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1 Obecná charakteristika 
Mikroregion Třešťsko byl založen v roce 2001 podle ustanovení § 48 zákona číslo 128/2000 Sb. - 

Zákon o obcích.  Zakládajícími obcemi byly obce Batelov, Hladov, Hodice, Jezdovice, Jihlávka, Kaliště, 

Klatovec, Nový Rychnov, Otín, Panenská Rozsíčka, Růžená, Řásná, Stonařov, Švábov, Třešť a Třeštice, 

přičemž pověřenou obcí bylo zvoleno město Třešť.  Později přistoupily obce Kostelec u Jihlavy a 

Rohozná. 

Mikroregion Třešťsko, skládající se z 18 obcí, se nachází v Kraji Vysočina, jihozápadně od krajského 

města Jihlava. V obcích mikroregionu žilo k 31. 12. 2013 celkem 14 206 obyvatel. Území mikroregionu 

má rozlohu 245 km2, což znamená průměrnou hustotu zalidnění 58 obyvatel na 1 km2. Oproti 

průměrné hustotě obyvatelstva České republiky (133 ob/km2) je tedy hustota zalidnění mikroregionu 

velmi nízká (více než 2x nižší). 

Sedm obcí Mikroregionu Třešťsko je zároveň obcemi Mikroregionu Telčsko. Jedná se o obce 

Hodice,Kaliště, Klatovec, Panenská Rozsíčka, Růžená, Řásná a Třeštice 

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

Zdroj: ArcČR 500 (vlastní úpravy). 

Z 18 obcí Mikroregionu Třešťsko má pouze Třešť status města, obce Batelov, Stonařov a Nový 

Rychnov pak mají status městyse. Velikostní struktura obcí Mikroregionu Třešťskose ve srovnání 

s Českou republikou vyznačuje převahou malých, venkovských obcí. Ve velikostní skupině obcí do 

500 obyvatel žije 16,6 % obyvatel, zatímco pro celorepublikově se jedná o zhruba poloviční podíl 

(kolem 8 %). Nejmenšími obcemi mikroregionu jsou Švábov a Klatovec (mezi 70 a 80 obyvateli), 

naopak největší obcí je Třešť s 5 812 obyvateli.  Následující tabulka přináší přehled o velikostní 

struktuře obcí mikroregionu a jejich podílu na obyvatelstvu.  
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Tabulka 1: Velikostní struktura obcí Mikroregionu Třešťsko (2013) 

velikostní kategorie počet obcí počet obyvatel podíl obyvatel (%) 

do 199 obyvatel 7 836 5,9 

200-499 obyvatel 5 1431 10,1 

500-999 obyvatel 2 1681 11,8 

1 000 - 4 999 obyvatel 3 4446 31,3 

nad 5 000 obyvatel 1 5812 40,9 

Zdroj: ČSÚ, 2014 

Nejpočetnější skupinou obcí je velikostní kategorie do 199 obyvatel, do které spadá 7 obcí a žije zde 

necelých 6 % obyvatel mikroregionu.  V jediné obci z kategorie nad 5 000 obyvatel, městě Třešť, žije 

41 % obyvatel. 
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2 Demografická charakteristika 

2.1 Vývoj počtu obyvatel 

Počet obyvatel Mikroregionu Třešťskobyl v roce 2013 celkem 14 206 (k 31.12.). V grafu 1 je 

zaznamenán vývoj počtu obyvatel mikroregionu od roku 1993 do roku 2013.Od počátku sledovaného 

období, je patrný trend ve směru růstu počtu obyvatel, který trvá do současnosti. Tento rostoucí 

trend však není kontinuální, z grafu je patrné, že v jednotlivých letech byl vývoj křivky ovlivněn i 

poklesem počtu obyvatel. Jedná se například o pokles počtu obyvatel patrný v roce 2005, na který 

měl značný vliv odliv obyvatel mikroregionu (v tomto roce je zaznamenán propad migračního salda 

přibližně o 150 lidí).Zmiňované poklesy nicméně nejsou tak výrazné, propady počtu obyvatel jsou 

v následujících maximálně dvou letech vyrovnány, velice často dokonce převyšují původní hodnotu 

ukazatele před poklesem. V roce 2008 překonal ukazatel hranici 14 000 žijících obyvatel na území 

mikroregionu. Celkový nárůst obyvatel mezi roky 1993 a 2013 činní389 obyvatel.  

Samotný fakt nárůstu počtu obyvatel v obcích mikroregionu je při srovnání se situací v širším regionu 

poměrně neobvyklý. Trend vývoje počtu obyvatel menších města a obcí je spíše negativní. V případě 

obcí Mikroregionu Třešťsko zaznamenaly největší relativní růst malé obce, jako jsou Hladov, 

Jezdovice Panenská Rozsíčka či Řásná. Největší relativní pokles počtu obyvatel byl zaznamenán 

v obcích Švábov a Jihlávka. 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Mikroregionu Třešťsko v letech 1993 – 2013 

13500

13600

13700

13800

13900

14000

14100

14200

14300

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel mikroregionu se skládá ze dvou složek, z přirozeného přírůstku a 

z migračního přírůstku, na kterých je závislý. Vzhledem k velmi nízkým mírám porodnosti v posledních 

několika letech (tento trend se projevuje na všech úrovních administrativního členění České 

republiky) je migrační přírůstek primární složkou celkového přírůstku obyvatel. Průběh křivky 

celkového populačního přírůstku je přirozeným přírůstkem spíše modulován. Z grafu 2 je patrná velká 

rozkolísanost křivky celkového přírůstku obyvatel Mikroregionu Třešťsko. Například během prvních 
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4 let sledovaného období je možné zpočátku pozorovat klesající tendenci, která vrcholí v roce 2002 

na hodnotě – 32, a je následovaná změnou ve směru nárůstu počtu obyvatel v mikroregionu 

(vrcholící v roce 2004 na hodnotě 78). V roce 2005 se křivka celkového přírůstku dostala na absolutní 

minimum sledovaného období, meziroční propad byl v tomto případě o 165 jednotek, kdy v roce 

2004 byla hodnota celkového přírůstku 78 a o rok později již – 87. Tento razantní propad ukazatele je 

způsoben velkým odlivem obyvatel z mikroregionu (meziroční rozdíl byl téměř o 150 nižší) a velice 

nepatrně se na něm podepsal i pokles přirozeného přírůstku. Naopak v roce 2008 se celkový 

přírůstek dostal na maximální kladnou hodnotu ukazatele (97), především díky vysokému počtu 

přistěhovalých lidí umocněných zvyšujícím se přirozeným přírůstkem. Na počátku sledovaného 

období se celkový přírůstek pohyboval na hodnotě 54, v roce 2013byla hodnota ukazatele 63. Je tedy 

i z grafu patrné, že křivka celkového přírůstku má výslednou rostoucí tendenci během sledovaného 

období, i když je vychylována meziročními poklesy a propady.  

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

V absolutních číslech má dlouhodobě nejvyšší podíl migračního zisku obec Stonařov (cca 8 osob 

ročně), Kostelec u Jihlavy (cca 6 osob ročně) a Panenská Rozsíčka (5 osob ročně). Naopak největší 

ztrátu vykazuje město Třešť (cca 11 osob ročně) a obec Hodice (3 osoby ročně). 

V příloze 1-4 tohoto dokumentu je vývoj počtu obyvatel, přirozeného přírůstku, migračního salda a 

celkového přírůstku obyvatel v jednotlivých obcích Mikroregionu Třešťsko. 

2.2 Vývoj porodnosti 

Celkový počet narozených dětí v Mikroregionu Třešťsko mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 3, ze 

kterého je patrné, že vývoj tohoto ukazatele je v průběhu sledovaných let nevyrovnaný (podepisují se 

na něm události, které negativně ovlivňují natalitu populace). Například pokračující změny ve 

společnosti silně ovlivňovaly počet narozených dětí v průběhu 90. let 20. století, v případě 

mikroregionuse tyto změny projevily klesající tendencí od počátku sledovaného období. Mezi roky 

1993 a 1998 je možné pozorovat pokles počtu narozených dětí o 41. Další výrazný meziroční rozdíl 
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počtu dětí je možné pozorovat v roce 2009, kdy tento rozdíl činil 36 dětí ve směru nárůstu hodnoty 

ukazatele. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují počet narozených dětí, v případě Mikroregionu 

Třešťsko se projevují zejména:  

 Vliv migračního chování, kdypřibývá počtu obyvatel mikroregionu v posledních letech. 

V tomto ohledu se pozitivně projevuje stavební připravenost některých obcí (Stonařov, 

Panenská Rozsíčka), kde jsou připraveny parcely pro rozvoj bydlení, které často využívají 

mladé páry pro vytvoření zázemí pro založení rodiny. 

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

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

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

 Vliv nástupu slabých vs. silných populačních ročníků do reprodukčního věku. Populačně silné 

ročníky narozené v 70. letech minulého století (tzv. Husákovy děti) se dostávají do 

reprodukčního věku, zároveň je však třeba podotknout, že vzhledem k výše zmíněnému 

trendu odsunu mateřství do pozdějšího věku žen a celkovému poklesu plodnosti se 

očekáváná porodnost nerealizuje v plné míře a celkový vliv nástupu silných ročníků se tak 

zmírňuje.  

 Vliv celospolečenských demografických změn (tzv. druhý demografický přechod) související 

se změnou reprodukčního chování obyvatel, které se projevuje mimo jiné poklesem 

plodnosti (počtu narozených žen jedné ženě) a odsunu mateřství do pozdějšího věku žen. 

Vývoj počtu narozených dětí v Mikroregionu Třešťsko je příznivý, při proložení tohoto ukazatele 

trendem je patrná neustálá rostoucí tendence charakteristiky mezi roky 1993 a 2013, i přes 

zaznamenané meziroční propady.   

Graf 3: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti Mikroregionu Třešťsko mezi roky 1993-2013 
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Druhým ukazatelem, který je zaznamenán v grafu, je hrubá míra porodnosti1. Ta udává, kolik se 

v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1000 obyvatel daného území. Jak je z grafu patrné, tato 

křivka téměř kopíruje počet narozených dětí, například do roku 1998 je shodná klesající tendence 

(zbrzděna nárůstem v roce 1995) a naopak v mezi roky 2003 a 2004 je zaznamenán skokový nárůst 

hrubé míry porodnosti. Na počátku sledovaného období se charakteristika pohybovala okolo hodnoty 

11,7 ‰, v roce 2013 byla na hodnotě 10,2 ‰. 

Při srovnání hrubé míry porodnosti Mikroregionu Třešťsko s hierarchicky vyššími územními celky jsou 

patrné relativně velké rozdíly v jednotlivých letech i v celkovém vývoji. Taktéž je zřejmá relativně 

velká rozkolísanost ukazatele ve srovnání s ostatními celky, nicméně křivka charakteristiky je 

nejméně odlišná od křivky Regionu Renesance. Ve výjimečných případech se hodnota hrubé míry 

porodnosti dostává pod úroveň celorepublikových i krajských průměrů (například v roce 1999 či 

2003), převážnou dobu svého vývoje se této hodnotě spíše blíží či ji převyšuje. Nenadálé změny 

hrubé míry porodnosti (skokový propad či nárůst počtu narozených dětí) v mikroregionu se projevují 

velkými změnami ve vývoji, kdy oproti celokrajské nebo celostátní úrovni nedochází ke shlazování 

této křivky (jedná se o mnohonásobně menší území, na kterém jsou více patrné i malé změny). Díky 

těmto projevům je křivka hrubé míry porodnosti značně rozkolísaná a můžeme pozorovat relativně 

velké meziroční propady a nárůsty hodnot. V současné době je hrubá míra porodnosti na úrovni Kraje 

Vysočina. 

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

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

pro celou Českou republiku. To znamená, že například ve věkové skupině 0 – 14 let mírně převažuje 

počet chlapců, což souvisí s vyšším podílem narozených chlapců (V České republice se počet chlapců 

z 1000 narozených dětí pohybuje přibližně okolo konstanty 515, podíl dívek kolem 485). 

                                                           
1
Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31. 12. daného sledovaného roku 
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V produktivním věku se poměr mužů a žen postupně vyrovnává, nicméně s vyššími věkovými 

kategoriemi začínají převažovat ženy. Tento trend je patrný i v grafu 5, kde je zřejmá mírná převaha 

chlapců ve věku 0 – 14 let a naopak značná převaha žen v poproduktivním věku (58,1% podíl 

zastoupení). Tato situace je u vyšších věkových skupin způsobena rozdílnou nadějí dožití pro muže a 

ženy, kdy se ženy obecně dožívají vyššího věku. V roce 2013 se naděje dožití odhadovala u mužů na 

75,23 let, zatímco u žen byla naděje dožití na hodnotě 81,13 let. 

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

věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 

0 - 14 1149 1029 2178 

15 - 64 4961 4692 9653 

65 + 995 1380 2375 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V současné době se věková struktura obyvatel Mikroregionu Třešťsko nachází na hranici příznivého 

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

věku. I když je tento rozdíl velice malý (přibližně 200 osob), velice pravděpodobnost bude docházet 

k navyšování podílu poproduktivní složky na úkor nejen nejmladších obyvatel, ale i produktivní části 

obyvatel. Klesající trendy počtu narozených dětí budou pravděpodobně umocňovány přechody 

relativně velkých podílů starších osob z produktivní složky do skupiny obyvatel v důchodu, díky čemuž 

nevyrovnanost bude umocňována v neprospěch především produktivní skupiny obyvatel. 

Graf 5: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 

52,8 %

51,4 %

41,9 %

47,2 %

48,6 %

58,1 %

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 - 14 15 - 64 65 +

počet mužů počet žen

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj obyvatel podle pohlaví a věku v Mikroregionu Třešťsko mezi roky 2000 a 2013 je zachycen 

vgrafu 6. Z něj je patrné, že jednotlivé skupiny struktury obyvatel prošly změnami, které ve výsledku 

sledují obecné trendy typické pro Českou republiku. Například poproduktivní složka obyvatel 

zaznamenala nárůst a zvýšení absolutního počtu na úkor ostatních skupin, lidé ve věku 0 – 14 let 

zaznamenaly pokles počtu osob mezi sledovanými roky (nicméně od roku 2010 je možné pozorovat 

nepatrnou tendenci ve směru růstu počtu obyvatel do 15 let). Taktéž je v grafu zachycen postupný 

přechod věkové struktury mikroregionu z velice příznivého stavu do stavu hraničního (obyvatelé 

mikroregionu starší 65 let převyšují nejmladší kategorii), kdy u žen je tohoto stavu dosaženo již 

v prvních letech sledovaného období, u mužů by k tomuto stavu mělo dojít v nejbližších letech. 
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Skupina obyvatel ve věku 15 – 64 let zaznamenala do roku 2010 rostoucí tendenci, nicméně 

v současnosti můžeme pozorovat postupný pokles absolutního počtu zastoupení této věkové 

kategorie (v roce 2013 hodnoty převyšovaly počty osob z počátku sledovaného období, nicméně 

v nejbližších letech nelze očekávat změnu klesající tendence). 

Graf 6: Vývoj počtu narozených mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích mezi roky 2000 a 2013 
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Největší změny ve věkové struktuře obyvatel Mikroregionu Třešťsko mezi roky 1991 a 2011 se 

projevily u nejmladší věkové kategorie. Mezi zmiňovanými roky klesl podíl zastoupení těchto obyvatel 

o 7,1p.b. (z původní hodnoty 22,1 % klesla hodnota podílu do roku 2011 na úroveň 15 %). Tento 

pokles je částečně vyrovnán zvýšením podílu osob ve věku 15 – 64 let, u kterých se zastoupení zvedlo 

z 64,5% podílu na celkem 69,6 % (rozdíl činní přibližně 5,1p.b.). Osoby starší 65 let doznaly taktéž 

zvýšení podílu zastoupení, nicméně v menší míře, než produktivní složka populace (mezi počátkem a 

koncem sledovaného období se rozdíl pohybuje okolo 2p.b.). Vývoj věkové struktury Mikroregionu 

Třešťsko, zachycený v grafu 7, dokládá, že se podíly zastoupení hlavních věkových kategorií přibližují 

obecnému trendu vývoje v České republice (dochází k vyššímu zastoupení obyvatel starších 65 let než 

osob v předproduktivním věku), nicméně v současné době situace v mikroregionu stále není 

nepříznivá. Věková struktura se nachází na hranici příznivého vývoje (pokles nejmladších osob byl 

téměř vyrovnán zvýšením podílu produktivních obyvatel), který by bylo možné udržet díky vhodně 

načasovaným migračním ziskům spojenými především s celkovou atraktivitou mikroregionu 

(například pomocí bytové výstavby či nabídkou pracovních příležitostí).  

Ve srovnání věkové struktury mikroregionu s hierarchicky vyššími územní celky jsou patrné rozdíly 

zastoupení jednotlivých kategorií. Tyto rozdíly jsou ve velké většině případů příznivější spíše pro 

území mikroregionu. Absolutně nejvyššího podílu zastoupení předproduktivní složky populace je 

dosaženo právě v Mikroregionu Třešťsko, který o 0,3p.b. převyšuje průměr Kraje Vysočina i Regionu 

Renesance, a dokonce o 0,7p.b. je vyšší, než celorepublikový průměr. Zároveň je v mikroregionu nižší 

podíl zastoupení nejstarší věkové skupiny, vůči Kraji Vysočina se jedná o více než 1% rozdíl. 
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Celorepublikový průměr převyšuje mikroregionální pouze u skupiny obyvatel v produktivním věku (s 

rozdílem 0,3p.b.). 

Graf 7: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 - podíly věkových skupin (%) a srovnání s Regionem 
Renesance, Krajem Vysočina a Českou republikou roce 2011 
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Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně v tomto 

případě kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku. Je-li výsledná velikost 

indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak 

převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v 

populaci. Hodnota indexu stáří v roce 2011 byla v Mikroregionu Třešťsko 101,9. Tato hodnota je nižší, 

než hodnoty indexu stáří pro celou Českou republiku, území Kraje Vysočina i Regionu Renesance. 

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

2001 a 2011 

území 1991 2001 2011 

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, www.czso.cz 

Srovnání indexů stáří Mikroregionu Třešťsko s hierarchicky vyššími územími celky mezi roky 1991 a 

2011 zachycuje graf 8. V roce 1991 mikroregion dosahoval téměř průměrné hodnoty celé České 

republiky (rozdíl činil přibližně 1,8 jednotek) a region se tak řadil mezi srovnávanými územími na 

druhou nejhorší pozici. Do roku 2001 se však situace změnila a mikroregion se již dostal na lepší 

úroveň, svým výsledkem indexu stáří, nejen že zvýšil rozdíl mezi s sebou a Českou republikou, 

v tomto roce se dostal i na nižší úroveň než Kraj Vysočina. V posledním sledovaném roce všechny 

územní celky překonaly hodnotovou hranici 100, nicméně absolutně nejlepší výsledek indexu stáří 

zaznamenal Mikroregion Třešťsko . 
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Graf 8: Srovnání vývoje indexu stáří Mikroregionu Třešťsko s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 2011 
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V příloze 5 tohoto dokumentu je uvedena věková struktura jednotlivých obcí Mikroregionu Třešťsko a 

index stáří. Nejhorší situace z tohoto pohledu je v obcích Švábov a Řásná, které zaznamenaly nejvyšší 

indexy stáří ze všech obcí mikroregionu. Naopak nejpříznivější věková struktura je v obcích Kostelec, 

Panenská Rozsíčka či Stonařov, tedy v migračně atraktivních obcích.  

Tvar věkové pyramidy nejlépe vystihuje demografickou strukturu a socioekonomický potenciál dané 

populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě například vypovídají o horší ekonomické a politické situaci 

v daných letech, která se projevila na struktuře obyvatel (velmi často ve formě snížené reprodukce). 

Naopak ojedinělé výrůstky jednotlivých věkových kategorií odpovídají zlepšení nejen ekonomických 

podmínek, které se velmi často projevují ve formě zvýšené reprodukce.  

Podle grafů 9 a 10 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel Mikroregionu Třešťsko vykazuje 

řadu společných rysů spolu s věkovou pyramidou Kraje Vysočina, respektive s věkovou pyramidou 

České republiky. Na všech třech pyramidách jsou shodně patrné společensko-historické události, 

které měly vliv na počet obyvatel území, například hospodářská krize a druhá světová válka 

(zaznamenáno na vrcholu pyramidy s velmi nízkým počtem – v současnosti ve velké míře ovlivněné 

vymíráním osob v nejstarších věkových kohortách), poválečný babyboom, pronatalitní politika 

v 70. letech 20. století, celospolečenské změny v 90. letech 20. století aj. 
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Graf 9: Pohlaví a věková struktura obyvatel Mikroregionu Třešťsko ve srovnání s Krajem Vysočina 2011 
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Poznámka: data za území mikroregionu dostupná k 26. 3.2011, k území Kraje Vysočina k 31. 12.2011 

Vývoj věkové pyramidy, respektive populace Mikroregionu Třešťsko vykazuje větší odchylky oproti 

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

probíhaly v 90. letech 20. století, se projevily odlišně v mikroregionu a v kraji/České republice. Jak je 

z věkových pyramid patrné, v případě Kraje Vysočina i České republiky se změny projevily poklesem 

populace a došlo k vytvoření zářezů v pyramidě. U věkové pyramidy Mikroregionu Třešťsko je patrný 

efekt opačný u mužské části populace, kdy zpočátku 90. let došlo k navýšení. U žen můžeme 

pozorovat pokles, nicméně se jedná o velice mírný pokles v porovnání s vyššími územními celky 

(téměř zanedbatelný). Základny jednotlivých pyramid tvořené od počátku 21. století, vykazují 

relativně shodné rysy, nicméně u mikroregionu je patrný menší podíl zastoupení obyvatel v nejnižší 

věkové skupině (základna je menší, než u pyramid vyšších územních celků). 
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Graf 10: Pohlaví a věková struktura obyvatel Mikroregionu Třešťsko ve srovnání s Českou republikou (31. 12.) 2011 
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V posledních letech je možné si povšimnout trendu rozšiřování základny věkové pyramidy, která se 

rozšiřuje od počátku 21. století. Nelze ovšem očekávat, že by se tento trend z dlouhodobého hlediska 

udržel nejen v mikroregionálním měřítku, ale i v krajském a celostátním. Podle vývoje vyšších 

územních celků můžeme velice pravděpodobně očekávat spíše klesající tendenci počtu narozených 

dětí. Zároveň dojde k dalšímu prohlubování úbytku obyvatel přirozenou měrou díky relativně 

vysokému počtu obyvatel mezi 50. a 65. rokem života, který povede v blízké době ke vzestupu počtu 

zemřelých i přes očekávaný obecný pokles intenzity úmrtnosti. Tento nastíněný vývoj mohou odvrátit 

jen vhodně načasované migrační zisky, které mohou být spojeny s bytovou výstavbou a celkově s 

atraktivitou daného území. 

