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ANALYTICKÝ PROFIL MĚSTA 
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1 Obecná charakteristika 
Město Třešť je městem menší velikosti ležícím ve střední části Kraje Vysočina, jihozápadně od 
nedalekého krajského města Jihlavy. Se svými 5 812 obyvateli (31. 12. 2013) se město Třešť řadí na 
13. místo ze všech obcí Kraje Vysočina podle počtu obyvatel.  První písemné zmínky o existenci 
osídlení ve městě pochází z roku 1349, status města získala Třešť v roce 1901.  

Obrázek 1: Obecná poloha města Třešť v rámci České republiky 

 
Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Geomorfologicky náleží město Třešť do Česko-moravské subprovincie, oblasti Českomoravská 
vrchovina, celku Křižanovská vrchovina, jejíž nejvyšší bod, Velký Špičák (734 m n. m.) leží 
severovýchodně od města ve vzdálenosti pouhé 3 km. Samotné katastrální území města Třešť se 
rozkládá v nadmořských výškách mezi 540 m n. m. (úroveň Třešťského potoka) a 666 m n. m. 
(Šibeniční vrch). 

Město vešlo ve známost nejen díky tradici výroby betlémů, ale také díky historii spjaté s židovskou 
náboženskou tradicí, která je ve města stále patrná díky zachovalým historickým památkám, jako je 
synagoga nebo židovský hřbitov. V roce 1995 (22. září) bylo vyhlášeno centrum města za Městskou 
památkovou zónu, především díky stavbám pocházejícím z období renesance a baroka. Dominantami 
města jsou původně renesanční, později barokně přestavěný zámek a kostely sv. Kateřiny Sienské a 
sv. Martina.  

Území města Třešť o rozloze 4 696 ha se dělí na čtyři místní části: Buková, Čenkov,  Salavice a Třešť. 
Největší podíl půdy katastru města pokrývají lesy, jedná se přibližně o polovinu celé plochy Třeště 
(2 135 ha). Pro zemědělské účely je využívána plocha o rozloze 2 020 ha, z čehož 1 545 ha slouží 
k rostlinné výrobě (32 % orné půdy z celkové rozlohy katastru) a 388 ha k výrobě zemědělské (trvale 
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travnaté plochy). Přibližně 2,8 % katastru města připadají na vodní plochy (134 ha). Město samotné i 
s místními částmi zabírají 69 ha (přibližně 1,4 % rozlohy katastrálního území města Třeště). 

Obrázek 2: Místní části a jejich základní sídelní jednotky města Třešť v roce 2014 

 

Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Podle Strategie regionálního rozvoje České republiky patří město mezi území Rozvojová území. Díky 
blízkosti krajského města Jihlavy je pak zařazeno území města jak zázemí sídelní aglomerace 
krajského města. Sídelní aglomerace (území s koncentrací 100 000 – 300 000 obyvatel) jsou Strategií 
charakterizována následovně: Jedná se o aglomerace, jejichž jádry jsou zbývající krajská města. Tato 
centra jsou se svým zázemím poměrně intenzivně propojena hospodářsky, infrastrukturně, dojížďkou 
za prací a službami. Na druhé straně jsou zde u většiny sídelních aglomerací patrné výraznější rozdíly 
mezi jejich centry z hlediska charakteru osídlení i ekonomické základny. Některé aglomerace patří 
mezi významná dynamicky se rozvíjející růstová centra, jiné se naopak vyznačují koncentrací 
problémových socioekonomických charakteristik, řada z nich však zaujímá z hlediska rozvojových 
impulsů neutrální pozici. Rozvojová území lze charakterizovat jako vysoce urbanizovaná území, v nichž 
prioritně budou převažovat problémy a předpoklady spojené s urbánním rozvojem. 
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2 Demografická charakteristika 

2.1 Vývoj počtu obyvatel 
Město Třešť mělo k 31. 12. 2013 podle údajů Českého statistického úřadu 5 812 obyvatel. Na začátku 
sledovaného období, v roce 1990, žilo ve městě o 600 obyvatel více. V následující tabulce je zachycen 
vývoj počtu obyvatel města od roku 1990, na kterém je patrný pozvolný trend úbytku počtu obyvatel 
v posledních 20 letech. Výrazný pokles počtu obyvatel v roce 1992 je dán administrativními změnami 
– tedy odtržením některých částí Třeště a jejich osamostatněním.  

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

V grafu 2 jsou zachyceny počty obyvatel jednotlivých místních částí města Třešť v roce 2011. Největší 
částí města je místní část Třešť, která čítá více než 5 400 obyvatel (přibližně 94 % obyvatel města). 
Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 žilo v místní části Buková pouze 83 obyvatel, což 
z ní činí nejméně početnou místní část.  
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Graf 2: Počet obyvatel jednotlivých místních částí města Třešť v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel města Třešť 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, kdy se tento trend 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. Výjimkou je rok 2009, 
kdy se přirozený přírůstek pohyboval na hodnotě 39, zatímco migrační přírůstek na hodnotě -15. 
Vývoj celkového přírůstku je v případě města Třešť značně rozkolísaný. Během prvních let 
sledovaného období se celkový přírůstek obyvatel pohyboval v kladných číslech, především díky silné 
migraci. Po prvních letech následuje propad celkového přírůstku (ten se pohyboval v záporných 
číslech až do roku 2007). V současnosti se celkový přírůstek pohybuje na hodnotě 7. 

Ochota migrovat je v České republice obecně nízká a lidé často preferují dojíždění (i na větší 
vzdálenosti) než změnu místa bydliště. Podíváme-li se zvlášť na migrační sladko města a jeho vývoj od 
roku 1990 do roku 2013, vidíme dvě období migračního zisku města, a to v období let 1995-1997 a 
v období let 2001-2002. V ostatních letech město migračně více či méně ztrácelo své obyvatelstvo.  
Kladné migrační saldo bylo zaznamenáno také v posledním roce (2013), ale teprve budoucnost ukáže, 
zda se jedná o výjimku, nebo nástup nového trendu. 

Lze usuzovat, že převažující odchod obyvatelstva z města ve sledovaném období je spojen 
s restrukturalizací hospodářství po roce 1989, ztrátou pracovních míst v tradičních výrobních 
odvětvích, spolu s působením silného atrakčního potenciálu města Jihlava, které generuje pracovní 
místa zejména pro kvalifikovanou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu.  
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Graf 3: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva v letech 2000-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Graf 4: Migrační saldo města Třešť v letech 1990-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.2 Vývoj porodnosti 
Vývoj počtu narozených dětí ve městě Třešť mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 6. V prvním roce 
sledovaného období se narodilo téměř 60 dětí, následující roky zaznamenáváme nárůst až do roku 
1996 (70 narozených dětí). Tento růst je vystřídán propadem v roce 1997, který netrvá příliš dlouho a 
další vývoj tohoto ukazatele má velké meziroční výkyvy. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují počet 
narozených dětí, v případě města Třešť se projevují zejména:    

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

http://www.czso.cz/
http://www.czso.cz/
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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. 

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

• Vliv 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. 

Celkový vývoj tohoto ukazatele lze hodnotit jako relativně pozitivní, při proložení počtu narozených 
křivkou trendu je hodnota téměř stabilní a nedochází k žádným velkým změnám.   

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

Druhým ukazatelem, který je zaznamenán v grafu, je hrubá míra porodnosti1. Ta udává, kolik se 
v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel daného území. Tato křivka téměř kopíruje 
trend počtu narozených dětí, je zde patrný nárůst do roku 1996, následně pokles hodnoty hrubé míry 
porodnosti a v dalším vývoji je zřejmá rozkolísanost ukazatele. Na počátku sledovaného období se 
hrubá míra porodnosti pohybovala nad hodnotou 10 ‰, v roce 2009 tuto hodnu předčila (přibližně 
13 ‰), v současnosti je ovšem hrubá míra porodnosti na 9,12 ‰. 

Ve srovnání hrubé míry porodnosti s celorepublikovým i krajským průměrem se město Třešť 
pohybuje nad touto úrovní, až na malé skokové výjimky. Mezi velkými městy Regionu Renesance byl 
počáteční vývoj hrubé míry porodnosti ojedinělý, nakonec ovšem došlo k postupnému přiblížení 

                                                        
1 Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31.12. daného sledovaného roku 
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vývoji ostatním městům, kdy od nového století docházelo k mírnému nárůstu ukazatele. 
V současnosti se město Třešť řadí spíše k městům s průměrným vývojem dané charakteristiky a 
například stejně jako město Dačice, Třešť zaznamenala v roce 2013 pokles hrubé míry porodnosti. 

Graf 6: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) ve městě Třešť s hodnotami ukazatele pro Region 
Renesance a vyšší územní jednotky v letech 1993-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.3 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 
Struktura obyvatel města podle pohlaví kopíruje obecnou strukturu typickou pro celou populaci 
České republiky. To znamená, že ve věkové skupině 0-14 let mírně převažuje počet chlapců, což 
souvisí s vyšším podílem narozených chlapců (v ČR počet chlapců z 1 000 narozených nepatrně kolísá 
kolem konstanty 515, podíl dívek kolem konstanty 485). V produktivním věku se poměr mužů a žen 
v populaci vyrovnává a s postupně vyššími věkovými kategoriemi začínají převažovat ženy. Tento 
trend je patrný i v grafu 8, kde je patrná mírná převaha podílu mužů ve věku 0-14 let a naopak značná 
převaha podílu žen v poproduktivním věku (58,6 %). Tato situace je způsobena nižší nadějí dožití u 
mužů ve srovnání s nadějí dožití žen. V roce 2013 se naděje dožití u mužů odhadovala na 75,23 let, 
zatímco u žen byla naděje dožití na hodnotě 81,13 let. 

Tabulka 1: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 
věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 

0-14 463 394 8 

15-65 2 008 1 922 3 

65+ 424 601 1 025 
Zdroj: ČSÚ, 2014 

Věková struktura obyvatelstva města Třešť je v současné době z hlediska podílu produktivní složky 
obyvatelstva příznivá. Zhruba 70 % obyvatel je aktuálně v produktivním věku. Vzhledem k nízkému 
podílu předproduktivní složky obyvatelstva a trendu nárůstu indexu stáří se však do budoucna 
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očekává nárůst podílu poproduktivní složky obyvatelstva (ve věku nad 65 let) a tedy zhoršení věkové 
struktury obyvatelstva ve směru nárůstu podílu závislé složky (před- a po-produktivní složky 
obyvatelstva). 

Graf 7: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Ve věkové struktuře obyvatelstva města Třešť došlo v uplynulých 20 letech ke změnám, které sledují 
obecný trend vývoje platný pro celou republiku. Graf 8 detailně zobrazuje vývoj počtu obyvatel města 
ve třech hlavních věkových skupinách podle pohlaví mezi roky 2000 a 2013. Z něj je patrný postupný 
pokles absolutních počtů obyvatel v předproduktivní a produktivní složce u obou pohlaví, naopak 
můžeme sledovat nárůst absolutního počtu obyvatel v poproduktivní složce, taktéž shodně u obou 
pohlaví, přičemž tento nárůst se projevil s větší intenzitou zejména v druhé polovině sledovaného 
období. 

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

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

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

M 0-14 Ž 0-14 M 15-64 Ž 15-64 M 65+ Ž 65+
 

Zdroj: ČSÚ, 2014 
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Největší změna se projevila v předproduktivní složce, kdy mezi roky 1991 a 2011 došlo k úbytku 
obyvatel ve věkové kategorii do 14 let přibližně o 8 p.b. Tento propad je částečně vyrovnán nárůstem 
obyvatel v produktivní složce. Taktéž v kategorii poproduktivní došlo ke zvýšení počtu obyvatel a to o 
4 p.b. Nicméně je na vývoji věkové struktury patrné, že dochází k nárůstu počtu obyvatel 
v poproduktivním věku na úkor předproduktivní složky obyvatel. Můžeme předpokládat, že tento 
trend bude pokračovat a ve výsledku to bude mít negativní dopad na produktivní skupinu obyvatel, 
ve smyslu ekonomické i společenské zátěže kladené na tuto skupinu obyvatel. 

Srovnáme-li věkovou strukturu obyvatel města Třešť s hierarchicky vyššími územními celky, je patrné, 
že město má již v současnosti vyšší podíl poproduktivní složky, než průměrné podíly obyvatel ve věku 
65+ v České republice. Rozdíl činní pouze 0,2 procentního bodu v případě České republiky.  Naopak je 
patrná mírná převaha obyvatel města ve věku 0-14 let, oproti celorepublikovým průměrům, stejně 
tak i u složky obyvatel v produktivním věku.  

Ve srovnání s průměrnými hodnotami Kraje Vysočina pak vyznívá věková struktura města Třešť o 
něco lépe díky nižšímu podílu poproduktivní složky a vyššímu podílu složky produktivní. 

Graf 9: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 – podíly věkových skupin (%) a srovnání 
s Krajem Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 1991, 2001 a 2011 

Srovnání věkových struktur obyvatel v jednotlivých místních částech města Třešť, respektive jejich 
podíly, zobrazuje graf 10. Největší zastoupení předproduktivní složky obyvatel má místní část Salavice 
(přibližně 23 %), naopak nejméně dětí a mládeže ve věku 0-14 let žije v  části Čenkov (pouze 9,2 %). 
Největší podíl obyvatel starších 65 let vykazuje Buková (téměř 23 %), naopak nejméně obyvatel 
v poproduktivním věku žije v samotném městě Třešť (15,7 %). Produktivní složka obyvatel je přibližně 
stejně zastoupena v části Třešť a Čenkov (70,1 a 73,9 %) a taktéž v části Salavice a Buková (59,3 % a 
55,4 %). 
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Graf 10: Věková struktura obyvatel města Třešť v místních částech v roce 2011 – podíly věkových skupin (%) 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto 
případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost 
indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak 
převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v 
populaci. Pro město Třešť byla v roce 2011 hodnota indexu stáří 111,1, což je nadprůměrně vysoká 
hodnota ve srovnání s průměrnou hodnotou indexu stáří pro Mikroregion Třešťsko i pro Českou 
republiku. Naopak se jedná o hodnotu nižší než index stáří Kraje Vysočina ve sledovaném roce. 

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

území 1991 2001 2011 

Třešť 52,8 75,3 111,1 

Mikroregion Třešťsko 60,2 79,4 101,9 

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, SLDB 2011 

Na začátku sledovaného období se hodnota indexu stáří pohybovala na úrovni 52,8, tedy značně pod 
hranicí 100 bodů. V roce 2001 se hodnota indexu zvýšila přibližně o 50 %, nicméně stále převažovala 
předproduktivní složka obyvatel. Od roku 2001 si lze povšimnou razantnějšího nárůstu hodnoty 
indexu, který v roce 2011 byl více než dvojnásobný oproti původní hodnotě v roce 1991. Dle dat ze 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 se v roce 2011 situace změnila a lidé v poproduktivním věku dominují 
(hodnota indexu stáří 111,1). Město Třešť se na počátku 90. let dvacátého století řadilo k městům 
s vyšší hodnotou indexu, na konci sledovaného období se ovšem řadí spíše k průměrným.  
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Graf 11: Srovnání vývoje indexu stáří ve městě Třešť s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

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

Podle grafu č. 12 a 13 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel města Třešť vykazuje řadu 
společných rysů s věkovou pyramidou Kraje Vysočina, respektive s věkovou pyramidou České 
republiky. Pokles počtu nově narozených obyvatel na počátku 30. let 20. století spojený 
s hospodářskou krizí můžeme pozorovat u všech pyramid výrazným zúžením na jejich samotném 
vrcholu (způsobené samozřejmě v nejvyšší míře vymíráním této kohorty v důsledku vysokého věku, 
ale zároveň i absolutně nižšími počty obyvatel v těchto kohortách).  Následně je na všech třech 
územích patrný postupný nárůst obyvatel vrcholící v období konce druhé světové války a 
normalizace.  

Druhá vlna nárůstu počtu obyvatel je patrná na generaci dnešních třicátníků až čtyřicátníků. Jedná se 
o tzv. Husákovy děti, tedy silnou generaci 70. let minulého století. Na věkové pyramidě města je 
patrné, že nárůst nebyl tak veliký, jako u pyramid znázorňujících vyšší územní celky. Pyramida města 
Třešť naopak vykazuje ještě jednu vlnu nárůstu z přelomu osmdesátých a devadesátých let, která je 
netypická při srovnání s Českou republikou a Krajem Vysočina, pro které byl typický pokles až do 
začátku tohoto století. 

Méně výrazné výše zmíněné nárůstové vlny se projevují nyní na tvaru základny pyramidy města, 
která má v posledních letech vyrovnaný tvar (nezužuje se, ani nerozšiřuje) oproti rozšiřující se 
základně věkových pyramid České republiky a Kraje Vysočina, kde se promítá zvýšení porodnosti 
právě nástupem siných ročníků 70. let do reprodukčního věku. Lze předpokládat, že stabilní tvar 
základy věkové pyramidy u města Třešť bude v dalších letech zachován vzhledem k nástupu silnější 
generace z přelomu 80. a 90. let do reprodukčního věku. 
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Graf 12: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Třešť ve srovnání s Krajem Vysočina 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Poznámka: data za území města Třešť dostupná k 26. 3. 2011, k území Kraje Vysočina k 31. 12. 2011 

 

Graf 13: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Třešť ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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Z grafu č. 14 je patrné, že ve všech částech města Třešť (mimo místní část Salavice) mírně převažuje 
podíl žen. Tato skutečnost je dána především obecným trendem převahy ženského pohlaví ve vyšších 
věkových skupinách (viz výše) v souvislosti se stavem věkové struktury města, kdy je patrná převaha 
starších obyvatel (poproduktivní a vyšších věkové skupiny produktivní složky) nad mladšími obyvateli 
města. 

Graf 14: Struktura obyvatelstva podle pohlaví v  místních částech města Třešť v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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2.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 
Ve městě Třešť bylo k poslednímu Sčítání lidu, domů a bytů evidováno 4 790 obyvatel ve věku nad 
15 let, u nichž bylo zjišťováno nejvyšší dosažené vzdělání. Výsledky tohoto zjišťování jsou zobrazeny 
v grafu 16 a srovnání s jinými územními jednotkami pak v tabulce 3. Zajímavý je nadprůměrně vysoký 
podíl obyvatel s vyučením a středním odborným vzděláním bez maturity. Tato informace je zajímavá 
zejména v souvislosti s trhem práce a nabídkou pracovní síly právě s tímto stupněm vzdělání. 

 

Graf 15: Struktura obyvatelstva města Třešť podle vzdělání (2011) 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Na vývoji struktury obyvatelstva podle vzdělání jsou patrné změny, které víceméně sledují obecný 
trend. Jak je z grafu 16 patrné, dochází ve velké míře k poklesu obyvatel pouze se základním 
vzděláním (přibližně o polovinu), naopak vzdělanostní kategorie od středoškolské s maturitou výše si 
připisují nárůst (v rozsahu 4 – 7 p.b.) podílu obyvatel. Zajímavým vývojem prošla kategorie vyučení a 
střední odborné bez maturity, kdy za první 10 let (mezidobí 1991 – 2001) došlo k nárůstu hodnoty, za 
dalších 10 let (mezidobí 2001-2011) ovšem došlo k poklesu a to až pod původní úroveň.  
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Graf 16: Struktura obyvatelstva města Třešť podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 – relativní podíly (%) a 
srovnání s Krajem Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 1991, 2001 a 2011 

 Srovnáme-li vzdělanostní strukturu obyvatel města Třešť s vyššími územními celky, zjistíme, že město 
má nadprůměrný podíl obyvatel se stupněm vzdělání vyučený a středoškolsky vzdělaný bez maturity 
a se vzděláním vyšším odborným. Město dosahuje průměrných celorepublikových i krajských hodnot 
podílů středoškolsky vzdělaných osob a naopak podíl vysokoškolsky vzdělaných je podprůměrný. 
Podíl osob s vysokoškolským titulem je o 1,3 p.b. nižší, než v případě krajského průměru, a o 4,3 p.b. 
v případě celorepublikového průměru. 

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

Třešť 0,3 18,1 41,8 27,1 4,6 8,2 
Mikroregion 
Třešťsko 0,3 19,8 38,5 27,4 4,4 9,6 

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

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

ČR 0,5 18,6 34,8 28,6 4,3 13,2 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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3 Ekonomická charakteristika města 
Ve městě Třešť se podle údajů Českého statistického úřadu nacházelo k 31. 12. 2013 celkem  1 115 
registrovaných ekonomických subjektů, z toho 647 subjektů se zjištěnou aktivitou. Níže uvedený graf 
porovnává vývoj celkového počtu ekonomických subjektů v obci Třešť. Do grafu jsou zanesena 
veškerá dostupná historická data, která jsou k dispozici v databázi Českého statistického úřadu.  
V rámci zlepšení vypovídající hodnoty této části jsou v grafu uvedeny i subjekty, u kterých byla ve 
sledovaném roce zjištěna podnikatelská aktivita. Tímto postupem lze ze sledovaného vzorku vyloučit 
ty podnikatelské subjekty, které žádnou ekonomickou činnost nevykazují a jejich uvedením by 
ekonomickou sílu regionu zkreslovaly. 

Ve sledovaném období  2009-2013 je patrný vzrůstající trend jak registrovaných subjektů, tak i 
subjektů se zjištěnou aktivitou. Data u subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2009 nejsou na 
statistickém úřadě dostupná, z tohoto důvodu je hodnota tohoto ukazatele nulová. 

Ve sledovaném období dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových 
registrovaných subjektech 57 %. 

Graf 17: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Třešť 
v letech 2009-2012 
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 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Struktura jednotlivých ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle typu ekonomické činnosti je 
zobrazena v grafu 18. Pro graf byly použity aktuální údaje ekonomických subjektů podle odvětví (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 velkoobchodu a 
maloobchodu následovaného průmyslem. V oblasti průmyslu tvoří více než 95 % (celkem 80 subjektů 
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z 84) z celkového počtu zpracovatelský průmysl. Ostatní sektory jako jsou například: těžba a dobývání 
nebo zásobování vodou, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla jsou zastoupeny minimálně.  

V sekci „ostatní“ jsou uvedeny ty subjekty, jejichž celkový počet nedosáhl 3 % z celkového počtu 
subjektů ve sledovaném období a obci. 

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

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tabulka 4: Podnikatelské subjekty v Třešti podle typu právní formy v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 1 

Obchodní společnosti - počet subjektů 63 

Družstevní organizace - počet subjektů 3 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 769 

Svobodná povolání - počet subjektů 132 

Ostatní právní formy - počet subjektů 124 

Jiné 23 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 5: Srovnání míry podnikatelské aktivity ve městě Třešť s vyššími územně-správní mi jednotkami v roce 
2013 

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 

Třešť 5 812 1 115 191 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Regionální informační servis, www.risy.cz, počet obyvatel a ekonomických subjektů k 31. 3. 2014 
 
 
 

7%

13%

13%

16%

3%3%

2%

7%1%

11%

1%

1%
2% 3%

3%
10%

5%

Zemědělství
Průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
nezjištěno

http://www.czso.cz/
http://www.risy.cz/


 

 
26 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty v Třešti podle počtu zaměstnanců v roce 2013 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 422 

Počet subjekty s 1-9 zaměstnanců- mikropodniky 79 

Počet subjekty s 10 - 49 zaměstnanců- malé podniky 15 

Počet subjekty s 50 - 249 zaměstnanců- střední podniky 9 

Počet subjekty s >249 zaměstnanců- velké podniky 0 

Neuvedeno 590 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz, Registr ekonomických subjektů 
 
Tabulka 7: Ekonomické subjekty s nejvyšším počtem zaměstnanců a sídlem Třešti 

název ekonomického subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti kategorie počtu 
zaměstnanců 

VÝVOJ, oděvní družstvo v Třešti Družstvo Výroba ostatních svrchních oděvů   200-249 

Podzimek a synové s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výstavba bytových a nebytových 
budov  200-249 

PEZAG Machining a.s. Akciová společnost  Výroba ostatních kovodělných 
výrobků j. n. 100-199 

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

Střední odborná škola a Střední 
odborné učiliště Třešť Příspěvková organizace Střední odborné vzdělávání na 

učilištích 50-99 

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

KOOL Trading, spol. s r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výroba strojů pro těžbu, dobývání 
a stavebnictví 50-99 

Mateřská škola Třešť, 
příspěvková organizace Příspěvková organizace Předškolní vzdělávání 25-49 

Roman Caha 

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

Stravování v restauracích, u 
stánků a v mobilních zařízeních 25-49 

Dřevovýroba Podzimek s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Obkládání stěn a pokládání 
podlahových krytin 25-49 

Technické služby Třešť, spol. s 
r.o. 

Společnost s ručením 
omezeným 

Shromažďování, úprava a rozvod 
vody 25-49 

Amplus pro Object s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výroba kancelářského nábytku a 
zařízení obchodů   25-49 

Strojírny Podzimek, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výroba kovových konstrukcí a 
jejich dílů 25-49 

CARGO SAFETY, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Silniční nákladní doprava 20-24 

PEZAG Aluminium Castings, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

statní profesní, vědecké a 
technické činnosti  20-24 

Základní umělecká škola Třešť Příspěvková organizace Umělecké vzdělávání 10-19 
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název ekonomického subjektu typ ekonomického subjektu oblast činnosti kategorie počtu 
zaměstnanců 

Základní škola a Mateřská škola 
Růžená, příspěvková organizace Příspěvková organizace Základní vzdělávání na druhém 

stupni základních škol 10-19 

JEDNOTA, spotřební družstvo v 
Třešti, v likvidaci Družstvo 

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

10-19 

Reklamní potisk, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Tisk ostatní, kromě novin      10-19 

Josef Máca 

Fyzická osoba podnikající dle 
živnostenského zákona 
nezapsaná v obchodním 
rejstříku   

Dobývání kamene pro výtvarné 
nebo stavební účely, vápence, 
sádrovce, křídy a břidlice 

10-19 

Har-Li družstvo Družstvo Výstavba bytových a nebytových 
budov  10-19 

Drastich, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Těžba dřeva 10-19 

Zdroj: ČSÚ – Registr ekonomických subjektů, 2014 

Největším zaměstnavatelem v obci Třešť je oděvní družstvo VÝVOJ. Oděvní družstvo se zabývá 
výrobou oděvů a patří mezi přední výrobce oděvů v ČR a EU, své produkty exportuje nejenom do 
zemí EU, ale i do Kuvajtu, nebo Vatikánu. Do Vatikánu dodávají šaty pro Švýcarskou gardu. Dalším 
významným zaměstnavatelem v obci je seskupení společností Podzimek. Toto seskupení společně 
zaměstnává přes 220 zaměstnanců v oblastech zasahujících do sektoru dřevovýroby, strojírenství a 
stavebnictví. Poslední zmíněná oblast je také nejstarší a navazuje na více než stoletou tradici svého 
působení společnosti v regionu. Velmi velkým a významným zaměstnavatelem ve městě je i Střední 
odborná škola a střední odborné učiliště Třešť. 

Město Třešť má připravenou průmyslovou zónu o ploše 93 000 m2, nacházející se v severní části 
zastavěného území města.  

Obrázek 3: Plánovaná výstavba průmyslové zóny Třešť 

Zdroj: http://www.dinor.cz/ 
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4 Trh práce 

4.1 Nezaměstnanost 
Z hlediska vývoje ukazatelů nezaměstnanosti je situace ve městě Třešť dlouhodobě pozitivnější ve 
srovnání s vyššími územně-správními celky. V grafu 19 jsou zaznačeny křivky vývoje dvou ukazatelů 
úrovně nezaměstnanosti. První je míra nezaměstnanosti (MN)2, která byla sledována Ministerstvem 
práce a sociálních věcí do roku 2011. V tomto roce došlo ke změně metodiky a přistoupilo se ke 
sledování tzv. podílu nezaměstnaných osob (PNO)3. Bohužel tímto procesem vznikla mezera v časové 
řadě pro rok 2012. Z hlediska vývojových trendů lze po celé sledované období pozorovat podobný 
průběh úrovně nezaměstnanosti, kdy docházelo k poklesu nezaměstnanosti v první polovině 
minulého desetiletí a s nástupem hospodářské krize pak došlo k vzestupu nezaměstnanosti a její 
kulminaci v letech 2009 a 2010. Po tomto období opět klesá nezaměstnanost, ale jak lze pozorovat 
z grafu 19, v roce 2013 již opět zaznamenáváme nárůst nezaměstnanosti. 

Celková úroveň míry nezaměstnanosti ve městě Třešť je nižší díky blízkosti trhu práce krajského 
města a zachování většího podílu výroby po restrukturalizaci hospodářství po roce 1989. 

Podíváme-li se podrobněji na nejaktuálnější ukazatel podílu nezaměstnaných osob k 31. 3. 2014, pak 
hodnota tohoto ukazatele pro město Třešť byla 6,0 %, což je hodnota o téměř 2 p.b. nižší než krajská 
(podíl nezaměstnaných v Kraji Vysočina v roce 2013 byl 7,9 %) a více než 2 p.b. nižší než 
celorepubliková (8,2 %). Také se k tomuto datu poprvé dostává podíl nezaměstnaných osob v Kraji 
Vysočina pod celorepublikový průměr, což je obecně pozitivním signálem pro vývoj v širším okolí 
města Třešť. 

Graf 19: Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti (MN) a podílu nezaměstnaných osob (PNO) ve městě Třešť 
s  vyššími územně- správními celky v letech 2005-2013 
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2 Míra nezaměstnanosti - vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle 
3 Podíl nezaměstnaných osob - vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel 
ve stejném věku 
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Vývoj nezaměstnanosti v průběhu roku dokumentuje graf 20, ve kterém je zachycen podíl 
nezaměstnaných osob v jednotlivých měsících roku 2013. Jak je z grafu patrné, nejvyšší podíl 
nezaměstnaných osob je vázán na zimní měsíce, kdy se projevují sezónní výkyvy zaměstnanosti 
v relativně silných segmentech zemědělství a lesnictví, stavebnictví a svoji roli zde částečně sehrává 
také zaměstnanost v cestovním ruchu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob a nejmenší počet 
uchazečů o práci jsou vázány na letní a podzimní měsíce (srpen až říjen). 

