních a společenských aktivit za účelem jejich lepší vzájemné 

provázanosti, diverzifikace nabídky, lepší komunikace a rozložení v čase 

2.5.9 Rozvoj kulturních událostí nadregionálního významu se silným atrakčním potenciálem (s důrazem na 

období mimo hlavní turistickou sezónu) 

2.5.10 Rozvoj infrastruktury pro pořádání kulturních a společenských akcí na veřejných prostranstvích („pod 

širým nebem“) i v zastřešených prostorech odpovídající kapacity 

2.5.11 Rozvoj stálé kulturní a společenské nabídky (muzea, galerie, tematické expozice, atd.) 

2.5.12 Využití tradičních kulturních akcí v regionu pro podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu a jejich 

propagace v souladu s ucelenou marketingovou strategií regionu. 
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Opatření 2.6: Rozvoj zemědělství s přidanou hodnotou (a jeho napojení na cestovní ruch v regionu) 

Cíl opatření 

 Zachování trvale udržitelného hospodaření s půdou v mikroregionu a zvyšování přidané hodnoty zemědělské a 

lesnické produkce 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Zemědělství, jakkoliv se podílí stále méně na vytváření hrubého domácího produktu, je strategickou činností jak 

z hlediska zásobování obyvatel potravinami, tak z hlediska hospodaření s půdou a údržby krajiny. Opatření 2.6 

reaguje na trendy růstu poptávky pro původních, domácích, vysoce kvalitních produktech, které jsou 

spotřebiteli stále žádanější a váží na sebe vyšší přidanou hodnotu.  

Certifikace produktů a jejich propagace má také význam pro prezentaci mikroregionu a budování jeho značky. 

Aktivity 

2.6.1 Podpora diverzifikace zemědělské činnosti a udržitelného hospodaření v regionu 

2.6.2 Podpora lokálních zemědělských producentů a uvádění jejich výrobků na trh, včetně vhodné 

doprovodné infrastruktury („farmářské“ trhy s lokálními produkty, propagace a prodej lokálních 

produktů v rámci turistické infrastruktury, atd.) 

2.6.3 Rozvoj certifikace a propagace lokálních produktů 

 

Opatření 2.7: Podpora podnikání a tvorby nových pracovních míst 

Cíl opatření 

 Vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti v mikroregionu a zvýšit nabídku pracovních míst  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se svými aktivitami snaží zlepšit podnikatelské prostředí pro stávající i potenciální nové podnikatele a 

poskytováním podpory a spolupráce umožnit rozvoje podnikatelské činnosti v mikroregionu a s ní související 

zvýšení počtu pracovních míst. 

Obce mikroregionu v tomto ohledu hrají aktivní roli ve smyslu přípravy a nabídky rozvojových ploch pro 

podnikání na jejich území. Dále pak aktivním přístupem, podporou a spoluprací s podnikatelskými subjekty 

mohou pružně reagovat na jejich rozvojové potřeby a pomáhat při jejich realizaci. 

Aktivity 

2.7.1 Společná koordinace a podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury a rozvojových ploch pro 

podnikání s důrazem na lokality typu brownfield a další zanedbané plochy 

2.7.2 Rozvoj infrastruktury na podporu začínajících podnikatelů (typu podnikatelského inkubátoru) 

2.7.3 Podpora rozvoje sociálního podnikání v regionu 

2.7.4 Společná propagace regionu vůči potenciálním investorům a koncepční přístup k podpoře investic 

2.7.5 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi veřejným sektorem a podnikateli v regionu 

2.7.6 Podpora rozvoje poradenských a informačních služeb pro malé a střední podnikatele v regionu 
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8.3
 Priorita 3: Rozvoj technické infrastruktury, dopravní dostupnosti a kvality životního 

prostředí v Mikroregionu 

Zacílení a základní logika priority 

Cílem priority 3 je zajistit dostatečně kvalitní a kapacitní fyzické zázemí jako základ pro rozvoj všech 

dalších činností a funkcí v regionu. Z hlediska zajištění funkce rezidenční funkce a podnikatelské 

aktivity se jedná zejména o dostupnost inženýrských sítí včetně energetických a telekomunikačních.  

Velmi důležitou roli pak hraje napojení na dopravní sítě a dostupnost a konektivita obcí mikroregionu 

automobilovou, veřejnou i bezmotorovou dopravou. Zajištění dobré dostupnosti obcí mikroregionu a 

jejich vzájemná propojenost je základním předpokladem pro udržení a rozvoj podnikatelské činnosti 

a také pro podporu atraktivity obcí pro bydlení, kdy obyvatelé musí často za prací a specializovanými 

službami dojíždět do větších center v rámci nebo i mimo mikroregion. 