2.4 Vzdělanostní struktura obyvatel 

Průřez vzdělanostní strukturou obyvatelstva Mikroregionu Třešťsko v roce 2011 je zachycen v grafu  

11. Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů je zřejmé, že skupinou s největším podílem zastoupení na 

celé populaci mikroregionu je kategorie osob vyučených a se středoškolským vzděláním bez maturity. 

V roce 2011 jich na území mikroregionu žilo celkem 4868 a tvořili 43% podíl. Další významně 

zastoupenou skupinou jsou lidé s úplným středoškolským vzděláním, jejichž podíl na celkové populaci 

byl vyšší než čtvrtinový. Naopak nejméně zastoupenou skupinou obyvatel jsou lidé bez vzdělání, 

kterých je v současnosti (2011) evidováno pouze 36, a výrazně méně zastoupenou skupinou jsou i 

obyvatelé s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním (celkem 4% zastoupení). Přibližně 7% podíl 

zaujímají lidé s vysokoškolským vzděláním (jedná se o 847 osob) a pětina obyvatelmikroregionu 

dosahuje pouze základního vzdělání (včetně osob s nedokončeným základním vzděláním).  
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Graf 11: Struktura obyvatel Mikroregionu Třešťsko podle vzdělání (2011) 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva Mikroregionu Třešťsko za posledních 20 let prošla změnami, 

které ji více přibližují strukturám hierarchicky vyšších územních celků. Nejmarkantněji se vývoj tohoto 

ukazatele podepsal na skupině obyvatel se základním vzděláním, mezi roky 1991 a 2011 došlo 

k poklesu této kategorie z hodnoty 37,4 % na současnou hodnotu 19,7 %. Kategorie základní vzdělání 

byla jedinou, u které je možné pozorovat pokles zastoupení ve vzdělanostní struktuře. K velice 

výrazným proměnám došlo i u osob s úplným středoškolským vzděláním, od počátku sledovaného 

období se jejich počet zvedl o 7,9p.b., v současnosti zaujímají více než čtvrtinový podíl. Počet osob 

s vysokoškolským vzděláním se v průběhu 20 let navýšil, podíl vzrostl z původních 3,6 % na 7,5 % 

(rozdíl mezi začátkem a koncem sledovaného období je přibližně 460 lidí). 

Graf 12: Struktura obyvatelstva Mikroregionu Třešťsko podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 - relativní podíly (%) a 
srovnání s Regionem Renesance, Krajem Vysočina a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Při srovnání vzdělanostní struktury obyvatel Mikroregionu Třešťsko v roce 2011 s hierarchicky vyššími 

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

očekávat, že se tyto rozdíly budou shlazovat a podíly zastoupení v mikroregionu se budou více 

přibližovat nejen krajským, ale i celorepublikovým průměrům. Již v současné době můžeme 
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pozorovat velice malé rozdíly mezi vzdělanostní strukturou kraje a mikroregionu, především ve 

skupinách osob vyučených a se středoškolským vzděláním bez maturity a lidí s vysokoškolským 

diplomem. Skupina obyvatel s vyšším odborným a nástavbovým vzděláním již v současné době 

převyšuje krajské i celorepublikové průměry. Pokud strukturu porovnáme s Českou republikou, 

zjistíme, že v tomto případě panují větší rozdíly, které ovšem (vyjma skupin obyvatel v kategorii 

vysokoškolské vzdělání a vyučení a střední odborné bez maturity) nejsou výrazné. Vzdělanostní 

struktura celého Regionu Renesance má v současnosti horší stav, než samotný mikroregion 

(například vyšší podíly zastoupení osob bez vzdělání nebo nižší podíl zastoupení osob 

s vysokoškolským diplomem).  

Tabulka 4: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstvaMikroregionu Třešťsko 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 
vzdělán (%) 

vysokoškolské 
vzdělání (%) 

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 

Česká 
republika 

0,5 18,6 34,8 28,6 4,3 13,2 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Vzdělanostní struktura obyvatel jednotlivých obcí mikroregionu je uvedena v příloze 6 
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3 Ekonomická charakteristika 
Tato kapitola a níže uvedený graf porovnává ekonomické subjekty podnikající vMikroregionu 

Třešťsko a vykresluje jejich historický vývoj. Do grafu jsou zanesena retrospektivní data, která jsou 

k dispozici v databázi Českého statistického úřadu.  V rámci zlepšení vypovídající hodnoty této části 

jsou v grafu uvedeny i subjekty, u kterých byla ve sledovaném roce zjištěna podnikatelská aktivita. 

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

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

Ve sledovaném období  2010-2013 je patrný vzestupný trend subjektů se zjištěnou aktivitou s 

mírným poklesem v roce 2013. Celkový počet subjektů osciluje okolo průměru ve výši 1 501 subjektů 

za sledované období. Od roku 2010 tak v regionu Třešťsko vzrostl celkový počet subjektů se zjištěnou 

aktivitou o 134 jednotek. 

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

subjektech ve sledovaném období 2010 – 2013 přibližně 58,1 %. 

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

důvodu je hodnota tohoto ukazatele nulová. 

Graf 13: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou v Mikroregionu 
Třešťskov letech 2009-2013 

 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Struktura jednotlivých ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle klasifikace ekonomické 

činnosti (CZ NACE) je uvedena níže.  

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

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

podnikatelské subjekty ze sektorů velkoobchodu a maloobchodu a průmyslu.  Tyto dvě uvedené 

oblasti zastupují celkem 31 % z celkových 1 545 subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2013. 
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Graf 14: Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) v roce 2013 

 
 Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tabulka 5: Podnikatelskésubjekty v mikroregionuTřešťskopodletypuorganizace v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 6 

Obchodní společnosti - počet subjektů 237 

Družstevní organizace - počet subjektů 31 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 3024 

Svobodná povolání - počet subjektů 417 

Ostatní právní formy - počet subjektů 525 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 6: Srovnánímíry podnikatelské aktivityv MikroregionuTřešťsko (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 

MikroregionTřešťsko 14 206 2 671 188 

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

Tabulka 7: Podnikatelskésubjekty v Mikroregionu Třešťsko (2013) 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 1766 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci- mikropodniky 285 

Počet subjektůs 10-49 zaměstnanci- malé podniky 69 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci- střednípodniky. 21 

Počet subjektů s více než 249 zaměstnanci - velké podniky 2 

Neuvedeno 528 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 8: Největšízaměstnavatelé v Mikroregionu Třešťsko s vice než 50 zaměstnanci 

Název ekonomického 
subjektu 

typ ekonomického 
subjektu 

oblast činnosti 
kategorie počtu 

zaměstnanců 

Kostelecké uzeniny a.s. Akciová společnost   Výroba masných výrobků 950 

MOTORPAL, a. s. Akciová společnost   Výroba ostatních čerpadel a kompresorů 320 
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Název ekonomického 
subjektu 

typ ekonomického 
subjektu 

oblast činnosti 
kategorie počtu 

zaměstnanců 

VÝVOJ, oděvní družstvo v 
Třešti 

Družstvo Výroba ostatních svrchních oděvů   200-249 

AGRO - STONAŘOV, 
družstvo 

Družstvo  Smíšené hospodářství 100 - 199 

JOSPO s.r.o. 
Společnost s ručením 

omezeným 
 Stravování v restauracích 100 – 199 

Zemědělské družstvo 
Roštýn 

Družstvo   Smíšené hospodářství 100 – 199 

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

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

omezeným 
Výstavba bytových a nebytových budov  100-199 

Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště 
Třešť 

Příspěvková 
organizace 

Střední odborné vzdělávání na učilištích 50-99 

Družstvo vlastníků 
Batelov 

Družstvo  Smíšené hospodářství 50 – 99 

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

omezeným 
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a 
stavebnictví 

50-99 

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

PSJ Třešť, spol. s r.o. 
Společnost s ručením 

omezeným 
 Výstavba bytových a nebytových budov 50 – 99 

Základní škola Třešť 
Příspěvková 
organizace 

Základní vzdělávání na druhém stupni 
základních škol 

50-99 

Zdroj: RES, 2014; vlastní rešerše 

Největším zaměstnavatelem v Mikroregionu Třešťskojespolečnost Kostelecké uzeniny a.s. Její výrobní 

program zahrnuje zpracování masa a následnou výrobu masných produktů. Společnost ve svém 

závodě v Kostelci zaměstnává téměř 1000 zaměstnanců. Dalším významným zaměstnavatelem 

v regionu je společnost MOTORPAL a.s., která patří mezi světové výrobce vstřikovacích systémů pro 

dieselové motory a přesné strojírenství. V obci Třešť sídlí 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. Do 

seznamu největších zaměstnavatelů také patří společnost PezagMachining a.s., jejíž podnikatelská 

činnost zasahuje do sektoru strojírenství a obrábění kovů. 
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4 Trh práce 

4.1 Nezaměstnanost 

Situace na trhu práce v Mikroregionu Třešťsko v posledních letech do značné míry kopíruje trendy, 

které lze pozorovat na všech hierarchických úrovních v České republice. Tím je myšlen pokles míry 

nezaměstnanosti v první polovině minulého desetiletí, s nástupem hospodářské krize pak vzestup 

míry nezaměstnanosti a její kulminace v letech 2009 a 2010. Od těchto roků pak opět dochází 

k postupnému poklesu úrovně nezaměstnanosti. U Mikroregionu Třešťsko je pozitivní, že úroveň míry 

nezaměstnanosti se pohybuje téměř po celé sledované období nejníže, srovnáme-li ji s ostatními s 

hierarchicky vyššími územními jednotkami (viz graf 15). Úroveň míry nezaměstnanosti je nižší díky 

blízkosti trhu práce krajského města a zachování většího podílu výroby po restrukturalizaci 

hospodářství po roce 1989. 

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

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

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

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

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

Graf 15: Srovnání vývoje ukazatelů nezaměstnanosti Mikroregionu Třešťsko s vyššími územními jednotkami mezi roky 
2005 a 2013 
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

Nejnovější údaj o podílu nezaměstnaných osob je dostupný k datu 31. 9. 2014. Pro Mikroregion 

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

v obcích Klatovec (15,0 %) a Hladov (10,6 %), naopak nejmenší byl v obcích Třeštice (1,0 %) a 

Panenská Rozsíčka (3,5 %). Přehled ukazatelů nezaměstnanosti a struktury nezaměstnaných osob 

v jednotlivých obcích mikroregionu je uveden v příloze 7 tohoto dokumentu. 



  

27 
 

Obrázek 2: Podíl nezaměstnaných osob v obcích Mikroregionu Třešťsko (v %) v roce 2013 

Zdroj: MPSV, ArcČR 500 (vlastní úpravy) 

Vývoj počtu dosažitelných uchazečů2a počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo(dostupnéod 

roku 2011) koresponduje s vývojovým trendem míry nezaměstnanosti Mikroregionu Třešťsko, mimo 

let 2008 a 2009, kdy je zaznamenán nárůst počtu dosažitelných uchazečů. Z grafu 16 je patrné, že u 

všech sledovaných charakteristik je klesající trend do roku 2007, v tomto roce se jednotlivé ukazatele 

dostávají na minima za celé sledované období. Následující rok je již možné pozorovat změnu 

v podobě rostoucích hodnot sledovaných ukazatelů. Vývoj počtu dosažitelných uchazečů opět klesá 

od roku 2009, míra nezaměstnanosti a počet uchazečů na 1 VPM shodně od roku 2010. V roce 2011 

dosahovala registrovaná míra nezaměstnanosti3 10,4%, o práci se ucházelo celkem 687 dosažitelných 

uchazečů.  

                                                           
2
 Pozn.: dosažitelný uchazeč - uchazeč o zaměstnání, který může bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce 

vhodného pracovního místa (nepatří sem uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, na rekvalifikačních kurzech, na 
mateřské dovolené apod..) 
3
 Pozn.: registrovaná míra nezaměstnanosti - udává míru nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání 

registrovaných na Úřadu práce ČR (obecná míra nezaměstnanosti je podíl na počtu nezaměstnaných na celkové pracovní 
síle, na základě Výběrového šetření pracovních sil) 
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Graf 16: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  Mikroregionu Třešťsko 
v letech 2005-2011 
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Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

Vývoj počtu a strukturu uchazečů o práci mezi roky 2009 a 2011 zaznamenává tabulka 9. Ve struktuře 

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

Jedná se o tzv. rizikové skupiny, pro něž je těžší získat zaměstnání. Takovými skupinami lidí jsou 

například absolventi škol a mladiství obyvatelé (bez náležité praxe), lidé v předdůchodovém a 

důchodovém věku, lidé s nižším stupněm vzdělání (nejvíce lidé bez vzdělání či s nedokončením 

základním vzděláním), osoby se zdravotním postižením a obyvatelé dlouhodobě nezaměstnaní (více 

než 12 měsíců).  

Nejvyššího podílu uchazečů o zaměstnání z tzv. rizikových skupin dosahují obyvatelé bez zaměstnání 

více než 12 měsíců, kterých v roce 2011 bylo evidováno na území Mikroregionu Třešťsko celkem 138 

(jedná se o více než 26 %).  Relativně vysokého podílu zastoupení dosahují i lidé se zdravotním 

postižením, kterých v roce 2011 registroval úřad práce celkem 63 (12% podíl zastoupení), nicméně je 

možné pozorovat klesající trend v počtu těchto uchazečů. Skupina absolventů vysokých, ale i 

středních škol, byla v roce 2011 zastoupena přibližně 9,5 % a úřad práce v roce 2011 na území 

Mikroregionu Třešťsko neevidoval ani jednoho uchazeče o zaměstnání ze skupiny mladistvých 

obyvatel.   

 

 

 

 

 

http://www.mpsv.cz/
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Tabulka 9: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 

Uchazeči o zaměstnání 698 659 523 

Uchazeči se zdravotním postižením 86 83 63 

Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 687 643 514 

Míra nezaměstnanosti (%) 10,53 10,44 7,86 

Uchazeči na 1 volné místo 9,61 96,50 39,43 

struktura uchazečů 
podle věku 

Mladiství 3 0 0 

do 19 let 38 30 32 

20 - 24 let 116 102 85 

25 - 29 let 83 65 51 

30 - 34 let 81 89 51 

35 - 39 let 69 73 76 

40 - 44 let 71 54 53 

45 - 49 let 52 55 40 

50 - 54 let 105 92 64 

55 - 59 let 71 88 60 

60 a více let 12 11 11 

struktura uchazečů 
podle vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené základní vzdělání 0 0 0 

Základní vzdělání 129 134 117 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 369 337 263 

Úplné střední odborné vzdělání 168 150 115 

Vyšší odborné vzdělání 4 6 6 

Vysokoškolské vzdělání 28 32 22 

absolventi škol 67 67 50 

struktura uchazečů 
podle délky 

nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 237 292 209 

3 - 6 měsíců* 217 120 119 

6 - 9 měsíců* 92 40 32 

9 - 12 měsíců* 77 50 25 

12 - 24 měsíců* 53 117 63 

24 měsíců a více 22 40 75 
Zdroj: ČSÚ, www.vdb.czso.cz; *interval 3-6 měsíců znamená 3 měsíce a více a méně než 6 měsíců; 

4.2 Ekonomická aktivita obyvatelstva 

Míra ekonomické aktivity4v Mikroregionu Třešťsko v roce 2011 dosahovala hodnoty téměř 58 %, ve 

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

hodnotu mírně vyšší. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo z celkového počtu 

6 779 ekonomicky aktivních celkem 6245 zaměstnaných. Na území mikroregionu v roce 2011 žilo 

celkem 123 žen na mateřské dovolené, 214 pracujících důchodců (3,4 %) a 80 pracujících studentů a 

učňů (s mírnou převahou mužů). Více než 93 % tvořila kategoriezaměstnanci, zaměstnavatelé, 

                                                           
4
 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 

let. 
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samostatně činní a pomáhající, z nichž nejvíce dominovali zaměstnanci s podílem 82 % na všech 

zaměstnaných obyvatelíchmikroregionu.   

Naopak z celkového počtu ekonomicky neaktivních obyvatel (6575) nejvyššího podílu dosahovala 

skupina důchodců, kterých v roce 2011 žilo v mikroregionu celkem 3187 (48% podíl zastoupení). 

Přibližně 32 % obyvatel patřilo do skupiny obyvatel vzdělávajících se (2098 osob), tedy do skupiny 

žáků, studentů a učňů.  

Tabulka 10: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 6 779 3 776 3 003 

v 
to

m
: 

zaměstnaní 6 246 3 510 2 736 

z toho podle 
postavení 

v zaměstnání 

zaměstnanci 5 098 2 771 2 327 

zaměstnavatelé 141 103 38 

pracující na vlastní účet 651 474 177 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a učni 80 43 37 

pracující důchodci 214 108 106 

ženy na mateřské dovolené 123 0 123 

nezaměstnaní 533 266 267 

Ekonomicky neaktivní celkem 6 575 2 800 3 775 

z 
to

h
o

: 

nepracující důchodci 3 187 1 221 1 966 

žáci, studenti, učni 2 098 1 059 1 039 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 455 268 187 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve srovnání Mikroregionu Třešťsko s hierarchicky vyššími územními celky jsou zřejmé nepatrné 

rozdíly mezi jednotlivými skupinami ekonomicky aktivních obyvatel. Podíly zastoupení jednotlivých 

kategorií se nejvíce přibližují průměrům Kraje Vysočina. Například zastoupení kategorie zaměstnanci, 

zaměstnavatelé, samostatně činní a pomáhající je přibližně o 0,3p.b.nižší, než v případě kraje, 

celorepublikový průměr dosahuje hodnoty 91,2 %. Podíl zastoupení pracujících studentů převyšuje 

hodnotu Regionu Renesance (přibližně o 0,1p.b.) a je srovnatelný s krajským průměrem (1,3 %). 

Tabulka 11: Srovnání podílů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích Mikroregionu 

Třešťsko s  vyššími územními jednotkami v roce 2011 

území 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé, 

samostatně činní, 
pomáhající (%) 

pracující 
studenti a 
učni (%) 

pracující 
důchodci (%) 

ženy na 
mateřské 

dovolené (%) 

ekonomicky 
aktivní - 

zaměstnaní (%) 

Mikroregion Třešťsko 93,3 1,3 3,4 2,0 6246 

Region Renesance 93,8 1,2 3,1 1,8 23385 

Kraj Vysočina 93,0 1,3 3,7 2,0 22743 

Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580714 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Nejvyššího podílu zaměstnaných obyvatel Mikroregionu Třešťsko podle odvětví hospodářství 

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

pohybovalo okolo 39,9 %. Ve srovnání s ostatními hierarchicky vyššími územními celky je patrný vyšší 
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podíl v případě mikroregionu, například rozdíl oproti Kraji Vysočina činil 7p.b. a vůči 

celorepublikovému průměru dokonce 14,5p.b. Tento nepoměr je do velké míry způsoben koncentrací 

podniků v mikroregionu a okolí specializujících se na průmyslovou výrobu. Relativně velkou skupinou 

obyvatel jsou lidé pracující v oblasti priméru, 5,7 % obyvatelmikroregionu pracovalo v sektoru 

zemědělství, lesnictví a rybářství. Jedná se o nižší podíl zastoupení než jaký má Kraj Vysočina. 

V oblasti služeb (ve všech sektorech) Mikroregion Třešťskodosahuje nižších nebo srovnatelných 

podílů zastoupení než ostatní porovnávané celky.Například, sektor dopravy a skladování 

v mikroregionu v roce 2011 dosahoval 5% podílu, shodně s Krajem Vysočina, nicméně vůči 

celorepublikovému průměru je zřetelný nižší podíl zastoupení o přibližně 0,6p.b. 

Tabulka 12: Podíl zaměstnaných v jednotlivých odvětvích hospodářství Mikroregionu Třešťsko (2011) ve srovnání 

s Krajem Vysočina a Českou republikou 

Zaměstnaní podle odvětví Mikroregion Třešťsko (%) Kraj Vysočina (%) Česká republika (%) 

zemědělství, lesnictví, rybářství 5,7 6,3 2,7 

průmysl 39,9 32,9 25,4 

stavebnictví 6,1 7,2 6,8 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

8,7 9,1 10,2 

doprava a skladování 5,0 5,0 5,6 

ubytování, stravování a pohostinství 2,4 2,5 3,1 

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

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

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

4,1 4,8 7,8 

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

vzdělávání 5,9 6,0 6,0 

zdravotní a sociální péče 4,8 6,4 6,5 

nezjištěno 10,6 9,2 11,2 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

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

hospodářství v  Mikroregionu Třešťsko, je patrná výrazná disproporce v oblasti průmyslu (tedy menší 

podíl počtu subjektů a vyšší podíl počtu zaměstnaných), který ukazuje, že menší počet ekonomických 

subjektů zaměstnává více osob. Naopak ve stavebnictví figuruje relativně hodně ekonomických 

subjektů, ale zaměstnanost v něm je relativně malá. To znamená, že v mikroregionu je větší počet 

OSVČ (zřejmě živnostníků), kteří jsou řemeslníky v některém z oborů stavebnictví. Podobná situace 

platí například i pro oblasti peněžnictví a pojišťovnictví a služby v ubytování, stravování a 

pohostinství.Následující tabulka přináší přehled o průměrném počtu zaměstnanců registrovaných 

ekonomických subjektů z Mikroregionu Třešťsko se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví.  
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Tabulka 13: Průměrný počet zaměstnanců na 1 ekonomický subjekt podle odvětví národního hospodářství (2011) 

sektor národního hospodářství  
počet EA 

zaměstnaných 
obyvatel   

počet 
ekonomických 

subjektů 

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický subjekt 

zemědělství, lesnictví, rybářství 351 111 3,2 

průmysl 2441 145 16,8 

stavebnictví 373 120 3,1 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 

532 135 3,9 

doprava a skladování 309 23 13,4 

ubytování, stravování a pohostinství 144 37 3,9 

informační a komunikační činnosti 74 14 5,3 

peněžnictví a pojišťovnictví 71 44 1,6 

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

249 92 2,7 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 277 35 7,9 

vzdělávání 360 11 32,7 

zdravotní a sociální péče 294 10 29,4 

nezjištěno 650 121 5,4 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

4.3 Dojížďka a vyjížďka za prací 

Saldo dojížďky v Mikroregionu Třešťsko se v roce 2011pohybovalo na hodnotě -983, což znamená, že 

relativně velký počet obyvatel obcí mikroregionu vyjíždí za zaměstnáním mimo své bydliště 

(vyjíždějící převyšují počet dojíždějících obyvatel v obcích). Absolutně nejnižšího salda dojížďky je 

dosahováno ve městě Třešť (-379), výrazně nižší saldo je i v městysech Batelov (-205), Nový Rychnov 

(-146) a Stonařov (-144). Umístění těchto měst a obcí na nejnižších pozicích v Mikroregionu Třešťsko 

je způsobeno kombinací několika faktorů. Výše zmiňovaná sídla (vyjma města Třešť) jsou obce 

s relativně malým počtem obyvatel, díky čemuž je zde nízká nabídka pracovních míst. Z tohoto 

důvodu jsou místní obyvatel nuceni za prací dojíždět do okolních obcí mikroregionu a mimo něj, které 

nabízejí širší spektrum pracovních nabídek a pozic. Druhým, ale velice podstatným faktorem, je velká 

blízkost krajského města, Jihlavy, která jakožto centrum kraje nabízí nejširší spektrum pracovních 

pozic. Dalším opodstatněným faktem je existence velkého potravinářského závodu na severu 

mikroregionu, firmy Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem v obci Kostelec.  