Graf 20: Vývoj podílu nezaměstnaných osob a počtu uchazečů o práci v průběhu roku 2013 
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Zdroj: MěÚ Třešť, 2014 

Vývoj počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání4, míry nezaměstnanosti a počtu uchazečů na jedno 
volné pracovní místo (VPM) dokumentuje graf 21. Míra nezaměstnanosti je přepočítávána na počet 
ekonomicky aktivních obyvatel v daném období, jedná se tedy o registrovanou míru 
nezaměstnanosti5. V roce 2011 (k 31. 12) byla registrovaná míra nezaměstnanosti ve městě Třešť 
6,9 %, o práci se ucházelo celkem 209 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 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 21: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  ve městě Třešť 
v letech 2005-2011 
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

Čtvrtina těchto uchazečů byla ve věku 18-24 let, tedy absolventi škol. Přibližně 10 % uchazečů o práci 
bylo v důchodovém a předdůchodovém věku (lidé starší 55 let).  V evidenci úřadu práce delší než 12 
měsíců bylo celkem 58 uchazečů (téměř 10 % ze všech dosažitelných uchazečů). 

Tabulka 8: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Uchazeči o zaměstnání 259 245 211 

Uchazeči se zdravotním postižením 30 22 22 

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 255 240 209 

Míra nezaměstnanosti (%) 8,43 7,94 6,91 

Uchazeči na 1 volné místo 37 245 70,3 

struktura uchazečů podle 
věku 

mladiství - . . 

do 19 let 9 10 13 

20 - 24 let 48 43 39 

25 - 29 let 32 32 22 

30 - 34 let 30 34 23 

35 - 39 let 29 24 29 

40 - 44 let 27 16 19 

45 - 49 let 18 20 21 

50 - 54 let 41 36 24 

55 - 59 let 20 26 20 

60 a více let 5 4 1 

struktura uchazečů podle 
vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní 
vzdělání - - - 

základní vzdělání 40 51 43 

střední odborné vzdělání s výučním listem 135 120 113 

úplné střední vzdělání 75 62 46 
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  2009 2010 2011 

vyšší odborné vzdělání 1 1 3 

vysokoškolské vzdělání 9 11 6 

absolventi škol 28 27 25 

struktura uchazečů podle 
délky nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 82 103 85 

3 - 6 měsíců* 86 45 45 

6 - 9 měsíců* 31 16 14 

9 - 12 měsíců* 36 20 9 

12 - 24 měsíců* 17 48 30 

24 měsíců a více 7 13 28 
Zdroj: ČSÚ, www.vdb.czso.cz; *interval 3-6 měsíců znamená 3 měsíce a více a méně než 6 měsíců; 

V roce 2014 (k 31. 3. 2014) byla struktura uchazečů o zaměstnání následující: 

• Celkem se o práci ucházelo 242 osob 
o z toho 23 osob byly osoby se zdravotním postižením 
o z toho 71 uchazečů patřilo do věkové kategorie 50 a více let, tj. 29 %. 
o z toho 12 absolventů 
o z toho 39 uchazečů evidovaných na úřadu práce déle než 24 měsíců 

• Průměrný věk uchazečů o práci byl 39,8 let 
• Podíl nezaměstnaných osob - žen byl 5,4 % 
• Podíl nezaměstnaných osob – mužů byl 6,5 % 
• Podíl nezaměstnaných osob – celkem byl 6,0 % 

 

4.2 Ekonomická aktivita obyvatel 
Míra ekonomické aktivity6 ve městě Třešť dosáhla v roce 2011 hodnoty 46,6 %. Oproti 
celorepublikové míře (56,8 %) a míře pro Kraj Vysočina (56,5 %) se jedná o hodnotu nižší. Podle 
výsledků SLDB 2011 (tedy k 31. 3. 2011), bylo z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel 2 606 
zaměstnaných. V tomto počtu převažuje kategorie „zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, 
pomáhající“ s 85% zastoupením. Pracujících studentů a učňů bylo celkem 37, pracujících důchodců 95 
a žen na mateřské dovolené 52.  

Tabulka 9: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  Celkem Muži Ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 2 847 1 561 1 286 

v tom: 

zaměstnaní 2 606 1 432 1 174 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 2 103 1 126 977 

zaměstnavatelé 52 36 16 

pracující na vlastní účet 293 202 91 

ze zaměstnaných pracující studenti a učni 37 18 19 

pracující důchodci 95 45 50 

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

ženy na mateřské 
dovolené 

52 0 52 

nezaměstnaní 241 129 112 

Ekonomicky neaktivní celkem 2 733 1 169 1 564 

z toho 

nepracující důchodci 1 348 519 829 

žáci, studenti, učni 875 446 429 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 191 105 86 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve srovnání s  vyššími územními jednotkami je patrná velice malá odlišnost podílu jednotlivých 
kategorií ekonomicky aktivních obyvatel (viz tabulka 10). Město Třešť například převyšuje podíly 
mikroregionu i Regionu Renesance v kategorii pracujících studentů a učňů a žen na mateřské 
dovolené a převyšuje podíl České republiky v kategorii zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně 
činní a pomáhající. 

Tabulka 10: Podíly ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích ve městě Třešť a 
vyšších územních jednotkách v roce 2011 

území 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé, 

samostatně činní, 
pomáhající (%) 

pracující 
studenti a 
učni (%) 

pracující 
důchodci (%) 

ženy na 
mateřské 

dovolené (%) 

ekonomicky 
aktivní - 

zaměstnaní (%) 

Třešť 92,9 1,4 3,6 2,0 2 606 

Mikroregion Třešťsko 93,3 1,3 3,4 2,0 6 246 

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

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

Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580 714 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Největší zastoupení zaměstnaných lidí v roce 2011 pracovalo v odvětví průmyslu (37 %), následované 
odvětvím velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel (10 %). Tabulka 11 přináší 
srovnání podílů zaměstnanosti v jednotlivých sektorech hospodářství pro město Třešť, Kraj Vysočina 
a Českou republiku. Jsou zde patrné velké rozdíly v jednotlivých sektorech vůči krajským, ale i 
republikovým průměrům, naopak v jiných oblastech se Třešť těmto průměrům přibližuje. Například 
zaměstnanost v priméru je ve městě nižší (3,3 %), než je krajský průměr (6,3 %), ale ve srovnání 
s celorepublikovým průměr (2,7 %) se jedná o hodnotu vyšší. V oblasti terciéru se zaměstnanost více 
či méně blíží daným průměrům, především záleží na typu služeb. Relativně vysoká zaměstnanost se 
nachází v oblasti velkoobchodu a maloobchodu (10,1 %) a vzdělávání (7,2 %), kdy u obou sektorů 
dochází k převýšení celokrajských průměrů. V ostatních oblastech terciéru je však hodnota 
zaměstnanosti nižší, než je republikový průměr.  
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Tabulka 11: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství ve městě Třešť (2011) ve srovnání s Krajem 
Vysočina a Českou republikou 

 Třešť (%) Kraj Vysočina (%) Česká republika (%) 

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

průmysl 37,0 32,9 25,4 

stavebnictví 6,0 7,2 6,8 

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

doprava a skladování 3,8 5,0 5,6 

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

informační a komunikační činnosti 1,2 1,4 3,0 

peněžnictví a pojišťovnictví 1,3 1,6 2,5 

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

4,3 4,8 7,8 

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

vzdělávání 7,2 6,0 6,0 

zdravotní a sociální péče 5,1 6,4 6,5 

nezjištěno 11,3 9,2 11,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

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

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

Tabulka 12: Průměrný počet zaměstnanců na 1 ekonomický subjekt podle odvětví národního hospodářství (2011) 

sektor národního 
hospodářství  

počet EA 
zaměstnaných 

obyvatel   

počet 
ekonomických 

subjektů 

kladná korekce o 
počet 

dojíždějících  

záporná 
korekce o 

počet 
vyjíždějících  

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický 
subjekt 

zemědělství, lesnictví, 
rybářství 86 49 5 18 1,5 

průmysl 964 91 131 317 8,5 

stavebnictví 156 80 25 29 1,9 
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sektor národního 
hospodářství  

počet EA 
zaměstnaných 

obyvatel   

počet 
ekonomických 

subjektů 

kladná korekce o 
počet 

dojíždějících  

záporná 
korekce o 

počet 
vyjíždějících  

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický 
subjekt 

velkoobchod a 
maloobchod; opravy a 
údržba motorových 
vozidel 

263 123 25 62 1,8 

doprava a skladování 100 17 12 36 4,5 

ubytování, stravování a 
pohostinství 66 17     3,9 

informační a komunikační 
činnosti 31 11     2,8 

peněžnictví a 
pojišťovnictví 34 15     2,3 

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

112 93     1,2 

veřejná správa a obrana; 
povinné sociální 
zabezpečení 

119 3     39,7 

vzdělávání 187 13 45 36 15,1 

zdravotní a sociální péče 133 17 16 66 4,9 

nezjištěno 295 84     3,5 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

 
Z celkového počtu ekonomicky aktivních je přibližně 90 % obyvatel zaměstnaných (ve všech místních 
částech). Zaměstnanost v priméru (tedy v zemědělství, lesnictví a rybářství) v jednotlivých částech 
vykazuje nadprůměrné podíly ve srovnání s Českou republikou. Mimo město Třešť se u částí Buková a 
Čenkov pohybuje podíl okolo 19, respektive 18 %, u části Salavice okolo 7 %. Z tabulky 13 je patrné, 
že necelá třetina obyvatel vyjíždí za prací mimo město. 
 
Tabulka 13: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, počty zaměstnaných ve vybraných segmentech a počty 

vyjíždějících do zaměstnání mimo město místních částech města Třešť v roce 2011 

Část města/místní část Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní 

celkem 

z toho 

v zemědělství, 
lesnictví a rybářství ve službách 

vyjíždějící za 
prací 

mimo město 
Buková 39 37 7 (19%) 15 (41%) 11 (30 %) 

Čenkov 64 61 11 (18%) 19 (31%) 15 (25 %) 

Salavice 64 57 4 (7 %) 21 (37%) 24 (42 %) 

Třešť 2 680 2 451 64 (3 %) 1 050 (43 %) 772 (32 %) 

Třešť - celek 2 847 2 606 86 (3 %) 1 105 (42 %) 822 (32 %) 
Zdroj: ČSÚ, czso.cz 
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4.3 Vyjížďka a dojížďka za prací 
Z 2 847 ekonomicky aktivních obyvatel, žijících ve městě (dle SLDB 2011) jich celkem 822 vyjíždí do 
práce mimo území města Třešť. Celkem se tedy jedná o 29 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, 
které vyjíždí za prací. Cíle pracovní vyjížďky obyvatel města Třešť jsou znázorněny v kartogramu na 
obrázku 4.  

Z vyjíždějících za prací mimo město pak 45 % vyjíždí do krajského města Jihlava, kde nejčastěji pracují 
ve zpracovatelském průmyslu a dále pak ve službách. Druhou obcí, kam nejčastěji vyjíždí obyvatelé 
města Třešť za prací, je Kostelec, ve kterém se nachází významný zaměstnavatel z oblasti 
potravinářského průmyslu – Kostelecké uzeniny, a.s.  

Tabulka 14: Počet vyjíždějících za zaměstnáním z města Třešť do jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém vyjíždějící 
pracují (2011) 
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Batelov 3 0 21 0 0 0 0 1 1 0 26 

Brno 0 0 2 0 0 0 0 2 2 1 7 

Hodice 10 0 16 0 0 2 2 0 3 0 33 

Jihlava 1 0 183 1 2 17 50 27 25 60 366 

Kostelec 0 0 85 0 0 4 4 1 0 0 94 

Praha 0 0 2 1 0 2 2 0 1 3 11 

Telč 4 0 2 1 0 4 4 5 4 2 26 

České Budějovice 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

celkem 18 0 311 4 2 29 62 36 36 66 564 

podíl na celku (%) 3,2 0,0 55,1 0,7 0,4 5,1 11,0 6,4 6,4 11,7 100,0 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob 
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Obrázek 4: Vyjížďka obyvatel za prací z města Třešť, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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Naopak do města Třešť podle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 dojíždělo za prací 428 osob. Saldo 
dojížďky je tedy pro město záporné a činí -394 dojíždějících7. Nejsilnější proudy dojížďky do města 
Třešť jsou generovány z obcí Batelov, Telč a Hodice, kde jsou obyvatelé těchto obcí nejvíce 
zaměstnání ve zpracovatelském průmyslu v Třešti. Nejvýznamnější zdrojové obce dojížďky do města 
Třešť znázorňuje kartogram na obrázku 5. 

 

Tabulka 15: Počet dojíždějících za zaměstnáním do města Třešť z jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém dojíždějící 
pracují (2011) 

ob
ec

 d
oj

íž
ďk

y 

ze
m

ěd
ěl

st
ví

, l
es

ni
ct

ví
, 

ry
bá

řs
tv

í 

tě
žb

a 
a 

do
bý

vá
ní

  

zp
ra

co
va

te
ls

ký
 p

rů
m

ys
l 

vý
ro

ba
 a

 ro
zv

od
 e

le
kt

řin
y,

 
pl

yn
u,

 te
pl

a 
a 

kl
im

at
iz

ov
an

éh
o 

vz
du

ch
u

 

zá
so

bo
vá

ní
 v

od
ou

; č
in

no
st

i 
so

uv
is

ej
íc

í s
 o

dp
ad

ní
m

i 
vo

da
m

i, 
od

pa
dy

 a
 sa

na
ce

m
i 

st
av

eb
ni

ct
ví

 

ve
lk

oo
bc

ho
d 

a 
m

al
oo

bc
ho

d;
 

op
ra

vy
 m

ot
or

ov
ýc

h 
vo

zi
de

l 

do
pr

av
a 

a 
sk

la
do

vá
ní

 

vz
dě

lá
vá

ní
 

zd
ra

vo
tn

í a
 so

ci
ál

ní
 p

éč
e 

ce
lk

em
 

Dačice 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 6 

Batelov 0 0 19 0 0 9 6 2 13 2 51 

Brtnice 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Hodice 1 0 16 0 0 3 6 1 6 5 38 

Jezdovice 0 0 9 0 0 0 0 1 1 0 11 

Jihlava 1 0 8 0 0 4 3 2 6 5 29 

Kostelec 1 0 7 0 0 1 1 0 0 0 10 

Mrákotín 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 10 

Panenská Rozsíčka 0 0 5 0 0 2 2 0 2 2 13 

Růžená 1 0 14 0 0 0 0 1 1 1 18 

Sedlejov 0 0 8 0 0 0 0 0 2 1 11 

Telč 1 0 24 0 0 4 4 5 7 0 45 

Třeštice 0 0 10 0 0 1 2 0 1 0 14 

celkem 5 0 130 0 1 25 25 12 45 16 259 

podíl na celku (%) 1,9 0,0 50,2 0,0 0,4 9,7 9,7 4,6 17,4 6,2 100,0 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob 

 

                                                        
7 Dostupnost dat neumožňuje přímou komparaci počtu dojíždějících a vyjíždějících, vzhledem k zjišťování proudů mezi 
obcemi většími než 10 osob u dojíždějících, ale dostupnosti absolutního počtu vyjíždějících. Celkový počet dojíždějících je 
tak do určité míry podhodnocen. 
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Obrázek 5: Dojížďka za prací do města Třešť, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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5 Infrastruktura a technická vybavenost 
Město Třešť je plně vybaveno z hlediska napojení na veřejný vodovod, kanalizace, od roku 2001 
disponuje vlastní čističkou odpadních vod a je plynofikováno. Město Třešť je napájeno ze dvou 
pitných zdrojů, z pramenišť Špičák a Salavice, které jsou díky kvalitě považovány za přírodní 
bohatství8. Na území města operuje profesionální hasičský záchranný sbor i sbor dobrovolných hasičů 
a ve městě sídlí obvodní oddělení policie ČR. Směsný komunální odpad je vyvážen firmou  A.S.A. 
Dačice, s.r.o. na skládku Borek u Dačic.9 

Kapitola 5 Infrastruktura a technická vybavenost vychází z Územního plánu sídelního útvaru Třešť 
z roku 2006. Dále se opírá o Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina do roku 2015. 

5.1 Vodovody a kanalizace 

Vodovody 
Samotné město Třešť (respektive stejnojmenná místní část), má vybudován veřejný vodovod, jehož 
vlastníkem je město Třešť a provozovatelem jsou Technické Služby Třešť, s.r.o. Zdrojem veřejného 
vodovodu s pitnou vodou jsou dvě prameniště nacházející se na katastrálním území místní části 
Salavice (studny a sběrná jímka) a na katastrálním území místní části Třešť  – Špičák (zářezy a sběrná 
jímka). Kapacita těchto pramenišť je přibližně 15 l/s a v současnosti dostačuje k pokrytí potřeb města.  

1) Z prameniště Špičák je voda gravitačně svedena do dvou odkyselovacích stanic a z odkyselovacích 
stanic je voda svedena do čerpací stanice Salavice s výkonem 6 l/s (u vodojemu Třešť 
250 m3(600/596,1 m n.m.), odkud je čerpána výtlačným řadem do vdj. Třešť – starý 1 000 m3 
619,0/613,75 m n.m.). Z vodojemu Třešť – Salavický 250 m3 (600/596,1 m n. m.) je zásobováno dolní 
tlakové pásmo města. 

2) Z prameniště v k.ú. Salavice je voda gravitačně svedena do odkyselovací stanice (u vodojemu Třešť 
– Salavický) a z odkyselovací stanice je voda čerpána výtlačným řadem do vdj. Třešť 1 000 m3 
(619,0/613,75 m n. m.). Z vodojemu Třešť – Starý 1 000 m3 (619,0 / 613,5 m n. m.) je zásobeno horní 
tlakové pásmo. 

V roce 2006 byla v ulici Josefa Hory provedena rekonstrukce vodovodu v celkové délce 174 m. Dále 
byla realizována v ulicích Smetanova a Jungmannova rekonstrukce vodovodu v celkové délce 860 m 
včetně propojů a přípojek v délce 141 m. V roce 2008 v ulici Čenkovská byla realizována výstavba 
vodovodních řadů v celkové délce 231 m včetně 3 přepojení. Dále v ulici A. Dvořáka byl realizován 
vodovod pro veřejnou potřebu v celkové délce 177 m. V roce 2009 v ulicích Fritzova a Vozábova bylo 
provedeno prodloužení vodovodního řadu v délce 56 m. 

V roce 2013 byl rekonstruován vodovodní řad na ulici Partlicova v délce 722 m. 

V roce 2014 probíhá rekonstrukce ulic Květná, Šeříkova a Vrchlického. 

 

                                                        
8 http://www.tstrest.cz/ 
9 http://www.trest.cz/ 
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V místní části Buková je vybudovaný veřejný vodovod se zdrojem vody z vrtu HB -1 (hloubka 52 m). 
Nad vrtem je osazena čerpací stanice včetně odpadního potrubí v délce 18 m. Dále byl realizován 
výtlačný řad od čerpací stanice do vodojemu v délce 129 m, vodojem Buková 2x10 m3 včetně odpadu 
z vodojemu v délce 332 m, dále byla vybudována rozvodná vodovodní síť po místní části v celkové 
délce 1 330 m. V roce 2007 byla realizována úpravna vody veřejného vodovodu Buková k odstranění 
NO3, Fe, Mn, Rn a bakteriálního znečištění. 

V místní části Čenkov byl v letech 2001-2003 vybudován nový veřejný vodovod, který je zásobován z 
hloubkového vrtu. Kapacita vrtu je dostatečná k pokrytí spotřeb obce. Podzemní voda má vyšší obsah 
Fe, Mn a hodnoty objemové aktivity 222Rn. Voda je upravována v úpravně, která se nachází ve VDJ 
Čenkov 2 x 7,5 m3 (598,0/599,75). Z něj je gravitačně zásobena rozvodná síť v místní části. 

Místní část Salavice má vybudovaný veřejný vodovod. Veřejný vodovod integrované obce je 
zásobován ze tří studní, které se nacházejí v k.ú. Salavice. Studna S-2 (hloubka 5,3m, prům. 1,5 m), S-
4 (Hloubka 4 m, prům. 1,2 m) a studna S-5 (hl. 4 m, prům. 1,5 m). Jejich kapacita je 1,15 l/s. Povolený 
odběr je 0,18 l/s (458 m3/měsíc). Kvalita vody je vyhovující a nevyžaduje složitější úpravu. Ze zdroje je 
voda svedena do akumulace 40 m3 (570 m n.m.) a odtud čerpána (2 čerpadla) samostatným 
výtlačným řadem do VDJ Salavice 100 m3 (581/577,7 m n.m.). Kapacita čerpací stanice je 1,15 l/s. Z 
vodojemu je rozvodná síť v obci zásobena gravitačně. 

Kanalizace 
Místní část Třešť má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 24 657 m, která je zakončena 
stávající ČOV Třešť. Realizované rekonstrukce kanalizační sítě jsou: 

• rok 2006 – ul. Josefa Hory -  provedena rekonstrukce kanalizace v celkové délce 202 m; ulice 
Smetanova a Jungmannova  - rekonstrukce kanalizace v celkové délce 736 m včetně propojů 
a přípojek v délce 303 m. 

• rok 2007 -  ulice Revoluční - vybudována splašková kanalizace v délce 56 m 

• rok 2008 - ulici Čenkovská -  výstavba jednotné kanalizace v celkové délce 692 m včetně 3 
přepojení;  ulice A. Dvořáka - kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 180 m 

• rok 2009 - ulice Fritzova a Vozábova - rekonstrukce kanalizace v délce 258 m 

•  rok 2012 - ulice Čenkovská -Jungmanova – Selská - rekonstrukce kanalizace  

• rok 2013 - ulici Partlicova – rekonstrukce kanalizace v délce 670 m 

• rok 2014 – ulice Květná – rekonstrukce kanalizace v délce 20 m, Šeříková- rekonstrukce 
kanalizace v délce 20 m a Vrchlického - rekonstrukce kanalizace v délce 20 m 

ČOV Třešť je nová mechanicko–biologická linka s aerobní stabilizací kalu s kalovou koncovkou 
odvodnění. Kal je odebírán k zemědělskému využití či na skládku zvláštního odpadu dle smluv 
provozovatele ČOV s provozovatelem skládky. Tato čistírna odpadních vod je konstruována pro 6 700 
ekvivalentních obyvatel. ČOV  vypouští odpadní vody do Třešťského potoka a provozovatelem ČOV 
jsou Technické služby Třešť, spol. s r.o. 
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Místní část Bukov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť v rozsahu 739 m. Splaškové odpadní 
vody po předčištění v septicích jsou vypouštěny do Bukovského potoka. V místní části není 
vybudovaná samostatná čistírna odpadních vod. 

V místních částech Čenkov a Salavice nejsou vybudovány veřejné kanalizační sítě, odpadní vody jsou 
zachycovány individuálně v jímkách a septicích. V obou částech není vybudována čistírna odpadních 
vod. 

V případě místní části Čenkov je podle dokumentu Plán rozvoje vodovodů a kanalizace Kraje Vysočina 
do roku 2015 uvažováno o výstavbě jednotné kanalizační sítě se zaústěním do čerpací stanice, odkud 
bude splašková voda čerpána do ČOV Třešť. V části Salavice je uvažováno o výstavbě jednotné 
kanalizační sítě na splaškovou vodu, která bude sběračem odváděna do ČOV Kostelec.  

5.2 Energetika a spoje 

Zásobování plynem 
Město Třešť je komplexně zásobeno zemním plynem z vysokotlakého (VTL) plynovodu Dlouhá Brtnice 
– Pavlov – Třešť, který je u Pavlova napojen na dálkovod Znojmo – Praha. V obci se nachází vstupní 
vysokotlaká regulační stanice plynu a střednětlaké (STL) regulační stanice. Z těchto stanic je plyn 
převeden střednětlaké a nízkotlaké (NTL) plynovodní sítě, ze kterých je obec zásobena. Dle Územního 
plánu města je navrhováno prodloužení stávající STL a NTL plynovodní sítě do lokalit RD Hodická II 
(STL rozvody) a RD Pod Štajfernou (STL rozvody). 

V roce 2013 byl rekonstruován plynovod na ulici Partlicova v délce 400 m. 

Zásobování elektrickou energií 
Město Třešť je v současné době zásobováno z linky vysokého napětí (VN) č. 87 Kostelec – Hodice. Ve 
výhledu se předpokládá výstavba nového venkovního vedení velmi vysokého napětí (VVN) 2x110 kV 
z rozvodny 110/22 kV Bedřichov – Jihlava do rozvodny 110/22 kV Telč s novou rozvodnou 110/22 kV 
Třešť.  

Dále se uvažuje o kabelizaci VN 22 kV v prostoru mezi venkovními trafostanicemi Luční a Na Hrázi. 
Zároveň bude nutné zajistit požadovaný výkon elektrické energie v lokalitách RD Hodická II, RD Za 
hřbitovem a RD-BD Pod Štajfernou (novou venkovní TR BTS 400 kVA). 

Zásobování teplem 
V Třešti je vybudována základní soustava centrálního zásobování teplem, které dodává kotelna Třešť, 
Barvířská s instalovaným tepelným výkonem 3,84 MW. Toto zařízení je pod správou společnosti 
Jihlavské kotelny, s.r.o. Celkem 461 bytů města je napojeno a vytápěno touto centrální soustavou. 
Zbylé domy jsou zásobovány individuálně, tzn., že mají topná media na zemní plyn, pevná paliva, 
elektrickou energii a případně topné oleje.  

Spoje a telekomunikace 
Ve městě je zřízena pobočka České pošty. 

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu s dostatečnou kapacitou.  
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Územím města prochází radioreléové trasy a nachází se zde kabelové zařízení O2 Telefonica, a.s. 

Dále je město napojeno na krajskou páteřní optickou síť ROWANet, poskytující síťové služby 
veřejným a neziskovým organizacím a má rozvedenu optickou síť. 

5.3 Technická vybavenost domů a bytů 
Z celkového počtu 2 204 bytů v Třešti jich je 55 % vytápěno plynem. Druhým nejčastějším způsobem 
vytápění je energie z kotelny umístěné mimo dům (18 %). Dřevem je vytápěno 8 % bytů, elektřinou 
6% a uhlím, koksem či uhelnými briketami 5 %. 

Město Třešť se z převážné většiny skládá z rodinných domů10. Podle výsledků SLDB 2011 je ve městě 
Třešť evidováno celkem 1 249 domů a 2 394 bytů. Bytové domy jsou pak převážně vázány na 
samotnou Třešť. Počty domů a bytů v jednotlivých částech města dokumentuje tabulka 16. 
Ve všech místních částech je podíl zastoupení rodinných domů vyšší než 98 %, jen v části Třešť se 
pohybuje přibližně na hodnotě 90 % (z celkového počtu 1 289 domů jich je 1 153 rodinných) – viz graf 
22.  
 
Tabulka 16: Počty domů a bytů v místních částech města Třešť (2013) 

  
  
  

Domy Byty 

celkem rodinné ostatní celkem obydlené neobydlené 

Třešť-celek 1 439 1 302 137 2 566 2 204 362 

Buková 34 34 0 41 29 12 

Čenkov 49 49 0 60 45 15 

Salavice 67 66 1 71 52 19 

Třešť 1 289 1 153 136 2 394 2 078 316 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Statistický lexikon obcí 2013 

 
Graf 22: Druhy domů v místních částech města Třešť v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Statistický lexikon obcí 2013 

                                                        
10Rodinný dům je z hlediska SLDB2011 stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 
rodinné bydlení, má maximálně tři samostatné byty, nejvíce dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Mezi 
rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy s číslem popisným nevyčleněné z bytového fondu, využívané k rekreaci. 

http://www.czso.cz/
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Přípojkou na kanalizační síť disponuje 81,6 % domů ve městě Třešť. Na vodovod je napojeno 1 163 
domů (93,1 %), na plyn 898 (71,9 %) a ústředním topením disponuje 1 020 domů (tedy 81,6 %). 

Obydlenost11 bytů jednotlivých částí města Třešť dosahuje více než 70% podílu. Například samotné 
město přesahuje podíl 85 % i přes skutečnost, že se zde nachází více prostor pro komerční a veřejné 
účely (restaurační zařízení, ubytovací zařízení, banky, jednotlivé úřady apod.).   
 

Graf 23: Obydlenost bytů v místních částech města Třešť v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz, Statistický lexikon obcí 2013 
 

                                                        
11Obydlený byt je byt, ve kterém měla v rozhodný okamžik Sčítání obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. 
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6 Napojení na dopravní infrastrukturu 

6.1 Napojení na silniční síť 
Z hlediska napojení města Třešť na páteřní silniční síť České republiky, není situace zcela pozitivní. 
Město Třešť leží mimo hlavní silniční tahy a není přímo napojeno na žádnou silnici I. třídy. Městem 
prochází v severojižním směru silnice II. třídy č. 406, která spojuje Jihlavu přes Třešť s Telčí. Tato 
silnice je nejvytíženější komunikací v rámci města. Podle Sčítání dopravy v roce 2010 dosahovala 
intenzita dopravy na jejích úsecích procházejících městem až 6 500 motorových vozidel za den (viz 
tabulka a obrázek níže) 

Tabulka 17: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v Třešti v roce 2010 

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

Obrázek 6: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic v Třešti v roce 2010 

 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 
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406 6-1091 723 4 861 47 5 631 Třešť - z.z. zaús.do 402 

406 6-1085 932 5 832 100 6 864 vyús.z 402 vyús. 4066 
do Pavlova 

406 6-1081 697 4 369 43 5 109 vyús. 4066 
do Pavlova Třešť - k.z. 