V rámci priority 3 je také řešena problematika kvalitního životního prostředí jako dalšího z atributů 

úspěšného ho, trvale se rozvíjejícího regionu. Opatření v rámci této oblasti se soustřeďují na ochranu 

jednotlivých složek životního prostředí, posilování osobní zodpovědnosti obyvatel za životní prostředí 

a ochranu před vlivem přírodních katastrof na území. Významnou součástí priority 3 je také podpora 

společného postupu při řízení odpadového hospodářství v rámci mikroregionu, jakožto vhodné 

platformy pro koordinovaný postup. 

 

  

Priorita 3: 

Rozvoj technické infrastruktury, dopravní dostupnosti a kvality 
životního prostředí v mikroregionu

Rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení napojení obcí na 
páteřní dopravní síť

Rozvoj napojení obcí na veřejnou dopravu a podpora 
multimodality v dopravě

Rozvoj inženýrských sítí a podpora energetické efektivity

Ochrana a rozvoj životního prostředí v Mikroregionu

Rozvoj efektivity odpadového hospodářství
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Opatření 3.1: Rozvoj dopravní infrastruktury a zlepšení napojení obcí na páteřní dopravní síť 

Cíl opatření 

 Zajistit dobrou dostupnost obcí mikroregionu a zlepšit kvalitu dopravní infrastruktury 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Rozvojovými cíli mikroregionu jsou zvýšení rezidenční atraktivity a podpora příležitostí pro podnikání. Pro oba 

tyto cíle je nezbytné zajistit dobrou dopravní napojení, obslužnost veřejnou dopravou a zajistit vysokou kvalitu 

dopravních komunikací. Zanedbáním této složky naopak hrozí odchod podnikatelských subjektů i obyvatel 

z mikroregionu. V rámci opatření je akcentován společný postup obcí mikroregionu v prosazování úprav a 

zkapacitnění klíčových dopravních tahů, dále zvyšování bezpečnosti provozu odstraňováním bodových závad a 

rozvoj vlastní sítě místních komunikací a chodníků v souladu s požadavky na bezpečnost a bezbariérovost. 

Aktivity 

3.1.1 Podpora rozvoje silniční sítě vyššího řádu v regionu a modernizace nevyhovujících úseků silnic I., II. a 

III. třídy („měkké“ aktivity zaměřené především vůči vlastníkům infrastruktury – Kraj Vysočina, ŘSD) – 

s důrazem na odstraňování závad 

3.1.2 Podpora rozvoje severo-jižního propojení regionu a jeho napojení na Rakousko (silnice II/406) 

3.1.3 Podpora rozvoje silnice I/23 jako alternativy k dálnici D1 

3.1.4 Řešení bodových závad a nebezpečných úseků komunikací 

3.1.5 Modernizace a budování sítě místních komunikací a chodníků 

3.1.6 Podpora dalších opatření na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

3.1.7 Podpora zachování a rozvoje napojení regionu na železniční síť a investic do kvality železniční sítě 
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Opatření 3.2: Rozvoj napojení obcí na veřejnou dopravu a podpora multimodality v dopravě 

Cíl opatření 

Zvýšení podílu obyvatel využívajících veřejnou či bezmotorovou dopravu pro realizaci dopravních cest 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se zaměřuje na podporu a rozvoj veřejné dopravy jako ekonomicky a ekologicky výhodného systému 

dopravy obyvatel regionu, který umožnuje realizaci cest i pro osoby, které z různých důvodů nemohu či nechtějí 

využívat osobní automobilové či jiné individuální dopravy. 

 Opatření tak ve svých aktivitách reaguje na požadavky organizaci spojů čas a počet), dobré časové návaznosti, 

pohodlí dopravních prostředků a kvalitu doprovodné infrastruktury a v neposlední řadě také na propojování 

různých typů dopravy. 

Součástí opatření 3.2 je také důraz na rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu jako zajímavé možnosti rozvoje 

multimodální dopravy, tedy kombinace jízdního kola s dalšími prostředky (autobus, vlak apod.). 

Aktivity 

3.2.1 Podpora optimalizace sytému veřejné dopravy v regionu s ohledem na dopravní potřeby obyvatel, 

dopravní přípoje, atd.  

3.2.2 Podpora rozvoje a modernizace doprovodné infrastruktury veřejné dopravy (zastávky a stanice, 

mobiliář, atd.) 

3.2.3 Podpora investičních i neinvestičních opatření na propojování jednotlivých dopravních módů (záchytná 

parkoviště, dopravní terminály, optimalizace jízdních řádů, doprovodná infrastruktura pro propojování 

veřejné dopravy s cyklodopravou, atd.) 