Právě u této obce je zaznamenáno nejvyšší saldo dojížďky, hodnota se pohybovala v roce 2011 na 

305. Jak bylo výše zmíněno, jedná se o velkého zaměstnavatele v oblasti zpracovatelského průmyslu, 

díky kterému do obce pravidelně dojíždí 395 obyvatel za prací. Druhou a zároveň poslední obcí 

s kladnou hodnotou salda dojížďky je obec Hladov (15), do které pravidelně za prací dojíždí 36 

obyvatel. V obci je relativně silně zastoupen (vzhledem k její velikosti) dřevozpracující průmysl, 

působí zde pila, zabývající se výrobou stavebního a truhlářského řeziva, a výrobce čalouněného 

nábytku.  
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Obrázek 3: Saldo dojížďky Mikroregionu Třešťsko2011 

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

Saldo dojížďky Mikroregionu Třešťsko v hlavních kategoriích odvětví hospodářství je zachyceno 

v tabulce 14. Pouze v oblasti priméru se saldo pohybuje v kladných hodnotách, v roce 2011 činilo 18 

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

v roce 2011 sektor průmyslu a stavebnictví dosáhl hodnoty -274 a sektor služeb v mikroregionu 

hodnoty -438. Je patrné, že nejvíce obyvatel mikroregionu pravidelně migruje za zaměstnáním 

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

nejvyššího zastoupení. Tato skutečnost je dána především relativně velkých podílem zastoupení 

ekonomických subjektů v regionu právě v oblasti průmyslu. Kategorie těžba a dobývání je odvětvím, 

které dosahuje nejnižší četnosti pravidelné migrace za prací v jednotlivých obcích regionu 

(z celkového počtu 18 obcí pravidelně cestují v těchto odvětví hospodářství obyvatelé ze 4 obcí). 

Jediný sektor zemědělství, lesnictví a rybářství v roce 2011 na území Jemnického mikroregionu 

dosahoval kladného salda dojížďky (18), zbylé oblasti hospodářství se pohybovaly v záporných 

hodnotách (vyjma těžby a dobývání, která v roce 2011 měla hodnotu 0). 
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Tabulka 14: Saldo dojížďky jednotlivých obcí Mikroregionu Třešťsko podle odvětví zaměstnání v roce 2011 
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Batelov -205 13 5 -60 -1 -3 -22 -30 -24 -17 -18 -48 

Hladov 15 0 0 29 0 0 -2 1 -5 0 -1 -7 

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

Jezdovice -58 -3 0 -34 0 0 -3 -2 -6 -2 0 -8 

Jihlávka -26 10 0 -23 0 0 -3 -1 0 -1 -1 -7 

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

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

Kostelec 305 -2 0 335 0 0 -4 -13 -11 -5 -9 14 

Nový Rychnov -146 4 0 -62 -2 -2 -5 -17 -11 1 -14 -38 

Otín -10 -1 0 -2 0 0 -2 -2 0 0 -1 -2 

Panenská Rozsíčka -32 -3 0 -14 -1 0 -4 -4 0 -3 -3 0 

Rohozná -78 -10 0 -32 0 0 -4 -6 -1 -10 -3 -12 

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

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

Stonařov -144 13 0 -68 -2 -1 -8 -13 -8 4 -16 -45 

Švábov -26 -1 0 -6 0 0 -5 -2 -1 -1 -1 -9 

Třešť -379 -15 -5 -156 -4 -1 5 -37 -22 16 -50 -110 

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

Mikroregion Třešťsko -983 18 0 -178 -10 -9 -77 -155 -107 -33 -143 -289 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  
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5 Přírodní podmínky 
Klimaticky spadá Mikroregion Třešťsko většinou svého území do mírně teplé oblasti MT3 

regionalizace podle Quitta (1971). Pro tuto oblast jsou typické následující charakteristiky: 

 Počet letních dní 20 až 30 

 Počet mrazových dní 130 až 160 

 Průměrná teplota v lednu -3 až -4 °C 

 Průměrná teplota v červenci 16 až 17 °C 

 Počet dnů se srážkami alespoň 1mm je 350 až 450 

 Průměrný počet srážek za rok 600 až 750 mm 

 Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 až 100 

Z hlediska geomorfologického členění patří území mikroregionu do následujících jednotek: 

Tabulka 15: Geomorfologické členění území Mikroregionu Třešťsko 

 
provincie subprovincie celek podcelek okrsek 

Hercynský Česká vysočina 
Českomoravská 

soustava 

Křižanovská 
vrchovina 

Brtnická vrchovina 

Otínská pahorkatina 

Kosovská pahorkatina 

Špičácká vrchovina 

Třešťská pahorkatina 

Puklická pahorkatina 

Markvartická vrchovina 

Dačická kotlina   

Javořická 
vrchovina 

Jihlavské vrchy Řásenská vrchovina 

Křemešnická 
vrchovina 

Jindřichohradecká 
pahorkatina 

Žirovnická pahorkatina 

Pacovská 
pahorkatina 

Božejovská 
pahorkatina 

Rohozenská kotlina 

Humpolecká 
vrchovina 

Křemešník 

Čeřínecká vrchovina 

Vyskytenská 
pahorkatina 

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

Území Mikroregionu Třešťsko leží na horninách krystalinika Českého masívu ve střední části 

Českomoravské vrchoviny. Reliéf je zejména pahorkatinného charakteru (výšková členitost 30 až 

150 m), místy přecházejícího do vrchovin. Nadmořská výška se pohybuje mezi 500 až 700 m n.m. 

Území mikroregionu je odvodňováno do povodí Moravy řekami Jihlava a Dyje, které obě mají na 

území mikroregionu své prameny. 
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Obrázek 4: Geomorfologické členění území Mikroregionu Třešťsko 

 

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

Převládajícím využitím pozemků na území mikroregionu je využití pro zemědělské účely. Zemědělská 

půda zabírá zhruba polovinu veškeré plochy mikroregionu, přičemž z této plochy téměř tři čtvrtiny 

tvoří orná půda.  

Lesní pozemky zabírají zhruba 44 % území mikroregionu. Převládajícím typem porostu na těchto 

plochách jsou jehličnaté lesy. Jejich největší souvislé plochy se nachází v oblasti Jihlavských vrchů a 

Brtnické vrchoviny. 

Koeficient ekologické stability území mikroregionu je 1,52. Tato hodnota znamená vcelku vyváženou 

krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, 

důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových vkladů.5Kaliště a Klatovec jsou obcemi s nejvyšším 

koeficientem ekologické stability, naopak nejnižší koeficient mají obce Hodice a Stonařov. Přehled 

využití pozemků jednotlivých obcí a jejich koeficient ekologické stability je doložen v příloze 8. 

                                                           
5
Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz 
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Obrázek 5: Druhy pozemků (2013) a typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 

 

 

 

 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/, vlastní úpravy 
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5.1 Ochrana životního prostředí 

Na území Mikroregionu Třešťsko se nachází 20 lokalit chráněných území. Jejich seznam a 

charakteristiku uvádí tabulka 16, polohu v rámci mikroregionu pak znázorňuje obrázek 6. 

Tabulka 16: Chráněná území Mikroregionu Třešťsko 

název území 
typ chráněného 

území 
katastr obce popis 

Bukovské 

rybníčky 
přírodní památka Třešť Důvodem ochrany je rašeliniště s významnou květenou. 

Čertův hrádek přírodní památka Rohozná 

Důvodem ochrany je význačný geologický a geomorfologický 

útvar a zbytek přirozených a přírodě blízkých jedlobukových 

porostů. 

Čermákovy louky přírodní rezervace Nový Rychnov 

Řada ohrožených druhů, z nichž zvláště hojné jsou vstavače. 

Na loukách nachází útočiště i velké množství hmyzu, 

drobných obratlovců a ptáků např. bekasina otavní, 

bramborníček hnědý. 

Ivaniny rybníčky přírodní památka 

Nový Rychnov, 

Proseč pod 

Křemešníkem 

Důvodem ochrany je výskyt čistých lesních rybníčků 

s nejbohatším výskytem obojživelníků.  

Jankovský potok 
národní přírodní 

památka 

Jankov, Mladé 

Bříště, Mysletín, 

Nový Rychnov, 

Staré Bříště, 

Vyskytná, 

Zachotín 

Důvodem ochrany je meandrující tok s výskytem kriticky 

ohrožené perlorodky říční. 

Jezdovické 

rašeliniště 
přírodní památka Jezdovice 

Důvodem ochrany je zbytek prameništního rašeliniště 

s výskytem ohrožených společenstev rašelinišť a ostřicových 

luk s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů. 

Křemešník přírodní rezervace 
Nový Rychnov, 

Vyskytná 

Důvodem ochrany je soubor přírodě blízkých lesních 

společenstev jedlobukového stupně zahrnující výskyt řady 

zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 

Míchova Skála přírodní památka Řásná Důvodem ochrany je izolovaný skalní žulový útvar. 

Mrhatina přírodní rezervace Řásná Důvodem ochrany je ochrana původního bukového porostu. 

Rašeliniště Kaliště přírodní rezervace Jihlávka 
Důvodem ochrany je rašeliniště s množstvím ohrožených 

druhů mechorostů a vyšších rostlin. 

Rybník Pařez přírodní rezervace Kaliště, Proseč 

Důvodem ochrany je soubor vodních a mokřadních 

ekosystémů zahrnujících početnou skupinu zvláště 

chráněných druhů. 

Rybník Starý přírodní rezervace 
Horní Cerekev, 

Nový Rychnov 

Důvodem ochrany je horní tok Hraničního potoka s kaskádou 

rybníků a s rašeliništi přecházejícími do rašelinných luk, 

bohatá mozaika vodních, rašelinných a lučních společenstev. 

Rybník Zhejral 

národní přírodní 

rezervace, 

zařazeno do 

Natura 2000 

Klatovec 
Důvodem ochrany je zachování posledního nenarušeného 

zbytku rozsáhlých rašelinišť. 

Rybníky 

v Pouštích 

přírodní 

rezervace, 

zařazeno do 

Natura 2000 

Otín, Třešť 
Jedná se o čtyři lesní rybníky na Loveckém potoce a jeho 

přítocích s výskytem vzácných druhů fauny a flory. 

U Potoků přírodní rezervace Švábov 
Důvodem ochrany je soubor lučních a rašelinných rostlinných 

společenstev s výskytem řady ohrožených taxonů 

V Lisovech přírodní rezervace 
Jihlávka, 

Počátky 

Důvodem ochrany je komplex lučních, mokřadních a vodních 

ekosystémů s výskytem zvláště chráněných druhů. 
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název území 
typ chráněného 

území 
katastr obce popis 

Velký Pařezitý 

rybník 
přírodní rezervace Řásná 

Důvodem ochrany je zachování typických ukázek bažinného 

lesního společenstva vyšších poloh Českomoravské vrchoviny 

a vzácných a chráněných rostlinných druhů rozkládající se na 

území rozsáhlého komplexu oligotrofního rybníka, 

mokřadních olšin a rašelinných březin. 

Velký Špičák 

národní přírodní 

rezervace, 

zařazeno do 

Natura 2000 

Třešť 

Jedná se o zalesněný kopec na Křižovanské vrchovině poblíž 

obce Třešť, který je nejvyšším bodem podcelku Brtnická 

vrchovina. Důvodem ochrany je přirozený bukový porost 

pralesního charakteru. 

Veselík  Kostelec Ravina Všivec bahenní 

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

 

Obrázek 6: Chráněná území Mikroregionu Třešťsko 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/, vlastní úpravy 
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6 Technická infrastruktura 

6.1 Doprava 

Silniční doprava 

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

podprůměrným regionem. Územím neprochází žádná pozemní komunikace vyšší třídy (rychlostní 

silnice a dálnice). Územím prochází jediná komunikace I. třídy, celkem 8 pozemních komunikací II. 

třídy a 20 silnic třídy III. 

Obrázek 7: Silniční síť Mikroregionu Třešťsko 

Zdroj: ŘSD, mapy.cz, vlastní úpravy 

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

severní hranice mikroregionu (obec Kostelec) vzdálena přibližně 12 kilometrů.  
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Tabulka 17: Přehled silnice I. - III. třídy na území Mikroregionu Třešťsko (2011) 

třída číslo silnice 

I. 38 

II. 

112 403 

133 406 

134 407 

402 639 

III. 

0394 4021 4066 11264 13421 

1333 4035 4069 13418 13423 

1335 4062 11260 13419 13424 

1336 4065 11262 13420 40914 

 Zdroj: ŘSD  

Východním okrajem Mikroregionu Třešťsko prochází pozemní komunikace I/38. Jedná se o silnici 

první třídy vedoucí z Jestřebí do Znojma a dále na hranice s Rakouskou republikou (přes 

MladouBoleslav,Nymburk, Kolín, Kutnou Horu, Havlíčkův Brod a Jihlavu). Z celkové délky 257 

kilometrů mikroregionem prochází pouze zlomek, celkem 7 kilometrový úsek prochází obcemi 

Stonařov a Hladov na východě regionu. Její stav lzeoznačit za neutěšený. Vzhledem k blízkosti 

zástavby způsobuje provoz na této komunikaci zvýšenou hlukovou zátěž a místně zhoršený stav 

ovzduší (prašnost). 

I přes absenci pozemních komunikací vyšších kategorií je území mikroregionu pomyslnou křižovatkou 

regionálního významu. Na relativně malé ploše regionu se střetává celkem 8 pozemních komunikací 

II. třídy. Z regionálního měřítka je jednou z nejdůležitějších pozemní komunikace II/406, jedná se o 

silnici procházející napříč celým Regionem Renesance. Silnice II/406 vede z krajského města Jihlava, 

respektive od silnice II/602 (přes Třešť – Telč – Dačice) do Slavonic a dále na hranice s Rakouskou 

republikou. Z pohledu Kraje Vysočina se jedná o jednu z páteřních komunikací, tato silnice by podle 

dostupných plánů měla sloužit jako severojižní propojení kraje s Dolním Rakouskem. 

Z mikroregionálního hlediska je relativně důležitá pozemní komunikace II/402, jedná se o silnici 

vedoucí napříč mikroregionem v západo-východním směru, která propojuje okrajové části regionu 

s jeho centrem (městem Třešť) a zároveň slouží jako spojnice se silnicí I/38. Silnice na území 

mikroregionu vede z Batelova přes Třešť do Stonařova, dále mimo území regionu pokračuje do obce 

Víska a vyúsťuje do silnice II/405. Z celkové délky mikroregionem prochází pouze 18kilometrový úsek.  
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Obrázek 8: Intenzita automobilové dopravy v Kraji Vysočina v roce 2010 s vyznačením Mikroregionu Třešťsko 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010, ČÚZK, vlastní úpravy 

Zatíženost jednotlivých úseků silnic převážně prvních a druhých tříd je dokumentována na obrázku 8 

a v tabulce 18. Z pohledu zaznamenané intenzity dopravy v roce 2010 je zřejmá nejen regionální 

důležitost pozemní komunikace II/406, denně se po této pozemní komunikaci v jednotlivých úsecích 

pohybuje více než 8 100 vozidel. Společně se silnicí I/38 je jedná o nejvytíženější silnice na území 

mikroregionu, obě jsou zařazeny do kategorie s počtem 5 001-7 000 pohybujících se vozidel za den, 

respektive výše zmíněný úsek je zařazen do kategorie vyšší (7 001-10 000 vozidel/den). Na statickém 

modulu pro měření rychlosti instalovaném na příjezdu do obce Stonařov (od Jihlavy) je denně 

evidováno 7 až 8 tisíc vozidel a zhruba stejný počet vozidel lze předpokládat i v opačném směru. 

Relativně velké intenzity dopravy během dne je dosahováno i na pozemní komunikaci II/639, 

respektive v úseku 6-3100 (zaústění II/134 – zaústění II/406), kdy dle dat ze Sčítání dopravy v roce 

2010 se po tomto úseku pohybuje přes 3000 vozidel za den. Intenzivní nákladní doprava je vázána 

také na provoz na silnici II/402 (Třebíč-Stonařov-Třešť). 

V jednotlivých úsecích výše zmíněných komunikací (I/38, II/406 a II/639) je zřejmý index změny 2005-

2010 s hodnotou vyšší než 100 %. To znamená, že došlo k navýšení intenzity dopravy mezi roky 2005 
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a 2010. Absolutně nejvyšší hodnota indexu změny je na pozemní komunikaci I/38 v úseku 6-1020 

(Jihlava – křižovatka II/402), intenzita dopravy se z původních 5177 vozidel/den zvýšila na 6286 (index 

změny dosahuje hodnoty 121,4 %). Naopak převážná většina vybraných úseků pozemních komunikací 

I. a II. třídy na území mikroregionu dosáhla hodnoty indexu změny nižší než 100 %. K nejvýraznějšímu 

poklesu intenzity dopravy došlo na silnici II/402 v úseku 6-3120 (Třešť – křižovatka s II/38), počet 

pohybujících se vozidel klesl o více než 1000 za den (index změny 2005-2010 má hodnotu 40,3 %).  

Tabulka 18: Intenzita automobilové dopravy na vybraných úsecích silnic v Mikroregionu Třešťsko v roce 2005 a 2010 a 

index změny v letech 2005-2010 

číslo 
silnice 

třída 
silnice 

úsek 

intenzita 
(voz./den) 

index 
změny 
2005-

2010 (%) 
2005 2010 

38 I. 6-1020 Jihlava - k.z. x se 402 ve Stonařově 5177 6286 121,4 

38 I. 6-1010 vyús. 403 do Telče vyús. 407 do Nové Říše 4959 5982 120,6 

112 II. 6-3178 hr.okr. PE JI zaús. do 134 v Nové Vsi 662 448 67,7 

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

133 II. 2-3610 vyús. ze 112 Nový Rychnov - z.z 746 392 52,5 

134 II. 6-3077 zaús. 409 od Počátků zaús. do 112 v Nové Vsi 766 673 87,9 

134 II. 6-3087 vyús.z 112 v Nové Vsi vyús. 402 do Třeště 746 673 90,2 

402 II. 6-3110 vyús. ze 134 v Batelově Třešť - z.z. 1238 1149 92,8 

402 II. 6-3120 Třešť - k.z. x se 38 ve Stonařově 1801 726 40,3 

403 II. 6-3180 vyús. z 38 ve Stonařově zaús. do 23 892 881 98,8 

406 II. 6-1100 vyús. z 602 zaús. 639 od Dol. Cerekve 7993 8116 101,5 

406 II. 6-1090 vyús. 03410 Pelhřimov - z.z. 6441 5073 78,8 

406 II. 6-1080 Třešť - k.z. Telč - z.z. 3163 2791 88,2 

407 II. 6-5916 vyús. z 38 x se 23 ve Staré Říši 544 517 95,0 

639 II. 6-3100 zaús. 134 od Nové Vsi zaús. do 406 2787 3013 108,1 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010, vlastní úpravy 

V současné době je dle Strategie Kraje Vysočina do roku 2020 vyhodnocena pozemní komunikace 

II/406 jako důležitá spojnice měst Telč, Třešť a Jihlava, a je zde brána jako silnice s nutností investic 

pro zlepšení současného stavu. Dle Programu rozvoje Kraje Vysočina 2011 je nutné investovat 

finance do obnovy a výstavby nových parkovacích míst a obecně zlepšit dopravní situaci na území 

Kraje Vysočina. Dle dokumentu rozvoje na obecní úrovni (Strategický plán rozvoje města Třešť 2007) 

jsou nutné investice do silniční infrastruktury především v podobě údržby a rekonstrukce současné 

silniční sítě včetně chodníků.  

Železniční doprava 

Mikroregionem Třešťsko prochází celkem 2 železniční tratě, trať č. 227, která spojuje města Slavonice 

(přes Třešť, Telč a Dačice) a Kostelec u Jihlavy, a trať č. 225, která spojujeJihlavu s Veselým nad 

Lužnicí. 

Trať č. 227 je jednokolejná neelektrifikovaná trať s maximální rychlostí 50 km/h a s provozem 

osobních vlaků kategorie MOs (motorový osobní vlak) a vlaků nákladních. Díky této charakteristice ji 
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můžeme zařadit mezi tzv. regionální tratě6. Na území Mikroregionu Třešťsko se na trati č. 227 nachází 

celkem 5 zastávek (Hodice, Třešť – město, Jezdovice, Salavice a Kostelec u Jihlavy masna) a 2 stanice, 

Kostelec u Jihlavy a Třešť.Nabídku železničních spojů na této trati tvoří v pracovní den celkem 14 párů 

vlaků a 8 párů o víkendu. Přímé spojení obcí na trati č. 227 a krajského města je zabezpečeno jen 

jedním párem vlaků jedoucí po trase Slavonice – Jihlava – Havlíčkův Brod, v ostatních případech je 

nutný přestup v Kostelci u Jihlavy. 

Trať č. 225 je součástí spojení mezi Brnem a Českými Budějovicemi, respektive Plzní a Bohumínem 

(přes České Budějovice a Brno). Tato trať je jednokolejná elektrifikovaná trať s maximální rychlostí 70 

km/h a s provozem vlaků kategorie Os a R (osobní vlak a rychlík) a vlaků nákladních. Úsek této 

železniční trati procházející Mikroregionem Třešťsko je krátký, v severní části regionu prochází po 

hranici katastru obce Kostelec (tedy po hranici mikroregionální) a následně obcí Batelov a obcí 

Jihlávka na jihu regionu. V regionu se nachází celkem 3 zastávky (Batelov, Jihlávka a Švábov) na této 

trati, kde staví pouze vlaky v kategorii Os, a 1 stanice (Kostelec u Jihlavy), kde staví všechny osobní 

vlaky (v kategorii Os i R). Nabídku železniční spojů na této trati tvoří v pracovní den celkem 14 párů 

vlaků v kategorii Os a 7 párů vlaků v kategorii R. Přímé spojení obcí ležících na trati č. 225 s Jihlavou je 

denně zabezpečeno celkem 21 spoji osobních vlaků v kategorii Os i R.  

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

zachování a zlepšení železničního spojení v současné podobě. Je nutná investice v podobě revitalizace 

tratě v celém jejím úseku a zvýšení traťové rychlosti mezi Telčí a Kostelcem u Jihlavy na 70 km/h. 

Zároveň podle Memoranda o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje 

Vysočina z června 2014 (podepsáno mezi Ministerstvem dopravy České republiky, Správou železniční 

dopravní cesty, s.o., Českými drahami, a.s., a Krajem Vysočina) bude probíhat spolupráce mezi 

zmíněnými stranami na přípravě investičních akcí na trati č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice. Dále 

jsou dle dokumentů (například Strategie Kraje Vysočina do roku 2020,Strategie komunitně vedeného 

místního rozvoje pro území MAS Třešťsko pro období 2014-2020, Strategický plán rozvoje města 

Třešť 2007 aj.)nutné investice do dopravní infrastruktury a vybavení, které slouží cestujícím. Jedná se 

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

schopností pohybu a orientace. 