406 6-1080 587 2 181 23 2 971 Třešť - k.z. Telč - z.z. 
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V západovýchodním směru silnici II. třídy č. 406 v centru města kříží silnice II. třídy č. 402, spojující 
Batelov se Stonařovem a napojující město Třešť na síť silnic I. třídy, konkrétně na silnici I/38. Tato 
komunikace spojuje města Česká Lípa, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Znojmo a pokračuje do Rakouska. V Telči je pak možné napojení na I/23, spojující dálnici D3 
s Jindřichovým Hradcem, Telčí a dále pokračující přes Třebíč a Náměšť nad Oslavou do Brna. 

Nejkratší vzdálenost mezi Třeští a dálnicí D1 je 24 km přes Jihlavu.  

Obrázek 7: Schéma silniční sítě v okolí Třeště 

 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic; http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/kraje/vy.png 
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V posledních letech (2013 – 2014) došlo k rekonstrukci místních komunikací III. třídy v následujících 
ulicích: 

Ul. Partlicova – v délce 678 m 

Ul. Vrchlického – v délce 242 m 

Ul. Šeříková -  v délce 107 m 

Ul. Květná – v délce 107 m 

Město Třešť disponuje více než 200 parkovacími místy, která jsou všechna bez poplatků. Některá 
z nich (samotné centrum města) mají ovšem omezení v podobě maximální délky stání osobního vozu. 
Největší kapacitu parkovacích míst poskytuje ulice Nerudova, kde je možné zaparkovat přibližně 80 
automobilů. 

Tabulka 18: Seznam parkovišť a jejich kapacita na území města Třešť 2014. 

Parkoviště Kapacita automobilů Omezení 

ul. Bedřicha Smetany 17  

ul. Rooseveltova 13  

nám. Svobody 15  

ul. Franze Kafky 46 max. 30 min. 

ul. Revoluční 12 max. 60 min. 

ul. Nerudova 80 max. 60 min. 

ul. K Valše 25  

celkem 208  
Zdroj: Město Třešť, mapy.cz 

6.2 Napojení na železniční síť 
Městem Třešť prochází železniční trať č. 227 spojující Slavonice s Kostelcem u Jihlavy, kde se napojuje 
na trať č. 225 mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. Tato trať je součástí spojení mezi Brnem a Českými 
Budějovicemi, respektive mezi Plzní a Brnem. Trať č. 227 patří mezi tratě, na nichž jezdí jen motorové 
osobní vlaky a vlaky nákladní. Nabídku tvoří přibližně 14 párů vlaků v pracovní den a 8 párů vlaků o 
víkendech.  

Ve městě se nachází dvě železniční zastávky, zastávka Třešť – město se nachází velice blízko 
historického centra města, stanice Třešť je pak situována na severním okraji města.  

Na tuto železniční trať je navázán projekt DY-THA Rail (2012-2014), spolufinancovaný z fondů 
Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. Projekt se zaměřuje na 
využití potenciálu železniční trati a jejího okolí mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Hlavním 
záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec-Slavonice s 
návazností na nově vznikající cyklostezku i další aktivity 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 
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česko-rakouské hranice12. Do budoucna je patrná snaha obcí na této trati o její zachování a 
revitalizaci. 

Obrázek 8: Schéma železničních tratí v okolí Třeště 

 

Zdroj: České dráhy; www.cd.cz 

6.3 Hromadná autobusová doprava osob 
Služby hromadné přepravy osob zajišťuje na území města téměř výhradně firma ICOM transport a.s. 
z Jihlavy (včetně firmy ČSAD Jindřichův Hradec, a.s., která je součástí společnosti ICOM transport, 
a.s.). Dopravce AZ BUS & TIR PRAHA s.r.o. provozuje na území města jednu dálkovou linku mezi 
Prahou a Jemnicí. Třešť je hromadnou dopravou propojena s Jihlavou jako hlavním městem kraje 
linkou č. 350550 Počátky – Třešť – Jihlava a linkou 340721 Dačice – Telč – Třešť – Jihlava.  Další linky 
provozované na území Třeště jsou: 

                                                        
12 http://www.pokoleji.cz/ 
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760490 Třešť – Opatov 

760480 Jihlava - Studená 

760710 Jihlava - Telč - Jindřichův Hradec 

760450 Jihlava - Dačice - Bítov 

760680 Jihlava - Počátky 

760470 Jihlava - Telč - Mrákotín 

790100 Hrutov – Kněžice – Třešť 

760410 Mrákotín - Telč - Jihlava - Praha 

760670 Třešť – Růžená 

340003 Dačice-Telč-Pelhřimov-Praha 

340005 Třeboň-Jindřichův Hradec-Dačice-
Jihlava 

340721 Dačice-Telč-Třešť-Jihlava 
Trasa Jihlava – Třešť – Telč – Dačice – Jemnice – patří k jedné z nejsilnějších přepravních vazeb v kraji. 
Nabídka v obou směrech je vyrovnaná, činí v úseku Jihlava - Třešť - Telč 27 spojů v pracovní dny, 4 
spojů v sobotu a 8 spojů v neděli. V této trase je vedena také železnice (viz kapitola 6.2). Délka celé 
přepravní vazby Jihlava – Jemnice činí cca 60 km13. 

Město je obsluhováno autobusovými linkami na 10 zastávkách. Z toho 7 zastávek je přímo v místní 
části Třešť (Třešť – rozcestí k železniční stanici, Třešť - železniční přejezd, Třešť - poliklinika, Třešť – 
učiliště, Třešť – náměstí, Třešť – pila a Třešť - Pouště), tyto jsou dostatečně rovnoměrně rozmístěné 
po celém městě, aby bylo dosaženo maximálního pokrytí službami veřejné hromadné dopravy. 
Centrální zastávka Třešť - náměstí, ze které odjíždějí všechny spoje, je vzdálena přibližně kilometr od 
vlakové stanice Třešť a 500 metrů od železniční zastávky Třešť – město, díky čemuž jsou značně 
omezeny přestupní vazby mezi zmíněnými druhy dopravy. 

Zbývající tři autobusové zastávky zajišťují dostupnost do zbývajících místních částí města (Buková, 
Čenkov a Slavice). 

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

6.4 Cyklodoprava 
Třešť jako zajímavá turistická destinace láká do města značné počty nejen turistů, ale i cyklistů. Ve 
městě a v jeho blízkém okolí se střetává celkem 7 cyklotras různých tříd. 

Tabulka 19: Cyklotrasy v okolí města Třešť 

trasa 
č. třída průběh trasy délka trasy 

(km) 

16 II. Hlinsko - Jihlava - Telč - Slavonice 125 

5090 IV. Třešť - Popický vrch - Kostelec u J. - Cejle - Rohozná 22 

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

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

5093 IV. Třešť - Šibeniční vrch 2 

5129 IV. Třešť - Jezdovice - Rohozná - N. Rychnov - Putimov - Pelhřimov 30 

5220 IV. Třešť - Pavlov - Nová Říše - Budíškovice - Jemnice - Uherčice - Vratěnín (CZ/A) 70 
Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

                                                        
13 Zdroj: Dopravní plán Kraje Vysočina, 2011 
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Jednou z nejvýznamnějších tras, která městem přímo prochází, je jistě cyklotrasa II. třídy č. 16 
z Hlinska do Slavonic, přes Jihlavu a Telč. Tato trasa je součástí dálkové trasy Českomoravská stezka, 
která vede z Jeseníku přes Žamberk, Choceň a Hlinsko a za městem pokračuje na Třeboň a České 
Budějovice (celková délka činní 365 km). Zbylých 6 cyklotras patří do kategorie IV. třídy, nejdelší 
z nich je 70 kilometrů dlouhá trasa č. 5220, která vede z Třeště dále na Jemnici a přes Vratěnín do 
Rakouska. Naopak nejkratší je cyklotrasa č. 5093 vedoucí z města na Šibeniční vrch a její délka činní 
pouhé 2 km. 

Ve Strategickém plánu města Třešť 2007-2013 je snaha o rozvoj cyklistiky a cykloturistiky v okolí 
města, především v podobě rekonstrukce některých stávajících úseků cyklostezek: 

1. dobudování nových (jako například cyklostezka Hodice – Třešť), nebo  

2. vybudování a zkvalitnění zázemí pro cyklisty a vybudování tematických cyklookruhů.  

3. V současné době město plánuje vybudovat cyklostezku Třešť – Růžená (odklad od stávající trasy 
č. 16 z krajské silnice) a  

4. vybudování chybějícího přímého severojižního propojení směr Telč - Jihlava. 

Obrázek 9: Schéma cyklotras v okolí města Třešť 

Zdroj: Cykloatlas, www.cykloserver.cz 
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6.5 Chodci a pěší doprava 
Město Třešť v roce 2007 schválilo tzv. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras, který se 
věnuje především zpřístupňování města osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Bylo 
vytvořeno celkem 5 hlavních tras, které slouží denní potřebě každého obyvatele města. Právě na 
těchto trasách by mělo dojít nejen k úpravě veřejných prostranství pro snazší pohyb osob se sníženou 
pohybovou a orientační schopností (přizpůsobení chodníků, lávek, podchodů a nástupních ostrůvků 
VHD, včetně vodících linií, případně akustických signálů), ale i například ke zpřístupňování veřejných 
budov těmto osobám.  

V posledních dvou letech (2013 a 2014) byly rekonstruovány místní komunikace IV. třídy/chodníky 
v následujících ulicích: 

Ul. Partlicova – v délce 385 m 

Ul. Vrchlického – v délce 231 m 

Ul. Šeříková -  v délce 214 m 

Ul. Květná – v délce 220 m 

Turisticky zajímavá lokalita Třešť se neobejde bez napojení na turistické trasy, které vedou 
zajímavými místy České republiky. Přes Třešť prochází dálková modrá turistická trasa měřící přibližně 
130 kilometrů, která vede z Nové Bystřice do Přibyslavi (přes Jihlavu a Mrákotín). Druhou turistickou 
trasou je zelená, vedoucí z města přes národní přírodní rezervaci Špičák, do města Dolní Cerkev. 
V celé své trase měří přibližně 15 kilometrů. Jedenáct kilometrů dlouhá naučná stezka Špičák 
seznamuje návštěvníky na 10 informačních cedulích s místní krajinou a přírodními podmínkami, 
historií lokality a zajímavostmi území. Na jaře roku 2015 bude nově otevřena Naučná stezka pro děti 
zámeckým parkem a okolo rybníčků (název stezky „Podivuhodná setkání Eleonory Sternbachové“). 
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7 Veřejné služby 

7.1 Vzdělávání 
Ve městě existuje nabídka škol a školských zařízení pokrývající poptávku od nejmladších věkových 
kategorií – mateřská škola, přes žáky základní školy až po studenty odborného učiliště a střední 
odborné školy.  

Mateřská škola v Třešti má kapacitu 216 dětí v osmi třídách, z nichž dvě fungují jako detašovaná 
pracoviště v budovách základní školy.14 Základní škola Třešť poskytuje vzdělání v celém rozsahu 
základního studia od 1. do 9. třídy, v každém ročníku jsou dvě až tři třídy. Ve školním roce 2012/2013 
navštěvovalo ZŠ Třešť 556 žáků v celkem 25 třídách.15 

Dále se v městě nachází Střední odborná škola a střední odborné učiliště, které poskytuje vzdělání 
ve čtyřletých maturitních oborech (ekologie a životní prostředí a zahradnictví) a tříletých oborech 
ukončených výučním listem (obory cukrář, kuchař-číšník, řezník-uzenář, truhlář, zahradník, atd.). 
Kromě toho také škola poskytuje dvouleté nástavbové studium v oboru podnikání. SOŠ a SOU Třešť 
poskytuje vzdělání pro zhruba 400 – 450 žáků.16 

Ve městě Třešť se také nachází Základní umělecká škola, poskytující vzdělání v hudebních, tanečních 
a výtvarných oborech. K 30. 9. 2012 ve škole studovalo 330 žáků.17 

Z města Třešť vyjíždí za vzděláním do okolních obcí celkem 279 žáků a studentů, ale do města dojíždí 
166 žáků a studentů. Saldo dojížďky za vzděláním je tedy pro město Třešť záporné, činí -113 žáků a 
studentů. Destinace vyjížďky do škol a zdrojové obce dojížďky znázorňují kartogramy na obrázcích 10 
a 11. 

Z hlediska vyjížďky jsou nejatraktivnějšími městy Jihlava a Telč, u kterých lze předpokládat zejména 
vyjížďku za středním stupněm vzdělání, vzhledem k jejich blízkosti a nabídce vzdělávacích zařízení. Do 
Jihlavy dojíždí z celkem 134 žáků a studentů ve věku 15 let výše. Dále jsou atraktivními městy Praha a 
Brno. U těchto měst se jedná v nejvyšší míře o dojížďku za vysokoškolským vzděláním. 

                                                        
14 Zdroj: http://www.mstrest.wz.cz/ 
15 Zdroj: http://zs-trest.cz/ 
16 Zdroj: http://www.sskola-trest.cz/ 
17 Zdroj: http://www.zus-trest.cz/ 
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Obrázek 10: Vyjížďka žáků a studentů do škol z města Třešť, 2011 

 
 Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 
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Do města Třešť za vzděláním dojíždí nejvíce studentů z Jihlavy. Vzhledem k nabídce vzdělávacích 
zařízení lze předpokládat, že se jedná o studenty SOŠ a SOU Třešť. Z obcí v bezprostředním okolí 
města Třešť pak dojíždí ve vyšší míře žáci základní školy. 

 
Obrázek 11: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol v Třešti, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 
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7.2 Zdravotnictví 
V oblasti poskytování zdravotnických služeb je hlavním poskytovatelem Poliklinika Třešť, spol. s r.o., 
která sdružuje následující oddělení zdravotnické péče: gastroenterologie, gynekologie, chirurgie, 
interní, diabetologie, laboratoř, lékárna, oční, ortopedie, praktický lékař pro děti a dorost, praktický 
lékař pro dospělé, rehabilitace, revmatologie, RTG, ultrazvuk, sterilizační centrum, urologie, ušní, 
nosní, krční a zubní. 

Kromě lékařů ordinujících v rámci polikliniky jsou ve městě ještě pracoviště dvou praktických lékařů 
pro dospělé, děti a dorost, dvou lékařů pro dospělé, čtyř zubařů a jednoho specialisty oboru plicní. 

Zdravotnická záchranná služba ve městě svoji základnu nemá. Nejbližšími základnami jsou výjezdové 
základny v Jihlavě a Telči. 

Počty zaměstnanců ve zdravotnictví jsou dostupné do úrovně okresu. Srovnání okresu Jihlava 
s Krajem Vysočina a Českou republikou nám však přesto přináší představu o dostupnosti lékařské 
péče pro obyvatele města Třešť, kteří část svých potřeb saturují ve městě, ale s určitými problémy již 
musí jezdit do krajského města.  

Okres Jihlava počtu zaměstnanců ve zdravotnictví přepočtených na 10 000 obyvatel vykazuje spíše 
nadprůměrné počty, což je z hlediska komfortu obyvatel okresu pozitivní zpráva (viz tabulka 20). 

Tabulka 20: Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelů ve zdravotnictví v okrese Jihlava, 2012 
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ČR 35,17 6,82 5,85 100,44 78,34 9,86 29,44 3,16 39,92 230,67 
Kraj Vysočina 29,79 6,03 5,45 96,51 77,02 6,23 26,82 2,60 28,89 202,31 
okres Jihlava 36,67 6,18 5,52 132,23 99,62 5,27 35,37 1,38 38,28 267,48 
Zdroj: Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012 

V okrese Jihlava bylo v roce 2012 evidováno 66,09 lůžek na 10 000 obyvatel, což je nadprůměrné číslo 
ve srovnání s Krajem Vysočina (51,82) i s Českou republikou (55,94). 

Z hlediska dostupnosti zdravotnických služeb a služeb zdravotnické záchranné služby pro obyvatele 
města je tedy patrná výhodná poloha města v rámci okresu Jihlava vzhledem ke koncentraci těchto 
služeb do krajského města. 

Údaje o zdravotním stavu obyvatelstva jsou poskytovány Ústavem zdravotnických informací a 
statistiky ČR také pouze do úrovně krajů, případně okresů. V okrese Jihlava bylo v roce 2010 
evidováno nadprůměrné množství případů onemocnění zhoubnými novotvary ve srovnání s Krajem 
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Vysočina i ČR, zejména u mužů. Naopak u evidovaných nových případů diabetes je na tom v přepočtu 
na 100 000 obyvatel okres Jihlava lépe než Kraj Vysočina a Česká republika (viz následující grafy). 

Graf 24: Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary a novotvary in situ (C00 – D09) na 100 000 obyvatel (rok 
2010) 

 
Zdroj: Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012 

Graf 25: Počet osob s nově zjištěným diabetem na 100 000 obyvatel 

 
Zdroj: Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012 
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Domácí zdravotní péče (Home Care) v Třešti působí od roku 1999 a je hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění za finanční spoluúčasti města. Poskytují je registrované zdravotní sestry. Cílem 
domácí zdravotní péče je kvalitní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta v rozsahu 12 hodin 
denně a 7 dní v týdnu. Péče je indikovaná na základě žádosti ošetřujícího lékaře/praktického lékaře 
nebo lékaře z oddělení nemocnice odkud je pacient propuštěn do domácího prostředí - ten určí 
rozsah a četnost návštěv zdravotních sester. 

Tento typ služeb využívají zejména lidé s chronickým onemocněním, dlouhodobě nemocní, lidé po 
úrazech, pacienti v terminálním stadiu života. 

Poskytované služby zahrnují: 

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

Domácí péče je poskytována na území města Třešť a dále v okolních obcích  - Hladov, Dlouhá Brtnice, 
Stonařov, Pavlov, Bezděkov, Panenská Rozsíčka, Hodice, Třeštice, Růžená, Čenkov, Rácov, Lovětín, 
Batelov, Nová Ves, Jezdovice, Salavice. 

Ve městě jsou dále provozovány dvě lékárny. 

7.3 Sociální služby 
V oblasti sociálních služeb jsou obyvatelé města Třešť do jisté míry závislí na službách poskytovaných 
v okolních centrech, zejména v Jihlavě a v Telči. Například se jedná o služby z oblasti péče o děti, 
mládež a rodinu, péče o osoby v krizi nebo péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením. 
V samotném městě se nachází dva domy s pečovatelskou službou, ve kterých je celkem 39 bytů. 

Dále je poskytována pečovatelská služba v domácím prostředí, kdy zájemce o pečovatelskou službu 
navštíví sociální pracovnice, která s klientem domluví druh a rozsah potřebných úkonů a poté s 
klientem uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. 

Službu poskytují pečovatelky v následujícím rozsahu: dovážka obědů, nákupů, praní prádla, 
ošetřovatelské úkony, osobní hygiena ve středisku osobní hygieny, pedikúra, úklidy domácnosti, 
doprovod klientů k lékaři, pochůzky. Služby jsou zabezpečovány v domácnostech, v domech s 
pečovatelskou službou a v terénu.18 

                                                        
18 Zdroj: http://www.trest.cz/ 
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8 Bezpečnost a kriminalita 
Bezpečnost obyvatel ve městě je zajišťována pomocí složek Policie České republiky, která má na 
území města své obvodní oddělení se 16 policisty. Oddělení Městské policie ve městě zřízeno není. 

Index kriminality (počet registrovaných trestných činů na 10 000 obyvatel) za poslední rok (červenec 
2013 – červen 2014) dosáhl ve městě hodnoty 130,5. Z 522 obvodních oddělení PČR se jedná o 47 
nejnižší index, což je velice dobré umístění. Objasněnost trestných činů na OO PČR Třešť je relativně 
dobrá ve srovnání s objasněností na úrovni vyšších územních celků (viz tabulka 21). 

Obrázek 12: Index kriminality v OO PČR Třešť v období červenec 2013 – červen 2014 

 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 

 

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

  
  

OO PČR Třešť ÚO PČR Jihlava Kraj Vysočina Česká republika 
zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno 

počet trestných 
činů celkem 101 53% 2 360 49% 8 761 53% 325 366 40% 

počet násilných činů 18 94% 157 79% 642 77% 18 689 69% 
mravnostní činy 3 100% 15 73% 91 79% 2 109 71% 
krádeže vloupáním 44 32% 423 23% 1 624 25% 62 384 21% 
krádeže prosté 49 31% 709 31% 2 349 31% 125 573 20% 
majetkové činy 101 31% 1 292 27% 4 567 29% 209 351 21% 
index kriminality 121,5 213,4 171,1 306,5 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Kamerový systém zatím ve městě vybudován není, probíhají však jednání o jeho zavedení a do 
budoucna se s jeho instalací počítá. 
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Další složkou zajišťující bezpečnost je hasičský záchranný sbor, který je součástí Hasičského 
záchranného sboru okresu Jihlava. Stanice sboru funguje ve městě od roku 1974, kdy bylo zřízeno 
detašované pracoviště tehdejšího okresního útvaru Sboru požární ochrany Jihlava.  V roce 2013 
hasičský záchranný sbor Třešť zasahoval v celkem 213 případech, z toho u 19 požárů a 46 dopravních 
nehod. 
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9 Životní prostředí a krajina v území 
Na katastrálním území města Třešť se nachází dvě jádra (oblasti) klasifikované dle Corine Land Cover 
2006 jako nesouvislá městská zástavba. Jedná se o zástavbu samotného města Třešť a zástavbu části 
Salavice v severním výběžku katastru. Západní území katastru je pokryto jehličnatými a smíšenými 
lesy, střední a východní části pak dominuje orná půda s plochami luk a pastvin (viz obrázek 13). 

Obrázek 13: Typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 

 

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

Celková výměra pozemků na katastru města Třešť činí 4 698 ha.  Vůbec nejvyšší podíl připadá na lesní 
půdu – 45 % plochy území tvoří lesy. O málo méně pak tvoří zemědělská půda – 43 %. Koeficient 
ekologické stability území tak dosáhl 1,4 %, což značí vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické 
objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba 
energo-materiálových vkladů19. 

 

 

                                                        
19 Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/ 



 

 
60 

 
Tabulka 22: Struktura pozemků na území katastru města Třešť v roce 2013 

Druh pozemků ha 

Výměra celkem 4 698 

Zemědělská půda 2 020 

Orná půda 1 545 

Zahrady 83 

Ovocné sady 4 

Trvalé travní porosty 388 

Lesní půda 2 135 

Vodní plochy 134 

Zastavěné plochy 69 

Ostatní plochy 340 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

9.1 Ochrana životního prostředí 
Na katastrálním území města Třešť se nachází několik lokalit s vazbou na ochranu životního prostředí. 
Prostorově nejrozsáhlejší lokalitou tohoto typu je Velký Špičák, který má status Evropsky významné 
lokality a maloplošného chráněného území (na obrázku 14, lokalita č. 1). Stejný status má i lokalita 
Rybníky v Pouštích v jihovýchodní části katastru (na obrázku 14, lokalita č. 2). Třetím maloplošným 
chráněným územím (s vazbou na vodu) je lokalita Bukovské rybníčky v severozápadní části katastru, 
která má status přírodní památky (na obrázku 14, lokalita č. 3). 

Obrázek 14: Chráněné lokality na katastrálním území města Třešť 

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

1

2
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9.2 Znečištění ovzduší 
Z hlediska znečištění ovzduší spadá Třešť zastavěnou částí svého územím do oblastí s překročenými 
imisními limity pro ochranu zdraví (dříve tzv. oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) – viz obrázek 15.  

Obrázek 15: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR, 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

Zvýšená koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší je vázána výhradně na zastavěnou část území města. 
Jejím zdrojem jsou obecně například nedokonalé spalovaní fosilních paliv jak ve stacionárních tak i v 
mobilních zdrojích, nebo například některé technologie jako je výroba koksu a železa. 
Ze stacionárních zdrojů jsou to především domácí topeniště, z mobilních zdrojů se jedná zejména 
o vznětové motory spalující naftu. Roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 
2012 dokumentuje obrázek 16. 

TŘEŠŤ 
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Obrázek 16: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

Z hlediska koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 je na tom Třešť poměrně dobře, jak 
dokládá následující obrázek. 

Obrázek 17: Pole 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, ČR, 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

 

TŘEŠŤ 

TŘEŠŤ 
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V Kraji Vysočina probíhá projekt „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina“ (ISKOV), jehož 
cílem je objektivně poskytovat veřejnosti aktuální informace o kvalitě ovzduší v systému on-line. 
Vzniká tak veřejně přístupný informační systém, který bude sloužit v rozhodovacím procesu výkonu 
státní správy i samosprávy. Projekt je založen na pravidelném monitoringu kvality ovzduší pomocí 
instalace mobilních měřících stanic. Bohužel město Třešť nebylo vybráno jako jedna z lokalit pro 
instalování stanice. Nejbližší měřená lokalita se nachází ve městě Telč. Některé obecně platné závěry 
však lze přejmout. Těmi jsou: 

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

• Koncentrace PM2,5 jsou v topné sezóně podstatně vyšší než v netopné. V průměru za všechny 
lokality (včetně AIM Jihlava a Košetice) činí průměr za topnou sezónu 25,6 µg.m-3, zatímco 
průměr za netopnou sezónu činí 15,3 µg.m-3. Topná sezóna tak v průměru na Vysočině navýší 
koncentrace PM2,5 o 67,5 %. Z orientačního měření vyplývá, že imisní limit pro průměrnou 
roční koncentraci PM2,5 by mohl být na některých lokalitách překročen. 

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

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

• Koncentrace O3 na rozdíl od ostatních škodlivin kulminují v létě, protože pro tvorbu 
troposférického ozónu je potřeba sluneční svit a teplo. Z orientačního měření bohužel nejde 
dovodit, zda by byl imisní limit překročen či nikoliv právě proto, že k překročení by došlo v 
letních měsících. 
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9.3 Vodstvo 
Vodní plochy jsou významným krajinotvorným prvkem na území města Třešť. Územím protéká 
Třešťský potok, který se severně od města (v Kostelci u Jihlavy) vlévá do řeky Jihlavy. Území města tak 
spadá do povodí Dyje. Třešťský potok i jeho přítok, Valchovský potok, jsou řazeny mezi kaprové rybné 
vody. Lovecký potok tvořící západní hranici katastru patří mezi lososové rybné vody20. 

Následující obrázek zachycuje záplavové území Třešťského potoka ve městě při průtoku stoleté vody. 
Z něj je patrné, že velkou roli při záchytu vody hraje Váňovský rybník. Záplavové území až na výjimky 
nezasahuje zastavěnou část intravilánu města. 

Obrázek 18: Záplavové území pro stoletou vodu na území města Třešť 

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

 

 

                                                        
20 Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ - Nařízení vlády č. 71/2003 stanovuje povrchové vody, které jsou vhodné pro život a 
reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení 
ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb 
náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto 
nařízení upravuje způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod. 
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Ochranná pásma vodních zdrojů se nachází v severní polovině katastru – jedná se o pásma ochrany 
vodního zdroje Salavice a vodního zdroje Jezdovice.  

Obrázek 19: Ochranná pásma vodních zdrojů a rybné vody na území katastru města Třešť 

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

9.4 Kontaminované lokality a brownfiledy 
Na katastrálním území města Třešť je v Systému evidence kontaminovaných míst zanesena jedna 
lokalita – Šejby I. Jedná se o skládku tříděného komunálního odpad. Její charakteristika je následující: 
„ Skládka TKO bez spodního těsnění, pod tělesem zatrubněná vodoteč. Skládka je sanovaná a 
rekultivovaná, zabezpečená proti vnikání srážkových vod. Skládka má negativní vliv na kvalitu 
podzemí a povrchové vody. V blízkém povodí pod skládkou nejsou vodohospodářsky využívané 
objekty.“ 

Migrace: podzemní a povrchové vody  

Látky: Skládka ovlivňuje kvalitu podzemních a povrchových vod především v ukazatelích amonné 
ionty, CHSK-Cr  Zn, dusičnany, dusitany, sírany.  

Problémy: V minulosti došlo k poškození zatrubnění vodoteče pod skládkou a k následnému odklonu 
toku skrz odpady mimo skládku.  
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Omezení rizik: Skládka je zabezpečena proti pronikání srážkových vod do jejího tělesa, nemá spodní 
těsnění (leží volně na terénu v nivě potoka, který je pod skládkou veden v betonových trubkách)21 

V databázi brownfieldů jsou na území katastru Třeště evidovány následující lokality: 

Bývalá pila 

Rozloha lokality bývalé pily čítá cca 66 100 m2 a nachází se zde 1 hlavní objekt a dále objekt sociálních 
zařízení a kanceláří (okraj obce, cca 2,5 km od centra). Opuštěné a nevyužívané budovy jsou 
soukromým majetkem.  Na hlavních spojovacích trasách mezi objekty a jeřábovou drahou jsou 
zpevněné plochy a komunikace. Areál je napojen na síť vodovodní a elektrickou. Zbývající segmenty 
jako kanalizace, plyn a centrální zásobování tepla zapojeny nejsou. Hrubý odhad investičních nákladů 
na revitalizaci lokality se pohybuje kolem hranice 100 mil. Kč. Jako nejvhodnější budoucí využití se 
jeví použití pro potřeby průmyslu, vědy a výzkumu nebo turistiky. Dle ÚP se tu nevyskytují žádná 
omezení k dalšímu využití. Dopravní napojení předmětné lokality je dostačující. Dálnice je dostupná 
ve vzdálenosti přibližně 25 km, letiště cca 180 km a železnice zhruba 0,4 km. 

V současné době je areál částečně využíván pro skladování. 