3.2.4 Rozvoj infrastruktury pro cyklodopravu v regionu s důrazem na bezpečnost cyklistů 

3.2.5 Podpora dalších projektů na rozvoj alternativních typů dopravy 
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Opatření 3.3: Rozvoj inženýrských sítí a podpora energetické efektivity 

Cíl opatření 

Zajistit dostupnost, vysokou kvalitu a dostatečnou kapacitu inženýrských sítí a snižovat energetickou náročnost 

veřejné infrastruktury 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Pro rozvoje rezidenční funkce i podnikání v mikroregionu je nezbytné poskytnout soukromým osobám i 

podnikatelským subjektům kvalitní inženýrské cítě, jako jsou vodohospodářské sítě, elektrické sítě, 

telekomunikační sítě atd. Vzhledem ke snaze o trvale udržitelný rozvoj území je také při všech zásazích do 

inženýrských sítí třeba uplatňovat princip zvyšování energetické efektivity navrhovaných a realizovaných řešení. 

Snaha o snižování energetické náročnosti se pak přirozeně také projevuje při rekonstrukci veřejných budov a 

veřejných prostranství. 

Aktivity 

3.3.1 Obnova, rekonstrukce a budování vodních zdrojů 

3.3.2 Modernizace a rozvoj kanalizační a vodovodní sítě 

3.3.3 Modernizace a rozvoj energetických distribučních sítí v regionu a dalších inženýrských sítí 

3.3.4 Rozvoj napojení obcí regionu na zařízení pro čištění odpadních vod a jejich modernizace 

3.3.5 Budování a rozvoj telekomunikačních sítí a napojení obyvatel regionu k internetu 

3.3.6 Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení (s důrazem na energetickou efektivitu) 

3.3.7 Zvyšování energetické efektivity veřejných budov 
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Opatření 3.4: Ochrana a rozvoj životního prostředí v Mikroregionu 

Cíl opatření 

 Chránit a zvyšovat kvalitu životního prostředí v mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jednou z největších deviz života v regionu, oceňovaných jeho obyvateli, je životní prostředí a atraktivní okolí 

obcí mikroregionu. Je patrné, že pro obyvatele je kvalita životního prostředí významnou charakteristikou 

hodnocení atraktivity regionu jako místa pro život. V souvislosti se strategickým cílem 1 rozvoje rezidenční 

funkce mikroregionu tak je zřejmé, že ochrana a růst kvality životního prostředí je významnou součástí strategie 

rozvoje mikroregionu. 

V rámci tohoto opatření je kladen důraz nejen na ochranu jednotlivých složek životního prostředí (půda, 

ovzduší, voda), ale také ne rozvoj veřejných prostranství, osvětovou činnost a realizaci protipovodňových 

opatření. 

Aktivity 

3.4.1 Podpora udržitelného hospodaření s půdou v regionu 

3.4.2 Údržba a rozvoj veřejné zeleně v intravilánu i v otevřené krajině (stromořadí, atd.) 

3.4.3 Zvyšování estetické a funkční hodnoty veřejných prostranství 

3.4.4 Iniciace a podpora realizace pozemkových úprav, včetně navržených plánu společných zařízení 

3.4.5 Ochrana prvků ekologické stability v území a jejich rozvoj 

3.4.6 Podpora a rozvoj osvětové činnosti v oblasti osobní zodpovědnosti za kvalitu životního prostředí 

3.4.7 Podpora iniciativ a osvěty na ekologizaci lokálních zdrojů tepla 

3.4.8 Revitalizace vodních toků a vodních ploch 

3.4.9 Realizace protipovodňových opatření a zvyšování retenční schopnosti krajiny 
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Opatření 3.5: Rozvoj efektivity odpadového hospodářství 

Cíl opatření 

 Zvýšit efektivitu odpadového hospodářství a snížit ekologickou zátěž spojenou s ukládáním odpadů 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 3.5 se váže především ke strategickému cíli 1, který je zaměřen na rozvoj rezidenční funkce 

mikroregionu. Nakládání s odpady je jedním z aspektů, který má vliv na kvalitu veřejných prostor i životního 

prostředí, což jsou charakteristiky ovlivňující rezidenční atraktivitu.  

Koordinací a společným řešením odpadového hospodářství lze také ušetřit část finančních prostředků, které 

mohou být dále využity pro jiné účely v rámci rozvoje kvality života v mikroregionu. 

Aktivity 

3.5.1 Koordinace odpadového hospodářství napříč obcemi regionu a vytvoření společné koncepce 

odpadového hospodářství 

3.5.2 Podpora a rozvoj osvětové činnosti v oblasti sběru a třídění odpadu 

3.5.3 Investice do technického zabezpečení sběru komunálního a tříděného odpadu (řešení sběrných míst, 

nákup a obnova kontejnerů apod.) 

 

 

 

 