 

                                                           
6
Regionální trať - zajišťuje přepravu osob na kratší vzdálenosti v rámci zázemí jednotlivých center, případně sloužící 

k přepravě osob k vlakům vyšších kategorií (např. svoz cestujících do stanice Kostele u Jihlavy na rychlíky směr Jihlava/Veselí 

nad Lužnicí). Regionální trať z pohledu nákladní železniční dopravy slouží především k obsluze místních podniků a ke svozu 

nákladu do větších stanic, kde jsou sestavovány dálkové soupravy (velice často se jedná o svoz dřeva). 
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Obrázek 9: Schéma železničních tratí s vyznačením Mikroregionu Třešťsko 

Zdroj: SŽDC, vlastní úpravy 

Na železniční trať č. 227 je navázán projekt DY-THA Rail (2012-2014), spolufinancovaný z fondů 

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

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

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

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

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

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

hranice7. Do budoucna je patrná snaha obcí na této trati o její zachování a revitalizaci. 

Dopravní obslužnost 

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

území MAS Třešťsko z roku 2014 jsou patrné shluky negativních hodnot dopravní obslužnosti v celém 

Kraji Vysočina. Tato zjevná roztříštěnost je dána především nejednotnou spádovostí (existence 

relativně velkého počtu center dojížďky) a existencí tzv. vnitřních periferií8, obě tyto skutečnosti se 

negativně podepisují nejen na dopravní obslužnosti kraje. 

Dopravní obslužnost v Mikroregionu Třešťsko je průměrná. Obce ležící mimo hlavní dopravní trasy 

jsou charakteristické svou špatnou dopravní dostupností. Autobusové spoje jsou v průběhu dne 

                                                           
7
 http://www.pokoleji.cz/ 

8
 Vnitřní periferie – jedná se o oblasti v rámci státu, které nemají okrajovou polohu, nicméně jsou svým charakterem 

odlehlé/nedostatečně integrované (často se jedná o území na hranicích krajů) – nižší nabídka služeb, obchodů, horší 

dopravní obslužnost aj. 
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vypravovány nejintenzivněji zpravidla v ranních a odpoledních hodinách, tedy v době začátku, 

respektive na konci vyučování/zaměstnání. V ostatních částech dne je intenzita výrazně nižší. U 

železniční dopravy se jedná o obdobnou situaci, která je ovšem méně nepravidelná (patrné posílení 

spojů v ranních a odpoledních špičkách, během dne pravidelný interval spojů).  Převážná část těchto 

obcí je obsluhována méně jak 15 spoji veřejné dopravy během pracovního dne. 

Nejlépe dopravně obsloužené jsou obce na hlavních dopravních trasách, které procházejí 

Mikroregionem Třešťsko. Jedná se například o důležitou pozemní komunikaci II/406, která spojuje 

krajské město Jihlavu s jihem Vysočiny, nebo o obce podél železniční tratě č. 225 a 227. Tyto sídla 

jsou obslouženy přibližně 31 až 45 spoji veřejné dopravy během celého dne. Nejvíce spojů vykazuje 

město Třešť a obec Kostelec, během dne je možné využít více jak 71 spojů veřejnou dopravou. Tento 

pozitivní výsledek v případě města Třešť je dán především jeho strategickou polohou, město leží na 

důležité trase z Jihlavy na jih kraje (kombinace železniční dopravy na trati č.227 a silnice II/406), 

například velká většina autobusových spojů na jih kraje je vedena z Jihlavy přes Třešť do Telče. 

V případě obce Kostelec se jedná o kombinaci dvou faktorů. Jedním z nich je výše popsaná situace 

pro město Třešť, která je ve velké míře velice podobná i v Kostelci. Druhým faktorem je železniční 

infrastruktura, která se kladně podepisuje na počtu spojů především díky zařazení stanice Kostelec u 

Jihlavy jako stanice, kde zastavují rychlíkové spoje(v případě cesty vlakem do krajského města je 

nutný přestup z jihu Vysočiny právě v Kostelci u Jihlavy). 

Výše nastíněná situace je srovnatelná během pracovního dne i dne víkendového. Rozdíl je patrný 

pouze v počtu vypravených spojů, během soboty a neděle je výrazně nižší intenzita vypravených 

spojů především v hromadné autobusové dopravě. 

Služby hromadné autobusové přepravy osob na území Mikroregionu Třešťskozajišťuje majoritně 

firma ICOM transport, a.s., z Jihlavy (včetně firem ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. a TRADO BUS, které 

jsou součástí společnosti ICOM transport, a.s.). Jedná se o dopravce, který v regionu provozuje 

převážně místní spoje v rámci veřejného závazku. Služby hromadné přepravy osob na železnici jsou 

provozovány výhradně dopravcem České dráhy, a. s.  

Pro zlepšení dopravní obslužnosti v Mikroregionu Třešťsko jsou dle jednotlivých dokumentů9nutné 

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

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

potřeba pro výše zmíněné skupiny obyvatel bez automobilů zajistit dostatečný počet spojů (například 

pro obyvatele v důchodu, kteří cestují za lékařskou péčí). Dle jednotlivých projektových záměrů ve 

Strategickém plánu Leader 2007-2013 Mikroregionu Třešťsko by investice do dopravní obslužnosti 

měly směřovat v podobě vybudování a rekonstrukce infrastruktury pro veřejnou dopravu, například 

vznik a rekonstrukce autobusových zastávek aj. 

Bezmotorová doprava 

Mikroregion Třešťsko  je díky své strategické poloze turisticky vyhledávanou lokalitou. Na území 

mikroregionu nebo v jeho těsné blízkosti se nachází značné množství kulturních a přírodních 

památek, například zámek Třešť, město Telč, které je umístěno na seznam Světového kulturního a 

                                                           
9
 Program rozvoje Vysočina z roku 2011, Strategie Kraje Vysočina do roku 2020, Strategie rozvoje cykloturistiky a 

cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020. 
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přírodního dědictví UNESCO, NPR Špičák aj. Zároveň je město Třešť známé svou tradicí betlémů. Díky 

svému turistickému potenciálu a atraktivitě území by se mikroregion neobešel bez napojení na 

infrastrukturu pro cyklisty a pěší turisty (cyklotrasy, naučné stezky a turistické trasy aj.). A právě tyto 

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

cyklo dopravu.  

Mikroregion Třešťsko je protkán relativně hustou sítí cyklotras, celkem regionem prochází 13 tras, 

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

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

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

Greenway. Regionálně důležitou je i cyklotrasa IV. třídy č. 5091, která vede z Třeště do Telče. 

Cyklotrasa s délkou 19 kilometrů je součástí dálkové tematické trasy Greenway. Nejdelší trasou IV. 

třídy, která prochází územím regionu, je cyklotrasa č. 5212 z obce Štoky zpět do obce Štoky (přes 

Vílanec a Luka nad Jihlavou), jedná se o 66kilometrovou trasu.  

Tabulka 19: Seznam cyklotras na území MikroregionuTřešťsko 

třída číslo průběh trasy 
délka trasy 

(km) 
poznámka 

II. 16 Hlinsko – Jihlava – Telč – Slavonice 125 
součástí cyklotrasy 

Greenway ŘP 

IV. 5021  Kostelní Myslová - Mrákotín - Roštejn 19   

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

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

Greenway RR  

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

40   

IV. 5111 Číchov - Brtnice - Opatov – Okříšky – Přibyslavice 34   

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

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

IV. 5128 Jihlávka, žst. – Nová Ves – Batelov – Nový Dvůr, rozc.  15   

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

30   

IV. 5200 Třešť, rozc. – Stonařov – Aleje 11   

IV. 5215 Štoky – Vyskytná n. J. – Vílanec – Luka n. J. – Ždírec – Štoky 66   

IV. 51260 Řásná (Mnichova hora) - Řásná (Křížový kámen) 1,2   

 Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

Územím prochází dvě tematické trasy Greenway. První z nich je trasa č. 16, Greenway řemesel a 

vyznání. Tato trasa je místní trasou GreenwaysPraha–Vídeň a jejím motivem jsou řemeslné tradice a 

historické zápasy o víru na pomezí Vysočiny. Druhou tematickou trasou je Greenway Regionu 

Renesance, vedená přes Vratěnín, hraniční přechod – Uherčice – Lubnice a dále do Jemnice – Nové 

Říše – Třeště – Telče – Mostů – Landštejna. Trasa je dlouhá 118,5 km a i zde se jedná o tematickou 

odbočku z páteřní cyklotrasy Greenways Praha - Vídeň. 

http://www.cykloserver.cz/
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Obrázek 10: Přehled cyklotras a turistických stezek v Mikroregionu Třešťsko 

Zdroj: mapy.cz, vlastní úpravy 

Pěší doprava je v regionu reprezentována celkem 14 turistickými trasami, které spojují atraktivní 

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

nebo zde začínají/končí.  

Jednou z nejdelších turistických tras, která prochází Mikroregionem Třešťsko, je dálková turistická 

trasa červená, které vede přes atraktivní lokality Čech a Moravy (Ivančice – Třebíč – Jihlava – 

Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Telč – Jaroměřice nad Rokytnou). Druhou dálkovou turistickou 

trasou na území mikroregionu modrá turistická trasa, která měřípřibližně 130 kilometrů a vede z 

Nové Bystřice do Přibyslavi (přes Jihlavu a Mrákotín). 

Vyjma turistických tras se na území Mikroregionu Třešťsko nachází celkem 8 tematicky zaměřených 

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

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

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

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

dlouhá naučná stezka Špičák seznamuje návštěvníky na 10 informačních cedulích s místní krajinou a 

přírodními podmínkami, historií lokality a zajímavostmi území. 
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Tabulka 20: Seznam naučných stezek na územíMikroregionu Třešťsko 

naučné stezky lokalizace 
délka 
trasy 
[km] 

zaměření 

NS Křemešník 
Křemešník - 
Sázava 

3 
 příroda, kultura, historie lokality a její využíván v přírodní rezervaci 
Křemešník 

NS Čertův hrádek 
Čertův hrádek - 
Rohozná 

1  přírodní a krajinný ráz lokality přírodní památky Čertův hrádek 

NS Špičák Třešť 11  historie lokality, přírodní podmínky a místní krajina 

NS K rybníčku a zpět 
s baronesou 
Eleonorou 

Třešť 4 
 stezka je tematicky propojená postavou dcery barona Leopolda  
Sternbacha Eleonorou. 

NS Poznej kraj pod 
Javořicí 

Klatovec 13 
 seznamuje návštěvníky s významnými krajinnými prvky a nejcennějšími 
lokalitami přírodního parku Javořická vrchovina 

NS K pramenům 
Počátek 

Jihlávka 10 
 prameny v okolí obce Počátky, místní přírodní podmínky a historie 
lokality 

NS Velký Pařezitý 
rybník 

Řásná 3 historie rybníku, flóra a fauna v okolí rybníku 

NS Otokara Březiny 
Řásná - Telč - 
Nová Říše - 
Krasonice 

66 
život a dílo básníka Otokara Březiny, zajímavosti Českomoravské 
vrchoviny 

NS Údolím Jihlávky 
na Aleje 

Stonařov – 
zámeček Aleje a 
zpět 

10 revitalizace krajiny, stavební památky (10 zastavení) 

NS Po stopách Karla 
Havlíčka 
Borovského 

Batelov 5 
stezka je tematicky propojená postavou Karla Havlíčka Borovského, který 
v Batelově a jeho okolí trávil svá studentská léta a je doplněna o jeho 
citáty a epigramy 

Zdroj: MěÚ Třešť 

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

dopravy. Dle Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014-2020 je 

důležité zlepšit bezpečnost na pozemních komunikacích pro cyklistiky, dobudování a vybudování 

nových cyklostezek, lepší trasování cyklotras, podporu cyklistiky a zlepšení propagace aj.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, dobudování nových (jako 

například cyklostezka Hodice – Třešť), vybudování a zkvalitnění zázemí pro cyklisty a vybudování 

tematických cyklookruhů. V současné době město Třešť plánuje vybudovat cyklostezku Třešť – 

Růžená (odklad od stávající trasy č.16 z krajské silnice) a vybudování chybějícího přímého 

severojižního propojení směr Telč - Jihlava. 

6.2 Inženýrské sítě 

V Mikroregionu Třešťsko je celkem 33 obcí a místních částí. Z těchto obcí a místních částí je pouze 6, 

které nemají vybudovaný veřejný vodovod. Jedná se buď o velmi malé místní části či obce, kde je 

zásobování vodou řešeno individuálními studnami, nebo o obce, u kterých se uvažuje o vybudování 

napojení na některou již existující vodovodní síť.  

Kanalizační síť je vybudována zhruba v polovině obcí a místních částí (17 ano, 16 ne). Ve většině obcí 

a místních částí, kde zatím vybudována není, se uvažuje o vybudování kanalizační sítě pro splaškové 

vody. K řešení situace pouze individuálními jímkami a septiky se přistupuje u populačně velmi malých 

obcí a místních částí. 

V současné době je v mikroregionu vybudováno 5 čističek odpadních vod. O vybudování nových 

čističek se uvažuje v případě 11 obcí či místních částí. 
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Plynofikováno je 12 obcí z 18, tedy dvě třetiny. 

Tabulka 21: Vybavenost obcí inženýrskými sítěmi 

obec veřejný vodovod (vv) kanalizační síť (ks) 
čistička odpadních vod 
(čov) 

plyn 

Batelov 
- ANO 
- stav vyhovující 
- uveden do provozu r. 1974 

- ANO 
- stav vyhovující 

- ANO 
- nová mechanicko-
biologická 

- ANO 

Bezděčín - ANO 
- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE  

Lovětín 
- ANO 
- uveden do provozu r. 1973 

- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

 

Nová Ves - ANO 
- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

 

Rácov 
- ANO 
- uveden do provozu r. 1966 

- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE  

Hladov -ANO 
- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- ANO 

Hodice 
-ANO 
- uveden do provozu r. 1978 
- stav vyhovující 

- ANO 
 

-ANO 
- mechanicko-biologická 
ČOV 

- ANO 

Jezdovice 

-NE 
- stav nevyhovující 
- návrh na napojení na 
skupinový vodovod Jihlava 

- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

-NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- NE 

Jihlávka 
-ANO 
- stav vyhovující 

- ANO 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- ANO 

Kaliště 
-ANO 
uveden do provozu v r. 1970 
 

-ANO 
- stav nevyhovující, návrh výstavby 
nové ks pouze pro splaškové vody 

- NE - ANO 

Býkovec 

-ANO 
- uveden do provozu v r. 1972 
- kvalita vody neodpovídá ve 
všech parametrech 

- NE - NE  

Klatovec 

-NE 
- stav nevyhovující, návrh na 
napojení na ústřední vodovod 
v Horním Poli 

-NE - NE - NE 

Kostelec 
-ANO 
- stav vyhovující 

- ANO 
- splašková kanalizace – dokončení 
koncových větví 
-dešťová kanalizace – havarijní stav – 
rekonstrukce a výměna 

- ANO - ANO 

Nový 
Rychnov 

-ANO 
- ANO 
- návrh na dobudování a rekonstrukci 

- ANO - ANO 

Čejkov -ANO 
- ANO 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- návrh vybudování nové 
ČOV 

 

Chaloupky -NE - NE - NE  

Křemešník -NE - NE - NE  

Řeřenčice -ANO 
- ANO 
- stav nevyhovující, návrh výstavby 
nové ks pouze pro splaškové vody 

- NE  

Sázava -ANO 
- ANO 
- návrh na vybudování oddílné 

- NE 
- centrální septik 
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obec veřejný vodovod (vv) kanalizační síť (ks) 
čistička odpadních vod 
(čov) 

plyn 

splaškové kanalizace 

Trsov -NE - NE - NE  

Otín 
-ANO 
- stav vyhovující 

- NE - NE - NE 

Panenská 
Rozsíčka 

-ANO 
- ANO 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- NE 

Rohozná 
-ANO 
-uveden do provozu r. 1979 
-stav vyhovující 

- ANO 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- ANO 

Růžená 
-ANO 
-vv vybudován v letech 1999-
2000 

-ANO 
- stav nevyhovující, návrh výstavby 
nové ks pouze pro splaškové vody 

- NE 
-biologický rybník 

- NE 

Řásná - ANO 
- ANO 
-návrh na dostavbu stávajícího ks 

- NE 
- návrh vybudování 
biologického rybníka 

- ANO 

Stonařov 
-ANO 
- stav vyhovující 

- ANO 
- vybudována nová splaškové 
kanalizace a dílem jednotné kanalizace 

- ANO 
 

- ANO 

Sokolíčko 
-NE 
- návrh na nalezení centrálního 
zdroje pitné vody 

- NE   

Švábov -ANO -ANO - NE - NE 

Třešť -ANO 

- ANO 
- návrh na dostavbu splaškové 
kanalizace a rekonstrukci určitých částí 
stávající ks 

- ANO - ANO 

Buková 

-ANO 
- návrh na dokončení vv 
-návrh na využití nového 
místního podzemního zdroje 

- ANO 
- návrh výstavby jímek na vyvážení, 
stávající ks využívat jako dešťovou 

- NE  

Čenkov -ANO 
- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE  

Salavice 
-ANO 
- stav vyhovující 

- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE  

Třeštice 

-ANO 
- uveden do provozu r. 1986 
- návrh na posílení zdrojů 
podzemní vody 

- NE 
- návrh výstavby nové ks pouze pro 
splaškové vody 

- NE 
- návrh vybudování nové 
ČOV 

- ANO 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, 2007 

Technická vybavenost domů 

S nepojením obcí na sítě technické infrastruktury souvisí technická vybavenost domů a bytů (viz také 

následující podkapitola). V Mikroregionu Třešťsko bylo dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 

registrováno celkem 3 467 domů. U každého z nich byla zjišťována jeho základní technická 

vybavenost, která byla následně porovnávána s vybaveností všech domů v  Kraji Vysočina a Českou 

republikou.  

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

Z celkového počtu 3 467 domů v Mikroregionu Třešťsko je 2 395 domů (69,1 %) připojeno na 

kanalizační síť, 3 257 domů (94,0 %) disponuje vodovodem, 2 103 domů (60,7 %) vlastní plynovou 

přípojku a 2 908 domů (83,9 %) je napojeno na ústřední topení obce.  
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Graf 17: Technická vybavenost domů Mikroregionu Třešťsko (2011) 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Při srovnání vybavenosti domů v Mikroregionu Třešťsko s vyššími územními jednotkami je patrné, že 

ve všech sledovaných kategoriích (přípojka na kanalizační síť, vodovod, plyn i ústřední topení) je na 

tom Mikroregion Třešťsko lépe.  

Graf 18: Srovnání technické vybavenosti domů mezi Mikroregionem Třešťsko a vyššími územními celky (2011) 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Technická vybavenost bytů 

Technická vybavenost bytů odpovídá výše uvedeným faktům o vybavenosti obcí technickou 

infrastrukturou a napojení domů na inženýrské sítě. Údaje o technické vybavenosti bytů nám lépe 

pomáhají nahlédnout na typ a kvalitu bydlení v obcích mikroregionu. 

Dle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v Mikroregionu Třešťsko registrováno celkem 

5 080 bytových jednotek. U každého bytu byla, podobně jako u domů, zjišťována jeho technická 

vybavenost, která byla následně porovnána s Krajem Vysočina a Českou republikou. Na grafu níže je 
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uveden procentuální podíl bytových jednotek disponující daným technickým vybavením na celkovém 

počtu bytů a spolu s celkovým počtem zastoupených bytů.  

Z celkového počtu 5 080 bytových jednotek je v Mikroregionu Třešťsko 3 020 bytů (59,4 %) 

vlastnících přípojku k plynu, 3 612 bytů (71,7 %) svůj odpad řeší přípojkou na kanalizační síť a 1 121 

bytů (22,0 %) řeší svůj odpad individuálně žumpou nebo jímkou. 

Při srovnání technické vybavenosti domů a bytů je zajímavé, že menší podíl bytů je připojených na 

plyn, ve srovnání s domy. To znamená, že existuje určitý (ne příliš velký) podíl bytových domů, které 

nejsou připojeny na plyn. 

Při srovnání s vyššími územními celky je pak vidět, že již Mikroregion Třešťsko svými podíly 

nedominuje nad Krajem Vysočina či Českou republikou. Podobně jako u úvahy v předchozím odstavci 

tedy platí, že určitý podíl bytových jednotek je umístěn v bytových domech, které mají horší 

vybavenost napojením na inženýrské sítě, zejména na kanalizaci. 

Graf 19: Technická vybavenost bytů Mikroregionu Třešťsko (2011) 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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Graf 20: Srovnání technické vybavenosti bytů mezi Mikroregionem Třešťsko a vyššími územními celky (2011) 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
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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.  

Tabulka 22: Vzdělávací instituce v Mikroregionu Třešťsko, rok 2014 

Obec Mateřská škola Základní škola Střední škola Školní družina 

Batelov Základní škola a mateřská škola Batelov  Při ZŠ 

Hodice Základní škola a Mateřská škola Hodice   Při ZŠ 

Kaliště  Mateřská škola Kaliště     

Kostelec Základní a Mateřská škola Kostelec  Při ZŠ 

Nový Rychnov Mateřská škola Nový 

Rychnov 

Základní škola Nový 

Rychnov  

 Při ZŠ  

Růžená Základní škola a mateřská škola Růžená  Při ZŠ 

Stonařov Základní škola a Mateřská škola Stonařov  Při ZŠ 

Třešť  MŠ s 8 třídami, z toho:  

1 v ZŠ Barvířská  

1 v ZŠ Josefa Hory  

Základní škola Třešť 

Základní umělecká škola 

Třešť  

SOŠ a SOU Třešť Při ZŠ  

Zdroj: internetová rešerše 

Mateřské školy 

Mateřská škola v Třešti je největším zařízením tohoto druhu v mikroregionu. Má kapacitu 216 dětí 

v osmi třídách, z nichž dvě fungují jako detašovaná pracoviště v budovách základních škol (Barvířská a 

Josefa Hory).10 Mateřskou školu v Hodicích navštěvuje okolo třicítky žáků. Kapacita MŠ Kaliště činí 

24 žáků a 48 dětí má kapacitu MŠ v Kostelci. MŠ ve Stonařově navštěvovalo v školním roce 

2014/2014 celkem 41 dětí. 

Základní školy 

Kapacita Základní školy Nový Rychnov je 230 žáků. V září 2013 ji navštěvovalo celkem 117 žáků, 

z toho 43 žáků sem za výukou dojíždí z okolních obcí (Těšenov, Rohozná, Chrástov, Čejkov, Pelhřimov, 

Řeženčice, Sázava, Opatov, Chaloupky, Rohozná – Kopaniny). Sázava, Čejkov, Rohozná a Řeženčice 

jsou obsluhovány školním autobusem provozovaným soukromým dopravcem. Z uvedeného výčtu je 

zřejmé, že do školy dojíždí nejvíce žáků z obcí mimo území Mikroregionu Třešťsko. Z Opatova, který 

se nachází na území řešeného mikroregionu, dojížděl jeden žák11. Základní škola Nový Rychnov 

poskytuje vzdělávání na prvním i druhém stupni.  