Bývalé areály INTEA  

 Jedná se o bývalý průmyslový areál, který je v současnosti nevyužívaný. INTEA a.s. byla firma s téměř 
stoletou tradicí, zabývající se výrobou dýhovaného nábytku, jež se řadila mezi deset největších 
výrobců nábytku v České republice. Společnost se zabývala především zakázkovou i sériovou výrobou 
a prodejem dýhovaného nábytku kancelářského, hotelového a bytového. Výrobní areál se skládá ze 
dvou samostatných částí, které jsou od sebe v Třešti vzdáleny přibližně 300 metrů. Nacházejí se na 
regionální silniční komunikaci Jihlava – Telč – Dačice – Slavonice nedaleko od vlakového nádraží. 
Podle těchto areálů se rozděluje společnost na závod 1 – hlavní, kde probíhala sériová výroba 
kancelářského a bytového nábytku a závod 2, kde se vyráběla především zakázková výroba 
hotelového nábytku. V závodě 2 docházelo k prvotnímu zpracování suroviny, která se tam také 
skladovala, a prováděly se tam některé operace pro sériovou výrobu. Především se tam ale vyráběl 
hotelový nábytek, který je ve většině případů na zakázku. Závod 2 se skládá ze zastavěné plochy o 
rozloze téměř 8 500 m2 a nezastavěných pozemků o rozloze víc než 11 000 m2, které mají charakter 
manipulačních a ostatních ploch.22 

V současné době je pro část závodu 1 zpracována koncepce budoucího rozvoje, uvedená mimo jiné 
v tomto dokumentu na straně 26. Závod 2 v ul. Tovární je z části rozprodán na drobné podnikání, 
významnější zbývající část je možné po rekultivaci využít k budoucí investici. 

 

 

 

                                                        
21 Zdroj: www.sekm.cz 
22 Zdroj: http://www.rrav.cz/ 
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Barokní sýpka 

Cihlová budova barokní sýpky z 18. století se nachází v zastavěné části na okraji města (cca 1,4 km od 
centra) a zaujímá zastavěnou podlahovou plochu o výměře 1 900 m2. Nemovitost je v současné době 
zapsána na seznam nemovitých kulturních památek a probíhá jednání o jejím vyškrtnutí ze z tohoto 
seznam. Objekt je soukromým majetkem 2 vlastníků. Objekt je cca 15 let opuštěn. Areál je plně 
připojen na kanalizaci, vodovod a elektřinu.  Připojení na centrální zásobování tepla tu zcela chybí. 
Jako možný investiční záměr předmětné lokality je zvažováno zřízení obchodní zóny. Hrubý odhad 
investičních nákladů se pohybuje kolem 30 mil. Kč. Dle ÚP se tu nenachází žádné omezení k dalšímu 
využití. Objekt má dostačující dopravní dostupnost, dálnice je dispozici ve vzdálenosti do 25 km. 
Železniční stanice se nachází v okruhu cca 1 km od zmiňovaného objektu. Letiště v Praze Ruzyni je 
vzdáleno 180 km23. 

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

 

                                                        
23 Zdroj: http://www.rrav.cz/ 
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10 Cestovní ruch 
Město Třešť leží v těsné blízkosti tradičních turistických center – města Telč a města Jihlava. V jeho 
okolí se nachází další místa s případným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.  

Město Třešť patří v rámci Regionu Renesance k těm, která oblast cestovního ruchu řeší v rámci svého 
strategického rozvoje. Velmi podrobná charakteristika je uvedena v existujícím Strategickém plánu 
rozvoje města Třešť, respektive jeho analytickém profilu. Tyto informace budou dále využity při 
zpracování strategie Regionu Renesance a budou konfrontovány s údaji o dalších předmětných 
územích Regionu.  

Město má zpracovány samostatné dokumenty pro turisticky zajímavé akce či místa. Jde zejména o 
akce/aktivity: Betlémská cesta, Po stopách historie, Zaváté stopy, Třešťské osobnosti, Třešťská 
kultura, Prázdniny na Třešťsku, Člověk a čas, Třešťském v sedle, Naučná stezka městem, Naučná 
stezka Špičák.  

V porovnání s dalšími městy Regionu Renesance má Třešť nabídku ubytování vyššího standardu se 
zastoupením služeb wellness, jež v regionu jinak schází.  

Ve městě také funguje Turistické informační centrum Třešť.  

Město Třešť nabízí řadu turistických zajímavostí a mnoho možností výletů a vycházek jak po městě, 
tak okolní přírodou (vč. značených tras pro pěší i cyklo).   

10.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení a návštěvnost města 
Český statistický úřad k prosinci 2013 v Třešti evidoval 3, respektive 4 ubytovací zařízení. Nejvyšší 
nabízený standard je v kategorii 3*** hotelu. K 31. 12. 2013 bylo dle ČSÚ v obci 34 ekonomických 
subjektů v oboru Ubytování, pohostinství a stravování. 
 

Tabulka 23: Seznam ubytovacích zařízení evidovaných Českým statistickým úřadem v obci Třešť k 31. 12. 2013 

Název Adresa Kategorie Sezónní provoz Počet pokojů Počet lůžek 
(je-li znám) 

Wellness Hotel Harmony Malé náměstí 181, 589 01 
Třešť Hotel **** celoroční 

provoz 19  44 

ZÁMECKÝ HOTEL TŘEŠŤ Třešť, Dr. Richtra 234 Hotel *** celoroční 
provoz 51 až 100 135 

PENSION U RŮŽIČKŮ Třešť, U Váhy 471 Penzion celoroční 
provoz 10 a méně  

PENZION SVĚT Třešť, nám. T. G. Masaryka 
103 Penzion celoroční 

provoz 10 a méně  

Penzion David Rooseveltova 460/10, 589 
01 Třešť Penzion celoroční 

provoz 2 7 

Penzion U Lašanů  Nám. Svobody 466, 589 01 
Třešť Penzion celoroční 

provoz  16 

Ing. Dana Pokorná  5. května 6/14, 589 01 Třešť Ubytování 
v soukromí 

celoroční 
provoz  30 

Magdalena Drtinová  Třešňová 1234/4 
Třešť 

Ubytování v 
soukromí  2 6 

Jaromír Menčík Čenkovská 34 Třešť Ubytování v 
soukromí 

celoroční 
provoz 3 12 

Restaurace U Kapra – 
Ubytovna Třešť U Váhy 471/3, 589 01 Třešť Ubytovna celoroční 

provoz 10 a méně 16 
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Název Adresa Kategorie Sezónní provoz Počet pokojů Počet lůžek 
(je-li znám) 

DOMOV MLÁDEŽE SOŠ 
A SOU TŘEŠŤ Třešť, K Valše 1251 

Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční 
provoz 10 a méně  

Zdroj:  ČSÚ, 2008-2014 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v obci za rok 2012 činila 11 931 přenocování, v roce 
2013 to bylo dokonce o 17 036 přenocování. Počet přenocování měl v letech 2009 (včetně) až 2012 
klesající charakter, přičemž hodnota je ovlivněna snižujícím se počtem příjezdů hostů, při pomalejším 
poklesu průměrného počtu přenocování, jehož hodnota v roce 2012 činila 2,2 noci, oproti 2,7 
v prvním roce klesání počtu přenocování (tj. 2009). V roce 2013 se průměrná délka přenocování opět 
zvýšila na 2,6 nocí. V roce 2012 byla doba přenocování stejná jako v roce 2008, tehdy však obec 
navštívilo přes 8 000 osob. Počet příjezdů do obce tak v roce 2012 oproti roku 2008 klesl o více než 
jednu třetinu.  

Tabulka 24: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v obci Třešť a okrese Jihlava v letech 2008-2012 

Rok 
Počet příjezdů hostů Počet přenocování Průměrný počet přenocování Průměrná doba pobytu 

Třešť Okr. Jihlava Třešť Okr. Jihlava Třešť Okr. Jihlava Třešť Okr. Jihlava 
2004 4 558 67 515 8 969 146 918 2,0 2,2 3,0 3,2 
2005 4 738 59 857 9 185 142 809 1,9 2,4 2,9 3,4 
2006 6 129 72 072 12 956 157 620 2,1 2,2 3,1 3,2 
2007 7 435 76 970 22 709 167 101 3,1 2,2 4,1 3,2 
2008 8 006 70 357 17 815 141 390 2,2 2,0 3,2 3,0 
2009 6 874 72 869 18 483 156 815 2,7 2,2 3,7 3,2 
2010 5 963 67 491 13 519 151 059 2,3 2,2 3,3 3,2 
2011 6 501 68 547 14 085 147 458 2,2 2,2 3,2 3,2 
2012 5 331 86 716 11 931 197 689 2,2 2,3 3,2 3,3 
2013 6 658 88 655 17 036 208 161 2,6 2,3 3,6 3,3 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze  

Trend zaznamenaný ve městě Třešť víceméně odpovídá údajům v okrese Jihlava jako celku. I zde do 
roku 2011 klesá celkový počet příjezdů a přenocování, aby se následně jeho hodnoty zvyšovaly (v 
Třešti), respektive stagnovaly (v okrese Jihlava). Výrazně nad okresním průměrem byla Třešť v roce 
2008 s hodnotou 2,7 přespání při 2,0 nocí v okrese. Zatímco hodnoty okresu Jihlava se dlouhodobě 
pohybují v intervalu 2,0 až 2,4 noci, v Třešti se hodnoty v průběhu let mění výrazněji. V roce 2013 
zaznamenala Třešť průměrný počet přenocování v délce 2,6 noci, zatímco okresní hodnota byla jen 
2,3 noci.  

V  roce 2008 se na návštěvnosti okresu Jihlava podílela Třešť svým maximem – 11,4 % příjezdů do 
okresu. V roce 2009 se již město na celkovém příjezdu hostů do okresu podílelo z 9,4 %. Pokles 
následoval i v roce 2010 na hodnotu 8,8 %. V roce 2011 naopak okres i město zaznamenaly růst 
návštěvnosti, jenž pro město Třešť znamenal 9,5% podíl na celkovém počtu příjezdů do okresu 
Jihlava. Následující roky však opět znamenaly propad podílu Třešti na návštěvnosti okresu Jihlava – 
v roce 2012 přivedla Třešť do okresu Jihlava 6,1 % jeho návštěvníků, v roce 2013 to pak 7,5 % těch, 
kteří zde přespali. Město Třešť se tedy na návštěvnosti okresu Jihlava dlouhodobě podílí zhruba 
z necelé desetiny. Přičemž svými celkovými kapacitami se Třešť v rámci okresu řadí za města Jihlava 
(cca 500 pokojů v 18 zařízeních) a Telč (cca 1 500 pokojů v 22 zařízeních). Větší počet ubytovacích 
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zařízení v okrese má jen obec Řásná. Jejich celková kapacita je však necelých 300 lůžek. Co do počtu 
turistů a ubytovacích kapacit se město Třešť v posledních letech řadí na třetí místo pomyslného 
žebříčku okresu Jihlava (nejvíce turistů okresu navštíví Jihlavu, následovanou Telčí). Výhodou města 
je nabídka ubytování vyššího standardu, zahrnující i služby wellness. To je kategorie ubytování, jež je 
v Třešti a okolí (i v celém Regionu Renesance) zatím nedostatečná.   

Ubytování v Třešti se nabízí nejméně v 8 hromadných ubytovacích zařízeních s celkovou kapacitou 
minimálně 275 pokojů a 581 lůžek. Počet pokojů se v Třešti v období 2008 – 2012, resp. 2013 držel na 
stabilní úrovni necelých 250.  

V roce 2012 bylo Českým statistickým úřadem zaknihováno již zmíněných 11 931 přenocování. Při 
490 lůžkách činila hrubá vytíženost necelých 7 %. To je hodnota hluboko pod národním průměrem 
35,7 a krajským průměrem 20,2 %, avšak vyjádřeným jako čisté využití lůžek (obdobně nízké hodnoty 
na úrovni krajů vykazují také kraje Moravskoslezský, Plzeňský, Pardubický a Ústecký). 

Nabídka ubytovacích kapacit ve městě je tedy z hlediska zájmu i z hlediska statistických hodnot 
relativně vysoká. Podle zjištění agentury CzechTourism je však nabídka ubytování v Kraji Vysočina 
nedostatečná. Šetření se bohužel nezaměřuje přímo na město Třešť. Nicméně Třešť je v rámci širšího 
území jedním z mála měst, ve kterých se nabízí i ubytování vyššího standardu, jež nabízí i 
v současnosti zhusta poptávané služby wellness a relaxace.     

10.2 Analýza internetových zdrojů 
Jedním z klíčových nástrojů současného cestovatele je internet24. Prezentace ve virtuálním světě je 
v dnešní době absolutní nutností a předpokladem úspěšného získávání zákazníků (nejen v sektoru 
cestovního ruchu).  

Ubytování v Třešti 
Následující tabulka shrnuje výsledky vyhledávání ubytovacích zařízení v kategorii hotely a penziony 
pro město Třešť na nejznámějších serverech pro vyhledání ubytování. Z důvodu zařazení města do 
přeshraničního Regionu Renesance bylo pro vyhledání využito také zahraničních serverů, jejichž 
uživateli jsou obyvatelé Rakouska, příp. sousedního Německa. 

Tabulka 25: Výsledky vyhledávání ubytovacích zařízení ve městě Třešť, 17. 6. 2014 

 
Zámecký hotel 

Třešť 
Pension u 
Růžičků 

Penzion Svět 
Wellness hotel 

Harmony 
Penzion David 

hotely.cz +  + +  
hotel.cz +   +  
expedia.com      
booking.com  + + + + + 
trivago.com + +    
hotel.at + + +  + 
trivago.at + + + + + 
expedia.at      
Tripadvisor.at + + + + + 
hotel.de      
Pozn.: Pro vyhledávání bylo použito jedno kritérium – místo Třešť, okr. Jihlava, Kraj Vysočina. Bylo-li nutné vyplnit konkrétní datum příjezdu 
a odjezdu, bylo vyhledávání provedeno se dvěma různými daty: 17. – 18. 6. 2014, 30. – 31. 10. 2014, příp. s náhodným kontrolním datem.  

                                                        
24 Pozn.: Viz např. Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch, 
http://monitoring.czechtourism.cz/CzechTourism/res/zima2014/Vysocina_Zima-2014_CZ.pdf 
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Propagace hromadných ubytovacích zařízení na internetu 
Většina HUZ v Třešti využívá k propagaci vlastní internetovou prezentaci. Není-li uvedeno jinak, 
zařízení neposkytuje na svém webu dodatečné informace o Třešti a okolí (s výjimkou časté zmínky o 
okolních cyklotrasách). Internetové prezentace HUZ se nachází na těchto adresách:   

- Zámecký hotel Třešť (www.zamek-trest.cz) – vedle informací o nabídce hotelu je k dispozici 

rozsáhlý informační materiál s nabídkou volnočasových aktivit zejména v okolí města Třešť,  

- Hotel Harmony Třešť (www.wellness-hotel-harmony.cz) – hotel na svých stránkách uvádí 

také informace o volnočasových a turisticky zajímavých akcích a lokalitách zejména v okolí 

Třešti,  

- Restaurace U Kapra – Ubytovna Třešť (http://www.u-kapra.cz/ubytovani),  

- Levné ubytování v Třešti – Ing. Dana Pokorná (www.trestubytovani.cz)  

- Penzion U Růžičků (www.zazitkytrest.cz), 

- Penzion Svět (www.restaurace-svet.cz), 

- Penzion David (http: //www.penziondavid.ifo/), 

- Penzion U Lašanů (www.pensionulasanu.cz), 

- Magdalena Drtinová – ubytování v soukromí (nemá vlastní internetovou stránku).  

- Domov mládeže SOŠ a SOU Třešť (www.sskola-trest.cz) – ubytovací zařízení pro žáky místní 

střední školy. 

Ucelený přehled ubytovacích zařízení, stejně jako další informace pro turisty, v Třešti je také snadno 
přístupný na oficiálních stránkách města www.trest.cz.  

Turistické informační centrum 
V Třešti funguje Turistické informační centrum Třešť (dále také „TIC Třešť“) s celoročním provozem, 
sídlící v domě J. A. Schumpetera. V letní sezóně poskytuje TIC Třešť své služby sedm dní v týdnu. 
K úkolům TIC Třešť patří zejména25:  

- průvodcovská činnost v expozici betlémů a v bývalé židovské synagoze,  
- prohlídkové okruhy městem – dle objednávky, 
- poskytovat informace o ubytování, stravování, 
- poskytovat informace o jízdních řádech,  
- poskytovat turistické informace a tipy na výlety, 
- poskytovat informace o kulturních a společenských akcích ve městě a Mikroregionu Třešťsko,  
- provádět rezervace a předprodej vstupenek na kulturní akce ve městě,  
- prodej map, pohlednic, turistických průvodců, knih, informačních brožur, 
- internet pro veřejnost, 
- vedení a informace z databáze podnikatelů a služeb, 
- příjem inzerce do Jihlavských listů a měsíčníku Naše město, prodej a příjem předplatného 

měsíčníku Naše město, 

                                                        
25 Zdroj: http://www.trest.cz/infocentrum 
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- správa a realizace zapůjčení 19 ks pivních setů (19 ks stolů + 38 ks lavic), 6 historických 
stánků, parketu. 

TIC Třešť je certifikováno podle Jednotné klasifikace (klasifikační třída B), je členem profesní 
organizace turistických infocenter A.T.I.C. ČR. 

10.3 Kulturní a společenského akce s potenciálem nadmístního významu 
V Třešti se během roku koná nespočet kulturních a společenských akcí. Takové, jejich význam a 
přínos jsou především pro místní obyvatele, jsou uvedeny v následující kapitole. Akce s potenciálem 
přivézt do města návštěvníky a turisty uvádí následující tabulka.  

Tabulka 26: Kulturní a společenského s možnou atraktivitou pro návštěvníky a turisty ve městě Třešť v roce 2014 

Datum Název / typ akce Organizátor Místo konání 

26. 12. – 2. 2. 
2014 

Betlémská cesta 
 Spolek přátel betlémů v Třešti Domácnosti v Třešti 

3. 12. – 2. 2. 
2014 Vánoční výstava betlémů Spolek přátel betlémů v Třešti Schumpeterův dům 

14. – 21. 3.  Třešťské divadelní jaro – okresní 
divadelní soutěž 

Město Třešť, DS Jana Lišky, DS Karla 
Čapka Kulturní dům  

20. 4. – 26. 4.  Kašpárkova rolnička  DS Karla Čapka, Město Třešť Kulturní dům  

23. 5.  Noc kostelů  Římskokatolická farnost Třešť, Město 
Třešť,  

Filiální kostel sv. Kateřiny 
Sienské, Farní kostel sv. 
Martina, Konírna, Kostnice, 
Bývalá židovská synagoga, 
Kostel sv. Kunhuty v 
Kostelci 

30. – 31. 5.  Pivní slavnosti – 3 ročník Zdeněk Hink bývalý zimní stadion Třešť 

1. 6.  AutoMotoVelo setkání veteránů  Jaromír Menčík, Město Třešť, Obec 
Hodice Náměstí T. G. Masaryka 

5. – 6. 7. Dřevořezání – 13. Ročník  Spolek přátel betlémů v Třešti, Město 
Třešť, MAS Třešťsko  Náměstí T. G. Masaryka 

13. 7.  ORCHESTRijón v Třešti Tančírna Třešť Vlakové nádraží Třešť 

31. 8.  AutoMotoVelo setkání veteránů  Jaromír Menčík, Město Třešť, Obec 
Hodice,  Náměstí T. G. Masaryka 

13.9. Jednorožné rožnění Město Třešť Náměstí T.G.Masaryka 
7. - 9. 10. Minifestival Divadelní listí Město Třešť Kulturní dům 
12.10.- 
14.12. Pojďte se mnou za pohádkou Město Třešť Kulturní dům 

22.10. Koncert rodin a předávání ocenění 
Hvězda roku 

ZUŠ Třešť, Město Třešť, Centrum pro 
rodinu a sociální péči Vysočina Sál kina Máj 

30. 11. Zahájení Adventu Město Třešť Náměstí T. G. Masaryka 
1. 12. Vernisáž vánoční výstavy Spolek přátel betlémů v Třešti Schumpeterův dům 
9.12-31.12. Ježíškova cesta městem Město Třešť centrum 
Zdroj: Upraveno dle www.trest.cz 

Z tabulky je zřejmé, že Třešť (na rozdíl od ostatních měst Regionu Renesance) disponuje atraktivní 
nabídkou nejen v letní sezóně. Zatímco například v Dačicích a Telči je nabídka atraktivit soustředěna 
výhradně do letních měsíců (respektive červen až začátek září), Třešť má co nabídnout i v zimních 
měsících. Díky své proslulosti jako Město betlémů, lze naopak považovat za hlavní návštěvní sezónu 
zimu, kdy město navštěvují davy turistů a procházejí Betlémskou cestu a betlémy v Schumpeterově 
domě. 
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Devizou nabídky akcí ve městě Třešť je fakt, že nestaví pouze na akcích umístěných do exteriéru a 
nabízí akce rozmanitého charakteru.  

10.4 Památky a atraktivní objekty v Třešti 
V Třešti se nachází řada památkově chráněných objektů, vč. památek židovské kultury. Třešťské 
památky pod ochranou Národního památkového ústavu uvádí následující tabulka. Tučně zvýrazněné 
objekty jsou součástí Městské památkové zóny vyhlášené v roce 1995 Vyhláškou MK č. 250/1995 Sb. 
ze dne 22. 9. 1995.  

Tabulka 27: Nemovité památky v Třešti dle Národního památkového ústavu v roce 2014 

Památka Ulice, nám./umístění Památka Ulice, nám./umístění 

kostel sv. Kateřiny Sienské na náměstí socha sv. Jana 
Nepomuckého 

v kapličce u kostela sv. 
Martina 

kostel sv. Martina Fricova sochy - P. Marie Immaculaty 
a sv. Jana Nepomuckého Na Hrázi, na mostě 

synagoga nám. Svobody sloup s malbou na plechu nad nádražím 

kaple hřbitovní horní část hřbitova sloup se siluetou P. Marie směr Batelov 

židovský hřbitov Korečník sloup se siluetou P. Marie nad hřbitovem 
věznice bývalá, z toho jen: 
vězeňský dvůr   sýpka Dr. Richtra, u zámku 

boží muka Telečská, při čp. 72 silniční most - neexistuje neexistuje 

boží muka Korečník, proti židovskému 
hřbitovu zámek Dr. Richtra 

boží muka Vaňovská, u čp. 849 městský dům nám. T. G. Masaryka 

boží muka Havlíčkova, u čp. 224 městský dům nám. T. G. Masaryka 

boží muka u nového mlýna městský dům nám. T. G. Masaryka 

boží muka u fary, u silnice směr Stonařov městský dům nám. Svobody 

kříž Nádražní, u textilní továrny 
mezi stromy městský dům Franze Kafky 

kříž pamětní 
Na hrázi; REI2006: 
nenalezeno, pův. parcela č. 
2707 

městský dům nám. Svobody 

krucifix při silnici k Růžené městský dům nám. Malé 

městský dům Rooseveltova fara s kaplankou, s 
omezením: bez stodoly Fritzova 

Pozn.: Tučně zvýrazněné objekty jsou součástí Městské památkové zóny  
Zdroj: Národní památkový ústav 
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10.5 Územně plánovací dokumentace 
Údaje relevantní ke sledovanému území (z hlediska cestovního ruchu) v Územně analytických 
podkladech ORP Jihlava:  

- 1 x 53,8 ha; 1,15 % (Městská památková zóna Třešť) 

- 07. Veřejná dopravní infrastruktura 

o dálnice: - 

o silnice I. třídy: - 

o silnice II. třídy: 15 km 

o vlakové zastávky: 3 

o zastávka hromadné dopravy: 9 

o turistická trasa: 25 km 

o cyklotrasa: 27,09 km 

- místo významné události: 6 

- Ekonomický pilíř – silné stránky  

o přítomnost turistických tras 

o významná lokalita cestovního ruchu 

o dobrá dopravní dostupnost 

- Ekonomický pilíř – příležitosti 

o  využití potenciálu v oblasti cestovního ruchu 
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11 Trávení volného času 
Město Třešť disponuje působivou a propracovanou webovou prezentací, jež se detailně věnuje i 
možnostem trávení volného času. Město na svém portále provozuje aktuální kalendář kulturních a 
zájmových akcí a uveřejňuje informace o kulturních, sportovních a společenských akcích konaných na 
jejím území.  

11.1 Kultura 
Možnost kulturního vyžití ve městě se nabízí především v těchto zařízeních: Kulturní dům, Kino Máj, 
Městská knihovna, Schumpeterův dům, Sokolský dům. Do kulturního života ve městě zasahují i další 
subjekty – např. Zámecký hotel Třešť, Wellness Hotel Harmony, Základní umělecká škola, 
Tělovýchovná jednota Sokol, další organizace (např. Divadelní soubor Jana Lišky a Karla Čapka, 
Tančírna, Spolek přátel betlémů v Třešti apod.). V létě 2014 podal Spolek přátel betlémů návrh na 
zápis betlémů na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina. Do konce roku 
2014 by měly být betlémy na seznam zapsány. 

Ve městě probíhá nespočet pravidelných i jednorázových kulturních akcí, jejichž výběr uvádí 
následující kapitola.  

Rozmanitý kulturní život ve městě je i potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu v Třešti. 

Kulturní akce spíše místního významu 
Tabulka 28: Kulturní a společenského akce převážně místního významu v roce 2014 

Datum Název / typ akce Organizátor Místo konání 

1. 1. Nový rok v Třešti Město Třešť, Římskokatolická 
farnost Třešť 

Náměstí T.G. Masaryka, 
kostel Sv. Kateřiny Sienské 

10. 1.  Ples města Třešť a ZUŠ Třešť Město Třešť, ZUŠ Třešť Kulturní dům  
21. 1.  Španělský večer s Carmen a Flamencem  Město Třešť Kulturní dům 

15. 2.  Ples sportovců TJ Slavoj PEZAG Třešť, oddíl 
kopané Kulturní dům 

3. 3.  Byla noc krásná májová – hudební pořad DS Jana Lišky o. s. Kulturní dům 
8. 3.  Sborový happening Pamatuj!  Město Třešť, Helena Štumarová Nám. T. G. Masaryka 
29. 3.  Změna času na slunečních hodinách  Město Třešť, DS Karla Čapka Nám. T. G. Masaryka 

29. 3.  Tančírna Třešť  
Jarní bál Tančírny Třešť Tančírna Třešť Kulturní dům 

4. 4.  16. Muzejní pátek Muzejní spolek Třešť a Muzeum 
Vysočiny Jihlava Kino Máj  

10. 4.  Taneční vystoupení ZUŠ Třešť ZUŠ Třešť Kulturní dům 
12. 4.  Jarní country večer TJ Sokol Třešť Sokolský dům   

26. – 27. 4.  Kateřinská pouť TJ Slavoj Pezag Třešť Nám. T. G. Masaryka, kostel 
Sv. Kateřiny Sienské  

30.4.  Pálení čarodějnic s lampionovým 
průvodem TJ Slavoj Třešť, oddíl kopané Fotbalový stadion Třešť 

5. 5.  Pietní vzpomínka MV KSČM Vězeňský dvůr Třešť 
7.5.  Pietní akt Město Třešť Vězeňský dvůr Třešť 
18. 5.  Třešťský brnkot  Město Třešť, MAS Třešťsko DDM Třešť 

18. 5.  Zábavné odpoledne pro děti plné soutěží, 
vystoupení zájmových kroužků, divadel 

DDM Třešť, OS Kamarád DDM Třešť 

5. 6. Školní akademie ZŠ Třešť Kulturní dům 
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Datum Název / typ akce Organizátor Místo konání 

2. 8.  Schumpeter Open Air Theater Město Třešť Zahrada Schumpeterova 
domu 

3. 8.  Dostaveníčko s dechovkou  Město Třešť Zahrada Schumpeterova 
domu 

6. 9.  EHD – Den otevřených památek  Město Třešť různé 
13. 9. Jednorožné rožnění Město Třešť Nám. T. G. Masaryka 
26. 9.  Večer pod lampou DS Jana Lišky Cukrárna u Schumpetera 

18. 10. Benefiční koncert hvězdičkám Nadační fond Šťastná hvězda, 
Město Třešť Kulturní dům 

1. 11. Tančírna Tančírna Třešť Kulturní dům 
31. 12.  Silvestr v Tančírně Tančírna Třešť  
Zdroj: upraveno dle www.trest.cz 

Výčet uvedený v tabulce výše není zdaleka kompletní. V Třešti v průběhu roku probíhají také akce, 
jakými jsou například:  

- hudební vystoupení a koncerty (např. absolventské a žákovské koncerty ZUŠ Třešť 
v koncertním sále ZUŠ, Večer světových muzikálů, Nocturno, Vážná hudba, Made in Třešť aj.),   

- divadelní představení (např. při akci Třešťské divadelní jaro a Divadelní listí),  
- výstavy (Doteky andělů, Miniveletrh knih, Sám se dřevem v Třešti apod.),  
- akce pro děti (soutěže, divadelní představení, workshopy, turnaje, karnevaly, herní 

odpoledne, výlety atd.), 
- filmová produkce (kino), 
- ostatní akce (taneční zábavy, přednášky apod.).  

Aktéři společenského a kulturního života v Třešti 
V Třešti působí řada spolků a organizací, které se větší či menší měrou podílí na kulturně-
společenském životě města. Mezi hlavní organizace, které se významnou měrou podílí na organizaci a 
realizaci kulturních a společenských akcí ve městě patří:  

- Město Třešť  
- DS Jana Lišky Třešť, o.s.  
- DS Karla Čapka, o.s. 
- ZUŠ Třešť 
- Unie rodičů při ZUŠ Třešť 
- Dům dětí a mládeže Třešť 
- OS Kamarád 
- Muzeum Vysočiny Jihlava  
- Muzejní spolek Třešť 
- MAS Třešťsko, Mikroregion Třešťsko  
- Tančírna Třešť, o.s. 
- Klub deskových a společenských her 
- Zámecký hotel Třešť 
- Spolek přátel betlémů v Třešti 
- další osoby (např. Helena Štumarová, Jaromír Menčík, Zdeněk Hink) 
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Kulturně-společenská zařízení a prostory 
Kulturní a společenské akce v Třešti se odehrávají ve vnitřních prostorách a na venkovních 
prostranstvích. Mezi tradiční lokace kulturních a společenských akcí v Třešti patří: 

- Kulturní dům  
- Kino Máj  
- Městská knihovna  
- Schumpeterův dům  
- Koncertní ZUŠ Třešť  
- Náměstí T. G. Masaryka  
- Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť 
- Sokolský dům 
- Zámecký hotel Třešť  
- Vězeňský dvůr 
- Sál SOŠ a SOU 

Unikátem je pak umístění „expozic“ betlémů v třešťských domácnostech. 

11.2 Sport 
V Třešti jsou provozovány a rozvíjeny zejména tato sportovní odvětví:  

- Fotbal (http://fotbaltrest.cz),  
- Tenis (http://www.tenistrest.wz.cz/),  
- Stolní tenis (www.skst-trest.cz/), 
- Házená (www.hazenatrest.cz),  
- Florbal (http://www.flor.wbs.cz/),  
- Futsal (http://www.futsaltrest.estranky.cz/), 
- Bowling (www.zazitkytrest.cz),  
- Fitness,  
- Střelba (www.zazitkytrest.cz),  
- Jezdectví (www.jktrest.cz).  

Výše uvedená sportovní nabídka je určená zpravidla jak dětem, tak dospělým zájemcům.  

V Třešti jsou dostupné také služby wellness (poskytované místními hotely).  

Sportovní spolky a sdružení 
Na sportovním dění ve městě se nejvýznamnější měrou podílí Tělovýchovná jednota Sokol Třešť 
(www.sokoltrest.cz), jež v obci provozuje řadu sportovních družstev a podílí se na organizaci 
sportovních i kulturních akcí. 

V roce 2014 provozoval TJ Sokol Třešť tyto sportovní oddíly26:  

- Aikido 
- Judo  
- Kickbox klub Reborn 

                                                        
26 Zdroj: http://www.sokoltrest.cz/index.php/oddily 
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- Kickbox klub Highland  
- Fotoklub  
- Volejbal  
- Senioři  
- Shiatsu – japonské zdravotní cvičení s masážemi 
- Cvičení předškolních dětí  
- Kondiční cvičení (na gymnastických míčích)  
- Zdravotní cvičení – kalanetika atd. 

Dalšími aktivními subjekty v oblasti sportu v Třešti jsou:  

- TJ Slavoj Třešť (házená), 
- TJ Slavoj PEZAG Třešť (fotbal), 
- TJ Slavoj Třešť – tenisový oddíl, 
- TJ Slavoj Třešť – oddíl florbalu, 
- Základní škola Třešť, 
- Dům dětí a mládeže (sportovní aktivity pro děti od 6 let). 

Sportovní infrastruktura 
Výše uvedená nabídka sportovních aktivit v Třešti vychází z dostupné nabídky sportovních zařízení ve 
městě. V Třešti je možné využít:  

- Fotbalové hřiště Třešť  
- Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (umělá tráva) u DDM 
- Víceúčelové hřiště s umělým povrchem (celoprobarvená pryž EPDM) u ZŠ 
- Házenkářské hřiště  
- Tenisové hřiště  
- Bývalý zimní stadion – vybavení pro skateboard 
- Dětská hřiště (4) 
- Městská sportovní hala Třešť  
- Tělocvična základní školy  
- Tělocvična základní školy – DDM  
- Sokolovna (velký sál, malý sál, klubovna) 
- Bowlingové dráhy U Růžičků,  
- Krytá střelnice U Růžičků,  
- FAN Fitness,  
- Jezdecký klub Třešť. 

Na podzim roku 2014 by mělo být dokončeno také fotbalové hřiště s umělým povrchem. 

V okolí města Třešti se nachází několik lyžařských vleků – např. v Brtnici, Mrákotíně, na Čeřínku, 
Jalovci (podrobně viz http://www.trest.cz/zimni-sporty). 

S ohledem na sportovní infrastrukturu je vhodné dále rozšiřovat nabídku sportovišť a sportovních 
aktivit (v létě např. golf, koupání, v zimě bruslení, hokej). Jedná se o aktivity zároveň podporující i 
rozvoj cestovního ruchu.  
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12 Shrnutí 
Poloha města Třešť je determinujícím faktorem jeho rozvoje v mnoha ohledech. Nejdůležitějšími 
charakteristikami jsou: 

• vzdálenost od hlavních dopravních tepen (dálniční sítě, železniční sítě), 
• blízkost krajského města Jihlava jako centra zaměstnanosti a služeb, 
• blízkost Telče jako města atraktivního pro cestovní ruch. 

Z hlediska populačního vývoje se jedná (podobně jako u většiny měst této velikosti) o město, které je 
dlouhodobě populačně ztrátové, přičemž příčinou poklesu počtu obyvatel je spíše než přirozený 
pokles ztráta obyvatel migrací. I tento fenomén lze sledovat v mnoha městech České republiky, jako 
důsledek koncentrace pracovních příležitostí (zejména v terciéru) ve velkých městech, kam odchází 
velká část vysoce vzdělaného, mladého obyvatelstva. Výhled do budoucna tak ukazuje na další 
stárnutí populace, které s sebou nese nové výzvy v oblasti péče a služeb o seniory, změny ve způsobu 
využívání městského prostředí a vzhledem k důchodové politice České republiky také očekávané 
snižování kupní síly obyvatel města. 

Hodnota ukazatele registrované míry nezaměstnanosti ve městě Třešť je dlouhodobě pod 
celorepublikovým i krajským průměrem, k 31. 12. 2011 byla hodnota 6,91 %. Tato hodnota ukazuje 
na relativně dobrou situaci na trhu práce, kdy se pozitivně projevuje zachování provozu některých 
podniků textilního a zpracovatelského průmyslu ve městě v kombinaci s blízkostí jádra kraje – Jihlavy. 

Blízkost Jihlavy představuje pro Třešť a jeho obyvatele zdroj pracovních služeb a blízkost saturace 
potřeb obyvatel vázaných na vyšší hierarchickou úroveň jako jsou: nabídka služeb a specializovaných 
obchodů, poskytování specializované zdravotní a sociální péče, možnosti sportovního a kulturního 
vyžití, administrativa úřady. Třešť v tomto ohledu tedy může svým obyvatelům poskytnout nabídku 
vysoce kvalitního rezidenčního prostředí se snadnou dostupností náročnějších služeb v blízkém 
centru. 

Naopak blízkost mnohem známějšího města Telč představuje pro Třešť velkou konkurenci z hlediska 
snahy o přilákání návštěvníků do města. Třešť se nemůže spolehnout na atraktivitu označení UNESCO 
a musí přistupovat velmi aktivně k rozvoji a propagaci atraktivit na svém území. Důsledkem této 
snahy je velmi aktivní přístup města k pořádání mnoha kulturních, společenských a sportovních akcí 
pro obyvatele i návštěvníky města. Jistou nevýhodu pak také představuje samotné urbanistické 
řešení centra města, ve kterém chybí jednoznačně definovaný prostor typu náměstí, který by byl 
přirozeným centrem pro pořádání společenských událostí, klidovou zónou vhodnou pro setkávání 
obyvatel a reprezentativním prostorem (výkladní skříní) pro návštěvníky města. 

V územně plánovací dokumentaci města je počítáno s vybudováním obchvatu města, který má 
ulehčit tranzitu hlavní komunikace a zklidnit dopravu v centru města. Z hlediska odklonu kamionové 
dopravy se jistě jedná o projekt s očekávaným pozitivním dopadem.  Je ale otázkou, jaký efekt by 
mělo odvedení části osobní dopravy z centra, respektive zda by vedlejším efektem nebylo „umrtvení“ 
centra, podobně, jako třeba v Jemnici. Jistá část projíždějících má potenciál při projížďce centrem 
zastavit nebo se inspirovat k pozdějšímu návratu, což odklon dopravy z centra z velké části znemožní. 
V tomto ohledu město může postrádat klidové zóny (kavárny apod.) podél hlavní komunikace s 
možností zaparkování a bližšího prozkoumání města, nebo obdobných lákadel k zastavení. 
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STRUKTUROVANÉ ROZHOVORY 
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Závěry ze strukturovaných rozhovorů s významnými aktéry života ve městě 
 

Ve městě Třešť byla realizována série strukturovaných rozhovorů s různými aktéry života ve městě. 
Jednalo se o zástupce městské samosprávy, neziskových organizací, podnikatelů, představitelů 
kulturních, sportovních či jiných veřejných institucí. Předmětem rozhovoru bylo identifikovat hlavní 
problémy a příležitosti rozvoje ve městě a to jak na obecné úrovni, tak na specifické úrovni týkající se 
konkrétního oboru činnosti respondenta. 

V odpovědích respondentů rezonuje vzájemná rivalita mezi městy Telč a Třešť.  Město Třešť bohužel 
postrádá turistická lákadla, kterými disponuje město Telč. Město Třešť se tak snaží tuto nevýhodu 
kompenzovat vyšší aktivitou v počtu pořádaných akcí kulturního vyžití. Tuto aktivitu obyvatelé města 
vnímají pozitivně a mnohé z akcí také pravidelně navštěvují. Objevují se však názory na 
nedostatečnou propagaci města navenek a „zaškatulkování“ města jen jako „Města betlémů“, 
přičemž město může turistickému ruchu nabídnout daleko více. Příkladem byly zmíněny i různé 
slavnosti, zámecký park, židovský hřbitov apod.  

Město Třešť je všeobecně vnímáno jako tranzitní město pro turistické skupiny, které projíždějí do 
Telče, nebo kamionovou dopravu, která směřuje do průmyslové zóny v Dačicích. Překvapivým 
zjištěním byla rozporuplnost názorů na blízkost města Třeště vůči Jihlavě. Někteří respondenti 
blízkost vnímají jako velkou výhodu z důvodů dopravní dostupnosti na páteřní silniční síť a blízkost 
velkého obchodního centra, sportovního i kulturního života v Jihlavě. Druhá skupina pak zmiňuje 
nevýhody spojené s odlivem pracovní a kupní sily, které vedou k neexistenci nočního života ve městě 
a nedostatku kvalitních a vzdělaných zaměstnanců. Město se díky nabídce pracovních příležitostí 
v krajském městě potýká s relativně malou nezaměstnaností, která je na jednu stranu pozitivním 
ukazatelem, ale na druhou stranu nemotivuje nové investory, které by do města přinášeli další nová 
pracovní místa.  

Ze strukturovaných rozhovorů také vyšla najevo vnímaná potřeba vybudování obchvatu města, který 
by centru ulehčil od tranzitní i nákladní dopravy (viz výše). Negativně je také vnímán příjezd do města 
směrem od Jihlavy. Ten lemují budovy, které jsou v nereprezentativním stavu.  Tato řada budov také 
zamezuje přímý výhled na Zámecký hotel a park, který je tak mnohdy zcela přehlédnut. Centrum 
města se dle odpovědí respondentů potýká s nedostatkem parkovacích míst a malými, nebo 
nedostačujícími prostory pro sdružování občanů. V oblasti sportovního vyžití pro obyvatelstvo města 
Třešť byla respondenty vnímána nedostatečná vybavenost – jmenovitě schází koupaliště a bazén. 
V okolí města je sice mnoho rybníků, ale ty nejsou vhodné ke koupání, jelikož jsou chovného 
charakteru. Bývalé koupaliště v Korečníku je již delší dobu zrušené a aktuálně se plánují přípravy na 
zřízení biotopu – přírodního koupaliště v blízkém centru města. Plánuje se také rekonstrukce 
bývalého zimního stadionu, pro zimní i letní aktivity. Toto opatření by mělo být jedním ze způsobů jak 
zamezit odlivu obyvatel za zábavou do Jihlavy a oživit centrum města, které je dnes mnohdy 
v podvečerních hodinách prázdné. Otázkou je však udržitelnost projektu, panují názory, že toto 
řešení není finančně udržitelné, zejména díky slabé kupní síle obyvatelstva města. 

V oblasti školství v Třešti existuje rozdílný názor na složení vyučovaných oborů a celkové vizi školství 
v Třešti.  Základní škola má tendence připravovat žáky pro strojírenský průmysl. Navázala i spolupráci 
s významnými zaměstnavateli ve městě, kde pořádá exkurze do těchto podniků s cílem vyvolat u žáků 
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zájem o oblast strojírenství, jsou připravovány projekty na vybavení školních dílen. Naopak SOU Třešť 
je zaměřená na široké spektrum oborů, z nichž některé jsou v souladu s poptávkou místního trhu 
práce (např. kuchař, číšník), ale technické obory zde zcela chybí. 

Jako hlavní zdroj všech nedostatků města byl ve strukturovaných rozhovorech zmíněn problém 
financí, ty jsou vnímány jako hlavní brzda rozvoje města. Naopak se ozýval velmi pozitivní ohlas na 
vedení města. 
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
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1 Úvodní informace 
V průběhu měsíce července roku 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území města Třešť. 
Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názoru obyvatel města na úroveň kvality života ve 
městě a potenciál jeho dalšího rozvoje. Zároveň získaná data slouží k ověření veřejně dostupných 
informací a zdrojů. Výsledky z dotazníkového průzkumu jsou nezbytnou součástí analytické části 
dokumentu Strategie rozvoje města Třešť 2014-2020 a významným vstupem pro zpracování 
návrhové části tohoto dokumentu. 

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

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

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 206 respondentů. Vzhledem k výše uvedeným metodám 
sběru nebylo vždy možné zajistit zodpovězení všech otázek uvedených v dotazníkovém archu. Proto 
je při vyhodnocování jednotlivých otázek vždy uváděno, kolik respondentů se ke konkrétní otázce 
vyjádřilo. 
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2 Struktura respondentů 
Prvním zjišťovaným sociodemografickým údajem v dotazníkovém šetření byl věk respondenta. V 
grafu č. 1 je zachycena věková struktura všech dotazovaných obyvatel města Třešť. Z grafu jsou 
patrné jednotlivé nerovnosti v zastoupení věkových skupin respondentů, kdy například absolutně 
nejméně zastoupeni jsou respondenti ve věku 15 – 17 let (podíl 9 %), naopak nejpočetnější skupinou 
jsou obyvatelé ve věku 18 – 30 let (28% podíl). Tato nevyrovnanost je způsobena především 
zvolenými metodami sběru dat, především téměř nulovou možností ovlivnit zastoupení jednotlivých 
kategorií (například při sběru dotazníků v elektronické podobě). Do jisté míry na tomto stavu se 
podepsala i nejednotnost intervalů mezi kategoriemi. Nicméně jednotlivé podíly se přibližují podílům 
zastoupení věkových kategorií ve městě a nevyrovnanost nemá vliv na výpovědní hodnotu 
dotazníkového šetření, vybraný vzorek respondentů je dostatečně reprezentativní. 

Graf 26: Struktura respondentů podle věku 
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Struktura respondentů podle pohlaví je opět nevyrovnaná, dotazníkový arch vyplnilo 124 
respondentek a 82 respondentů (rozdíl kategorií činí 20 p.b.). Tento nepoměr je způsoben především 
zvolenou metodou sběru dat v dotazníkovém šetření, převážně v případě vyplnění dotazníků a jejich 
odevzdání na sběrném místě ve fyzické podobě. Do jisté míry se na struktuře respondentů 
podepisuje i obecný trend v podobě mírné převahy zastoupených žen (který panuje i na úrovni města 
Třešť). V rámci sběru dat za pomoci tazatelů docházelo k selekci respondentů do takové míry, aby 
byly dodrženy přibližně stejné podíly obou skupin obyvatel města. 

Graf 27: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura dotazovaných obyvatel v dotazníkovém průzkumu podle nejvyššího dokončeného vzdělání 
je zobrazena v grafu č. 3. Nejvyšší podíl respondentů je zastoupen skupinou obyvatel se 
středoškolským vzděláním s maturitou, celkem 81 obyvatel vyplnilo dotazníkový arch (39 %). Naopak 
nejméně zastoupeni jsou obyvatelé se základním vzděláním, jejichž podíl se pohybuje nad hodnotou 
13 %. Podíly jednotlivých druhů nejvyššího dosaženého vzdělání jsou částečně korespondující se 
vzdělanostní strukturou města (v Třešti je vysoký podíl obyvatel se středoškolským vzděláním 
s výučním listem a maturitou) a do značné míry závislé i na struktuře respondentů podle věku 
(v minulosti se pohybovaly hodnoty vzdělanostní struktury na jiné úrovni, například díky absenci 
vyššího odborného vzdělání, nižším podílům zastoupení obyvatel s vysokoškolským diplomem apod.). 
Nicméně podíl zastoupení splňuje požadavky zadavatele, je dostatečně reprezentativní a nemá vliv 
na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření. 

Graf 28: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statusu obyvatel města zobrazuje graf č. 4, ve kterém je patrná převaha 
respondentů v kategorii zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek (47% podíl). Druhou nejvíce 
zastoupenou skupinou obyvatel jsou osoby ekonomicky neaktivní – studující, kterých celkem 50 
vyplnilo dotazníkový arch (podíl zastoupení 24 %). Naopak nejméně zastoupenou skupinou obyvatel 
jsou nezaměstnaní (s 1% zastoupením) a respondenti v domácnosti a ženy na mateřské dovolené (4 
%). Případné odchylky od ekonomické struktury obyvatel Třeště nemají vliv na vypovídací hodnotu 
dotazníkového šetření.  

Graf 29: Struktura respondentů podle socioekonomického statusu 
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3 Výsledky dotazníkového šetření 

3.1 Co považujete za největší přednost života ve Vašem městě? 
Respondenti se zde mohli vyjádřit, co považují za největší klad, výhodu, přednost života v Třešti. 
Mohli zaškrtnout jednu, dvě nebo maximálně až tři odpovědi z následujícího výběru: 

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

Na tuto otázku odpovědělo celkem 206 respondentů, kteří uvedli celkem 512 odpovědí z nabízených 
možností a 6 odpovědí v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele Třeště tak 
připadá průměrně 2,5 odpovědi. Obyvatelé města Třešť nejvíce oceňují samotné prostřední města, 
především jeho vzhled, historii a tradice. Tato otázka získala celkem 18 % odpovědí. 

Druhou nejčastější pozitivní devizou je podle dotazovaných obyvatel životní prostřední města a okolí 
a čistota ve městě, která získala celkem 78 odpovědí (celkem 15 %). Obě dvě nejčastější odpovědi 
jsou vztaženy spíše k životnímu prostředí a k zázemí města.  

Další vysoce ceněnou předností je především kvalita základních škol, která získala 8 % odpovědí a 
klady v kategorii nabídka aktivit pro trávení volného času a bezpečnost, které shodně získaly 7 % 
odpovědí. 
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Graf 30: Celkové hodnocení otázky č. 1 
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Naopak nejméně oceňovaným aspektem života ve městě je podle respondentů veřejná správa a 
možnosti účasti na řízení obce, na kterou jako výhodu žití v Třešti připadlo 1 % odpovědí (celkem 5 
odpovědí). Dále respondenti nepřikládají důraz příležitostem k podnikání a dostupnosti pozemků pro 
výstavbu a bydlení (přibližně na 1 % odpovědí).  

V kategorii jiná možnost byly uvedeny tyto odpovědi: 

Tabulka 29: Odpovědi respondentů na otázku č. 1 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

akce pro seniory 1 

betlémy 1 

klid 1 

přírodní, kulturní bohatství regionu 1 

krajina v okolí města Třešť  2 

 

Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Rozdíly mezi odpověďmi mezi muži a ženami nebyly nijak výrazné, obě pohlaví spatřují dvě 
nejlepší devize života ve městě v kategoriích prostřední města (vzhled, historii a tradice) a 
životní prostřední města a okolí a čistota ve městě. Oběma kategoriím přikládají muži trochu 
větší váhu (rozdíl činní jen 0,4 - 0,5 p.b.).  

• Třetí pozice oceňovaných pozitiv je u obou pohlaví rozdílná, ženy považují za klady života ve 
městě kvalitu základních škol, kdežto muži bezpečnost ve městě. Muži a ženy shodně dále za 
jednu z největších předností považují spolkový život v obci a nabídku aktivit pro trávení 
volného času.  
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• Odlišné vnímaní je patrné i u nejméně ceněných kladů, u mužů se jedná o kategorie příchod 
nových obyvatel do města (bez odpovědi) a dostupnost a kvalita sociální péče, u žen pak o 
veřejnou správu a možnost účasti na řízení obce. Shodně je u obou pohlaví vnímána i 
problematika příležitostí k podnikání, která je jednou z nejméně oceňovaných kategorií.  

Struktura odpovědí respondentů podle věku: 

• Ve struktuře odpovědí podle věku najdeme nepatrné rozdíly mezi jednotlivými skupinami 
dotazovaných obyvatel. Všechny věkové kategorie (vyjma respondentů ve věku 31-40 let) se 
shodly, že největší kladem je prostředí města (vzhled, historie a tradice), podíl zastoupení 
odpovědí se pohybuje mezi 16 – 22 %.  

• U skupiny osob ve věku 51 – 60 let a 61 let a více se se stejným podílem odpovědí umístila na 
první příčce i kategorie životní prostřední města a okolí a čistota města s podílem 22 % 
odpovědí, respektive 20 %. Životní prostřední jako devizu vnímají i obyvatelé ve věku 41 až 50 
let, u kterých se s podílem 11 % umístila na druhé příčce. U ostatních skupin respondentů je 
tato kategorie taktéž jednou z vysoce ceněných kladů. 

• Mladí respondenti ve věku 15 – 17 let pozitivně hodnotí nabídku aktivit pro trávení volného 
času (15 % odpovědí) a obyvatelé ve věku 18 – 30 let bezpečnost ve městě.  

• Nejméně oceňovanými přednostmi Třešti je dle respondentů převážně příchod nových 
obyvatel (shodně u všech kategorií na nejnižší pozici) a dále pak převážně kategorie spjaté se 
zaměstnaností (množství pracovních příležitostí a příležitosti k podnikání), se sociální péčí 
(dostupnost a kvalita sociální péče), s obchody a službami (jejich dostupnost a kvalita) a s 
turismem (infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce). Všechny zmiňované kategorie 
nezískaly ani jednu odpověď.  

Struktura odpovědí respondenti podle nejvyššího dosaženého vzdělání: 

• Odpovědi strukturované podle nejvyššího dosaženého vzdělání se do velké míry neliší, opět 
je nejvíce pozitivně vnímána kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice), která se 
umístila na první pozici u všech vzdělanostních skupin respondentů (vyjma skupiny s vyšším 
odborným a vysokoškolským vzděláním). Podíl odpovědí se u jednotlivých skupin obyvatel 
pohyboval mezi 18 – 25 %.  

• Nejvíce vzdělaní respondenti považují za největší přednost žití v Třešti životní prostřední 
města a okolí a čistota města s podílem 16 %. Teprve následně s 12 % považují za klad 
prostředí města (vzhled, historie a tradice).  

• U kategorie nabídka aktivit pro trávení volného času vykazuje nejvyšší míru spokojenosti 
skupina respondentů se základním vzděláním (14 %) a nejvyšší míru spokojenosti u 
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel splňuje kategorie kvalita základních škol.  

• Naopak dotazovaní obyvatelé považují za nejmenší přednosti ve městě kategorie veřejná 
správa a možnost účasti na řízení obce, příchod nových obyvatel a kategorie spojené se 
zaměstnaností (příležitosti k podnikání a množství pracovních příležitostí). 

Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

• Velká část skupin respondentů strukturovaných podle ekonomického statusu se opět shoduje 
na největší přednosti, kterou je kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice).  
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• U skupiny respondentů v důchodu můžeme pozorovat shodné podíly výše zmiňované 
kategorie a kategorie životní prostřední města a okolí a čistota města, kdy se obě kategorie 
umístily s podílem 20 % na první pozici. Skupina respondentů zaměstnaných na plný nebo 
částečný úvazek považuje za největší klad tutéž kategorii jako osoby v důchodu (životní 
prostřední města a okolí a čistota města).  

• U skupiny obyvatel v domácnosti/na mateřské dovolené je největší devizou dostupnost a 
kvalita mateřských škol, následovaná kvalitou škol základních.  

• Vysoce ceněná je i bezpečnosti ve městě (studující respondenti – 13,2 %), spolkový život 
v obci (zaměstnaný na plný nebo částečný úvazek – 8 %), nabídku aktivit pro trávení volného 
času (studující – 9,5 %) a obslužnost hromadnou dopravou (studující a OSVČ/podnikatelé – 
přes 9 %).  

• Za přednosti života v Třešti respondenti nepovažují kategorie množství pracovních příležitostí 
a příležitosti k podnikání, dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení a příchod nových 
obyvatel.  

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají respondenti 
nezaměstnaní. Jedná se o 3 respondenty, u kterých každá odpověď hraje ve výsledku velmi 
silnou roli. 
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Graf 31: Hodnocení otázky č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.2 Co považujete za nejzávažnější problém života ve vaší obci? 
Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, opět 
jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života v Třešti.  Možnosti odpovědí 
byly následující: 

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

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 206 respondentů, kteří uvedli 421 odpovědí z nabízených 
možností a celkem 9 odpovědí v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatel tak 
připadají průměrně 2 odpovědi. Podle dotazovaných obyvatel Třeště je největší problém života ve 
městě spojen se zaměstnaností. Nejvíce negativních odpovědí získala kategorie množství pracovních 
příležitostí (32 % odpovědí). Dalším problémem, který respondenti považují za velice vážný, je 
nabídka aktivit pro trávení volného času se 7% podílem na všech odpovědích.  

Naopak nejmenší počet odpovědí získala kategorie spolkový život ve městě, jako problémovou oblast 
ji respondenti označili pouze 3 odpověďmi (přibližně 1 %). Nízký počet odpovědí získaly i kategorie 
dostupnost a kvalita sociální péče a dopravní napojení na silniční síť, které získaly shodně více než 1 % 
odpovědí. 
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Graf 32: Celkové hodnocení otázky č. 2 

 

Celkem 8 respondentů využilo kategorii jiná možnost a doplnilo vlastní odpověď, které byla velmi 
často mnohonásobná (místo jediného problému respondenti uvedli problémů více). Dotazovaní 
napsali celkem 9 odpovědí:    

Tabulka 30: Odpovědi respondentů na otázku č. 2 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

koupaliště 2 

menšiny 2 

vandalství 1 

zdravotnictví - pohotovost 1 

dostupnost služeb a obchodů - čistírna/obuv 2 

zeleň zarůstá plevelem 1 

 

Struktura odpovědí podle pohlaví respondentů: 

• Muži i ženy žijící ve městě shodně považují za největší problém kategorii množství pracovních 
příležitostí. V obou případech se hodnota podílu na všech odpovědích pohybuje nad 30 % 
(rozdíl mezi skupinami obyvatel je pouze 2 p.b. ve prospěch žen). Druhou pozici už ženy a 
muži vnímají odlišně, u mužů s podílem 11 % je to kategorie příležitosti k podnikání, u žen 
s podílem 9 % se jedná o kategorii dostupnost a kvalita obchodů a služeb.  

• Dalšími negativními stránkami života ve městě, jak je vnímá mužská část respondentů, jsou 
především kategorie bezpečnost, dostupnost a kvalita obchodů a služeb a dostupnost a 
kvalita a zdravotní péče ve městě (všechny tři kategorie s 6% podílem). Ženy naopak vnímají 
jako problémové oblasti žití v Třešti kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu domů a 
bydlení, nabídku aktivit pro trávení volného času a zájem lidí o život v obci (podíly 
jednotlivých kategorií se pohybují nad 6 %).  

• Nejméně problematické kategorie se u mužů i žen odlišují. Muži za nejméně problematickou 
kategorii považují dopravní napojení na silniční síť a sportovní infrastrukturu (shodně po 
jedné odpovědi v každé kategorii). Naopak ženy považují za nejméně negativní stránky žití ve 
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městě spolkový život v obci (pouze 1 odpověď) a prostřední města (vzhled, historie a tradice) 
s 1% podílem.  

Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

• Všechny věkové kategorie se shodly na nejčastěji uváděné odpovědi, kterou je množství 
pracovních příležitostí ve městě. Tento problém je každou skupinou obyvatel vnímán s jinou 
měrou, ovšem u všech kategorií se pohybuje nad 30 %. Za nejzávažnější ho považují 
obyvatelé ve věku 51- 60 let, kde množství pracovních příležitostí získalo 37% podíl.  

• Druhé největší negativum života ve městě je pro jednotlivé skupiny respondentů odlišné. 
Shodně považují zájem lidí o život ve městě jako jeden z vážných problémů respondenti ve 
věku 51 - 60 a 61 a více let, kategorii příležitosti k podnikání obyvatelé ve věku 31-40 let a 61 
a více let.  

• Nejvyšší míru nespokojenosti s nabídkou aktivit pro trávení volného času a s životním 
prostředním města a okolí a čistotou obce vykazují respondenti ve věku 15 až 17 let (12% 
podíl odpovědí), naopak v kategorii dostupnost a kvalita služeb a obchodů obyvatelé ve věku 
41 – 50 let (10 %).  

• Vnímání nejméně problematických oblastí města je dle věkové struktury respondentů 
odlišné, nicméně u většiny skupin dotazovaných se shodně na nejnižších pozicích umisťuje 
kategorie spolkový život v obci. Dále se jedná o kategorie spojené s životním prostředím, 
dopravním napojením na silniční síť nebo například kategorie dostupnost sociální péče. 

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

• Napříč vzdělanostní strukturou dotazovaných obyvatel panuje opět shoda ve vnímání 
nejzávažnějších problémů města, kterým podle respondentů je množství pracovních 
příležitostí. U skupiny obyvatel se základním a středoškolským vzděláním s maturitou je tento 
problém vnímán tak silně, že podíl získaných odpovědí značně převyšuje zbylé možnosti 
(problematika zaměstnanosti získala čtvrtinu až třetinu odpovědí, ostatní oblasti života ve 
městě neutržily ani 10% podíly). 

• Velmi negativně je vnímání i nabídka aktivit pro trávení volného času, opět napříč 
vzdělanostní strukturou respondentů. U skupiny obyvatel s nejvyšším vzděláním je záporně 
vnímána kategorie dostupnost a kvalita obchodů a služeb (14% podíl odpovědí) a respondenti 
vyučení považují za problémovou kategorii zájem lidí o život ve městě (podíl 13 % odpovědí). 
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Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů:  

• Všechny skupiny obyvatel dle socioekonomického statusu se opět shodly na nejzávažnějším 
problému, kterým je ve městě množství pracovních příležitostí.  