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

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

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

mateřská s kapacitou 24 dětí.  

                                                           
10

Zdroj: http://www.mstrest.wz.cz/ 
11

Podrobně viz Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 (www.zsnovyrychnov.wz.cz) 
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Základní škola a Mateřská škola Kostelec je vybavena družinou, školní jídelnou, saunou, cvičebnou a 

vlastním parkem a hřištěm. Kapacita školy je 40 dětí. 

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

8 žákům. 

Ve školním roce 2014/2015 docházelo do Základní školy Stonařov 156 žáků, z nichž více než polovina 

dojížděla z okolních obcí.  Největší dojížďkový proud je generován z obcí Pavlov a Dlouhá Brtnice. 

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.12Ve 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.13 Základní škola Třešť má 

zkušenosti s realizací investičních projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů – v uplynulých 

letech šlo např. o projekty zaměřené na energetické úspory, výměnu oken či revitalizaci školního 

parku.  

Střední školy 

Střední školství je v mikroregionu zastoupeno jen ve městě Třešť, kde se 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.14 

Další vzdělávací zařízení 

Dům dětí a mládeže  

Od 1. ledna 2003 je součástí Základní školy Třešť Dům dětí a mládeže, jež z velké části využívá 

prostory objektu základní školy v ulici Barvířská.  

Dům dětí a mládeže je důležitým aktérem nabídky trávení volného času dětí a mládeže. DDM Třešť 

nabízí paletu uměleckých, vzdělávacích a sportovních aktivit, vč. takových jako je golf, atletika, 

mažoretky, keramika, angličtina, jóga, zpěv, hra na kytaru a dalších. Vedle toho pořádá soutěže a 

další motivační programy pro děti a mládež.  

Vyjížďka a dojížďka žáků z a do škol v Třešti 

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 11 

a 12. 

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 

                                                           
12

 Zdroj: http://zs-trest.cz/ 
13

 Zdroj: http://www.zus-trest.cz/ 
14

 Zdroj: http://www.sskola-trest.cz/ 
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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. 

Obrázek 11: Vyjížďka žáků a studentů do škol z města Třešť, 2011 

 
 Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 

 

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. 
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Obrázek 12: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol v Třešti, 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 

 
Saldo dojížďky je ukazatel porovnávající dojíždějící a vyjíždějící osoby vztažené k vybranému území 

(obci, regionu apod.). Jak je z obrázku patrné, saldo dojížďky za vzděláním je nejvyšší v samotném 

centru mikroregionu, ve městě Třešť. To je se svou hodnotou 100 zároveň jedinou obcí 
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v mikroregionu, která dosahuje kladné hodnoty salda. Na opačném konci se nachází obec Batelov (-

125) a obce Kostelec (-76) a Hodice (-60). 

Obrázek 13: Saldo dojížďky v jednotlivých obcích Mikroregionu Třešťsko v roce 2011 

Zdroj: SLDB 2011, vlastní úpravy 

7.2 Zdravotnictví 

Hlavním poskytovatelem ambulantní zdravotnické péče v Mikroregionu Třešťsko je Poliklinika Třešť, 

s.r.o., v ulici Palackého. Lékaři, kteří zde provozují své praxe, v některých případech částečně působí i 

v dalších obcích mikroregionu – Batelově a Stonařově. Nabídku služeb shrnuje následující tabulka.  

Tabulka 23: Nabídka zdravotnických zařízení v obcích Mikroregionu Třešťsko, rok 2014 

Obec Poliklinika 
SOPL

15
 pro 

dospělé 

SOPL pro 

děti a 

dorost 

SOPL 

stomatolog

a 

SOPL 

gynekologa 

SOPL 

specialisty 
Lékárna 

Batelov  1 1 1 1 (pondělí)  1 

Kostelec  1 1 1 1   

Nový 

Rychnov 
 1 1 1    

                                                           
15

 SOPL = soukromá ordinace praktickéholékaře 
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Obec Poliklinika 
SOPL

15
 pro 

dospělé 

SOPL pro 

děti a 

dorost 

SOPL 

stomatolog

a 

SOPL 

gynekologa 

SOPL 

specialisty 
Lékárna 

Stonařov  1 
1 (po, stř, 

čtv) 
1 1 (pondělí)   

Třešť 
Poliklinika 

Třešť s.r.o. 
3 3 5 1 10

16
 2 

Zdroj: internetová rešerše  

Zdravotnické služby v obci Batelov jsou dostupné ve Zdravotním středisku Batelov.  

Zubní pohotovost 

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

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

8do 12 hodin. Pohotovost je ve vybraných dnech dostupná přímo v Třešti (MUDr. Siudová, 

MUDr. Pačutová, MUDr. Vašek). Informace o zubní pohotovosti jsou dostupné na stránkách města 

Třešť.  

Poliklinika Třešť, s.r.o. 

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. Na území Třešti se dále nachází dvě SOPL pro dospělé. 

Na území Mikroregionu Třešťsko se nenachází výjezdové stanoviště záchranné služby. Nejbližší 

výjezdové základní se nachází v Jihlavě a Telči (v noci zde slouží jedna skupina rychlé zdravotnické 

pomoci, tj. bez přítomnosti lékaře). 

Domácí péče 

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 
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Vč. RTG pracoviště a rehabilitace  
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 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 péči je poskytována na území města Třešť a dále v okolních obcích  - Hladov, Stonařov, 

Pavlov, Panenská Rozsíčka, Hodice, Třeštice, Růžená, Batelov aJezdovice(a dále v obcích Dlouhá 

Brtnice,Salavice,Čenkov, Rácov, Lovětín, Bezděkov, Nová Ves, které nejsou členy Mikroregionu 

Třešťsko). 

Zdravotnická zařízení v okolí  

Následující tabulka uvádí přehled blízkých zdravotnických zařízení na území Kraje Vysočina, případně 

kraje Jihočeského.  

Tabulka 24: Zdravotnická zařízení v okolí Mikroregionu Třešťsko, rok 2014 

Zařízení 

Vzdálenost od vybraných obcí Mikroregionu Třešťsko 

(v km) 

Batelov Stonařov Třešť 

Zubní pohotovost Jihlava  19 14 18 

Nemocnice Jihlava 19 14 18 

Nemocnice Třebíč 41 26 35 

Nemocnice Dačice  31 29 27 

Zdroj: maps.google.com 

7.3 Sociální služby 

V porovnání s nejbližšími mikroregiony a městy Regionu Renesance je nabídka sociální služeb 

v Mikroregionu Třešťsko relativně omezená. Jsou zde zastoupeny zejména služby pro seniory a služby 

domácí péče pro osoby, u nichž byla potřeba takové péče určena dle indikace ošetřujícího či 

praktického lékaře nebo lékaře z oddělení nemocnice, odkud byla osoba propuštěna. Pomoc se však 

nabízí i rodičům s dětmi se speciálními potřebami nebo v tíživé životní situaci. Sociální služby 

poskytované v Mikroregionu Třešťskoshrnuje následující tabulka.  

Tabulka 25: Přehled zařízení sociální péče na území Mikroregionu Třešťsko, rok 2014 

Obec 
Poskytovatel a název zařízení sociálních 

služeb 
cílová skupina Typ služeb 

Batelov Dům s pečovatelskou službou Batelov Senioři Pobytové  

Pečovatelská služba senioři Terénní 

Oblastní charita Jihlava – TP SOVY (terénní 
program proti sociálnímu vyloučení) 

Osoby žijící ve vysoké míře 
sociálního vyloučení 

Terénní
17

 

Kostelec Pečovatelská služba - Oblastní charita Jihlava - 
Charitní pečovatelská služba Kostelec 

Senioři a lidé se zdravotním 
znevýhodněním 

Terénní  

Dům s pečovatelskou službou  
Senioři a lidé se zdravotním 
znevýhodněním – domácí a 
hospicová péče 

Terénní 
Pobytové 

Nízkoprahové centrum Vrakbar Děti a mládež  

Stonařov Dům s pečovatelskou službou Stonařov Senioři Pobytové 

Pečovatelská služba Senioři Terénní 

Rohozná Oblastní charita Jihlava, Charitní pečovatelská 
služba Kostelec – Pečovatelská služba 

Senioři Terénní 
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 http://jihlava.charita.cz/terenni-programy-sovy/ 
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Obec 
Poskytovatel a název zařízení sociálních 

služeb 
cílová skupina Typ služeb 

Třešť 
Město Třešť – Dům s pečovatelskou službou  Senioři 

Pobytové (cca 
39) 

Pečovatelská služba Senioři Terénní 

Zdroj: internetová rešerše 

V Třešti také působí Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina se sídlem v Jihlavě (Klub Třešť). 

Vedle programu pro rodiny s dětmi nabízí také služby rodičům „neklidných“ dětí do nástupu na 

základní školu, terénní služby pro osamocené rodiče a nastávající matky a sociální asistenci. Terénní 

služby jsou poskytovány na území okresu Jihlava a Pelhřimov18.  

Sociální služby pro další skupiny obyvatel jsou dostupné například v cca 20 km vzdálené Jihlavě, 

případně ve zhruba 15 kilometrů vzdálené Telči. V Telči jsou dostupné tyto sociální služby:  

- poradenství pro osoby v krizi (Občanská poradna Jihlava),  

- nízkoprahové centrum pro děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy ZASTÁVka Telč (Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava), 

- odlehčovací služby, domácí hospic, poradenství pro seniory, osoby s chronickým 

onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením a pečující osoby (Sdílení, o.s.) 

Mezi sociální služby dostupné v „okresním“ městě patří například19:  

- denní a týdenní stacionář pro osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním 

postižením,  

- asociace pomáhající lidem s autismem APLA – Vysočina o.s.,  

- azylový dům pro osoby bez přístřeší a osoby v krizi (Azylový dům pro muže Jihlava),  

- azylový dům pro ženy a matky s dětmi (Naděje), 

- kontaktní centrum pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, děti a 

mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně 

vyloučených komunitách (Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – Centrum U 

Větrníku Jihlava), 

- paliativní (hospicová) péče (Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Bárka – charitní domácí 

hospicová péče Jihlava). 

                                                           
18

 Zdroj a podrobně viz: www.centrumrodin.cz 
19

 Zdroj: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2012 – 2014  
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8 Cestovní ruch 
Mikroregion Třešťsko se rozprostírá v krajině Českomoravské vrchoviny. Sdružuje celkem 18 obcí 

Kraje Vysočina, přičemž 17 obcí náleží do okresu Jihlava, městys Nový Rychnov patří do okresu 

Pelhřimov. Sounáležitost s jediným krajem je pro mikroregion výhodou – jeho vnímání je celistvější, 

vnitřní integrita je vyšší a má lepší možnost společné „krajské“ propagace než například Jemnický 

mikroregion, jehož obce se nachází na území tří krajů20.  

Na území mikroregionu se nachází téměř sto kulturních památek – nejvyšší množství nalezneme 

v Třešti (jde mimo jiné o součást Městské památkové zóny Třešť), Batelově a Novém Rychnově. 

Neméně zajímavé památky však nalezneme i v jiných obcích. V mikroregionu se nachází i řada 

zajímavostí a památek přírodního charakteru – například pramen řeky Dyje v katastru obce Panenská 

Rozsíčka, pramen řeky Jihlavy v katastru obce Jihlávka či přírodní památka Ivaniny rybníčky v Novém 

Rychnově.  

Mikroregion Třešťsko je protkán sítí cyklotras a tras pro pěší turistiku. Téměř na území každé obce se 

nachází značená cyklo a turistická trasa. Krajina je stále více využívána také pro hipoturistiku. 

V zimních měsících jsou zde za dobrých klimatických podmínek značené trasy pro běžecké lyžování. 

K dispozici je jeden areál pro sjezdové lyžování.  

Rozvoj cestovního ruchu v území dokládá i vznik nových ubytovacích zařízení (např. Bílý beránek 

v obci Hladov či Wellness Hotel Harmony v Třešti). Místní ubytovací zařízení jsou také vhodná pro 

organizaci pracovních setkání, menších konferencí, team-buildingů, ale i pro skupinovou rekreaci 

mládeže, tj. škol v přírodě (Panenská Rozsíčka, Kaliště, Řásná). 

Mikroregion Třešťsko má dobře nakročeno k budování komplexní a zajímavé nabídky turistických 

atraktivit. Charakteristická hesla, se kterými je Třešťsko dnes možno identifikovat (v oblasti 

cestovního ruchu) patří zejména:  

- betlémy, 

- meteority, 

- židovské památky, 

- ubytování i vyššího standardu s wellness,  

- malebná krajina vhodná pro cyklo a pěší turistiku,  

- možnosti koupání v přírodě,  

- četné a rozmanité kulturní akce konající se v průběhu celého roku (vč. gastronomických akcí).  

Město Třešť je také aktivní při vytváření nových zajímavostí a kuriozit. 

8.1 Projekty v oblasti cestovního ruchu 

Na území Mikroregionu Třešťsko bylo realizováno množství projektů, jejichž smyslem bylo podpořit 

rozvoj cestovního ruchu a zvýšit atraktivitu celého území. Bez ohledu na realizátora projektumůžeme 

uvést např.:  

                                                           
20

 Přičemž platí, že každý z krajů má jiné priority, jiné finanční nástroje, jiný destinační management apod. 
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- Stříbrné pomezí21 – projekt Kraje Vysočina, jehož cílem je rozvoj a podpora cestovního ruchu 

v Jihlavě a okolí. Mezi 25 partnerskými obcemi je také obec Kostelec. V rámci projektu byly 

vyznačeny nové trasy pro cyklisty a pěší turisty. Ke značení je využíván systém „patníků“, 

v rámci projektu byla také vyvinuta speciální aplikace pro chytré telefony. Realizace 2009 – 

2011.  

- DY-THA Rail– projekt zaměřený na podporu cestovního ruchu v oblastech podél železniční 

trati Kostelec – Slavonice, v Rakousku podél navazující cyklotrasy. Vedle samotných jízd 

historickým parním vlakem, se v zapojených městech konaly kulturní, sportovní a 

společenské akce, muzejní a výstavní expozice (zejména s drážní tematikou), v Třešti byla 

otevřena expozice „Svět modelů“. 

- Za sochami Regionu Renesance – projekt, jehož smyslem je umístění turisticky atraktivních 

objektů do menších obcí regionu. Na území mikroregionu vznikly: kovaná plastika (Vítající) na 

okraje obce Švábov, Vejtřaska v Třeštici, sousoší u kaple v Rohozné, v Třešti byl rozšířen 

poutač „svatá rodina“ o sochy tří králů. 

- Regionem Renesance nejen po stopách historie – v rámci projektu byla na území 

mikroregionu vybudována expozice a pamětní kámen pádu meteoritů ve Stonařově, v Třešti 

TESLA – dědictví československého elektro průmyslu 

- Cestujeme po Regionu Renesance – projekt zaměřený na cykloturistiku, 

- realizovány naučné stezky: v Třešti – K rybníčku a zpět s baronesou Eleonorou, ve Stonařově 

– Naučná stezka Údolím Jihlávky na Aleje, v Batelově – naučná stezka Po stopách Karla 

Havlíčka Borovského 

8.2 Doprovodná infrastruktura a služby cestovního ruchu v Mikroregionu Třešťsko 

Turistickou atraktivitu každého regionu ovlivňuje celý soubor nabídky. Jde o přírodní a kulturní 

atraktivitu oblasti, zážitky, doprovodnou infrastrukturu. Jedině ucelená nabídka udrží návštěvníka, 

respektive turistu v oblasti po delší čas.  

Doprovodná infrastruktura 

1) Kulturní domy 

Většina obcí Mikroregionu Třešťsko provozuje (příp. vlastní) kulturní dům. Kulturní domy jsou 

zejména v menších obcích multifunkčními zařízeními, jež plní některé (příp. všechny) z následujících 

funkcí:   

- pořádání společenských akcí, jako jsou plesy či pouťové oslavy,  

- spolkové setkávání – sjezdy rodáků, vítání občánků,  

- pořádání divadelních a hudebních vystoupení, 

- promítání,  

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

- pronajímání k soukromým oslavám a setkáním, svatbám,  

- organizaci tanečních zábav,  

- přednášková, seminární činnost. 
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 http://www.stribrnepomezi.cz/ 
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Kulturní domy jsou zpravidla využívány ku prospěchu místních obyvatel. Jejich význam pro 

návštěvníky a turisty je dosud spíše okrajový. Jejich význam je však zpravidla vysoký. To dokládá i 

zájem o rozvoj těchto prostor ze strany obcí. V obci Švábov již několik let probíhá postupná 

rekonstrukce obecního domu „Vily“ na multifunkční zařízení sloužící potřebám obecního úřadu, SDH, 

k pořádání kulturních akcí atd.  

2) Kina, divadla 

Na území mikroregionuje v provozu Kino Máj v Třešti, které bylo v nedávné době digitalizováno 

3) Muzea, galerie, expozice 

V Mikroregionu Třešťsko lze navštívit tři muzea a shlédnout několik stálých expozic. Jde o:  

- Muzeum a památník pádu meteoritů Stonařov 

- Muzeum – expozice místní dráhy, Hodice  

- Muzeum Vysočiny Jihlava, Třešť (v Schumpeterově domě) 

- Expozice Zaváté stopy v synagoze (historie třešťské židovské obce) 

- Expozice Svět modelů na hlavním vlakovém nádraží v Třešti  

- Expozice TESLA, Třešť (otevřeno po telefonické domluvě)  

- Expozice betlémů Spolku přátel betlémů v Třešti 

Sportovně-rekreační zařízení  

1) Pěší turistika  

Území Mikroregionu Třešťsko je velmi vhodné pro provozování pěší turistiky. V jeho prostoru je 

vyznačena celá řada značených turistických tras. Pohybovat se však můžeme i mimo značené trasy. 

Zdejší krajina nabízí mnoho malebných zákoutí i vyhlídek do okolí, je protkána sítí vodotečí a říček, na 

kterých se nachází mnoho vodních ploch.  

Inspiraci k výletům a vycházkám do přírody lze čerpat z mnoha zdrojů – od oficiálních webových 

stránek jednotlivých obcí (např. Hotice, Batelov) po Klub českých turistů.  

2) Naučné stezky 

V Mikroregionu Třešťsko vedou tyto naučné stezky:  

- Naučná stezka Křemešník, Nový Rychnov (10 zastávek, 3 km) 

- Naučná stezka Čertův hrádek, Nový Rychnov (4 zastávky, 1 km) 

- Naučná stezka Špičák (až 10 zastávek, 5 – 10 km22)  

- Naučná stezka Poznej kraj pod Javořicí (13 km) 

- Naučná stezka K pramenům Počátek (10km) 

- Naučná stezka Velký Pařezitý rybník, Řásná (4 zastávky, 1,5 km) 

- Naučná stezka Otakara Březiny (viz kap. 6.1 Bezmotorová doprava) 

- Naučná stezka Údolím Jihlávky na Aleje (10 zastávek, 10 km) 

- Naučná stezka Podivuhodná setkání Eleonory Sternabachové, Třešť 

- Naučná stezka Karla Havlíčka Borovského, Batelov 
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 Stezka má tři varianty s celkovou délkou 5, 8 a 10 km. 
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Obrázek 14: Mapky vybraných naučných stezek Mikroregionu Třešťsko, 2014 

  

  

Zdroj: region-vysocina.cz  

3) Hipoturistika 

Zvlněná krajinaMikroregionu Třešťsko je příhodná pro provozování hipoturistiky. Regionem prochází 

několik značených hipotras (např. v katastru obcí Růžená a Řásná). Služby, spojené s hipoturistikou, a 

volnočasové aktivity v podobě vyjížděk na koni nabízí v mikroregionu tato zařízení: 

- Jezdecký klub TRIO, Kaliště 

- Jezdecká stáj Marlenka Řásná, Řásná  

- Jezdecký klub JK Ranč Pohádka, Rohozná  

- Jezdecký klub Třešť  

Územím prochází hipotrasy zasahující  

4) Cykloturistika 

Mikroregion Třešťsko je protkán sítí značených cyklotras: 

 Trasa č. 16 Slavonice – Přibyslav (přes Třešť, Jezdovice) 

 Trasa č. 5021Kostelní Myslová – Roštejn (přes Řásnou) 

 Trasa č. 5090 Třešť – Rohozná (přes Kostelec) 

 Trasa č. 5091 Telč – Třešť 

 Trasa č. 5092 Batelov – Knínice (přes obce Batelov a Růžená) 

 Trasa č. 5123Kostelní Myslová – Doupě (přes Třeštici) 

 Trasa č. 5126 Jihlávka – Telč (přes obec Řásná)  

NS Špičák 

NS Křemešník NS Čertův hrádek 

NS Velký Pařezitý rybník 
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 Trasa č. 5128 Jihlávka – Spělov (přes Batelov) 

 Trasa č. 5129 Třešť – Pelhřimov (přes Jezdovice a Rohoznou) 

Do území mikroregionu přímo nezasahuje žádná cyklotrasa ze systému nadnárodních cyklotras. Byla 

zde však zbudována tematická odbočka z mezinárodního systému Greenways – trasa č. 5220 

Greenway Regionu Renesance, Vratěnín, hraniční přechod – Uherčice – Lubnice – Jemnice – Nová 

Říše – Třešť – Telč – Mosty – Landštejn v délce cca 118 km. 

5) Koupání 

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina eviduje a sleduje v mikroregionu tato koupaliště:  

 Malý Pařezitý rybník (Řásná) 

 Velký Pařezitý rybník (Řásná) 

Ke koupání je však možno využít i další vodní plochy, mimo jiné např.:  

 Lom Čenkov (Čenkov, Třešť)  

 Pilský rybník (Batelov) 

 Silniční a Luční rybník (Kostelec) 

 přírodní koupaliště (Nový Rychnov) 

 rybník Klechtovec (Rohozná) 

 Prostřední rybník (Stonařov) 

6) Lyžování  

Sjezdové lyžování je možno provozovat v Novém Rychnově ve Skiareálu Křemešník. V území jsou 

vyznačeny trasy pro běžecké lyžování. Trasa „Telčsko“ zasahuje do katastrálních území obcí Vanov, 

Řásná, Mrákotín, Lhotka, Hostětice. Běžeckému lyžování v okolí Javořice se věnuje také TJ Řásná 

(značení tras: zelená, modrá, žluto-červená). Tratě startují z areálu TJ Řásná v obci ve výšce 630 m 

n.m. a šplhají až na vrchol Javořice 837 m n.m., nejvyššího vrcholu Českomoravské vrchoviny. 
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Obrázek 15: Běžecké a sjezdové lyžování na území Mikroregionu Třešťsko. 

Zdroj: mapy.cz, vlastní úpravy 

7) Ostatní sporty a zařízení  

Na území mikroregionu lze provozovat i další sportovní aktivity (viz tabulka 26). Informovanost o 

těchto možnostech je však relativně nízká.  