• Za velice závažné dále považuje skupina OSVČ/podnikatelů a důchodců příležitosti 
k podnikání (13% podíl odpovědí) a skupiny studujících a obyvatel v domácnosti/na mateřské 
dovolené kategorii nabídka aktivit pro trávení volného času. Skupina obyvatel v důchodu 
silně vnímá problematiku v oblasti zájmu lidí o život ve městě.  

• Za záporné stránky života v Třešti dále respondenti považují dostupnost a kvalitu obchodů a 
služeb a infrastrukturu pro turisty a návštěvníky města, které u 4 skupin respondentů získaly 
minimálně 7 % odpovědí. 

• Relativní shoda panuje i u kategorií, které respondenti nepovažují za problematickou oblast 
života ve městě. Jedná se především o kategorie ve spojení s životním prostředím a 
prostředním obce, s kvalitou a dostupností základních a mateřských škol a ve spojitosti se 
sportovní a turistickou infrastrukturou. 

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají obyvatelé 
nezaměstnaní a v domácnosti/na mateřské dovolené. Jedná se o 3 respondenty, respektive o 
8 dotazovaných, u kterých každá odpověď hraje ve výsledku velmi silnou roli. 
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Graf 33: Hodnocení otázky č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.3 Jak hodnotíte situaci u následujících kategorií?  
U této otázky se respondenti vyjadřovali k jednotlivým kategoriím na škále výborná, dobrá, 
průměrná, podprůměrná, nedostatečná (špatná) a 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 203 – 206 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 3). Nejvíce dotazovaných obyvatel se 
nedokázalo vyjádřit ke kategorii stav technické infrastruktury – odkanalizování a čištění odpadních 
vod, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolilo 21 respondentů. 

Tabulka 31: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 
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Kvalita silnic a chodníků 18 8,7 96 46,6 73 35,4 15 7,3 4 1,9 0 0,0 206 

Dopravní napojení na silniční síť 63 30,6 99 48,1 32 15,5 8 3,9 1 0,5 3 1,5 206 
Obslužnost hromadnou dopravou 
(autobusové a železniční spojení) 45 22,1 88 43,1 39 19,1 17 8,3 6 2,9 9 4,4 204 

Počet míst pro parkování v obci 18 8,7 49 23,8 64 31,1 42 20,4 26 12,6 7 3,4 206 
Stav technické infrastruktury – 
odkanalizování a čištění odpadních 
vod v obci 

47 22,9 84 41,0 44 21,5 7 3,4 2 1,0 21 10,2 205 

Stav technické infrastruktury – 
zásobování vodou 98 47,6 66 32,0 26 12,6 1 0,5 0 0,0 15 7,3 206 

Dostupnost internetu 75 36,9 82 40,4 30 14,8 10 4,9 0 0,0 6 3,0 203 

Pokrytí obce veřejným osvětlením 56 27,2 96 46,6 45 21,8 5 2,4 3 1,5 1 0,5 206 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je stav technické infrastruktury – zásobování vodou, kterou výborná 
nebo dobrá hodnotilo celkem 164 respondentů (80 %). Velice pozitivně vnímají obyvatelé i dopravní 
napojení na silniční síť (přibližně 79 % respondentů) a dále dostupnost internetu (77% podíl 
odpovědí). 
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Obslužnost hromadnou dopravou je respondenty vnímána ze dvou třetin pozitivně, přibližně dvě 
pětiny dotazovaných ohodnotilo tuto kategorii jako průměrnou. 

Naopak nejhůře hodnocené kategorie jsou podle respondentů spjaty s dopravou a dopravní 
infrastrukturou. Nejvíce negativních odpovědí získala kategorie počet míst pro parkování ve městě, 
kdy 33 % respondentů hodnotilo tuto kategorii jako nevyhovující a 31 % jako průměrnou.  

Graf 34: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura očištěné o 
odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3B Občanská vybavenost 
K hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti občanské vybavenosti se vyjádřilo celkem 204 - 206 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce č. 4).  

Tabulka 32: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 29 14,1 93 45,4 60 29,3 17 8,3 5 2,4 1 0,5 205 

Kvalita zdravotní péče 15 7,4 90 44,1 73 35,8 21 10,3 1 0,5 4 2,0 204 

Dostupnost sociální péče 22 10,8 86 42,4 46 22,7 5 2,5 0 0,0 44 21,7 203 

Kvalita sociální péče 13 6,3 82 40,0 47 22,9 5 2,4 0 0,0 58 28,3 205 

Kvalita a dostupnost (dostatečný 
počet míst) předškolního vzdělání 
dětí 

37 18,0 68 33,2 54 26,3 8 3,9 1 0,5 37 18,0 205 

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

61 29,8 78 38,0 36 17,6 11 5,4 1 0,5 18 8,8 205 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro rodiny s dětmi 

34 16,5 53 25,7 73 35,4 22 10,7 4 1,9 20 9,7 206 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro děti 52 25,2 80 38,8 36 17,5 15 7,3 4 1,9 19 9,2 206 

Nabídka volnočasových aktivit 
pro dospělé 21 10,2 81 39,3 60 29,1 24 11,7 7 3,4 13 6,3 206 

Kvalita sportovních zařízení v obci 44 21,6 81 39,7 51 25,0 13 6,4 5 2,5 10 4,9 204 

Nabídka dětských hřišť 36 17,6 83 40,7 60 29,4 11 5,4 0 0,0 14 6,9 204 

Nabídka kulturního vyžití ve 
městě 37 18,1 81 39,7 60 29,4 16 7,8 3 1,5 7 3,4 204 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je podle dotázaných obyvatel města kvalita a dostupnost (dostatečný 
počet míst) základního vzdělávání ve městě, pro kterou se vyjádřilo pozitivně celkem 68 % a pouze 
6 % tuto kategorii ohodnotilo jako nedostatečnou. Tento výsledek do velké míry koreluje s častým 
označením kvality a dostupnosti základních škol ve městě jako jedné z deviz života v Třešti.  

Druhou kategorií s vysokým podílem pozitivně hodnotících respondentů je nabídka volnočasových 
aktivit pro děti, pro kterou se v pozitivním smyslu vyjádřilo celkem 64 % dotazovaných. Více než 60 % 
respondentů se vyjádřilo kladně i o sportovní infrastruktuře. Tyto výsledky do velké míry souvisí 
s předchozí nejlépe hodnocenou kategorií.  

Na opačném konci se ocitla kategorie volnočasové aktivity pro dospělé, kterou 15 % dotazovaných 
označilo za nedostatečnou. Jak je z grafu č. 10 patrné, skupina obyvatel ve věku 18 – 30 let tuto 
oblast vnímá absolutně nejhůře (podíl negativního hodnocení okolo 30 % odpovědí). Přibližně 52 % 
obyvatel ve věku 31 – 40 let tyto aktivity hodnotí jako průměrné, ale zároveň pouze 3 respondenti 
vybrali možnost podprůměrné. Naopak nejlépe hodnotící skupinou obyvatel jsou respondenti ve věku 
61 a více let, z nichž téměř tři čtvrtiny se pro volnočasové aktivity pro dospělé vyjádřily v pozitivním 
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smyslu. Z odpovědí respondentů s ohledem na jejich věk lze tedy usuzovat na jistou míru 
nevyrovnanosti nabídky volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny obyvatel a prostor pro 
zlepšení zejména v nabídce pro věkovou skupinu mladých dospělých (18 – 30 let).  

Graf 35: Hodnocení kategorie nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi podle věku respondenta 
očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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Zdravotní péče, její kvalita a dostupnost, je v Třešti hodnocena velice pozitivně. S dostupností 
zdravotní péče bylo ve městě spokojeno 60 % respondentů a pouze 11 % dotazovaných hodnotilo 
dostupnost negativně. V hodnocení kvality zdravotní péče je podíl přibližně stejný, jako v předchozím 
případě (tedy 11 %). Zároveň je ale nižší podíl dotazovaných s pozitivním hodnocením (52 %). Velká 
část (více než třetina) respondentů hodnotí zdravotní péči ve městě jako průměrnou.  

Názory respondentů na kvalitu zdravotní péče se podle věku dotazovaných liší (viz graf č. 11). Nejlépe 
tuto kategorii vnímají obyvatelé ve věku 15 – 17 let, u kterých se můžeme setkat s více než 66% 
podílem kladných odpovědí. Taktéž obyvatelé starší 61 let vnímají kvalitu zdravotní péče v pozitivním 
smyslu, odpovědí výborná a dobrá hodnotilo přibližně 64 % respondentů. Zároveň u obou věkových 
skupin (15 – 17 let a 61 let a více) vždy pouze jeden z respondentů ohodnotil kvalitu zdravotní péče 
jako podprůměrnou (nikdo z dotazovaných v daných věkových kategorií jako nedostatečnou). 
Přibližně 50 % obyvatel ve věku 51 – 60 let ohodnotilo tuto charakteristiku jako spíše průměrnou.  
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Graf 36: Hodnocení kategorie kvalita zdravotní péče 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 a více let

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

 

Sociální služby ve městě (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nejvyšším podílem respondentů, 
kteří tuto službu nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (58) se nedokázalo vyjádřit k oblasti 
kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 28 % respondentů. Důvodem takto vysokého podílu 
odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřit je pravděpodobně způsobeno především chybějící zkušeností 
s tímto typem služeb. Totéž platí i pro dotazování na názor dostupnosti sociálních služeb, kde se podíl 
těch odpovědí pohyboval okolo 18 %. Pokud se podíváme na data od respondentů, kteří na tuto 
otázku odpověděli, jsou sociální služby v Třešti vnímány velice pozitivně. Přibližně 65 % dotazovaných 
hodnotilo kladně kvalitu sociálních služeb a 68 % respondentů dostupnost.  

Nabídka kulturního vyžití ve městě je hodnocena taktéž kladně, 18 % respondentů vybralo možnost 
výborná a 40 % dotazovaných hodnotilo známkou 2 - dobrá. Obyvatelé pozitivně vnímají i nabídku 
dětských hřišť ve městě, téměř 58 % respondentů hodnotí kladně.  

  



 

 
102 

Graf 37: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

3C Kvalita životního prostředí 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 203 - 205 
respondentů (viz tabulka 5). Nejvíce dotazovaných se nedokázalo vyjádřit k otázce možnosti likvidace 
odpadu v obci, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolilo 23 respondentů.  

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

Nejvíce oceňovanou kategorií je systém sběru komunálního odpadu, kdy více než 80 % respondentů 
volilo pozitivní hodnocení. V ostatních oblastech odpadového hospodářství města panuje mezi 
dotazovanými obyvateli spokojenost, ať už v kategorii možnost likvidace odpadu v obci (s podílem 67 
% kladných odpovědí)nebo možnost separace odpadu v obci (74 % podíl).  

K otázce kvality ovzduší se vyjádřila v kladném smyslu celkem třetina dotazovaných, přibližně 20 % ho 
hodnotilo jako průměrné a pouhých 8 % negativně. 6 % respondentů nedokázala na tuto kategorii 
odpovědět.  
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Mezi respondenty panuje i spokojenost s veřejným prostranstvím. Ke kvalitě veřejného prostranství 
(mobiliář, lavičky, koše aj.) se kladně vyjádřilo 66 % obyvatel, o 2 p.b. více pozitivně hodnotilo vzhled 
veřejného prostranství (především zeleň). U obou kategorií přibližně 9 % respondentů odpovědělo, že 
kvalita veřejného prostranství je vnímána velice negativně.  

Tabulka 33: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Vzhled veřejných prostranství – 
zeleně 51 25,0 88 43,1 44 21,6 15 7,4 3 1,5 3 1,5 204 

Kvalita veřejných prostranství – 
mobiliář, lavičky, odpadkové koše 45 22,0 91 44,4 48 23,4 18 8,8 0 0,0 3 1,5 205 

Rozsah (velikost) ploch zeleně v obci 40 19,6 95 46,6 48 23,5 17 8,3 1 0,5 3 1,5 204 

Udržování čistoty ve městě 39 19,0 97 47,3 48 23,4 17 8,3 3 1,5 1 0,5 205 
Znečištění ovzduší exhalacemi a 
prachem 44 21,7 91 44,8 39 19,2 14 6,9 2 1,0 13 6,4 203 

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

60 29,4 90 44,1 34 16,7 18 8,8 1 0,5 1 0,5 204 

Systém sběru komunálního odpadu 63 30,9 102 50,0 25 12,3 5 2,5 1 0,5 8 3,9 204 

Možnost likvidace odpadu v obci 60 29,4 77 37,7 34 16,7 7 3,4 3 1,5 23 11,3 204 
 

Graf 38: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3D Bydlení a zaměstnanost 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Bydlení a zaměstnanosti se vyjádřilo celkem 199 - 206 
respondentů (viz tabulka 6). Nejvíce dotazovaných obyvatel města Třešť nedokázalo posoudit 
kategorii dostupnost služeb, celkem 45 dotazovaných vybralo možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 
(30 %). V oblasti zaměstnanosti se potvrdily výsledky odpovědí z otázky číslo 2, kdy za nejzávažnější 
problémy byly považovány kategorie množství pracovních příležitostí a příležitosti k podnikání, ve 
vyhodnocení otázky 3E se respondenti k těmto kategoriím vyjadřovali velmi kriticky.  

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo celkem 77 % dotazovaných jako velice negativní (z 30 % 
zvolili možnost 5- nedostatečná, špatná). Pouhá 3 % hodnotila nabídku pracovních příležitostí kladně 
(jediný respondent uvedl možnost výborná). Nabídku příležitostí pro podnikání hodnotilo 44 % 
respondentů jako nevyhovující, nedostatečnou, 24 % jako průměrnou a 13 % některou z pozitivních 
kategorií. Celkem 19 % dotazovaných nedokázalo tuto kategorii posoudit.  

U hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí je patrná odlišnost mezi jednotlivými věkovými 
kategoriemi. Respondent ve věku 15 – 17 let jako jediný označil tuto kategorii za výbornou, tři, 
respektive 2 respondenti ve věku 18 – 30 let, respektive 41 – 50 let hodnotili tuto kategorii jako 
dobrou. Nicméně u všech skupin obyvatel je patrná převaha negativního hodnocení, která je 
minimálně 60 %. Absolutně největšího podílu negativních odpovědí dosahuje skupina obyvatel ve 
věku 31 – 40 let, kdy tento podíl dosahuje více než 90 % (60 % hodnotilo situaci jako podprůměrnou). 
Absolutně největší míru nespokojenosti s možností nedostatečná, špatná dosahují respondenti ve 
věku 51 – 60 let.  

Graf 39: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

Nabídka obchodů a služeb ve městě je podle respondentů převážně průměrná až nadprůměrná. 
V oblasti dostupnosti služeb se celkem 39 % dotazovaných vyjádřilo kladně, ale 40 % respondentů 
hodnotilo kategorii jako průměrnou. V kategorii dostupnosti obchodů ji pozitivně hodnotilo celkem 
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49 % dotazovaných, jako průměrnou ji označilo 34 % respondentů. Pokud se podíváme na hodnocení 
nabídky obchodů a služeb u otázky č. 2, právě tato kategorie byla vnímána jako velké negativum 
života v Třešti. Je tedy zřejmé, že u respondentů nepřevažuje nespokojenost, nicméně nabízené 
služby nejsou ideální.  

Tabulka 34: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 12 5,9 53 26,0 55 27,0 28 13,7 11 5,4 45 22,1 204 

Nabídka pracovních příležitosti 1 0,5 5 2,4 30 14,6 96 46,8 62 30,2 11 5,4 205 

Nabídka příležitostí pro podnikání 3 1,5 23 11,6 47 23,6 58 29,1 30 15,1 38 19,1 199 

Dostupnost obchodů 23 11,2 77 37,4 70 34,0 28 13,6 8 3,9 0 0,0 206 

Dostupnost služeb 17 8,3 63 30,6 82 39,8 31 15,0 7 3,4 6 2,9 206 

 
 

Graf 40: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce bydlené a zaměstnanost očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

3E Ostatní 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 202 - 206 respondentů (viz 
tabulka 7). Nejvíce dotazovaných obyvatel města se nedokázalo vyjádřit k otázce týkající se možnosti 
účasti na řízení obce, z celkových 204 respondentů zvolilo možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 46 
z nich (23 %). 
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Tabulka 35: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a návštěvníky 
obce 36 17,5 90 43,7 53 25,7 13 6,3 4 1,9 10 4,9 206 

Bezpečnost 37 18,0 101 49,0 43 20,9 15 7,3 7 3,4 3 1,5 206 
Informovanost o dění v obci, poskytování 
informací 66 32,0 81 39,3 40 19,4 8 3,9 3 1,5 8 3,9 206 

Kvalita veřejná správy v obci 23 11,4 100 49,5 40 19,8 12 5,9 4 2,0 23 11,4 202 

Možnost účasti na řízení obce 15 7,4 62 30,4 59 28,9 16 7,8 6 2,9 46 22,5 204 

Zájem lidí o život v obci 13 6,4 52 25,5 90 44,1 19 9,3 4 2,0 26 12,7 204 

 

Z grafu 16 je patrné, že u žádné kategorie nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním, naopak u 
velké většiny z nich se pohybuje kladné hodnocení nad 50 %. Nejvíce respondentů je spokojeno 
informovaností o dění ve městě a poskytování informací, 30 % z nich zvolilo možnost výborná a 
dalších 39 % možnost dobrá. Negativně tuto kategorii ohodnotilo pouze 11 dotazovaných (5 % 
respondentů).  

Graf 41: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

Velice pozitivně je vnímána i bezpečnost ve městě, podíl zastoupení kladných odpovědí se pohybuje 
okolo hodnoty 67 %, negativně bezpečnost hodnotilo pouze 11 % respondentů. Celkem 3 dotazovaní 
na tuto otázku nedokázali odpovědět (2 %). Z hlediska odpovědí podle věku je bezpečnost vnímána 
ve všech skupinách respondentů velice pozitivně, podíly kladného hodnocení neklesají pod 60 % 
(vyjma skupiny respondentů ve věku 41 – 50 let). Více než 80% podílu kladných odpovědí je 
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dosahováno u skupiny obyvatel ve věku 51 – 60 let, naopak nejvyššího podílu negativního hodnocení 
je dosaženo u kategorie obyvatel 15 – 17 let, 5 % respondentů ji hodnotí jako špatnou.  

Graf 42: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se 
vyjádřit 
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

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

• Hromadnou autobusovou dopravou 
• Dálkovým autobusovým spojem 
• Vlakem 
• Osobním automobilem 
• Na kole 
• Pěšky 
• Jinak……………………… 

Na tuto otázku odpověděl celkem 205 respondentů. Z grafu 18 je patrné, že větší část dotazovaných 
obyvatel Třeště je zaměstnána nebo studuje mimo své bydliště. Přibližně 53 % respondentů 
pravidelně cestuje za prací či vzděláním do jiné obce.   

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednozdnačně osobní 
automobil, který využívá celkem 47 respondentů (43% podíl na všech vyjíždějících dotazovaných) a 
na druhém místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (35 %). Naopak nejméně 
využívaným dopravním prostředkem je kolo, který pravidelně pro cesty do práce či školy využívá jen 
jediný respondent. 

 



 

 
108 

Graf 43: Celkové hodnoce otázky č. 4 
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3.5 Co konkrétně Vám ve vašem městě chybí nebo co by se mělo změnit k lepšímu? 
V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci ve městě, především uvést 
nedostatky nebo problémy, které by měly být vyřešeny. Na tuto otázku odpovědělo 78 dotazovaných 
obyvatel Třeště, kteří uvedli celkem 155 odpovědí. V průměru tak připadají přibližně 2 odpovědi na 
respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor přibližně 38 % dotazovaných, celkem 128 
respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpoveď neuvedlo.  

Tabulka 36: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpověď Četnost 

sportovní vyžití 43 

vzhled města 17 

dopravní infrastruktura 14 

pracovní příležitosti 12 

obchody/služby 12 

turistika 7 

kulturní vyžití 7 

technická infrastruktura 7 

veřejná hromadná doprava 6 

nabídka volnočasových aktivit 6 

zdravotní péče 5 

vedení města a veřejné instituce 5 

bezpečnost 5 

bytová výstavba pro mladé 3 

menší počet Vietnamců a Romů 2 

vyšší kapacita veřejného vzdělávání 1 

lepší výkon policie ČR 1 

chování lidí 1 

hlášení z místního rozhlasu - nikdo mu nerozumí 1 
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Největší počet odpovědí spadá do kategorie sportovního vyžití, kdy respodnenti nejsou spokojeni 
s podmínkami pro sport ve městě (43 odpovědí). Nejvíce dotazovaných by si přálo ve městě zbudovat 
především bazén a koupaliště, rádi by ve městě obnovili zimní stadion a velká část odpovědí se týkala 
i vybudování cyklostezek mimo hlavní komunikace, především kvůli bezpečnosti. Několikrát se 
v otázce vyskytla odpověď, že by bylo dobré finančně podporovat nejen fotbal, ale i jiné sportovní 
aktivity ve městě. 

V oblasti vzhled města se vyskytlo dalších 17 odpovědí. Respondenti spatřují největší problém 
především v oblasti péče o zeleň ve městě, o záhonky s květinami či péči o stromy a keře. Dotazovaní 
by rádi nainstalovali více odpadkových košů (velice často se vyskytovala odpověď pro pejskaře), 
především v okrajových částech města. Několikrát se objevil i problém spojený s prostorem po 
vytrhaných kolejích.  

Další problematickou obastí je dopravní infrastruktura ve městě (celkem 14 odpovědí), z nichž 
nejčastější odpovědi se týkaly vybudování obchvatu města, zvýšení počtu míst pro parkování a 
převedení nákladní dopravy na železnici.  

Jak už v celém textu několikrát zaznělo, městem rezonuje problematika spojena s nedostatečným 
množstvím pracovních příležitostí. Celkově byla tato odpoveď u otázky č. 5 uvedena 12krát. 
Největším problémem, dle respondentů, je nedostatek volných míst a nedostatek pracovních 
příležitostí odborně zaměřených.  

Celkem 12 odpovědí získala sekce obchodů a služeb, kdy většina respondentů považovala za 
nedostatečnou především nabídku jednotlivých druhů služeb a obchodů a dotazovaní by uvítali jejich 
větší specializaci.  

Dále se v otázce objevilo několik odpovědí spojených s veřejnou hromadnou dopravou (především 
nedostatečný počet spojů a souběh autobusové a železniční dopravy), malá nabídka volnočasových 
aktivit pro dospělé i děti, nespokojenost s technickou infrastrukturou (nedostatečný počet košů na 
bioodpad), bezpečností (vandalismus, vytvoření kamerového systému, vznik městské policie) a 
zdravotní péče (neexistence pohotovosti). Kompletní výčet četnosti odpovědí řazený do oblastí 
poskytuje tabulka  8. 
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 
V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území města v průběhu července roku 2014, měli 
možnost obyvatelé Třeště se vyjádřit k současnému stavu města, včetně podání návrhů na jeho 
zlepšení. Celého dotazníkového průzkumu se zůčastnilo 206 respondentů, kteří odpovídali na otázky 
týkající se jednotlivých aspektů života ve městě. Struktura dotazovaných obyvatel odpovídala 
reprezentativnímu vzorku, který byl nutný pro kvalitní zhodnocení celého šetření. Z výše 
zmiňovaných údajů o sociodemografických údajích dotazovaných je patrné, že jednotlivé podíly 
korespondují s demografickou strukturou obyvatel města.  

Přednosti života v Třešti zkoumala otázka č. 1, kdy respondenti byli dotazování v podobě výběru 
pozitiv, které shledávají na životě právě ve městě Třešť. Pro většinu respondentů jsou největšími 
devizami především prostřední města (jeho vzhled, historie a tradice), s přibližně 18% podílem 
uvedených odpovědí a dále pak s 15 % odpovědí se jedná o životní prostředí ve městě a okolí a 
o čistotu města. Za další přednosti dotazovaní vybrali kvalitu základních škol a bezpečnost ve městě. 

Otázka číslo 2 zkoumala opačnou stranu života ve městě, respondenti měli vybrat negativa, která 
spojují s životem ve městě. Největší problém Třeště je podle reprezentativního vzorku dotazníkového 
šetření spojen s nezaměstnaností a s pracovními příležitostmi, kdy celkem 53 odpovědí získala právě 
kategorie množství pracovních příležitostí. Dalšími problémemy, které se negativně odráží v názorech 
obyvatel města na život v něm, jsou především zájem lidí o život v obci, nabídka aktivit pro trávení 
volného času a dostupnost a kvalita obchodů a služeb ve městě (všechny tři získaly 7 % odpovědí).  

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

V oblasti Dopravy a technické infrastruktury je nejpozitivněji vnímána kategorie stav technické 
infrastruktury – zásobování vodou, kterou 164 respondentů označilo za kladnou (odpověď výborná  
nebo dobrá). V tomto případě se tedy jednalo o spokojenost celkem 8 % dotazovaných. Další kladné 
hodnocení získaly kategorie dostupnost internetu, napojení na silniční síť a pokrytí obce veřejným 
osvětlením. Naopak nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy přibližně 33 % respondentů 
označilo počet míst pro parkování ve městě za nevyhovující. 

V oblasti Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a dostupností (včetně 
dostatečného počtu míst) základního vzdělávání, pro který se vyslovilo celkem 68 % z nich, a 
s nabídkou volnočasových aktivit pro děti (64 %). V pozitivním smyslu byla hodnocena i dostupnost 
sociální péče. Naopak nejméně spokojeni jsou respondenti s nabídkou volnočasových aktivit pro 
dospělé (přibližně 15 % nespokojenosti dotazovaných). 

Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech otázek 
z této oblasti se spokojenost pohybuje nad 65 % mezi všemi respondenty. Nejvíce si dotazovaní cenní 
systému sběru komunálního odpadu, více než 80% podíl odpovědí, a velice jsou spokojeni 
s odpadovým hospodářstvím obecně (možnost separace odpadu a možnost likvidace odpadu ve 
městě). 
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V sekci bydlení a zaměstnanost se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této 
kategorii vyskytují nejhůře hodnocené otázky. Nabídku pracovních příležitostí ve městě negativně 
hodnotilo celkem 77 % respondentů a zároveň pouhá 3 % tuto otázku ohodnotila kladně. Negativně 
vnímaná je i nabídka příležitostí pro podnikání (44 % dotázaných ohodnotilo jako nevyhovující a 24 % 
jako průměrné). Hodnocení dostupnosti služeb a obchodů v Třešti je spíše průměrné až nadpůrměrné, 
u obou kategorií shledáváme vysoké podíly zastoupení odpovědí v kategorii průměrné a naprůměrné.  

V oblati Ostatní byla hodnocena především bezpečnost ve městě, infrastruktura pro návštěvníky a 
turisty a vztah města k občanům. Největší počet respondentů je spokojen s informovaností o dění a 
poskytování informací ve městě (celkem 71 % ji označilo jako výbronou a dobrou) a více než dvě 
třetiny obyvatel jsou spokojeni s bezpečností ve městě. největší negativa jsou vnímána v kategorii 
možnost účasti na řízení města (negativně se vyjádřilo 11 % respondentů). 

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelná dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 
případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přiblžině 47 % dotazovaných nepracuje nebo 
nestuduje mimo městě Třešť a z přibližně 53 % vyjíždějích jich nejvíce využívá osobní automobil 
(43 %) a hromadnou autobusovou dopravu (34 %) pro cesty mimo město. 

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit, co mu ve městě schází, případně co by se 
mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo přibližně 38 % respondentů, tedy 78 lidí. Nějčastěji byla 
zastoupena problematika spojená se sportovním vyžitím ve městě (celkem 43 odpovědí), především 
s odpovědmi týkajících se vybybudování koupaliště/bazénu, zimního stadionu a zbudování 
cyklostezek mimo hlavní komunikace. Dále se v odpovědích vyskytovala problematika vzhledu města 
(spojena s nedostatečnou péčí o záhony a stromy) a problém s dopravní infrastrukturou. Posledním 
velkým množstvím odpovědí disponovala oblast pracovních příležistostí a nabízených služeb a 
obchodu, která byla nejčastěji spojována s malou diverzitou a specializací služeb a obchodů.  
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SWOT ANALÝZA 
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1 SWOT analýza města Třešť 

1.1 Priorita 1 – Rozvoj kvality života 

+ - 
Blízkost krajského města Odchod obyvatelstva 
Nabídka mateřských a základních škol Vyjížďka žáků a studentů do škol 
Existence střední školy Dostupnost zdravotnické záchranné služby 
Existence základní umělecké škola Dostupnost specializované sociální péče 
Dostupnost zdravotnických služeb Diverzita sportovní infrastruktury 
Vysoká úroveň bezpečnosti Dostupnost a diverzita občanské vybavenosti 
Aktivita města při organizaci kulturních, 

společenských a sportovních akcí 
Dostupnost pozemků pro bydlení 
Úroveň vykonané veřejné správy 

Existence a provoz sportovních družstev a klubů  
Existence a provoz spolků a spolkových akcí   
Zapojení do nadregionálních sdružení 
Činnost hasičského záchranného sboru 
 

  

P O 
Zvyšování kvality a diverzity vzdělávacích 

programů 
Prohlubování negativního demografického 
vývoje 

Rozšíření nabídky sociálních služeb Nadbytečnost kapacit škol při očekávaném 
poklesu počtu dětí a žáků 

Posílení spolupráce místních škol a 
podnikatelského sektoru Nesystémové změny v legislativě ČR 

Propojení profilu absolventů s potřebami trhu 
práce Růst výskytu sociálně patologických jevů 

Podpora prevence kriminality a sociálně 
patologických jevů 

Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 
investičních akcí pro rozvoj volnočasové 
infrastruktury 

Revitalizace nevyužívaných objektů a ploch   
Vytváření ojedinělé nabídky volnočasových aktivit   
Spolupráce s okolními obcemi v propojování 

nabídky volnočasových aktivit 
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1.2 Priorita 2 Rozvoj technické infrastruktury a kvalitní životní prostředí 
+ - 

Zdroje pitné vody 

Kapacitní čistička odpadních vod 

Rozvody technických sítí 

Vybudována optická datová síť 

Napojení na dopravní sítě  

Obslužnost města hromadnou autobusovou i 
železniční dopravou 

Zpracovaný generel bezbariérové dopravy 

Koeficient ekologické stability značící vyváženou 
krajinu 

Lokality chráněných území 

Existence místních částí bez kompletního 
napojení na technické sítě 

Splašková a dešťová kanalizace není oddělena 

Průmyslová zóna není napojena na silniční 
obchvat 

Vysoká intenzita tranzitu přes město a jeho 
centrum 

Nedostatečná kapacita parkovacích míst 

Lokálně a sezónně zhoršená kvalita ovzduší  

Existující areály brownfieldů a kontaminované 
lokality 

P O 

Vybudování Integrovaného dopravního systému 
Kraje Vysočina  

Optimalizace a synchronizace spojů veřejné 
hromadné dopravy  

Zavedení „kotlíkové dotace“ na výměnu 
neekologických zdrojů tepla v rodinných 
domech 

Zvyšování environmentální gramotnosti obyvatel  

Zefektivnění odpadového hospodářství 

Zastarávání technických sítí města při absenci 
investic 

Růst cen energií 

Růst intenzity tranzitní dopravy 
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1.3 Priorita 3 Rozvoj podnikání a cestovního ruchu 
+ - 

Dostupnost páteřních dopravních sítí 

Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva 

Rostoucí počet ekonomických subjektů  

Tradice a zachování průmyslové výroby 

Umístění konferenčního centra Akademie věd 

Dlouhodobě nižší míra nezaměstnanosti 

Přítomnost židovských památek a dalších 
atraktivit (Betlémy, památková zóna) 

Diverzifikovaná a unikátní nabídka kulturních a 
společenských akcí 

Pro region atypická sezónnost turistického ruchu 
– výrazná zimní sezóna 

Venkovní prostory vhodné pro organizování 
kulturních a společenských akcí 

Provozované kino 

Přítomnost aktivních a zkušených aktérů v 
oblasti organizace volnočasových a kulturních 
aktivit 

Napojení na síť turistických tras, cyklotras a 
hipotras 

Nabídka a dostupnost informačních materiálů o 
turistických zajímavostech 

Nabídka ubytovacích kapacit vyššího standardu 
vč. wellness služeb 

Snadno dostupná nabídka ubytovacích zařízení 
na často využívaných vyhledávacích portálech 

Spolupráce ubytovacích zařízení s informačním 
centrem i mezi sebou 

Snížená atraktivita města pro investory 
z hlediska dostupnosti pracovní síly 

Nesoulad mezi potřebami trhu práce a nabídkou 
vzdělávacích oborů ve městě a okolí 

Nedostatečný zájem žáků o studium oborů 
poptávaných na lokálním trhu práce  

Nedostatečná vybavenost sportovní 
infrastrukturou vyhledávanou návštěvníky a 
turisty 

Nedostatečná koordinace při řízení města jako 
turistické destinace 

Nevhodné umístění informačního centra 

Nedostatečná síť stezek pro cyklisty a in-line 
bruslaře a doprovodná infrastruktura 

Chybějící či nevhodná navigace na památkovou 
zónu Třešť 

Krátká průměrná doba pobytu turistů 
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P O 

Rozšíření pobídkových aktivit pro přilákání 
nových investic  

Posílení spolupráce města s podnikatelskou 
sférou 

Rozvoj podnikatelských aktivit v průmyslové 
zóně 

Zachycení části turistů mířících přes město do 
jiných destinací 

Rozvoj specifických (tematických) forem 
cestovního ruchu 

Zvýšení atraktivity města pro turisty preferující 
aktivního trávení volného času 

Další rozvoj doprovodných turistických služeb a 
ubytovacích služeb vyššího standardu 

Oživení železniční dopravy jako doplněk CR i pro 
dopravní obslužnost obyvatel města 

Zvýšení spolupráce s ostatními městy regionu a 
využití synergií  

Ztráta kvalifikované pracovní síly migrací a 
odchodem do důchodu 

Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 
investičních akcí  

Silné konkurenční prostředí v rámci Jihočeského 
kraje i Kraje Vysočina  

Omezení potencionálního rozvoje uvnitř městské 
památkové zóny 

„Okoukanost“ – pokles zájmu o stávající 
atraktivity města 

Chátrání památek, které nejsou v majetku města  
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NÁVRHOVÁ ČÁST STRATEGIE 
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Návrhová část Strategie rozvoje města byla formulována jako syntéza poznatků vycházející 
z následujících zdrojů: 

• Analytický profil města vycházející z veřejně dostupných údajů o dílčích oblastech života ve 
městě 

• Výsledky dotazníkového šetření prováděného mezi obyvateli města s cíle zjištění jejich 
spokojenosti s jednotlivými aspekty života ve městě 

• Výsledky strukturovaných rozhovorů s vytipovanými klíčovými aktéry života ve městě 
• SWOT analýza zpracovaná v součinnosti s pracovní skupinou složenou ze zástupců veřejné 

správy a podnikatelské sféry ve městě 

Při definování strategických cílů rozvoje města byla klíčová následující východiska a charakteristiky 
města: 

• Poloha města v rámci ČR, Kraje Vysočina  
• Polohový potenciál města v rámci sídelní struktury České republiky  
• Napojení na dopravní sítě (silniční a železniční doprava) 
• Rostoucí počet ekonomických subjektů ve městě 
• Trendy demografického vývoje 
• Vysoká úroveň kulturního a společenského života ve městě 
• Nabídka unikátních turistických atrakcí (židovské město, betlémy) 
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1 Strategická vize města 
Strategická vize byla formulována na základě východisek popsaných výše i výstupů analytických 
činností obecně. Představuje konsensus osob zapojených do formulace strategie ohledně dalšího 
rozvoje města Telč a určuje základní směr rozvoje a cíle do roku 2020.  

Vize města byla formulována a schválena v následujícím znění: 

Třešť. Město v zázemí, které determinuje poloha mezi dvěma různorodými a silnými centry (Telčí a 
Jihlavou). Rezidenční město menší velkosti, jehož poloha v sobě snoubí výhody městského i 
venkovského způsobu života. Vitální město se zdravým životním prostředím, ve kterém mají lidé 
blízko k přírodě i k sobě navzájem. Aktivní město, v jehož blízkosti lze nalézt široké spektrum 
pracovních příležitostí a možností kulturního, společenského i sportovního vyžití.   

Třešť – David mezi Goliáši 
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2 Dekompozice vize 
Definující charakteristikou pro město Třešť je jeho poloha mezi dvěma velmi odlišnými typy center. 
Na jedné straně je tu krajské město Jihlava jako dominantní administrativní centrum s rozsáhlou 
nabídkou pracovních míst, služeb, obchodu atd. Na straně druhé pak celorepublikově významné 
turistické centrum Telč. Vymezit se a prosadit v konkurenci takovýchto sídel není jistě snadné. Na 
tuto výchozí pozici se lze ovšem podívat také z opačné perspektivy, tedy jako na příležitost pro rozvoj 
města.  

Značná blízkost města ke krajskému centru a dopravní dostupnost umožňuje relativně snadnou 
dojížďku obyvatel za prací. Město Třešť tak v sobě skrývá významný potenciál pro rozvoj rezidenční 
funkce, jakožto kompromisu mezi urbánním a venkovským typem sídla, které poskytuje svým 
obyvatelům zajímavý mix vyhledávaných kvalit pro bydlení. Těmi jsou na straně jedné zdravé životní 
prostředí, blízkost přírody, dostupnost parcel pro bydlení a neanonymita života spojené 
s venkovským stylem života. Na straně druhé pak ale také dostupnost veřejných služeb v základním i 
vyšším rozsahu, možnosti volnočasového vyžití, bohatý kulturní a společenský život a blízkost 
pracovních příležitostí jako atributů městského stylu života. Město Třešť tak má ambici stát se 
vyhledávaným místem pro realizaci snu nejen mladých lidí o kvalitním životě. 

Druhým konkurenčním centrem je již zmiňovaná Telč. Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v Třešti 
jsou ve srovnání s tímto městem výrazně slabší. Ale i zde lze namísto konkurenčních vztahů vnímat 
naopak potenciální komplementarity a využít možnosti, které skýtá samotný fakt, že turisté a 
návštěvníci ve velkém počtu do města Telče přijíždějí a to často využitím trasy přes Třešť. Negativním 
aspektem této situace je zvýšení dopravní vytíženosti hlavního průtahu městem.  Naopak jako 
pozitivní lze vnímat zatím nevyužitý potenciál pro zachycení těchto návštěvníků a zvýšení 
návštěvnosti samotného města Třešť. 

Jednoznačně „hozenou rukavicí“ je propojení nabídky v zimní sezóně, kdy Třešť disponuje velkým 
lákadlem ve formě prohlídky betlémů, s nabídkou prohlídek a aktivit ve městě Telči (zimní prohlídky 
zámku, adventní trhy apod.), ideálně jako vícedenní kulturní a relaxační balíček. Totéž pak platí i pro 
zbytek roku, tedy propojování a návaznost akcí konaných ve městě a jeho širším regionu (spojení 
kultury, sportu a zábavy) pro vytvoření komplexní nabídky uspokojující i nejnáročnější klientelu.  
Souvisejícími cíli v oblasti podpory návštěvnosti města je snížení výkyvů v průběhu roku (snížení 
sezónnosti) a prodloužení průměrné délky pobytu návštěvníků ve městě.  

Kromě využití polohového potenciálu města pro rozvoj rezidenční funkce a turistického ruchu ve 
městě je dalším strategickým cílem podpora samotného podnikání ve městě a s ním spojená 
podpora zachování stávajících a vzniku nových pracovních míst. Ve městě Třešť je zaznamenáván v 
posledních letech nárůst počtu ekonomických subjektů, což je pozitivní vývoj, který chce město do 
budoucna podporovat. Pozitivní zpětnou vazbu pak lze spatřovat ve zvyšování koupěschopnosti 
obyvatel v návaznosti na udržování nízké míry nezaměstnanosti a s ní spojený pak další rozvoj 
obchodu a služeb ve městě. 

Z hlediska rozvoje města a jeho funkcí je pak strategickým cílem pro další období posílení pravomocí 
města v rámci administrativní hierarchie obcí České republiky. Město Třešť chce posílit svůj význam a 
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podíl rozhodování na dění v samotném městě i okolí získáním statusu obce s rozšířenou působností 
(obec III. stupně) a provádění kompetencí, které se k tomuto statusu váží. 

Ve stručnosti je strategická vize shrnuta do následujících hesel: 

• Rozvoj rezidenční funkce města 
• Podpora podnikání a vzniku pracovních míst 
• Rozvoj cestovního ruchu 

o Zvýšení návštěvnosti 
o Snížení sezonních výkyvů 
o Prodloužení průměrné délky pobytu 

• Získání statusu obce s rozšířenou působností 
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3 Strategické cíle rozvoje města 
Vizi města, která byla rozpracována v textu výše, je možné systematizovat do šesti strategických cílů: 

1. Dostupné město 

Strategická vize vidí město Třešť jako rezidenční zázemí pro lidi, kteří v regionu pracují. Zcela 
nezbytnou podmínkou pro naplnění této vize je proto výborná dopravní dostupnost okolních center 
ekonomické aktivity, která značné části obyvatel Třeště poskytují zaměstnání (zejména Jihlava, ale 
také další centra – Kostelec, případně Třebíč, Pelhřimov, Dačice, Havlíčkův Brod, atd.). 

Při zajišťování dostupnosti města přebírá dominantní podíl přepravní práce individuální automobilová 
doprava. Mělo by ovšem být strategickým cílem města rozvíjet jeho dostupnost také jinými 
dopravními prostředky – především veřejnou hromadnou dopravou, ale, vzhledem ke krátkým 
vzdálenostem, také cyklodopravou a dalšími alternativami. 

2. Dostupnost bydlení 

Je logické, že další základní podmínkou pro naplňování formulované vize rozvoje Třeště jako 
rezidenčního města je dostupnost kvalitních ploch a prostorů pro rezidenční funkci. Rozhodující 
přitom je dostupnost kvalitních a atraktivních rozvojových ploch pro bydlení, vybavených kvalitní 
infrastrukturou (v tomto smyslu je vhodné zdůraznit rostoucí důležitost spolehlivého 
vysokorychlostního připojení k internetu). Zároveň je nutné poznamenat, že dostupnost pozemků pro 
výstavbu a bydlení je ze strany obyvatel města prozatím hodnocena spíše negativně – patří, dle 
dotazníkového šetření, mezi největší problémy města. 

3. Dobré místo k životu 

Pro plnění vize je rovněž nutné, aby bylo kvalitní bydlení doplněno řadou dalších funkcí města, které 
dohromady pro jeho obyvatele vytvoří „dobré místo k životu“ – a posílí atraktivitu města pro nově 
příchozí i pro rodáky, kteří se z města odstěhovali s odchodem na střední / vysokou školu, po založení 
rodiny by ovšem mohli být motivováni k návratu. 

Jedním z aspektů tohoto „dobrého města k životu“ je jeho vnímání jako „živého města“ (jako 
protikladu k městu „ospalému“, v němž se zastavil čas) – tedy místa, které nabízí svým obyvatelům 
atraktivní kulturní, volnočasové, spolkové a další vyžití a v němž dobře funguje komunitní život. 
Obzvláště důležité je potom budování takové image u mládeže – právě vzpomínky na „živost“ města 
Třeště můžou hrát důležitou roli při rozhodování rodáků o návratu do města po založení rodin. 
Systematický rozvoj Třeště jako „živého města“ zahrnuje především důraz na živou (nezávislou) 
kulturu, volnočasové aktivity a sport a komunitní život obecně.  

Důležitou roli při posuzování města jako dobrého místa k životu hrají rovněž takové aspekty, jako 
estetická hodnota veřejných prostranství, bezpečnost města, podpora spolkového života, atd. 

Obzvláště s ohledem na specifickou cílovou skupinu mladých rodin s dětmi je při rozvoji města jako 
dobrého místa k životu nutné věnovat zvláštní pozornost právě nabídce služeb a infrastruktuře pro 
rodiny s dětmi (vč. například dostupných a bezpečných dětských hřišť) a kvalitě vzdělávání ve městě. 
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4. Atraktivní město 

Město má potenciál využít ke svému růstu také příležitostí v oblasti cestovního ruchu. Ve zkratce je 
možné pozorovat dvojí potenciál cestovního ruchu pro město Třešť: 

- Město leží na jedné z hlavních přístupových cest do turisticky velmi atraktivního regionu 
s centrem v nedaleké Telči. Jinými slovy, velmi významná část návštěvníků, kteří do regionu 
přijíždějí, projíždí přes Třešť. To městu poskytuje dobrou příležitost tyto projíždějící 
návštěvníky zaujmout a přinutit je zastavit. Pro to je nutné zaměřit se na rozvoj specifických 
atraktivit města (Betlémy, židovské město, atd.), kvalitní služby pro turisty (především 
gastronomické) a případně i vybudování nových atraktivit. Pokud se město podaří projíždějící 
návštěvníky zaujmout a zastavit, zvyšuje se šance, že se tito návštěvníci do města cíleně vrátí. 

- Město leží v turisticky atraktivním regionu, pokud toho má ovšem využít, je nutné propojovat 
nabídku pro turisty v Třešti s nabídkou v dalších městech regionu do ucelených produktů 
(např. jednodenní výlety do Třeště pro návštěvníky Telče, tematické cyklo/hipo/běžecké 
okruhy, propojování vstupenek do klíčových atraktivit do „regionální pasů“, společné 
turistické „balíčky“ služeb, atd.). Zároveň je ale nutné uvést, že takové činnosti nebudou 
fungovat samy o sobě – systematický rozvoj nabídky pro turisty v regionu je nutné řídit a 
koordinovat (jinými slovy, podmínkou pro naplnění potenciálu je vznik a rozvoj regionálního 
destinačního managementu). 
 

5. Viditelné město 

Pokud má základní strategie založená na rozvoji rezidenční funkce a vytěžení turistického potenciálu 
města fungovat, město musí být viditelné, a to jak pro návštěvníky, tak i pro potenciální rezidenty. 
Strategickým úkolem tak je systematické budování image města a jeho propagace vůči cílovým 
skupinám (návštěvníci regionu, zájemci o aktivní dovolenou, rodiny s dětmi, atd.). 

6. Město s průmyslovou tradicí 

I přes důraz na rezidenční funkci není možné zapomínat na rozvoj možností zaměstnání přímo 
v Třešti. Město má významnou průmyslovou tradici, podpora lokálního průmyslu a malých a 
středních podniků je vhodným nástrojem pro udržení pracovních míst ve městě. 
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4 Návrh strategie do úrovně priorit, opatření a aktivit 

4.1 Priorita 1 – Rozvoj technické infrastruktury a kvality životního prostředí 

Zacílení a základní logika priority 
Město Třešť si klade ve Strategii do roku 2020 za úkol zvýšit svoji rezidenční atraktivitu stát se 
městem s kvalitním zázemím pro bydlení. Zároveň se chce také zaměřit na rozvoj podnikání ve městě 
a to včetně podnikání v oblasti cestovního ruchu. Pro realizaci těchto cílů je nezbytné zajistit 
dostupnost a vysokou kvalitu fyzického a technického zázemí. 

Priorita 1 se tak zaměřuje ve svém prvním patření na zkvalitňování a rozvoj inženýrských sítí ve 
městě. Jednou z významných oblastí k řešení v tomto ohledu je oddělení splaškové a dešťové 
kanalizace. V současnosti jsou tyto vedeny společně a při vyšších úhrnech srážek kapacitně 
nedostačující kanalizace přetéká. Také ostatní sítě budou potřebovat údržbu, některé úseky pak 
rekonstrukci a budování nových částí. Při zajištění rozvoje technických sítí je třeba vytvořit 
dlouhodobé plány rozvoje těchto sítí a postupovat podle nich při realizaci prací. 

Pod technickou infrastrukturou patří také infrastruktura spojena s dopravou. Město považuje za 
strategické zvyšovat svoji dostupnost z hlediska potřeby obyvatel uskutečňovat dojížďku za prací a do 
škol. Opatření se tedy vztahuje jak na podporu rozvoje dopravních sítí (silnice vyšších tříd, železnice), 
jejichž správa není v gesci města, tak na rozvoj místních komunikací, zvyšování bezpečnosti a 
komfortu pohybu účastníků motorové i nemotorové dopravy ve městě a zvyšování kapacit 
parkovacích ploch. Kromě aktivit zaměřených na budování či rekonstrukci stávající fyzické dopravní 
infrastruktury je část opatření cílena na měkké aktivity. Mezi ně patří například optimalizace služeb 
veřejné dopravy ve smyslu počtu, časů a návaznosti spojů autobusové a železniční dopravy.  

Výše zmíněné okruhy jsou zaměřeny na rozvoj technické infrastruktury města. Součástí priority 1 je 
dále zkvalitňování prostředí ve městě, a to jak z hlediska parametrů životního prostředí, tak z hlediska 
estetičnosti, funkčnosti a využití veřejných prostor.  

Kvalitní a čisté životní prostředí je dalším ze základních předpokladů rozvoje města v souvislosti s jeho 
atraktivitou pro obyvatele i návštěvníky, pro které často příroda v okolí města představuje 
vyhledávaný prostor pro trávení volného času, odpočinek a relaxaci. Důležitou roli v ochraně 
životního prostředí hraje osvěta v oblasti nakládání s odpady, efektivního využívání přírodních zdrojů, 
podpory využívání ekologických zdrojů pro vytápění domácností apod. 

Poslední opatření v rámci priority 1 se pak zaměřuje zpět do intravilánu města, na jeho veřejné 
prostory. Veřejné prostory hrají důležitou roli v životě města, jsou místem setkávání, odpočinku či 
naopak aktivit, mohou město prezentovat a oživovat, a naopak při nevhodném spravování kazit 
městu image a rozdělovat obyvatele. V rámci rozvoje rezidenční funkce města, podpory jeho 
atraktivity v souvislosti s fyzickým prostředím i kulturním, společenským a komunitním životem je 
definována strategická potřeba kultivace veřejných prosto ve městě a podpora jejich využívání všemi 
vrstvami obyvatel stejně jako návštěvníky. 
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Opatření 1.1 Rozvoj inženýrských sítí 

Cíl opatření 

Opatření je zaměřeno na rozvoj všech typů inženýrských sítí ve městě pro zajištění vysokého standardu 
bydlení, podnikání a poskytování veřejných služeb ve městě. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

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

K rozvoji inženýrských sítí by přitom nemělo být přistupováno „živelně“, kromě výjimky řešení případných 
havarijních stavů, ale naopak koncepčně a systematicky. Proto je jednou z navrhovaných aktivit tvorba 
koncepce či plánu rozvoje inženýrských sítí ve městě. 

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

Aktivity 

• Vytvoření strategických plánu pro rozvoj inženýrských sítí 

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

• Podpora rozšiřování a zkapacitnění optické datové sítě 

• Údržba, rekonstrukce, modernizace a rozšiřování ostatních inženýrských sítí města 

• Napojení rozvojových ploch na inženýrské sítě 
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Opatření 1.2 Zlepšování dopravní dostupnosti a prostupnosti města 

Cíl opatření 

Zajištěním dobré dostupnosti a prostupnosti města umožnit rozvoj podnikatelských aktivit a usnadnit dojíždění 
pro obyvatele města pracující a studující mimo město. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.2 v sobě obsahuje rozvoj a zlepšování dopravní situace ve dvou rovinách. První z nich je technické 
řešení a zabezpečení dopravní dostupnosti města ve smyslu podpory konektivity po silniční a železniční síti. To 
znamená podpora rozvoje kvalitního a kapacitního napojení. Mluvíme zde o podpoře, protože se jedná o sítě, 
jejichž rozvoj nespadá přímo do gesce města – silnice vyšších tříd, železnice. Do této oblasti pak dále spadá 
rozvoj fyzické dopravní infrastruktury, na kterou má město přímý vliv, a tou jsou místní komunikace, chodníky, 
parkoviště, cyklostezky, in-line stezky, pěší zóny, značení atd.  

Dobrá dostupnost mezi městem Třešť a zejména krajským městem pak není důležitá pouze pro realizaci 
dojížďky za prací a vzděláním či rozvoj podnikatelských aktivit ve městě. Má také úzký vztah k dostupnosti 
veřejných a privátních služeb, možností sportovního a kulturního vyžití, realizaci specializovaných nákupů a 
jiných potřeb, které nemohou být saturovány přímo ve městě Třešť, vzhledem k jeho velikosti.  

Druhá skupina aktivit je pak zaměřena na měkké, koncepční aktivity, jejichž cílem jednak zvyšovat bezpečnost 
dopravy a dále podporovat takové druhy dopravy, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji města a 
ulehčují stále napjatější situaci z hlediska dostačujících dopravních kapacit (zejména silničních – intenzita 
provozu, počet parkovacích míst). Jedná se tedy například o podporu využívání veřejné hromadné dopravy, 
podporu bezmotorové dopravy, atd. 

Aktivity 

• Budování a rekonstrukce místních komunikací a chodníků 

• Napojení rezidenčních a podnikatelských rozvojových ploch na dopravní komunikace 

• Optimalizace řešení parkování ve městě 

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

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

• Podpora optimalizace napojení města na veřejnou hromadnou dopravu s ohledem na dopravní 
trendy a proudy 

• Podpora rekonstrukce zázemí a mobiliáře veřejné dopravy s důrazem na propojování různých druhů 
dopravy (přestupní body) a podpora propojování dopravních módů obecně 

• Podpora zvyšování podílu alternativních způsobů dopravy (cyklodoprava, pěší, veřejná hromadná 
doprava) na dělbě přepravní práce, včetně budování odpovídající fyzické a doprovodné infrastruktury 

• Podpora zvyšování kvality dopravního spojení města sítí silnic vyšších tříd a podpora rozvoje dopravy 
na železnici 
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Opatření 1.3 Zlepšování a udržitelnost kvality životního prostředí 

Cíl opatření 

Zlepšování a udržitelnost kvality životního prostředí je hodnotou samo o sobě, stejně jako prostředkem pro 
zvyšování atraktivity města z hlediska jeho rezidenční funkce a rozvoje potenciálu cestovního ruchu. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Ekologicky šetrné, udržitelné nakládání s krajinou a jednotlivými přírodními složkami je základním 
předpokladem pro dlouhodobý rozvoj města z hlediska plnění jeho funkcí jako místa bydlení, realizace 
pracovního i osobního života, poskytování soukromých i veřejných služeb atd.  

Město Třešť si klade jako jeden ze svých strategických cílů rozvoj rezidenční funkce města, se kterou jsou 
kvalitní životní prostředí a možnosti trávení volného čas a relaxace v přírodě velmi úzce spjaty. Zdravé životní 
prostředí a přítomnost unikátních biotopů a maloplošných chráněných území je pak přitažlivé z hlediska aktivit 
vyhledávaných turisty a návštěvníky města a jeho okolí. 

Aktivity 

• Podpora zvyšování podílu ekologických zdrojů energie pro vytápění domácností 

• Zvyšování efektivity systému sběru komunálního a tříděného odpadu 

• Zvyšování informovanosti a osvěta o možnostech jedinců (domácností) ovlivnit kvalitu životního 
prostředí 

• Snižování energetické náročnosti veřejných budov 

• Optimalizace systému veřejného osvětlení s ohledem na energetickou náročnost 

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

• Podpora opatření pro zvyšování retenční schopnosti půdy 

• Monitoring černých skládek 

• Údržba lesních a polních cest 
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Opatření 1.4 Zvyšování estetické a funkční kvality veřejných prostor 

Cíl opatření 

Kultivací veřejných prostor ve městě zlepšit komfort a bezpečnost obyvatel i návštěvníků města při pohybu ve 
městě a přispět k rozvoji komunitního života. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Veřejné prostory hrají důležitou roli v životě města. Jsou to místa zastavení, odpočinku a relaxace, ale také 
aktivity, setkávání a spojování.  Jedná se o prostory vnější i vnitřní. Aktivity realizované v rámci veřejného 
prostoru jsou na jedné straně určovány jeho fyzickou podstatou (co je to za prostor, jak je organizován, kdo jej 
využívá) a také postojem uživatelů veřejného prostoru k jeho využívání. 

Město Třešť si klade za cíl zvyšovat svoji atraktivitu jako města pro bydlení, města, které tepe společenským, 
kulturním a komunitním životem. Veřejný prostor zde hraje důležitou roli, kdy jeho organizace, estetická a 
funkční kvalita může výrazně podpořit výše uvedené funkce.  

Aktivity 

• Zvyšování kvality a rozšiřování ploch městské zeleně 

• Zvyšování estetické hodnoty a udržování čistoty veřejných prostranství včetně modernizace a obnovy 
mobiliáře 

• Oživení veřejných prostranství – podpora využívání veřejných prostranství pro kulturní, volnočasové a 
další aktivity 

• Zvyšování estetické a funkční kvality veřejných budov 

 

Opatření 1.5 Rozvoj rezidenční infrastruktury 

Cíl opatření 

Zajištění dostatečného množství a vysoké kvality rozvojových ploch pro bydlení 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jedním ze strategických cílů rozvoje města Třešť je zajištění dostupnosti bydlení pro podporu rezidenční 
atraktivity města. Má-li být město Třešť vyhledávaným místem k životu, musí být schopno svým potenciálním 
obyvatelům nabídnout kvalitní pozemky pro stavbu bydlení nebo podporovat výstavbu či rekonstrukci 
bytových domů s nabídkou dostatečného počtu bytových jednotek. Je zřejmé, že nároky na bydlení ze strany 
rezidentů rostou a je v kompetenci města zajistit napojení rozvojových ploch bydlení na technickou 
infrastrukturu a sítě. 

Aktivity 

• Budování rozvojových ploch pro bydlení 

• Kvalitní napojení rezidenčních rozvojových ploch na jednotlivé složky technické infrastruktury 

• Propagace a nabídka rozvojových ploch pro bydlení 

• Rekonstrukce stávajícího obecního bytového fondu 
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4.2 Priorita 2 – Zvyšování kvality života 

Zacílení a základní logika priority 
Pojem kvalita života se objevuje v mnoha společensko-vědních disciplínách a nese v různých 
kontextech různý význam. Pro Strategii rozvoje města Třešť je pod pojmem kvalita života myšlena 
dostupnost veřejných služeb na vysoké úrovni a možnost seberealizace jednotlivců žijících ve městě 
s nepracovní sférou. 

Jak bylo již mnohokrát zdůrazněno, město cílí na rozvoj své rezidenční funkce. Jednoznačně 
pozitivním kritériem pro výběr místa k bydlení je dobrá dostupnost a kvalita zdravotnických služeb a 
služeb sociální péče. Jejich snadná dostupnost je důležitá zejména pro starší obyvatele města, ale 
také pro rodiny s dětmi, pro lidi určitým způsobem handicapované či dlouhodobě nemocné a 
v konečném důsledku pro všechny, kteří mají rádi jistotu, že kdyby některou z těchto služeb 
potřebovali, mají ji k dispozici. Město v rámci priority 2 tedy cílí na zvyšování kvality a dostupnost i 
těchto služeb.  

Další oblastí veřejných služeb poskytovaných občanům města a jeho okolí je vzdělávání. Město je 
zřizovatelem mateřských a základních škol a podporou jeho nemateriálního i materiálního zázemí a 
rozvoje ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb. Ta je přitom důležitá při posuzování rezidenční 
atraktivity města a to zejména u mladých rodin. 