Tabulka 26: Nabídkaostatníchsportů a zařízení v Mikroregionu Třešťsko, 2014 

Sport Obec, sportoviště Sport Obec, sportoviště 

Relaxace 
Batelov, Apartmány Batelov, 
Třešť, Wellness hotel 
Harmony, Zámecký hotel Třešť 

Stolní tenis  Hladov: v hotelu Bílý beránek  

Vodní lyžování Kostelec, Silniční rybník Rybolov Hladov, Švábov 

Kopaná, tenis, míčové hry 

Jezdovice, hřiště s umělým na 
kopanou, tenis, nohejbal, 
street basketbal, volejbal, 

Geocaching 

Nový Rychnov, zejména v okolí 
vrchu Křemešník (keška Poutní 
místo, keška Zázračná 
studánka, keška Stříbrná 
studánka, keška Svatební, 
keška, Pípalka, keška u 
Ivaniných rybníčků) Stonařov - 
keška v muzeu meteoritů 

Řásná, Penzion U Kolářů – 
hřiště na tenis, volejbal, 
nohejbal 

Stonařov, nový sportovní areál 
na nohejbal, volejbal, 
basketbal, tenis, malou 
kopanou, házenou 

Adrenalin  
Nový Rychnov, Lanové 
centrum Křemešník 

Střelnice, bowling Třešť  

Pétanque Třešť, Zámecký hotel Třešť Pétanque Švábov, Hodice, Kaliště    

Zdroj: internetová rešerše 
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Turistická informační centra 

V regionu funguje Turistické informační centrum Třešť s celoročním provozem, sídlící v domě J. A. 

Schumpetera v Třešti. 

Ubytovací a stravovací služby 

Ubytovací zařízení 

V Mikroregionu Třešťsko působí na 36 zařízení poskytujících ubytovací služby. V porovnání s jinými 

mikroregiony Regionu Renesance je zde nabídka ubytovacích služeb relativně rozmanitější. Ubytování 

se zde nabízí od ubytoven po hotely s klasifikací 4 hvězdiček, nabízejících dnes i tolik žádané 

doplňkové služby typu wellness (masáže, kosmetické služby, sauny, perlivé lázně atd.) a sportovního 

zázemí.  

Obdobně jako v okolních regionech zde zařízení nejčastěji vznikají přestavbou původních objektů. 

Ubytovací kapacity v jednotlivých obcíchMikroregionu Třešťsko shrnuje následující tabulka.  

Tabulka 27: Přehledhromadnýchubytovacíchzařízení v Mikroregionu Třešťsko, 2014 

Obec Název ubytovacího zařízení Adresa Kategorie Provoz Počet lůžek 

Batelov 

OS 1. FC Batelov nám. Míru 575/40 Ubytovna   

Statek v Bezděčíně Bezděčín 
Ubytování 
v soukromí, 
minikemp 

celoroční 18 

Ubytovna Sportovního klubu 
Batelov 

    

Apartmány Batelov
23

 Třešťská 55 
Ubytování 
v soukromí 

celoroční 7 

Penzion Na Západě Švábovská 1    

Hladov Hotel Bílý beránek  Hladov č. 1, Stonařov Penzion celoroční 19 

Kaliště Chalupa Na Bělici
24

 Kaliště 106 
Pionýrská 
základna 

celoroční 81 

Nový 
Rychnov 

HOSTINEC A PENZION "U 
ZMÁTLŮ" 

Sázava 27 Penzion celoroční 13 

Chalupa Pod lesem Nový Rychnov č. p. 179 
Ubytování 
v soukromí 

celoroční 5 

Hotel Křemešník Křemešník 4 Hotel celoroční 45 

Panenská 
Rozsíčka 

Penzion Dyje  Panenská Rozsíčka Penzion  celoroční 49 

Chalupa U pramenů Dyje Panenská Rozsíčka 27 
Ubytování 
v soukromí 

celoroční 10 

Rohozná 
Táborová základna „Na Kuši“ 
Rohozná při Domě dětí a 
mládeže Polná 

Rohozná 102 
Táborová 
základna, stany 

duben-
listopad 

30 

Řásná  

Rodinný penzion Pařezáček Řásná 75 
Ubytování v 
soukromí 

celoroční 
12 

Penzion U Kolářů  Řásná 62 Penzion  celoroční 12 

Camp Velkopařezitý Řásná  Řásná 10 Kemp  sezónní   

Penzion Pod borovicí  Řásná 10 Penzion sezónní 26 

Penzion Čtyřlístek Řásná 81 
Ubytování v 
soukromí 

celoroční 8 

Penzion Sluníčko  Řásná 2 
Ubytování v 
soukromí 

celoroční 20 

                                                           
23

 http://www.apartmany-batelov.cz/ 
24

 www.nabelici.cz 
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Obec Název ubytovacího zařízení Adresa Kategorie Provoz Počet lůžek 

Na vyhlídce Řásná 67 
Ubytování v 
soukromí 

celoroční 10 

Turistická ubytovna TJ Řásná  Řásná Ubytovna celoroční 12 

Usedlost Pod javorem Řásná 82 Penzion celoroční 12 

Švábov  Turistický hotel Harmonie 
25

 Švábov 41 Hotel  celoroční 90 

Třešť 

Wellness Hotel Harmony Malé náměstí 181 Hotel **** celoroční  44 

ZÁMECKÝ HOTEL TŘEŠŤ Dr. Richtra 234 Hotel *** celoroční  135 

PENSION U RŮŽIČKŮ U Váhy 471 Penzion celoroční   

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

Penzion David Rooseveltova 460/10 Penzion celoroční  7 

Penzion U Lašanů Nám. Svobody 466 Penzion celoroční  16 

Ing. Dana Pokorná  5. května 6/14 
Ubytování 
v soukromí 

celoroční  30 

Magdalena Drtinová  Třešňová 1234/4 
Ubytování v 
soukromí 

 6 

Jaromír Menčík Čenkovská 34  
Ubytování v 
soukromí 

celoroční  12 

Restaurace U Kapra – Ubytovna 
Třešť 

U Váhy 471/3 Ubytovna celoroční  16 

DOMOV MLÁDEŽE SOŠ A SOU 
TŘEŠŤ 

K Valše 1251 
Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční   

Třeštice 
Třešťický mlýn (Penzion Mlýn 
Třeštice)

26
 

Třeštice Penzion celoroční 15 

Zdroj: internetová rešerše 

Možnosti rekreace jsou zde také často přímo spjaty s přírodou, respektive pobytem v přírodě. 

Ubytovací zařízení jsou situována „na samotách“ a nabízejí kompletní zázemí s možností výletů do 

okolní přírody či měst a obcí. Některá místní zařízení jsou však hluboko pod úrovní novodobých 

standardů a požadavků. Konkrétně jde například o Hotel Horal v obci Kostelec.  

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení  

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení je sledována Českým statistickým úřadem. Z hlediska 

Mikroregionu Třešťsko jsou do tohoto hodnocení zahrnuty údaje za okres Jihlava (17 obcí regionu), 

okres Pelhřimov (obec Nový Rychnov), obec Nový Rychnov, obec Třešť.  

Z veřejných dat ČSÚ víme, že zatímco ve vedlejším okrese Jihlava vykazuje návštěvnost klesající trend, 

v okrese Pelhřimov a na území obce Nový Rychnov tomu bylo do roku 2013 více méně naopak27.  

 

 

 

                                                           
25

 Má vlastní sportoviště – stolní tenis, fotbal, soukromá pláž. Je umístěn uprostřed přírody. Velmi vysoké    
    hodnocení za klidnou a příjemnou lokalitu. 
26

 Vč. Možnosti menších firemních akcí v sále a pořádání svateb a oslav. Na webu mají tipy na výlet do okolních  
     měst a tipy na výlety na kole i pěší.  
27

 Dataměstyse bohužel nebyla k 10/2014 vedena jako veřejná. 
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Tabulka 28: Návštěvnosthromadnýchubytovacíchzařízení v obciNovýRychnov a okresePelhřimov v letech 2008-2013 

Rok Počet příjezdů hostů Počet přenocování 
Průměrný počet 

přenocování 
Průměrná doba pobytu 

 
Nový 

Rychnov 
okr. 

Pelhřimov 
Nový 

Rychnov 
okr. 

Pelhřimov 
Nový 

Rychnov 
okr. 

Pelhřimov 
Nový 

Rychnov 
okr. 

Pelhřimov 

2000 1 752 58 663 5 811 293 904 3,3 5,0 4,3 6,0 

2001 1 532 54 614 4 670 199 945 3,0 3,7 4,0 4,7 

2002 1 859 45 704 7 361 172 879 4,0 3,8 5,0 4,8 

2003 2 249 61 896 5 415 283 310 2,4 4,6 3,4 5,6 

2004 1 478 53 950 5 205 209 278 3,5 3,9 4,5 4,9 

2005 1 953 47 466 5 953 164 922 3,0 3,5 4,0 4,5 

2006 1 618 48 077 4 203 163 273 2,6 3,4 3,6 4,4 

2007 1 922 50 095 4 962 156 992 2,6 3,1 3,6 4,1 

2008 2 194 51 180 5 752 133 561 2,6 2,6 3,6 3,6 

2009 2 241 46 100 5 343 123 591 2,4 2,7 3,4 3,7 

2010 2 537 45 233 6 154 118 950 2,4 2,6 3,4 3,6 

2012 - 63 966 - 188 212 - 2,9 - 3,9 

2013 - 67 607 - 181 760 - 2,7 - 2,9 

Zdroj: Upraveno dle Českého statistického úřadu  

Pozn.: Údaje městyse Nový Rychnov za roky 2012 a 2013 jsou neveřejné. Za roky 2011 nejsou údaje dostupné ani pro obec ani pro okres. 

V rámci Mikroregionu Třešťsko můžeme údaje městyse Nový Rychnov (okr. Pelhřimov) srovnat 

s městem Třešť (okr. Jihlava). Ta má celkově vyšší počet příjezdů i přenocování, a to zpravidla zhruba 

dvojnásobně. Třešť mírně zaostává pouze v ukazateli průměrného počtu přenocování a doby pobytu.  

Tabulka 29: Návštěvnosthromadnýchubytovacíchzařízení v obciTřešť a okreseJihlava v letech 2008-2013 

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  

Třešť je třetím nejnavštěvovanějším městem (obcí) okresu Jihlava. Více turistů zavítá jen do Jihlavy a 

Telče. Z toho titulu můžeme konstatovat, že Třešť je nejnavštěvovanější obcí Mikroregionu Třešťsko. 

Třešťsko není vnímáno jako samostatný turistická oblast či turistický region. Proto bohužel nejsou 

dostupné žádné konkrétní údaje k mikroregionu jako celku.  
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Stravovací kapacity v Mikroregionu Třešťsko 

Mikroregion Třešťsko nabízí četné stravovací možnosti, vč. zařízení určených náročnější klientele. 

Stravovati služby se nabízí v těchto obcích a zařízeních:  

- Batelov: Restaurace U Formánků  

- Batelov: Restaurace Na Západě, Švábovská 128 

- Hladov: Restaurace Bílý beránek, Hladov č. 1 

- Hodice: Restaurace Hodice 

- Nový Rychnov: Občerstvení ve Skiareálu Křemešník 

- Nový Rychnov: Restaurace U radnice  

- Řásná: Hostinec U Kolářů  

- Stonařov: Plzeňská restaurace Stonařov  

- Švábov: Restaurace hotelu Harmonie  

- Třešť: Restaurace Penzion Svět, Zámecká restaurace, Restaurace Hotel Harmony, Restaurace 

U Kapra, Restaurace U Krebsů, Pizzerie a kavárna U Ferdinanda 

Nabídka nápojů a občerstvení je samozřejmě doplněna zařízeními, jež jsou primárně určeny pro 

místní obyvatele. Jde např. o hospodu na hřišti (Hodice), pivnici Na růžku či Restauraci U zámku (Nový 

Rychnov).  

8.3 Turistické atraktivity Mikroregionu Třešťsko 

Mikroregion Třešťsko nenabízí jen výlety a aktivity spojené s využitím místní přírody. V obcích 

mikroregionu se nachází řada zajímavých objektů a památek s atraktivitou pro cestovní ruch. Výčet 

zajímavostí, vč. přírodních atraktivit, uvádí následující tabulka.  

Tabulka 30: TuristickéatraktivityMikroregionu Třešťsko (výběr) 

Obec Objekty, památky, zajímavosti Přírodní atraktivity 

Batelov Kostel sv. Petra a Pavla, Hřbitovní kostel sv. Barbory 

Židovské ghetto, židovský hřbitov, synagoga 

Památník K. H. Borovského na Havlíčkově vrchu 

Batelov – Starý zámek (veřejnosti nepřístupný)  

Batelov – Nový zámek (veřejnosti nepřístupný)
29

 

Křížová cesta na kopci u lesa 

Pilský rybník 

Havlův kopec- vyhlídka 

Hodice Expozice „Železnice Kostelec – Slavonice“  

Vodní mlýn Janov 

 

Jezdovice Dva kamenné silniční mosty Bukovské rybníčky 

Jezdovické rašeliniště 

Přírodní rezervace v Klučí 

Jihlávka  evangelická a katolická zvonička 

husitský památník střetu vojska husitů s vojskem 

Menharta z Hradce (1423) 

přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště 

Památný strom (javor klen) 

Kaliště Kostel sv. Jana Křtitele na návsi 

 

přírodní rezervace Rybník Pařez 

Kostelec Kostel sv. Kunhuty  

Památkově chráněná hřbitovní zeď a hřbitov 

2 památné lípy malolisté 

Nový 

Rychnov 

Kostel nanebevzetí Panny Marie  

Kašna na náměstí  

Křemešník 

Přírodní památka Ivaniny rybníčky  

                                                           
28

 http://www.penzion-na-zapade.cz/kontakt.htm 
29

http://www.castles.cz/zamek-batelov/ 
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Obec Objekty, památky, zajímavosti Přírodní atraktivity 

Fara 

Zámek Nový Rychnov (veřejnosti nepřístupný, 

přestavěný na byty) 

Rozhledna Pípalka na Křemešníku 

Větrný zámek  

Národní přírodní rezervace Velký Špičák 

Otín  Rybníky v Pouštích  

Panenská 

Rozsíčka  

 Rašelinný rybník Rosička  

Pramen Moravské Dyje  

Rohozná Švédské polní opevnění v lese  Rybník Klechtovec 

Čertův hrádek – zvětraliny 

Růžená Kostel sv. Máří Magdalény   

Řásná  Zřícenina hradu Štamberk Štamberk a kamenné moře 

smíšený lesní porost Mrhatina 

Míchova skála 

Stonařov Křížová cesta na Kalvárii 

Kostel sv. Václava 

Románský karner 

Muzeum a památník pádumeteoritů  

údolí Jihlávky (jižně od obce) 

Švábov  Přírodní rezervace U potoků (soubor lučních a 

rašelinných rostlinných společenstev)  

Třešť Městská památková zóna (zahrnující např. bývalý 

vězeňský dvůr, synagogu, hřbitovní kapli, kostel sv. 

Kateřiny Sienské, kostel sv. Martina, městské domy 

atd.) 

Sluneční hodiny  

Židovská čtvrť 

Křížová cesta  

Člověk a čas – koncepce / filosofie veřejného prostu 

města Třešť 

Dubová alej  

Památný dub  

Evropský významná lokalita Velký Špičák  

Vrch Velký Špičák  

Bukovské rybníčky  

 

 

Třeštice Dřevěná kaplička na návsi   

Zdroj: internetová rešerše 

Na území je vymezena jedna městská památková zóna, a to ve městě Třešti. Mezi nejvýznamnější 

atraktivity patří zejména zřícenina hradu Štamberk, přírodní rezervace Velký Špičák, s meteority 

spjatý Stonařov a tradice betlemářství v Třešti. V území se nachází také četné židovské památky.  
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9 Trávení volného času 

9.1 Sport 

V obcích mikroregionu probíhá vedle řady kulturních a společenských událostí také mnoho akcí 

sportovního charakteru. V mnoha obcích jsou pořádány dnes již tradiční pochody a výšlapy, nezřídka 

u příležitosti oslav posledního dne v roce. Řada událostí má již svou historii. Některé sportovní akce, 

jež se odehrávají na území Mikroregionu Třešťsko, uvádí následující výčet:  

- Batelov: Nohejbalový turnaj O pohár Městyse Batelova 2014, Turnaj v kopané – Torpédo Cup 

2014, Výšlap na Batelov, Školní sportovní soutěže pro žáky ZŠ, Turnaj ve stolním tenise (TJ 

Sokol Batelov), Pěší a cyklo vycházka za batelovskou pečetí (31.12.). 

- Hodice: Rybářské soutěže pro děti, Turnaj amatérů ve stolním tenise, Vánoční turnaj ve 

florbale (Moto klub Hodice AČR), Turnaje v pétanque, Silvestrovský výšlap na Jelenici. 

- Kaliště: Turnaj ve stolním tenise, tenisový turnaj Kaliště open, turnaje v pétanque, nohejbalu, 

Tenisový turnaj nadějí, Volejbalové turnaje, Soutěž SDH o Pouťový pohár, Turnaj ve stolním 

fotbale. 

- Rohozná: Fotbalový a nohejbalový turnaj.  

- Růžená: MTB Okolo Zudova vrchu, Sousedský turnaj. 

- Řásná: nohejbalový turnaj, Běžec Vysočiny (běžecké lyžování), Javořický pařízek (volejbalový 

turnaj). 

- Stonařov: Turnaje v malé kopané, turnaje v kopané, volejbale a nohejbale, Běh 

stonařovskými alejemi. 

- Švábov: Turnaj v pétanque. 

- Třešť: Třešťská diabolka (střelecká soutěž), turnaje ve stolním tenise, turnaje v kopané, Hry 

bez hranic Regionu Renesance, Na kolech dětem Vysočinou, Klínarka 2014 – ECCE OREL, 

tenisové turnaje, florbalové turnaje, zimní futsalová liga O pohár starosty města Třešť a další. 

- Třeštice: Na běžkách okolo Třeštice, Vycházkový pochod na Javořici, Fotbalový turnaj v malé 

kopané (Memoriál Ládi Tušera), Soutěže v požárním sportu, Silvestrovské dobytí Roštejna.  

Infrastruktura pro sport 

Obce Mikroregionu Třešťsko mají na svém území zpravidla fotbalové hřiště. Přehled sportovních 

zařízení jednotlivých obcí a také sportovních spolků, které zde působí, uvádí následující tabulka. 

Jelikož se sdružení dobrovolných hasičů často podílí na organizaci sportovních událostí, jsou ve výčtu 

spolků zahrnuty i tyto. Skladba sportovních aktivit a spolků odpovídá infrastrukturálním možnostem 

v jednotlivých obcích regionu. K zajímavým „sportovním“ činnostem v regionu patří také agility, 

provozovaná klubem v Třešti. 
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Tabulka 31: Sportovníinfrastruktura a spolky v obcíchMikroregionu Třešťsko 

Obec Zařízení Spolky / Aktivity (Akce) 

Batelov 

Fotbalové hřiště  

Hřiště TJ Sokol Batelov 

Sokolovna 

Solná jeskyně  

Infrasauna 

 

1. FC Batelov 

FC Žízeň Batelov 

Torpédo´04 Batelov  

TJ Sokol Batelov (nohejbal, florbal, kalanetika ženy, posilovna, 

rodiče a děti, tenis, všestrannost, ženy aerobik, ženy seniorky, 

mažoretky) 

Batelovské mažoretky 

SDH Batelov 

Hladov Hřiště SDH Hladov 

Hodice Hřiště 

HC THK Hodice 

TJ Hodice (stolní tenis, kopaná, tenis, nohejbal, hokej, cvičení) 

Moto klub Hodice AČR 

Jezdovice 

Hřiště (kopaná, tenis, 

nohejbal, street basketbal, 

volejbal) 

SDH Jezdovice 

Jihlávka Hřiště SDH Jihlávka 

Kaliště Hřiště, tělocvična 

Sportovní klub Gustava Mahlera 

Jezdecký klub TRIO 

SDH Kaliště  

Klatovec   

Kostelec 

Sportovní areál ZŠ  

Hřiště 

Sál hotelu Horal 

Luční a Silniční rybník 

Skatepark 

SK Kostelec 

KVL Slavoj Kostelec 

SDH Kostelec 

Nový Rychnov 

Fotbalové hřiště  

Tělocvična ZŠ 

Přírodní koupaliště – nádrž  

TJ Start Nový Rychnov (kopaná)  

SDH Nový Rychnov 

 

Otín    

Panenská 

Rozsíčka 

Vodní nádrž – koupání  

 

 

 

Rohozná  Hřiště  Jezdecký klub 

Růžená Fotbalové hřiště  

TJ Růžená (orientační běh, fotbal, MTB team) 

HC Růžená  

SDH Růžená   

Řásná  

Hřiště (volejbal, nohejbal) 

Stáje (jízda na koni) 

Běžecké (lyžařské) trasy 

TJ Řásná  

Stonařov 

Sportareál Stonařov 

(nohejbal, volejbal, 

basketbal, tenis, malá 

kopaná, házená) 

Tělocvična 

TJ Sokol Stonařov  

SDH Stonařov  

Švábov  
Fotbalové hřiště  

Vodní nádrž  

SDH Švábov  

 

Třešť Fotbalové hřiště  HC SDH Třešť 



  

76 
 

Obec Zařízení Spolky / Aktivity (Akce) 

Městská sportovní hala  

Tělocvična ZŠ 

Tělocvična ZŠ a DDM  

Sokolovna (velký sál, malý 

sál, klubovna) 

Bowlingové dráhy U 

Růžičků 

Krytá střelnice U Růžičků 

FAN Fitness 

 

TJ Orel Třešť 

TJ Sokol Třešť (Aikido, Judo, Kickbox klub Reborn, Kickbox klub 

Highland, Fotoklub, Volejbal, Senioři, Shiatsu –japonské 

zdravotní cvičení s masážemi, Cvičení předškolních dětí, 

Kondiční cvičení na gymnastických míčích, Zdravotní cvičení – 

kalanetika atd.) 

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) 

Klub českých turistů Třešť 

Jezdecký klub Třešť 

Černá Smrt CF Třešť 

Třeštice  Hřiště (fotbal)  
HC Třeštice  

SDH Třeštice  

Zdroj: internetová rešerše 

Sportovní zařízení jsou také součástí některých ubytovacích zařízení.  

Hasičský sport 

Téměř fenoménem posledních let je hasičský sport. Jeho výhodou je dostupnost pro téměř všechny 

věkové skupiny. V současnosti již existuje velké množství hasičských soutěží, jejichž atraktivita pro 

diváky stále stoupá. Hasičský sport je dnes jednou z důležitých součástí budování spolkového života 

zejména v menších obcích. Proto není s podivem, že téměř ve všech obcích Mikroregionu Třešťsko 

aktivně působí sbor dobrovolných hasičů. Ti se navíc podílí na organizaci sportovních a kulturních akcí 

spojených nejen s hasičským sportem (např. akcí pro děti, pálení čarodějnic, plesů a bálů atd.).  

K hasičskému sportu jsou v obcích zpravidla využívána místní multifunkční, příp. fotbalová hřiště, jež 

v řadě obcí prošla v uplynulých letech úpravami, respektive rekonstrukcí (některé obce nicméně na 

obnovu sportovišť stále čekají, jak je tomu např. vobci Růžená). 

9.2 Kultura 

V obcích Mikroregionu Třešťsko probíhají četné společenské kulturní a sportovní akce. Většina obcí je 

v tomto ohledu velice aktivní a v obcích je neustále podporován spolkový život a sounáležitost 

s místem. Na organizaci sportovních a kulturních akcí v obcích se nejvyšší měrou podílí zejména 

samotné obce, místní knihovny, případně školy, sdružení dobrovolných hasičů, myslivecké spolky, 

občané, místní školy a další. V mikroregionu je přítomno i několik spolků, jež vznikly přímo za účelem 

rozvoje spolkového života a organizování akcí pro různé cílové skupiny. Jsou to zejména:  

- Český svaz žen Batelov, Klub seniorů, Junák Batelov a Rodinné centrum Bateláček, o.s. 

v Batělově; 

- Moto klub Hodice AČR, Klub seniorů Hodice, HRAD – spolek aktivních rodin Hodice (Rodinné 

centrum Kostka) v Hodici; 

- Okrašlovací spolek Jezdovice v Jezdovicích; 

- Pionýrská skupina Jitřenka a Volnočasový klub Kamarád v Kališti; 
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- Divadelní soubor Stonařov a Mateřské centrum Stonožka ve Stonařově; spolek Senioři ze 

Stonařova a okolí 

- Domov dětí a mládeže Třešť, ZUŠ Třešť, Unie rodičů při ZUŠ Třešť, Muzejní spolek Třešť, OS 

Kamarád, DS Jana Lišky Třešť, o.s., DS Karla Čapka, o.s., Tančírna Třešť, o.s., Spolek přátel 

betlémů v Třešti,TJ sokol Třešť, Klub deskových a společenských her, S.A.M. Rock Třešť, 

divadelní soubor Třešťský průměr, Klub agility Třešť, Český svaz chovatelů Třešť v Třešti.  

Na organizaci společenských a sportovních akcí se podílí také Mikroregion Třešťsko a Místní akční 

skupina Třešťsko. Akce se zpravidla odehrávají v místních kulturních domech, veřejných 

prostranstvích (návsi, náměstí) a na sportovištích. 

V průběhu roku se v obcích Mikroregionu Třešťsko odehraje velké množství kulturně- a sportovně-

společenských akcí, jejichž smyslem je uspokojit zejména potřeby místních obyvatel. Akcemi, jež jsou 

pro většinu obcí společné, jsou zejména oslavy a setkání u příležitosti Velikonoc, pálení čarodějnic, 

poutí, dne dětí, dne žen. V jednotlivých obcích se pak zpravidla odehrávají tyto akce30:  

- Batelov: Pouť sv. Petra a Pavla, Drakiády, dny dětí, velikonoční oslavy, pálení čarodějnic, 

karnevaly, besedy, masopustní průvody,  

- Pouť sv. Barbory, Candrbál v KD Batelov, (např. Don Quijote), Minifestival dechovek. 

- Hodice: Rozsvícení vánočního stromu, taneční pro dospělé, vepřové hody, vynášení Morany, 

prodejní výstavy, kurzy. 

- Jezdovice: Velikonoce, kácení máje, vítání občánků, masopust, gratulace a oslavy u 

příležitosti životních jubileí. 

- Kaliště: FolKaliště, Setkání mládežnických dechovek, Soutěž o nejkrásnější květinovou 

výzdobu, Vánoční koncerty, posvícení, drakiády, vítání občánků, taneční zábavy, Hubertova 

jízda, Vánoce u Mahlera, loučení se školním roce v mateřské škole. 

- Kostelec: Zelené slavnosti.  

- Nový Rychnov: setkání rodáků.  

- Rohozná: Svatováclavská pouť, dny dětí. 

- Růžená: Plesy, masopustní oslavy, růženská pouť, Růženská lávka. 

- Řásná: masopustní průvod, rozsvícení vánočního stromu 

- Stonařov: Svatováclavská pouť, drakiády, Halloween, dětské dny, pálení čarodějnic, besedy, 

bály, divadelní country bál, výročí založení SDH 

- Švábov: Pouťové oslavy (vč. vítání občánků, soutěž s motorovými pilami), srazy rodáků, 

masopustní oslavy.  

- Třešť: viz Strategie rozvoje města Třešť 

- Třeštice: Promítání, masopust, pálení čarodějnic, drakiády, pouťové mše, vítání občánků. 

 

 

 

 

                                                           
30

 Tučně označené akce mohou mít potenciál atraktivity i pro návštěvníky. 
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Tabulka 32: Kulturní a společenské akcepřevážně místníhovýznamuveměstěTřešť, 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 

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 
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Tabulka 33: Kulturní a společenské akce s možnouatraktivitou pro návštěvníky a turistyveměstěTřešť, 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  
Město Třešť, Římskokatolická farnost 
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  
Město Třešť, Obec Hodice, Jaromír 
Menčík 

náměstí T. G. Masaryka 

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

náměstí T. G. Masaryka 

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

31. 8.  AutoMotoVelo setkání veteránů  
Město Třešť, Obec Hodice, Jaromír 
Menčík 

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 

Každoročně mohou návštěvníci Třeště navštívit: Třešťské divadelní jaro (březen), Made in Třešť 

(červen), Dřevořezání (červenec).  

Obce mají často (např. Kaliště, Batelov, Třešť, Třeštice) pro své obyvatele(příp. jiné zájemce) 

zpracované a dostupné seznamy / kalendáře kulturních a sportovních akcí ve svém území, případně 

v nejbližších obcích a větších městech. V některých obcích naopak tato služba dostupná není, ačkoliv 

potenciál pro ni je.  
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10 Tabulkové přílohy 
Příloha 1: Vývoj počtu obyvatel v obcích Mikroregionu Třešťsko v letech 1993-2013 

Název obce 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Batelov 2283 2289 2313 2317 2323 2330 2348 2357 2400 2377 2388 2380 2344 2346 2331 2354 2342 2343 2340 2324 2340 

Hladov 98 95 91 105 108 109 109 112 127 124 119 131 133 145 139 139 142 144 152 162 159 

Jezdovice 222 227 226 219 210 207 205 228 251 257 253 255 251 251 253 259 277 273 267 262 262 

Jihlávka 261 247 234 245 237 233 229 234 232 229 239 234 265 245 233 229 223 224 233 228 209 

Kaliště 157 151 153 144 138 167 166 166 170 162 161 170 165 155 149 153 152 157 155 152 151 

Klatovec 69 65 62 58 58 58 59 58 69 68 64 61 62 61 61 59 63 68 75 72 74 

Kostelec 781 780 789 792 812 801 799 835 823 820 835 869 860 895 889 898 902 922 905 892 915 

N. Rychnov 1005 1016 1034 1028 1008 1000 985 985 948 925 947 958 940 941 956 952 975 958 1027 1035 1044 

Otín 87 86 86 80 76 74 73 73 85 84 80 82 81 81 81 78 77 73 71 74 79 

Rohozná 370 364 355 353 349 349 350 354 351 365 362 359 350 360 358 376 390 379 386 385 391 

Stonařov 923 921 927 932 947 950 946 932 924 932 927 950 953 986 1018 1032 1048 1049 1048 1059 1062 

Švábov 93 87 89 89 91 87 89 85 86 86 80 80 81 79 79 74 72 69 70 74 72 

Třešť 5901 5894 5902 5938 5969 5960 5940 5934 5979 5991 5979 5989 5927 5887 5888 5897 5921 5890 5835 5805 5812 

Hodice 783 786 795 798 801 806 790 776 771 764 768 771 762 762 745 741 738 755 760 765 766 

Pan. Rozsíčka 83 79 77 84 85 86 87 90 90 86 92 89 103 120 135 149 154 155 153 148 147 

Růžená 301 292 292 290 291 285 288 293 299 311 304 304 305 311 310 317 323 335 348 345 351 

Řásná 175 173 172 192 197 190 187 197 203 198 193 189 201 197 198 203 197 196 201 213 218 

Třeštice 109 104 102 106 105 101 101 96 111 110 109 107 108 106 106 116 125 127 143 148 154 

 MR Třešťsko 13701 13656 13699 13770 13805 13793 13751 13805 13919 13889 13900 13978 13891 13928 13929 14026 14121 14117 14169 14143 14206 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 2: Přirozený přírůstek v obcích Mikroregionu Třešťsko v letech 2000-2013 

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

Batelov 1 -1 4 1 2 8 -4 -5 -2 3 -6 3 -1 9 

Hladov -4 -2 - - 1 - - - -2 - 3 1 2 - 

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

Jezdovice 2 2 - -1 3 - 2 - - 1 -1 2 -3 -1 

Jihlávka -1 - -1 - - 4 -2 -3 2 -3 -1 2 1 -8 

Kaliště - -6 - 1 - -1 -2 -3 -1 1 -5 -1 -1 -1 

Klatovec 3 - -1 - -1 1 -1 - -1 - - - -1 -1 

Kostelec 5 9 2 3 5 3 2 1 -1 - 7 -4 3 2 

Nový Rychnov -2 3 -4 -9 -5 -8 -1 -4 -3 - 5 3 9 -5 

Otín - 1 -1 -2 3 3 -1 - -1 - -1 -3 -1 1 

Panenská Rozsíčka -3 1 -2 2 -2 - -2 1 2 2 -1 4 -1 2 

Rohozná - -4 6 -1 -2 -2 3 3 -1 11 -5 2 -1 -3 

Růžená - 1 2 -1 -2 -3 6 -1 -1 - -1 -2 - 2 

Řásná 2 - - -2 2 -2 -3 -5 2 -2 - 1 3 2 

Stonařov -8 -8 -4 -9 4 4 8 11 5 6 3 -2 -3 6 

Švábov -1 -2 -1 -3 - - -1 -2 -1 -1 -2 - 2 - 

Třešť -1 3 -5 -4 18 4 20 5 17 39 -8 -9 16 -12 

Třeštice - -3 -2 -1 -1 1 -1 1 - - 2 2 2 4 

 MR Třešťsko -9 -7 -14 -26 28 12 24 -7 17 60 -5 1 34 -7 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 3: Migrační saldo v obcích Mikroregionu Třešťskov letech 2000-2013 

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

Batelov 8 16 -27 10 -10 -44 6 -10 25 -15 7 21 -15 7 

Hladov 7 -1 -3 -5 11 2 12 -6 2 3 -1 8 8 -3 

Hodice -12 -5 - 4 - -9 -1 -11 -7 -6 11 -1 -3 5 

Jezdovice 21 2 6 -3 -1 -4 -2 2 6 17 -3 -5 -2 1 

Jihlávka 6 - -2 10 -5 27 -18 -9 -6 -3 2 -1 -6 -11 

Kaliště - - -8 -2 9 -4 -8 -3 5 -2 10 -1 -2 - 

Klatovec -4 -2 - -4 -2 - - - -1 4 5 2 -2 3 

Kostelec 31 -20 -5 12 29 -12 33 -7 10 4 13 -8 -16 21 

Nový Rychnov 2 -21 -19 31 16 -10 2 19 -1 23 -22 7 -1 14 

Otín - -1 - -2 -1 -4 1 - -2 -1 -3 -1 4 4 

Panenská Rozsíčka 6 - -2 4 -1 14 19 14 12 3 2 2 -4 -3 

Rohozná 4 1 8 -2 -1 -7 7 -5 19 3 -6 5 - 9 

Růžená 5 8 10 -6 2 4 - - 8 6 13 9 -3 4 

Řásná 8 4 -5 -3 -6 14 -1 6 3 -4 -1 7 9 3 

Stonařov -6 9 12 4 19 -1 25 21 9 10 -2 8 14 -3 

Švábov -3 -3 1 -3 - 1 -1 2 -4 -1 -1 -1 2 -2 

Třešť -5 52 17 -8 -8 -66 -60 -4 -8 -15 -23 1 -46 19 

Třeštice -5 - 1 - -1 - -1 -1 10 9 - 8 3 2 

MR Třešťsko  63 39 -16 37 50 -99 13 8 80 35 1 60 -60 70 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 4: Celkový přírůstek v obcích Mikroregionu Třešťskov letech 2000-2013 

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

Batelov 9 15 -23 11 -8 -36 2 -15 23 -12 1 24 -16 16 

Hladov 3 -3 -3 -5 12 2 12 -6 - 3 2 9 10 -3 

Hodice -14 -6 -7 4 3 -9 - -17 -4 -3 17 1 5 1 

Jezdovice 23 4 6 -4 2 -4 - 2 6 18 -4 -3 -5 - 

Jihlávka 5 - -3 10 -5 31 -20 -12 -4 -6 1 1 -5 -19 

Kaliště - -6 -8 -1 9 -5 -10 -6 4 -1 5 -2 -3 -1 

Klatovec -1 -2 -1 -4 -3 1 -1 - -2 4 5 2 -3 2 

Kostelec 36 -11 -3 15 34 -9 35 -6 9 4 20 -12 -13 23 

Nový Rychnov - -18 -23 22 11 -18 1 15 -4 23 -17 10 8 9 

Otín - - -1 -4 2 -1 - - -3 -1 -4 -4 3 5 

Panenská Rozsíčka 3 1 -4 6 -3 14 17 15 14 5 1 6 -5 -1 

Rohozná 4 -3 14 -3 -3 -9 10 -2 18 14 -11 7 -1 6 

Růžená 5 9 12 -7 - 1 6 -1 7 6 12 7 -3 6 

Řásná 10 4 -5 -5 -4 12 -4 1 5 -6 -1 8 12 5 

Stonařov -14 1 8 -5 23 3 33 32 14 16 1 6 11 3 

Švábov -4 -5 - -6 - 1 -2 - -5 -2 -3 -1 4 -2 

Třešť -6 55 12 -12 10 -62 -40 1 9 24 -31 -8 -30 7 

Třeštice -5 -3 -1 -1 -2 1 -2 - 10 9 2 10 5 6 

 MR Třešťsko 54 32 -30 11 78 -87 37 1 97 95 -4 61 -26 63 

Zdroj: Databáze demografických údajů, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 5: Věková struktura obyvatel v obcích Mikroregionu Třešťsko(2011) 

Název obce 
počet obyvatel podíl obyvatel (%) 

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

Batelov 327 1544 371 2242 14,6 68,9 16,5 113,5 

Hladov 18 103 30 151 11,9 68,2 19,9 166,7 

Hodice 105 526 97 728 14,4 72,3 13,3 92,4 

Jezdovice 40 173 38 251 15,9 68,9 15,1 95,0 

Jihlávka 30 152 46 228 13,2 66,7 20,2 153,3 

Kaliště 22 97 32 151 14,6 64,2 21,2 145,5 

Klatovec 13 34 22 69 18,8 49,3 31,9 169,2 

Kostelec 136 670 84 890 15,3 75,3 9,4 61,8 

Nový Rychnov 154 689 148 991 15,5 69,5 14,9 96,1 

Otín 8 58 11 77 10,4 75,3 14,3 137,5 

Panenská Rozsíčka 40 89 22 151 26,5 58,9 14,6 55,0 

Rohozná 62 261 47 370 16,8 70,5 12,7 75,8 

Růžená 69 214 50 333 20,7 64,3 15,0 72,5 

Řásná 19 128 40 187 10,2 68,4 21,4 210,5 

Stonařov 180 723 123 1026 17,5 70,5 12,0 68,3 

Švábov 5 43 18 66 7,6 65,2 27,3 360,0 

Třešť 827 4015 919 5761 14,4 69,7 16,0 111,1 

Třeštice 18 79 15 112 16,1 70,5 13,4 83,3 

MR Třešťsko 2073 9598 2113 13784 15,0 69,6 15,3 101,9 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 6: Vzdělanostní struktura obyvatel v obcích Mikroregionu Třešťsko (2011) 

Název obce bez vzdělání 
základní vč. 

neukončeného 
vyučení a stř. odborné 

bez maturity 
úplné střední s 

maturitou 
vyšší odborné a 

nástavbové 
vysokoškolské 

Batelov 5 367 832 478 70 125 

Hladov 2 24 65 31 3 6 

Hodice 3 109 281 148 19 44 

Jezdovice 0 48 101 46 8 6 

Jihlávka 1 51 76 52 5 6 

Kaliště 1 34 47 29 5 11 

Klatovec 0 12 28 10 1 4 

Kostelec 3 134 329 154 25 57 

Nový Rychnov 3 163 302 234 34 63 

Otín 0 23 34 5 1 5 

Panenská Rozsíčka 1 30 31 29 5 14 

Rohozná 0 61 145 74 9 15 

Růžená 1 53 124 66 6 10 

Řásná 0 35 57 47 7 17 

Stonařov 1 190 358 182 33 59 

Švábov 1 20 19 14 0 6 

Třešť 14 867 2001 1296 218 394 

Třeštice 0 19 38 28 4 5 

 MR Třešťsko 36 2240 4868 2923 453 847 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 7: Ekonomická aktivita obyvatelstva obcí MikroregionuTřešťsko (2011) 

obec pohlaví 
Ekonomicky 

aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekonomicky 
neaktivní 

celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 
ekonomicko
u aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v zaměstnání ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studenti 

a učni 
zaměst-

nanci 
zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Batelov 

celkem 1072 999 850 34 76 12 34 14 73 1123 580 355 52 

muži 604 572 474 23 54 8 19 - 32 474 221 173 34 

ženy 468 427 376 11 22 4 15 14 41 649 359 182 18 

Hladov 

celkem 80 68 56 2 7 1 5 3 12 69 39 20 2 

muži 48 41 32 2 6 1 2 - 7 34 20 10 - 

ženy 32 27 24 0 1 - 3 3 5 35 19 10 2 

Hodice 

celkem 357 331 275 8 26 6 10 3 26 345 167 109 26 

muži 209 194 151 6 25 3 7 - 15 137 61 52 16 

ženy 148 137 124 2 1 3 3 3 11 208 106 57 10 

Jezdovice 

celkem 123 113 92 0 9 1 3 2 10 120 55 36 9 

muži 65 62 50 0 6 - 1 - 3 53 24 19 5 

ženy 58 51 42 0 3 1 2 2 7 67 31 17 4 

Jihlávka 

celkem 104 98 80 1 11 - 3 2 6 118 67 22 7 

muži 63 60 46 1 10 - 2 - 3 46 25 11 3 

ženy 41 38 34 0 1 - 1 2 3 72 42 11 4 

Kaliště 

celkem 62 57 43 0 9 2 4 - 5 88 50 21 1 

muži 41 39 27 0 9 1 3 - 2 30 18 8 1 

ženy 21 18 16 0 0 1 1 - 3 58 32 13 - 

Klatovec 

celkem 26 23 17 0 5 - - - 3 43 27 11 1 

muži 16 16 11 0 4 - - - - 18 10 6 1 

ženy 10 7 6 0 1 - - - 3 25 17 5 - 

Kostelec celkem 477 447 385 6 28 5 13 10 30 360 135 141 54 
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obec pohlaví 
Ekonomicky 

aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekonomicky 
neaktivní 

celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 
ekonomicko
u aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v zaměstnání ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studenti 

a učni 
zaměst-

nanci 
zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

muži 264 249 215 6 19 1 4 - 15 163 54 76 33 

ženy 213 198 170 0 9 4 9 10 15 197 81 65 21 

Nový Rychnov 

celkem 484 439 337 15 64 6 20 10 45 464 213 164 43 

muži 270 246 176 12 44 6 12 - 24 199 75 80 25 

ženy 214 193 161 3 20 - 8 10 21 265 138 84 18 

Otín 

celkem 35 30 24 1 2 - 2 - 5 38 22 10 4 

muži 18 16 13 1 1 - 1 - 2 15 9 3 3 

ženy 17 14 11 0 1 - 1 - 3 23 13 7 1 

Panenská 
Rozsíčka 

celkem 68 60 38 2 13 - - 5 8 81 27 36 3 

muži 36 32 20 1 10 - - - 4 36 12 19 3 

ženy 32 28 18 1 3 - - 5 4 45 15 17 - 

Rohozná 

celkem 186 170 148 3 15 1 6 3 16 179 92 36 9 

muži 103 96 82 2 11 - 4 - 7 69 36 15 5 

ženy 83 74 66 1 4 1 2 3 9 110 56 21 4 

Růžená 

celkem 150 141 118 2 12 2 1 3 9 178 72 67 6 

muži 89 84 67 2 8 - 1 - 5 87 26 44 4 

ženy 61 57 51 0 4 2 - 3 4 91 46 23 2 

Řásná 

celkem 91 86 59 2 22 - 2 1 5 92 52 32 4 

muži 54 51 35 1 15 - 1 - 3 36 19 13 3 

ženy 37 35 24 1 7 - 1 1 2 56 33 19 1 

Stonařov 

celkem 523 486 392 11 53 6 12 13 37 461 196 140 42 

muži 286 272 204 8 46 4 5 - 14 193 69 73 26 

ženy 237 214 188 3 7 2 7 13 23 268 127 67 16 
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obec pohlaví 
Ekonomicky 

aktivní 
celkem 

v tom: 

Ekonomicky 
neaktivní 

celkem 

z toho: 

Osoby s 
nezjištěnou 
ekonomicko
u aktivitou 

Zaměst-
naní 

z toho podle postavení v zaměstnání ze zaměstnaných 

neza-
městnaní 

nepracu-
jící 

důchodci 

žáci, 
studenti 

a učni 
zaměst-

nanci 
zaměstna-

vatelé 

pracující 
na 

vlastní 
účet 

pracující 
studenti 

a učni 

pracující 
důchod

ci 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

Švábov 

celkem 32 30 27 0 2 - 1 - 2 34 26 5 - 

muži 16 15 13 0 2 - 1 - 1 16 12 2 - 

ženy 16 15 14 0 0 - - - 1 18 14 3 - 

Třešť 

celkem 2847 2606 2103 52 293 37 95 52 241 2733 1348 875 191 

muži 1561 1432 1126 36 202 18 45 - 129 1169 519 446 105 

ženy 1286 1174 977 16 91 19 50 52 112 1564 829 429 86 

Třeštice 

celkem 62 62 54 2 4 1 3 2 - 49 19 18 1 

muži 33 33 29 2 2 1 - - - 25 11 9 1 

ženy 29 29 25 0 2 - 3 2 - 24 8 9 - 

MR Třešťsko 

celkem 6779 6246 5098 141 651 80 214 123 533 6575 3187 2098 455 

muži 3776 3510 2771 103 474 43 108 0 266 2800 1221 1059 268 

ženy 3003 2736 2327 38 177 37 106 123 267 3775 1966 1039 187 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 8: Využití ploch v obcích MikroregionuTřešťsko (2013) 

Název obce 

Celková 
výměra 

pozemku 
(ha) 

Orná půda 
(ha) 

Zahrady (ha) 
Ovocné 

sady (ha) 

Trvalé 
travní 

porosty (ha) 

Zemědělská 
půda (ha) 

Lesní půda 
(ha) 

Vodní 
plochy (ha) 

Zastavěné 
plochy (ha) 

Ostatní 
plochy (ha) 

Koeficient 
ekologické 

stability (%) 

Batelov 4270 1674 38 1 518 2231 1611 55 47 326 1,09 

Hladov 584 178 5 
 

75 257 292 9 5 21 1,88 

Hodice 1257 549 15 
 

154 718 416 42 14 66 1,00 

Jezdovice 558 297 9 
 

82 389 110 18 6 35 0,65 

Jihlávka 839 318 10 
 

188 516 234 28 8 52 1,22 

Kaliště 879 187 10 
 

169 365 459 13 6 37 2,83 

Klatovec 659 114 3 
 

53 170 395 11 3 79 2,35 

Kostelec 890 291 13 
 

95 398 956 34 14 87 1,27 

Nový Rychnov 3102 1048 27 
 

478 1552 1323 31 24 172 1,49 

Otín 717 200 4 1 65 270 416 6 3 23 2,18 

Panenská Rozsíčka 441 193 5 
 

55 254 154 4 4 26 0,98 

Rohozná 1142 509 12 4 139 665 402 14 12 49 1,00 

Růžená 551 220 7 
 

117 344 128 14 6 59 0,93 

Řásná 1352 183 9 
 

121 313 947 34 5 53 4,60 

Stonařov 1356 718 16 
 

152 886 370 12 18 69 0,68 

Švábov 500 262 2 
 

62 327 129 15 4 27 0,71 

Třešť 4698 1545 83 4 388 2020 2135 134 69 340 1,40 

Třeštice 702 296 4 
 

138 438 208 18 5 33 1,10 

MR Třešťsko 24497 8782 272 10 3049 12113 10685 492 253 1554 1,52 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 9: Podnikatelské subjekty v obcích MikroregionuTřešťskopodle odvětví a právní formy (2013) 

Název obce 
p

o
če

t 
e

ko
n

o
m

ic
ký

ch
 s

u
b

je
kt

ů
ce

lk
e

m
 

vybraná odvětví 
vybrané právní formy 

fyzické osoby právnické osoby 

Ze
m

ě
d

ě
ls

tv
í, 

le
sn

ic
tv

í, 
ry

b
o

lo
v 

P
rů

m
ys

l 

St
av

e
b

n
ic

tv
í 

O
b

ch
o

d
, p

ro
d

. a
 o

p
r.