Druhá polovina opatření v rámci priority 2 je zaměřena na možnosti trávení volného času a to jak 
organizovaného, tak neorganizovaného. Rozvojem možností pro sportování, účasti na spolkové 
činnosti, navštěvování kurzů, účasti na kulturním a společenském životě a podobně město zvyšuje 
svoji atraktivitu nejen pro samotné obyvatele, ale také pro návštěvníky města. Město Třešť si již 
dlouhodobě buduje image kulturně a společensky aktivního města, města, kde se neustále „něco 
děje“, města činorodých lidí. Tento směr je tedy v rámci priority 2 dále podporován a rozvíjen. 
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Opatření 2.1 Udržení či zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb 

Cíl opatření 

Podpořit rezidenční atraktivitu města zajištěním dobrou dostupnosti a kvality poskytované zdravotnické a 
sociální péče pro zvýšení komfortu obyvatel města a omezení nutnosti za těmito službami dojíždět do jiných 
center. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Město není přímým poskytovatelem zdravotnických služeb a nemá tak možnost rozhodovat o rozsahu 
poskytované péče.  Naopak v oblasti sociální péče je město poskytovatelem těchto služeb a do značné míry 
rozhoduje o jejich rozsahu. Pro naplňování této role je důležitý systematický přístup ke sledování nabídky a 
poptávky, který lze uplatňovat skrze zpracování komunitního plánu. 

 Důležitou roli hraje město také jako správce a vlastník nemovitostí, ve kterých jsou některé ze služeb 
poskytovány. Zajištění vysokého standardu zázemí pro tyto služby tak hraje důležitou roli ve vnímání 
atraktivity města na straně poskytovatelů i uživatelů těchto služeb. Další jeho role pak spočívá v mediaci, 
komunikaci a oslovování poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb. Zejména do budoucna se jeví jako 
klíčové hledání kapacit pro personální obměnu v těchto službách vzhledem ke stárnutí zaměstnanců v těchto 
službách a nedostatku mladé pracovní síly k jejich nahrazení. Přitom lze očekávat, že počet osob s vyššími 
nároky na zdravotnickou a sociální péči bude vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji a stárnutí 
obyvatelstva stoupat. 

Další oblastí, kam může v podpoře zejména sociálních služeb město napřít svou pozornost, je oblast 
dobrovolnictví. Dobrovolnictví může výrazně zlepšit kvalitu života klientů a rozšířit, zlidštit, spektrum služeb 
jim poskytovaných. Zároveň je to činnost vnášející další impuls do rozvoje komunitního života města. 

Aktivity 

• Podpora zajištění dostupnosti a kvality zdravotnické péče 

• Podpora a zajištění dostupnosti a kvality sociální péče 

• Rozvoj infrastruktury (zázemí) zařízení poskytujících zdravotní a sociální péči 

• Podpora vzdělávání osob zaměstnaných v sociálních a zdravotních službách 

• Zpracování komunitního plánu 

• Rozvoj dobrovolnictví 

• Podpora rozvoje rezidenčního zázemí pro cílovou skupinu seniorů a návazných sociálních služeb 
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Opatření 2.2 Zvyšování kvality vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání 

Cíl opatření 

Zajistit dostupné a kvalitní možnosti vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol jako jednoho z atributů 
rezidenčně atraktivního města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Dostupnost a vysoká kvalita vzdělávání na úrovni mateřských a základních škol je jedním z významných kritérií 
při rozhodování mladých lidí a rodin o jejich budoucím působišti (bydlišti). Pro rozvoj města je tak důležité 
zajistit poskytování služeb škol a školských zařízení na vysoké úrovni ve smyslu materiálního zabezpečení i 
obsahového zaměření. Důraz bude kladen mimo jiné na zvyšování kvalifikace pedagogického personálu.  

Oblast středního školství již nespadá přímo do působnosti města, ale i zde může hrát město roli mediátora a 
snažit se působit ve směru zvyšování kvality a diverzity nabídky poskytovaného vzdělávání a harmonizace 
profilu absolventů s požadavky lokálního trhu práce. Město by se také mělo snažit o zprostředkování kontaktu 
mezi školami a zaměstnavateli a podporovat jejich vzájemnou spolupráci. 

Ve spolupráci s úřadem práce pak město může podpořit realizaci školení a rekvalifikací pro zvýšení 
uplatnitelnosti žadatelů o práci na místním trhu práce či podpořit jejich vstup do vlastního podnikání. 

Aktivity 

• Rozvoj materiálního zázemí mateřských a základních škol a ZUŠ 

• Podpora a propagace středního a učňovského školství  

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

• Další vzdělávání pracovníků ve školství 

• Podpora celoživotního vzdělávání a rekvalifikací v souladu s potřebami trhu práce 

• Podpora realizace zahraničních výměnných pobytů a exkurzí pro žáky základních a středních škol 
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Opatření 2.3 Zvyšování kvality a diverzity infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 

Cíl opatření 

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

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Volný čas a způsob jeho trávení jsou další oblastí spojovanou s kvalitou života dnešního člověka. Pro realizaci 
mnoha volnočasových a sportovních aktivit je potřebná kvalitní a dostupná infrastruktura, která přímo vybízí k 
trávení volného času aktivním způsobem.  Například kvalitní sportoviště souvisí se začleněním města do širšího 
celku regionu, kdy je možné a vítané, aby lokální sportovní infrastrukturu využívali i návštěvníci města. Může 
tak být podpořen sportovní turismus, který má mnoho podob ať už na vrcholové, nebo rekreační úrovni. 

Město Třešť rozvoj infrastruktury spojené se sportovními volnočasovými aktivitami a zvyšování kvality 
sportovní infrastruktury chápe jako další podpůrný prostředek pro dosažení stanovených cílů. 

Opatření je zaměřeno jak na samotnou fyzickou infrastrukturu (budování, rekonstrukce, nebo modernizaci) 
volnočasových a sportovních zařízení, tak také na podporu aktivit v nich realizovaných a na efektivní a 
intenzivní využívání této infrastruktury.  

Kromě řešení fyzického zázemí se také opatření orientuje na zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času a 
zdravý životní styl. Tato aktivita by měla vést nejen k intenzivnímu využívání volnočasové a sportovní 
infrastruktury, ale také mít pozitivní dopad v oblasti prevence vzniku zdravotních problémů a sociálně 
patologických projevů ve společnosti (zejména u ohrožených věkových skupin mládeže a dětí). 

Aktivity 

• Zlepšování a modernizace, případně výstavba sportovních zařízení a volnočasové infrastruktury 

• Rozvoj infrastruktury pro volnočasové (organizované i neorganizované) aktivity dětí a rodin s dětmi, 
včetně rozvoje a modernizace dětských hřišť 

• Maximalizace využití stávající sportovní infrastruktury 

• Iniciace a propagace volnočasových a sportovních aktivit pro širokou veřejnost, osvěta aktivního 
trávení volného času a zdravého životního stylu 
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Opatření 2.4 Podpora kulturních a společenských akcí a komunitního (spolkového) života 

Cíl opatření 

Opatření je cíleno na vytvoření dostatečně pestré nabídky kulturních a společenských akcí a aktivit, 
uspokojujících do značné míry nároky obyvatelstva na tento typ vyžití, podporujících rozvoj komunitního života 
ve městě a zároveň reprezentující město mimo své hranice a lákajících návštěvníky k účasti na těchto akcích.  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podobně jako u předchozího opatření, i zde hlavní logika podpory kulturních a společenských akcí spočívá ve 
snaze učinit z města Třešť atraktivní místo k životu, místo, kde se mohou obyvatelé aktivně i podílet na 
komunitním životě a město, se kterým se lze prostřednictvím těchto aktivit identifikovat.  

Zároveň je třeba pořádané akce intenzivně a efektivně propagovat jako lákadla pro návštěvníky města a využít 
je k propagaci města za hranicemi regionu a kraje. I jedna či dvě dobře známé kulturní či společenské akce 
konané ve městě mohou pomoci posílit jeho pozici na mapě turisticky atraktivních měst České republiky. 

Aktivity 

• Podpora rozvoje a rozmanitosti kulturních a společenských akcí ve městě, včetně budování a 
modernizace odpovídající infrastruktury (s důrazem na rozvoj „nezávislé“ kultury) 

• Propagace kulturních a společenských akcí konaných ve městě a rozvoj spolupráce mezi městem a 
formálními i neformálními aktéry v oblasti kultury, volného času a komunitního života 

• Podpora rozvoje meziobecní spolupráce při realizaci kulturních a společenských akcí 

•  Podpora činností sportovních a zájmových klubů a kroužků a spolkového a komunitního života 
obecně 
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Opatření 2.5 Zvyšování bezpečnosti ve městě 

Cíl opatření 

Udržet úroveň bezpečnosti obyvatel ve městě a dále rozvíjet napojení města na Integrovaný záchranný 
systém. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Třešť je dnes vnímána jako bezpečné město, bezpečnost je obyvateli města uváděná jako jedna z jeho 
největších kvalit. Pro naplňování strategické vize města, které poskytuje kvalitní rezidenční služby je nutné 
tuto přednost Třeště dále rozvíjet, a to především opatřeními preventivního charakteru.  

Součástí bezpečnosti obyvatel je rovněž kvalitní pokrytí města systémem Integrovaného záchranného 
systému. Rozvoj dostupnosti jeho jednotlivých složek je proto jedním ze základních úkolů veřejné správy ve 
vztahu k plnění formulovaných strategických cílů. 

Aktivity 

• Rozvoj kamerového systému a dalších preventivních opatření ve vztahu k zajišťování bezpečnosti a 
ochrany lidí i majetku. 

• Iniciace a podpora programů a projektů pro prevenci kriminality a dalších sociálně patologických jevů 
u ohrožených skupin obyvatel (dětí a mládeže, dlouhodobě nezaměstnaných) 

• Podpora osvěty zejména mezi dětmi a mládeží v oblasti rizikového chování 

• Rozvoj bezbariérové prostupnosti města a bezbariérovosti veřejných budov 

• Rozvoj spolupráce s Integrovaným záchranným systémem 

• Podpora činnosti a technického zázemí SDH 
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4.3 Priorita 3 – Podpora podnikání a cestovního ruchu 

Zacílení a základní logika priority 
Priorita 3 se přímo váže k definovaným cílům podpory podnikatelské činnosti ve městě a vzniku 
pracovních míst se specifickou podskupinou opatření zacílených na rozvoj podnikání v oblasti 
cestovního ruchu. 

Ve městě Třešť byl v několika posledních letech zaznamenán nárůst počtu ekonomických subjektů, 
což je vývoj, který v jiných menších městech regionu pozorovat nelze. Také situace na trhu práce a 
míra nezaměstnanosti vykazuje u města Třešť dlouhodobě příznivější výsledky, než jsou průměrné 
výsledky pro Kraj Vysočina či Českou republiku. Město těží z tradice průmyslové výroby, která sice již 
zdaleka nedosahuje objemů, jaké zde byly před obdobím hospodářské transformace, ale určitý podíl 
výroby a kontinuita zde zachovány byly. 

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

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

Rozvoj cestovního ruchu je tedy otázkou komplexního přístupu k nabídce, je třeba úzce 
spolupracovat se soukromými subjekty poskytující služby turistům a návštěvníkům a propojovat 
nabídku i s dalšími obcemi a poskytovateli služeb v regionu, aby bylo dosaženo co nejvyšší synergie a 
návštěvníci do města nejen přijeli, ale také se v něm zdrželi a opět se do něj vraceli. 
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Opatření 3.1 Podpora rozvoje podnikání 

Cíl opatření 

Zatraktivnění podnikatelského prostředí města jak pro nově přicházející investory, tak pro místní etablované 
podnikatele. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Nízká nezaměstnanost a podpora podnikání je jedním ze základních stavebních kamenů celkové spokojenosti 
obyvatel každého města, nebo regionu v ČR. Pro dosažení tohoto cíle je potřebná kvalitní a dostupná 
podnikatelská infrastruktura. Právě ta podporuje a přitahuje nové investory, kteří zvyšují ekonomickou sílu 
regionu vytvářením nových pracovních příležitostí. Stejně tak důležitou částí je i expanze podnikatelských 
subjektů, které v obci, nebo regionu pro své provozovny hledají možnosti dalšího rozšíření podnikatelských 
aktivit. Dosažením všech cílů týkajících se podpory rozvoje podnikání je velmi obtížné v případech, kdy 
neexistuje funkční komunikační platforma, spojující potřeby a požadavky podnikatelské sféry a veřejné správy. 
Tato komunikace by měla směřovat i navenek v rámci propagace místních podnikatelských subjektů. Právě ta 
zapříčiní synergický efekt obchodních vztahů všech místních podnikatelských subjektů včetně jejich propagace.  

Aktivity 

• Zvyšování atraktivity města pro případné investory 

• Podpora využití a rozvoje ploch pro podnikání 

• Rozvoj komunikační platformy mezi podnikateli a městem pro podporu spolupráce  

• Propagace místních podnikatelských subjektů  

• Podpora harmonizace profilu absolventů středního a učňovského vzdělávání s potřebami 
regionálního / lokálního trhu práce 

Priorita 3
Podpora podnikání a cestovního ruchu

Opatření 3.1
Podpora rozvoje podnikání

Opatření 3.2
Zvyšování atraktivity města jako turistického cíle

Opatření 3.3
Rozvoj destinačního managementu
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Opatření 3.2 Zvyšování atraktivity města jako turistického cíle 

Cíl opatření 

Pomocí zvyšování kvality primární nabídky cestovního ruchu a kvalitního destinačního managementu zvýšit 
návštěvnost, prodloužit délku pobytu a snížit mezi sezónní výkyvy v příjezdech návštěvníků do města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jak bylo uvedeno v dekompozici vize strategie do dílčích cílů, jedním z definovaných cílů je zvýšení počtu 
návštěvníků přijíždějících do města, snížení sezónnosti příjezdů a prodloužení délky pobytu návštěvníků ve 
městě. Pro dosažení těchto cílů je třeba zaměřit se na zlepšování nabídky turistických produktů (opatření 3.2), 
stejně jako na efektivní propagaci a destinační management (opatření 3.3). 

Opatření 3.2 je zaměřeno na podporu primární nabídky cestovního ruchu. Jednou z podmnožin primární 
nabídky je kulturně–historický potenciál a jeho využití a rozvoj. V praxi se se jedná například o péči o objekty 
městské památkové zóny a další turisticky atraktivní objekty s hodnotou historickou, kulturní, sakrální či jiné 
zajímavé a atraktivní objekty. Druhou podmnožinou rozvoje primární nabídky je rozvoj přírodního potenciálu, 
ten je však v rámci strategie řešen v opatření 1.3. 

Třetí a poslední podmnožinou primární nabídky je kulturní a společenský potenciál. Rozvoj tohoto potenciálu 
spatřujeme v rámci realizace opatření 3.2 za klíčový. Ve městě Třešť je již nyní realizováno mnoho akcí a 
aktivit, které jsou unikátní svým zaměřením a mají potenciál stát se známými, přitáhnout vyšší pozornost 
k městu Třešť a přilákat více návštěvníků. Systematickou prací s tímto potenciálem, vytvořením balíčku 
produktů (hlavní akce, přidružené aktivity, kvalitní nabídka sekundární nabídky, široké možnosti 
volnočasového vyžití, dobrý marketing a propagace, příjemná orientace a navigace, atd.), kvůli kterým se 
návštěvníci budou chtít vracet a zároveň který bude reprezentovat město dosáhnout cílů uvedených v prvním 
odstavci. 

Aktivity 

• Péče o městskou památkovou zónu 

• Rozvoj nabídky turistických zajímavostí (atraktivit) s důrazem na jejich rozložení v průběhu celého 
roku a využití specifik města pro vyšší atrakci turistů (betlémy, židovské památky, atd.) 

• Podpora a propagace konání kulturních a společenských akci nadregionálního charakteru 

• Podpora růstu kvality a diverzity ubytovacích a stravovacích zařízení 

• Propagace města jako destinace turistického ruchu  

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

• Systematický rozvoj infrastruktury pro aktivní trávení volného času a propojování s dalšími 
atraktivitami v regionu 
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Opatření 3.3 Rozvoj destinačního managementu 

Cíl opatření 

Pomocí zvyšování kvality primární nabídky cestovního ruchu a kvalitního destinačního managementu zvýšit 
návštěvnost, prodloužit délku pobytu a snížit mezi sezónní výkyvy v příjezdech návštěvníků do města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

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

Aktivity 

• Vznik a rozvoj systematického řízení města/regionu jako destinace CR 

• Růst kvality a efektivity služeb poskytovaných TIC 

• Rozvoj využívání moderních technologií pro informování a orientaci návštěvníků města (mobilní 
aplikace apod.) 

• Podpora propojování nabídky služeb cestovního ruchu v rámci širšího regionu a vzniku turistických 
„balíčků“ s cílem poskytnutí komplexních služeb a prodloužení pobytu turistů ve městě a regionu 

• Zpracování a realizace strategie pro zachycení vyššího podílu potenciálních návštěvníků projíždějících 
městem 
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4.4 Priorita 4 – Růst kvality a efektivity veřejné správy 

Zacílení a základní logika priority 
Pro zajištění vyšší efektivity při dosahování cílů uvedených v prioritách 1-3 a jejich opatřeních byla 
definována priorita 4, zaměřená na růst kvality a efektivity veřejné správy. Podpora zvyšování 
efektivity, transparentnosti a přívětivosti veřejné správy je tedy jakýmsi průřezovým cílem, který se 
prolíná ostatními částmi strategie. 

Část opatření je zaměřena „dovnitř“, na zvyšování výkonnosti a kvality veřejné správy. Jedná se o 
opatření zaměřené na růst kvality personálního zabezpečení veřejné správy formou dalšího 
vzdělávání úředníků, zavedení některých principů „good governance“ (jakými jsou efektivnost, 
rovnost v přístupu ke všem občanům, transparentnost, odpovědnost za rozhodování atd.), posilování 
efektivity úřadu vhodným nastavením procesů, racionalizací a vzájemným provázáním jeho činností, 
a další. 

Druhá část opatření je zaměřena „ven“, tedy na zlepšení komunikace a spolupráce mezi úřadem a 
obyvateli města a dalšími aktéry života ve městě. Mimo jiné sem spadá i zavádění elektronické správy 
města pro ulehčení a zrychlení procesů. Dále se pak opatření soustřeďuje na rozvoj spolupráce mezi 
městem a jinými obcemi v tuzemsku či v zahraničí. V rámci této spolupráce je, mimo ostatních oblastí 
spolupráce, kladen důraz na sdílení příkladů dobré praxe ve veřejné správě.  

 

 

 

Priorita 4
Růst kvality a efektivity veřejné správy

Opatření 4.1
Zavádění principů "good governance" 

Opatření 4.2
Posílení otevřené komunikace mezi veřejnou správou, občany a 
podnikateli

Opatření 4.3
Rozvoj spolupráce města s místními iniciativami a aktéry a podpora 
meziobecní spolupráce

Opatření 4.4 
Získání statusu obce s rozšířenou působností
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Opatření 4.1 Zavádění principů "good governance" 

Cíl opatření 

Zaváděním principů „good governance“ (dobré správy) zvyšovat kvalitu a efektivitu veřejné správy vykonávané 
městským úřadem a zajistit průběžné plnění cílů stanovených v rozvojových dokumentech města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Předpokladem pro naplňování cílů stanovených v přechozích třech prioritách je jednoznačné a efektivní 
nastavení procesů realizace strategie. Nositelem strategie je přitom město (myšleno městský úřad), respektive 
jeho zaměstnanci. Na jejich znalostech, schopnostech, organizaci a motivaci závisí kvalita a efektivita 
vykonávaných činností. Proto právě sem zaměřuje svoji pozornost opatření 4.1. 

Aktivity 

• Posilování procesů koncepčního rozvoje města a městského úřadu 

• Zvyšování kvality lidských zdrojů ve veřejné správě 

• Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných veřejných služeb 

 

Opatření 4.2 Posílení otevřené komunikace mezi veřejnou správou, občany a podnikateli 

Cíl opatření 

Posílením vzájemné otevřené komunikace a transparentnosti mezi městem, občany, podnikateli a dalšími 
aktéry života ve městě posílit spoluúčast těchto na rozhodování a zodpovědnost za směřování a rozvoj města. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Mnoho z aktivit navržených v rámci jednotlivých opatření priorit 1-3 mají charakter podpory, kdy město 
samotné nemůže přímo ovlivnit realizaci aktivity, ale disponuje spíše podpůrnými, měkkými nástroji. Nositeli 
realizace aktivity či opatření jsou pak samotní obyvatelé, podnikatelé, spolky a zájmová uskupení, neziskové 
organizace atd. Nastavením vzájemné otevřených vztahů na principu spolupráce a podpory pak město může 
pomoci při realizaci těchto aktivit například formou mediace, propagace, nabídky zázemí a podobně. 

Kromě tohoto utilitárního přístupu k opatření 4.2 je také třeba posilovat otevřenou komunikaci mezi městem a 
jeho partnery (občany, podnikateli atd.) pro vzájemné porozumění zúčastněných stran, které je podmínkou 
k přijetí jednotlivých kroků (někdy i nepopulárních) k dosažení vzdálenějších cílů. 

Aktivity 

• Zvyšování zapojení účasti občanů města a jeho místních částí na jednání a rozhodování o 
záležitostech města 

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

• Vychovávání dětí a mládeže k zájmu u veřejné dění (např. vytvoření dětské městské rady) 

• Rozšíření služeb e-governance 
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Opatření 4.3 Rozvoj spolupráce města s místními iniciativami a aktéry a podpora meziobecní spolupráce 

Cíl opatření 

Zlepšení fungování a zvyšování kvality spolupráce se subjekty, s nimiž veřejná správa při výkonu své funkce 
přichází do styku, zlepšení koordinace společných aktivit a posilování občanské společnosti ve městě. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Město Třešť musí v řadě činností, které vyvíjí, zcela nezbytně spolupracovat s okolními obcemi, přičemž kvalita 
této spolupráce je v řadě případů určující pro úspěch iniciativ a projektů města. Měla by proto být 
systematicky udržována a posilována.  

Pro efektivní výkon veřejné správy je rovněž klíčová součinnost a vysoká intenzita komunikace a spolupráce 
mezi městským úřadem a jeho zřizovanými organizacemi s majetkovou účastí města i s nezřizovanými 
organizacemi, jejímž výsledkem by mělo být jednoznačné chápání úkolů a rolí jednotlivých institucí v řízení a 
rozvoji města, identifikace a využívání synergií a společných postupů institucí i odstranění duplicit 
v činnostech. 

Město by rovněž mělo usilovat o podporu angažovanosti občanské společnosti na rozvoji města. Podporou a 
rozvojem místních iniciativ je možné docílit zlepšení úrovně komunikace a spolupráce mezi veřejnou správou a 
občanskou společností a podpory rozvoje města „zdola“, tedy aktivitou jeho občanů. Takto iniciované aktivity 
a změny ve městě mají vyšší šanci být pozitivně přijímány – občané města je tzv. „berou za své“, čímž výrazně 
zvyšují šanci na jejich úspěch a dosažení vytyčených cílů. 

V neposlední řadě je pro rozvoj města a kvality jeho veřejné správy přínosné pokračování v partnerské 
spolupráci s jinými městy v ČR i v zahraničí. Taková spolupráce je přínosná z pohledu výměny zkušeností a 
dobré praxe, prezentace města i pro navazování kontaktů institucí a organizací z Třešti s protějšky 
v partnerských městech (školská zařízení, neziskové organizace, zájmová sdružení), které mohou vyústit 
kupříkladu ve zpestření nabídky kulturních akcí ve městě. 

Aktivity 

• Podpora a záštita aktivit místních iniciativ městem a podpora rozvoje občanské společnosti 

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

• Rozvoj meziobecní spolupráce na národní i mezinárodní úrovni 

• Podpora sdílení příkladů dobré praxe ve veřejné správě 
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Opatření 4.4 Získání statusu obce s rozšířenou působností 

Cíl opatření 

Přenesením agendy obce s rozšířenou působností z Jihlavy do Třeště zjednodušit obyvatelům, podnikatelům a 
jiným subjektům ve městě přístup k této agendě a posílit význam města v hierarchii přenesené působnosti 
státní správy. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Město Třešť je v současnosti obcí s pověřeným obecním úřadem pro obyvatele své a dalších 11 okolních obcí. 
Vzhledem k populační velikosti města a jeho zázemí, srovnatelnému s jinými městy s pověřeným úřadem III. 
stupně, je legitimní ucházet o získání statusu obce s rozšířenou působností a tím rozšířit pravomoci města v 
přenesené působnosti a přiblížit rozhodování bezprostředně se týkající života ve městě a jeho okolí do jeho 
pomyslného středu. 

Aktivity 

• Vyjednávání s obcemi v potenciálním budoucím území ORP o zřízení tohoto ORP 

• Vyjednávání o zřízení ORP s krajským úřadem 

• Příprava právních podkladů k uzavření smlouvy o vzniku ORP 
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5 Indikativní seznam projektů 
V následující kapitole je uveden seznam projektů, s jejichž realizací město Třešť počítá v následujících 
letech (2015-2020). U každého projektu je uvedeno, ke kterému opatření Strategie rozvoje města je 
projekt přiřazen. 

Opatření 1.1 – Rozvoj inženýrských sítí 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Rekonstrukce kanalizace  neuvedeno  

Výstavba dešťové kanalizace 50 000 000 Kč 

Opravy a rozšíření ČOV  30 000 000 Kč 

Výstavba ČOV v místních částech Buková, Čenkov a Salavice 30 000 000 Kč 

Rozšíření optických internetových linek  10 000 000 Kč 

Rekonstrukce vodovodu  20 000 000 Kč 

Výstavba inženýrských sítí pro rodinné domy - Hodická 3. etapa 28 000 000 Kč 

Posílení vodních zdrojů pro Třešť 8 000 000 Kč 
 

Opatření 1.2 – Zlepšování dopravní dostupnosti a prostupnosti města 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Budování parkovacích míst 3 500 000 Kč 

Stavba chodníku  5 000 000 Kč 

Rekonstrukce silnic ve městě, vč. místních částí neuvedeno 

Osazení osvětlení přechodů pro chodce 1 500 000 Kč 
 

Opatření 1.3 – Zlepšování a udržitelnost kvality životního prostředí 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Navýšení kapacity sběrného dvora  5 000 000 Kč 

Realizace sběru tříděného odpadu  3 000 000 Kč 

Ošetření alejí 500 000 Kč 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 15 000 000 Kč 

Oprava lesních cest neuvedeno 
 

Opatření 1.4 – Zvyšování estetické a funkční kvality veřejných prostor 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Rekonstrukce víceúčelové budovy (bývalý finanční úřad), příprava pro komerční využití, přesun městské 
knihovny 6 000 000 Kč 

Oprava fasády, výměna oken a dveří, vybudování bezbariérového přístupu do druhé budovy radnice 5 000 000 Kč 

Oprava hřbitovních zdí, vč. výstavby kolumbária 9 000 000 Kč 

Revitalizace vzrostlé zeleně, vč. návrhu 10 000 000 Kč 
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Opatření 1.5 – Rozvoj rezidenční infrastruktury 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Zateplení obecních bytů 8 000 000 Kč 

Výkup pozemků na stavbu rodinných domů, výstavba bytů 55 000 000 Kč 
 

Opatření 2.1 – Udržení či zvyšování kvality a rozsahu poskytovaných zdravotnických a sociálních služeb 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Výstavba domova seniorů 60 000 000 Kč  
 

Opatření 2.2 – Zvyšování kvality vzdělávání a podpora celoživotního vzdělávání 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Úprava venkovních prostor MŠ 500 000 Kč 

Rozšíření zázemí MŠ - vznik sborovny a místnosti pro školního logopeda 1 500 000 Kč 
Rekonstrukce bývalé školy na náměstí - rozšíření prostor pro ZUŠ, infocentrum, kavárna, komerční 
prostory, výstavy 40 000 000 Kč 

Rekonstrukce vytápění ZŠ 1 500 000 Kč 

Rekonstrukce rozvodů elektrické energie – ZŠ 15 000 000 Kč  

Rekonstrukce rozvodů elektrické energie - MŠ 5 000 000 Kč 
 

 

Opatření 2.3 – Zvyšování kvality a diverzity infrastruktury pro volnočasové aktivity a sport 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Rekonstrukce dětských hřišť a doplnění herních prvků  11 000 000 Kč 
Přestavba starého zimního stadionu na multifunkční sportovní centrum - otevřený zimní stadion, umělý 
povrch pro letní sporty, hala pro stolní tenis, lezecká stěna, lanový park, squashové kurty 50 000 000 Kč 

Rekonstrukce míst k sezení a zázemí házenkářského hřiště  1 000 000 Kč 

Stavba přírodního bazénu - biotop Malvíny  22 000 000 Kč  
Stavba volnočasového areálu Na Kanále - inline, cyklostezka, dětská hřiště, hřiště pro dospělé, 
workoutové hřiště 30 000 000 Kč 
 

Opatření 2.4 – Podpora kulturních a společenských akcí a komunitního (spolkového) života 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Výměna sedaček v kině 2 000 000 Kč 

Dokončení oprav kulturních domů v místních částech Buková, Čenkov a Salavice 10 000 000 Kč 

Podpora činnosti spolků a organizací ve městě, vč. centra pro rodinu 1 500 000 Kč 
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Opatření 2.5 – Zvyšování bezpečnosti ve městě 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Odstraňování bariér pro vozíčkáře - návaznost na generel bezbariérové dopravy 10 000 000 Kč 

Oprava požární nádrže v Bukové a Salavicích 12 000 000 Kč 
 

Opatření 3.1 – Podpora rozvoje podnikání 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Stavba komunikace k průmyslové zóně  40 000 000 Kč 
 

Opatření 3.2 – Zvyšování atraktivity města jako turistického cíle 

Název projektu Předpokládané 
náklady 

Stavba cyklostezek na Hodice, Čenkov, Salavice 40 000 000 Kč 

Oprava varhan v kostele sv. Kateřiny 2 000 000 Kč 

Rekonstrukce kaplanky 2 000 000 Kč 

Celková rekonstrukce synagogy s úpravou okolí  10 000 000 Kč 

Zachování tradice a rozvoj betlémářství  neuvedeno  

Stavba muzea Velikáni Vysočiny  3 000 000 Kč 

Zvýšení propagace památek  3 000 000 Kč 

Stavba rozhledny 3 000 000 Kč 
 

  
 