 

D
o

p
ra

va
 a

 s
kl

ad
o

vá
n

í 

U
b

yt
o

vá
n

í, 
st

ra
vo

vá
n

í, 

p
o

h
o

st
in

st
ví

 

In
fo

rm
ač

n
í a

 k
o

m
u

n
ik

a
čn

í 

či
n

n
o

st
i 

P
e

n
ě

žn
ic

tv
í, 

p
o

ji
šť

o
vn

ic
tv

í a
 

či
n

n
o

st
i v

 o
b

la
st

i n
e

m
o

vi
to

st
í 

P
ro

fe
sn

í, 
vě

d
e

ck
é

 a
 t

e
ch

n
ic

ké
 

či
n

n
o

st
i 

V
zd

ě
lá

vá
n

í, 
zd

ra
vo

tn
í a

 s
o

ci
á

ln
í 

p
é

če
 

O
st

at
n

í 

N
e

za
řa

ze
n

o
 

C
e

lk
e

m
  

FO
 p

o
d

n
ik

aj
íc

í d
le

 

ži
vn

o
st

e
n

sk
é

h
o

 z
ák

o
n

a
 

Sa
m

o
st

at
n

ě
 h

o
sp

o
d

ař
íc

í r
o

ln
íc

i 

FO
 p

o
d

n
ik

aj
íc

í p
o

d
le

 ji
n

ýc
h

 

zá
ko

n
ů

 (
n

e
 p

o
d

le
 z

ák
o

n
ů

 

ži
vn

o
st

e
n

sk
ý 

a 
o

 z
e

m
ě

d
ě

ls
tv

í)
 

C
e

lk
e

m
 

A
kc

io
vé

 s
p

o
le

čn
o

st
i 

O
b

ch
o

d
n

í s
p

o
le

čn
o

st
i 

D
ru

žs
tv

a 

Otín 10 3 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 7 5 0 2 4 0 0 0 

Panenská Rozsíčka 27 5 4 1 7 0 2 0 0 3 1 3 1 28 23 1 4 6 0 0 0 

Rohozná 59 8 7 9 12 0 5 0 2 5 0 8 3 54 43 5 6 12 0 3 0 

Růžená 34 4 10 7 5 0 3 0 0 2 0 3 0 36 28 2 6 4 0 0 0 

Řásná 49 7 10 4 11 0 8 0 0 3 1 3 2 47 36 4 7 9 0 2 0 

Stonařov 189 16 26 53 45 3 10 0 4 13 2 12 5 186 160 6 20 30 0 13 1 

Švábov 9 2 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 8 2 0 2 0 0 0 

Třešť 971 77 136 125 232 28 34 2 43 107 34 109 44 919 769 18 132 196 1 64 3 

Třeštice 19 6 4 5 1 0 0 0 0 2 0 1 0 19 16 2 1 3 0 0 0 

MR Třešťsko 1367 128 201 206 316 31 63 2 49 137 38 141 55 1306 1088 40 178 266 1 82 4 
Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 10: Vývoj podílu nezaměstnaných osob (%) a registrované míry nezaměstnanosti (%) v obcích 

Mikroregionu Třešťsko v letech 2005-2013 

Název obce Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Batelov 
RMN 5,3 5,3 3,8 5,0 10,0 9,4 5,8   

PNO       3,7 7,5 7,0 4,4 4,4 

Hladov 
RMN 4,4 5,9 5,9 7,4 14,7 23,5 16,2   

PNO       5,2 10,3 16,2 10,3 10,6 

Hodice 
RMN 4,2 4,5 3,5 3,0 7,7 5,4 6,2   

PNO       2,2 5,7 4,0 4,6 5,4 

Jezdovice 
RMN 4,7 1,6 3,9 5,4 10,9 10,9 7,0   

PNO       4,0 7,4 7,4 5,0 5,6 

Jihlávka 
RMN 8,2 7,3 7,3 5,5 10,9 7,3 5,5   

PNO       3,9 8,2 5,4 3,9 5,9 

Kaliště 
RMN 4,0 8,0 2,7 4,0 8,0 8,0 8,0   

PNO       2,8 6,0 5,6 6,1 7,5 

Klatovec 
RMN 3,2 3,2 6,5 3,2 0,0 3,2 6,5   

PNO       2,8 0,0 2,9 4,9 15,0 

Kostelec 
RMN 16,0 20,0 2,6 4,3 9,7 11,8 9,7   

PNO       2,6 5,8 7,1 5,9 9,8 

Nový Rychnov 
RMN 5,4 5,2 3,9 5,8 12,4 9,1 8,3   

PNO       4,2 8,9 6,6 5,6 8,1 

Otín 
RMN 15,1 13,2 13,2 11,3 11,3 9,4 7,5   

PNO       10,9 11,1 9,8 8,0 6,3 

Panenská Rozsíčka 
RMN 2,7 0,0 8,1 5,4 18,9 21,6 10,8   

PNO       2,2 7,6 8,4 4,6 3,5 

Rohozná 
RMN 4,0 5,2 4,6 6,9 12,1 8,7 6,9   

PNO       4,3 7,5 5,5 4,5 6,6 

Růžená 
RMN 4,0 3,4 4,0 3,4 6,0 10,1 4,7   

PNO       2,3 4,0 6,6 3,2 5,0 

Řásná 
RMN 10,2 10,2 8,2 12,2 16,3 12,2 13,3   

PNO       8,4 11,5 8,8 9,5 8,5 

Stonařov 
RMN 8,3 6,3 5,3 6,5 13,8 13,0 10,1   

PNO       4,5 9,5 8,9 6,9 8,8 

Švábov 
RMN 10,2 12,2 6,1 4,1 8,2 4,1 4,1   

PNO       3,9 8,3 4,3 4,5 4,4 

Třešť 
RMN 6,3 4,8 3,2 4,3 8,3 7,9 6,9   

PNO       3,2 6,2 5,8 5,2 6,0 

Třeštice 
RMN 8,2 4,1 2,0 0,0 10,2 12,2 4,1   

PNO       0,0 5,7 6,8 1,9 1,0 

MR Třešťsko 
RMN 6,9 6,7 5,3 4,8 9,0 8,8 6,8   

PNO       3,9 7,3 7,1 5,5 6,8 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz, Integrovaný portál MPSV,portal.mpsv.cz 
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Příloha 11: Charakteristiky nezaměstnanosti v obcích MikroregionuTřešťsko v roce 2014 (31. 3. 2014) 

Název obce 
Počet 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

OZP - 
celkem 

Počet 
mladistvých 

uchazečů (do 
18 let věku) - 

celkem 

Počet 
uchazečů ve 
věku 50 let a 
více - celkem 

Průměrný 
věk 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 

absolventů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 
evidence 

nad 24 
měsíců - 
celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob celkem (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob muži (%) 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob ženy (%) 

Batelov 69 7 0 21 38,5 6 15 4,4 4,9 3,8 

Hladov 12 6 0 4 44,5 0 4 10,6 15,0 5,7 

Hodice 29 3 0 8 41,0 0 3 5,4 5,8 5,0 

Jezdovice 10 2 0 2 39,4 0 2 5,6 5,3 5,9 

Jihlávka 10 1 0 3 40,4 0 1 5,9 7,6 4,1 

Kaliště 7 0 0 2 40,1 0 2 7,5 4,0 11,4 

Klatovec 6 2 0 0 37,7 0 1 15,0 8,3 25,0 

Kostelec 72 14 2 25 41,0 4 21 9,8 8,5 11,1 

Nový Rychnov 59 8 0 8 39,2 4 5 8,1 7,9 8,2 

Otín 4 1 0 1 38,5 0 3 6,3 4,3 8,0 

Panenská Rozsíčka 3 0 0 0 35,3 0 0 3,5 0,0 7,5 

Rohozná 17 4 0 9 48,7 0 4 6,6 5,5 7,8 

Růžená 11 0 0 1 34,4 1 0 5,0 2,4 8,1 

Řásná 12 1 0 3 40,1 1 2 8,5 9,1 7,8 

Stonařov 68 5 0 16 39,8 3 11 8,8 10,0 7,5 

Třešť 242 23 0 71 39,8 12 39 6,0 6,5 5,4 

Třeštice 1 0 0 0 29,0 0 0 1,0 0,0 2,0 

MR Třešť 632 77 2 174 39,3 31 113 6,9 6,2 7,9 

Zdroj: Data pro Místní akční skupiny, Český statistický úřad, www.czso.cz 
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Příloha 12: Technická vybavenost domů v obcích MikroregionuTřešťsko (2011) 

Název obce 

Počet domů 

obydlené domy - technická vybavenost 

celkem 

z toho 

přípoj na kanalizační síť vodovod plyn 
ústřední 
topení 

Batelov 638 443 613 440 560 

Hladov 47 15 45 29 42 

Hodice 186 169 175 148 172 

Jezdovice 75 13 68 1 60 

Jihlávka 68 33 66 32 56 

Kaliště 53 39 52 30 40 

Klatovec 25 4 23 5 20 

Kostelec 154 80 147 132 133 

Nový Rychnov 284 227 265 26 225 

Otín 28 6 23 0 21 

Panenská Rozsíčka 43 18 41 0 38 

Rohozná 115 76 110 90 104 

Růžená 81 46 77 1 68 

Řásná 70 56 63 32 57 

Stonařov* 289 112 267 226 245 

Švábov 25 14 25 0 16 

Třešť 1 249 1 020 1 163 898 1 020 

Třeštice 37 24 34 13 31 

MR Třešťsko 3 467 2 395 3 257 2 103 2 908 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

*Pozn.: Data již nezachycují stav po vybudování ČOV . počet napojených domů na kanalizační síť 310, počet domů připojených na 

vodovod 290 
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Příloha 13: Technická vybavenost bytů v obcích MikroregionuTřešťsko (2011) 

Název obce 

Počet bytů 

obydlené byty - technické vybavení 

celkem 

z toho 

Plyn 
zaveden 
do bytu 

Vodovod 
v bytě 

Teplá 
voda 

Přípojka 
na 

kanaliza-
ční síť 

Žumpa 
nebo 
jímka 

Vlastní 
splachovac

í záchod 

Vlastní 
koupelna 

nebo 
sprchový 

kout 

Batelov 829 569 780 770 560 235 777 771 

Hladov 50 30 46 45 16 32 47 47 

Hodice 257 204 243 242 239 17 246 245 

Jezdovice 84 1 76 78 14 65 78 79 

Jihlávka 88 38 85 82 46 33 84 85 

Kaliště 57 32 56 55 43 11 54 53 

Klatovec 27 5 25 23 4 20 24 25 

Kostelec 300 225 285 283 153 100 288 287 

Nový Rychnov 360 32 331 331 295 54 341 340 

Otín 32 0 26 24 8 21 25 25 

Panenská Rozsíčka 46 0 44 43 19 25 43 44 

Rohozná 127 99 122 122 86 36 121 122 

Růžená 105 1 100 95 63 30 98 97 

Řásná 76 34 68 70 60 12 70 70 

Stonařov* 369 290 340 331 168 139 339 342 

Švábov 29 0 29 28 17 10 29 29 

Třešť 40 14 37 37 26 11 39 39 

Třeštice 2 204 1 446 2 042 2 031 1 795 270 2 056 2 049 

MR Třešťsko 5 080 3 020 4 735 4 690 3 612 1 121 4 759 4 749 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Český statistický úřad, www.czso.cz 

Pozn.: Po SLDB 2011 postaveny nové RD, aktuální situace 390 obydlených bytů celkem, z toho 320 bytů se zavedeným plynem, 365 

bytů s vodovodem, 360 bytů s teplou vodou, 310 bytů s přípojkou na kanalizační síť, 20 bytů s vlastní žumpou nebo jímkou, 365 bytů 

s vlastním splachovacím záchodem a 365 bytů s vlastní koupelnou nebo sprchovým koutem (Zdroj: obecní úřad Stonařov, 2014) 
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 
MEZI OBYVATELI 
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1 Úvodní informace 
V průběhu měsíce srpna a září 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území Mikroregionu 

Třešťsko. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názoru obyvatel mikroregionu na 

úroveň kvality života a potenciál jeho dalšího rozvoje. Zároveň získaná data slouží k ověření 

veřejně dostupných informací a zdrojů. Výsledky z dotazníkového průzkumu jsou nezbytnou 

součástí analytické části dokumentu Strategie rozvoje Mikroregionu Třešťsko 2014-2020 a 

významným vstupem pro zpracování návrhové části tohoto dokumentu. 

Pro sběr dotazníkového šetření byly zvoleny celkem 2 metody. První metodou byl sběr dotazníků 

v elektronické podobě na internetových stránkách, ke kterým měl přístup každý 

obyvatelmikroregionu. Druhá forma sběru spočívala ve vyplňování dotazníků ve fyzické podobě, 

tzv. samovyplňování. Dotazníky byly dostupné na veřejných místech jednotlivých obcí (převážně 

na obecních úřadech), kde k nim měl potencionální respondent přístup. Po vyplnění dotazníku 

byla možnost jej zanechat na stejném místě.  

Dotazník se skládal z několika druhů otázek. Prvním z nich byly otázky tzv. polouzavřené, kdy 

respondent vybíral z předem připravených standardizovaných odpovědí. Pokud respondentovi 

nevyhovovala ani jedna z nabízených možností, měl možnost se vyjádřit i pomocí vlastní 

odpovědi. Následovaly otázky tzv. hodnotící, kdy respondent pomocí předdefinované škály 

ohodnotil jednotlivé oblasti fungování mikroregionu a jeho stavu. V dotazníku nechyběla ani 

možnost vyslovit vlastní názor ke stavu regionu. Respondent mohl upozornit především na 

nedostatky a problémy, které se v Mikroregionu Třešťsko vyskytují, ale ke kterým doposud 

v průběhu vyplňování dotazníku nebyla možnost se vyjádřit. V tomto případě se jednalo o 

takzvanou otevřenou otázku. Dotazníkový arch byl doplněn o otázky, které zjišťovaly 

sociodemografické údaje jednotlivých respondentů (konkrétně věk, pohlaví, nejvyšší dosažené 

vzdělání a socioekonomický status). Údaje byly získávány především pro vhodnější a přesnější 

interpretaci výsledků dotazníkového šetření a pro zabezpečení dostatečně vhodného 

reprezentativního vzorku obyvatel mikroregionu. 

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 71 respondentů. Vzhledem k výše uvedeným 

metodám sběru nebylo vždy možné zajistit zodpovězení všech otázek uvedených 

v dotazníkovém archu. Proto je při vyhodnocování jednotlivých otázek vždy uváděno, kolik 

respondentů se ke konkrétní otázce vyjádřilo. 
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2 Struktura respondentů 
Prvním zjišťovaným sociodemografickým údajem byl věk respondentů, který je zaznamenán 

v grafu 1. Je zřejmé, že jednotlivé podíly zastoupení věkových kategorií jsou odlišné, nejvíce 

zastoupenou skupinou obyvatel Mikroregionu Třešťsko jsou respondenti ve věku 31 – 40 let 

(34 %) a druhou největší skupinou dotazovaných jsou lidé věku 41 – 50 let s podílem 25 %. 

Nápadně méně jsou zastoupeni respondenti starší 61 let, kteří tvoří 6 % ve struktuře 

dotazovaných, zároveň se dotazníkového šetření nezúčastnil žádný obyvatel mikroregionu ve 

věku 15 – 17 let. Důvodem nevyvážených podílů zastoupení jednotlivých kategorií respondentů 

jsou především nejednotné délky věkových intervalů (například skupina respondentůstarší 

61 let) a zvolené metody sběru dat, u kterých není možné ovlivnit strukturu respondentů. 

Nicméně podíly zastoupení splňují požadavky zadavatele, jsou dostatečně reprezentativní a 

nemají vliv na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření.   

Graf 1: Struktura respondentů podle věku 
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Struktura respondentů podle pohlaví v Mikroregionu Třešťsko je zachycena v grafu 2. Je patrné, 

že muži i ženy dosahují odlišných podílů zastoupení, dotazníkový arch vyplnilo celkem 32 

respondentů a 39 respondentek. Tyto nerovnoměrné podíly zastoupení jednotlivých skupin jsou 

způsobeny především zvolenými metodami sběru dat, u kterých není možné ovlivnit strukturu 

respondentů. Nicméně podíly zastoupení jsou dostatečně reprezentativní a nemají vliv na 

výpovědní hodnotu dotazníkového šetření. 

Graf 2: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura respondentů dotazníkového šetření mikroregionu podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání je zachycena v grafu 3. Nejvyššího podílu dotazovaných obyvatel je dosaženo obyvateli 

se středoškolským vzděláním s maturitou, celkem 41 % respondentů vyplnilo dotazníkový arch 

(58 %). Nápadně méně jsou zastoupeni respondenti s vyšším odborným a vysokoškolským 

vzděláním (20%) a srovnatelně i skupina obyvatel vyučených. Dotazníkového šetření se 

nezúčastnil žádný obyvatel mikroregionu, který by dosahoval základního vzdělání nebo byl 

žákem základní školy. Důvodem nevyvážených podílů zastoupení jednotlivých kategorií 

respondentů jsou především zvolené metody sběru dat, u kterých není možné ovlivnit strukturu 

respondentů. Nicméně odchylky od vzdělanostní struktury regionu nemají vliv na vypovídací 

hodnotu dotazníkového šetření.  

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statusu respondentů dotazníkového šetření jsou zachyceny 

v grafu 4, z něhož je patrná značná převaha respondentů v kategorii zaměstnanec na plný nebo 

částečný úvazek (70% podíl). Celkem 6 respondentů označilo kategorii OSVČ/podnikatel a 5 

studujících obyvatelmikroregionuvyplnilo dotazníkový arch. Naopak nejméně zastoupenou 

skupinou jsou lidé nezaměstnaní (jediný respondent) a obyvatelé v domácnosti nebo na 

mateřské/rodičovské dovolené (3 %). Přibližně 6 % respondentů neuvedlo svou odpověď, 

nicméně tato skutečnost nemá vliv na vypovídací hodnotu dotazníkového šetření. 

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

3.1 Co považujete za největší přednost života ve Vašem regionu? 

Respondenti se zde mohli vyjádřit, co považují za nevětší klad, výhodu, přednost života 

v Mikroregionu Třešťsko. Mohli zaškrtnout jednu, dvě nebo maximálně až tři odpovědi 

z následujícího výběru: 

 Okolí, vzhled, historie a tradice regionu 

 Množství pracovních příležitostí  

 Příležitosti k podnikání 

 Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 

 Nabídka aktivit pro trávení volného času 

 Sportovní infrastruktura v regionu 

 Dostupnost a kvalita základních škol 

 Dostupnost a kvalita mateřských škol  

 Dostupnost a kvalita zdravotní péče 

 Dostupnost a kvalita sociální péče 

 Veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování 

 Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 

 Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu 

 Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 

 Dopravní napojení na silniční síť 

 Životní prostředí a čistota obcí v regionu 

 Příchod nových obyvatel do regionu  

 Bezpečnost 

 Spolkový život v regionu 

 Zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu 

 Jiná možnost………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 71 respondentů, kteří uvedli celkem 184 odpovědí 

z nabízených možností. Na jednoho dotazovaného obyvatele mikroregionu tak připadá 

průměrně 2,6 odpovědi.  

Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že obyvatelé mikroregionu nejvíce oceňují samotné 

okolí, vzhled, historii a tradice regionu (jedná se o 30 % uvedených odpovědí). Druhou nejčastěji 

uváděnou devizou života je dle dotazovaných obyvatel kategorie životní prostředí a čistota obcí 

regionu s 24% podílem zastoupení na všech odpovědích v otázce č. 1. Obě nejvíce oceňovaná 

pozitiva žití v Mikroregionu Třešťsko jsou vztaženy spíše k fyzickému prostředí a zázemí 

mikroregionu. Dále respondenti považují za pozitivní především bezpečnost v regionu, která 

získala celkem 11 % odpovědí.  

Dle grafu 1 je zřejmé, že relativně velký počet kategorií získal nízký podíl uvedených odpovědí, 

který se pohybuje pouze mezi 1 až 4 %. U respondentů tedy panuje převážně shoda ve vnímání 

pozitiv života v mikroregionu, kterými jsou kategorie umístěné na prvních třech příčkách 

s nejvyšším podílem uvedených odpovědí.  
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Nejméně častou volbou předností života v mikroregionu se stala kategorie dostupnost a kvalita 

sociální péče, nezískala žádnou odpověď. Relativně nízký podíl uvedených odpovědí má i 

kategorie zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu (podíl pod 1 %).  

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

 Odpovědi strukturované podle pohlaví respondentů vykazují shodu ve vnímaných 

přednostech života v Mikroregionu Třešťsko, odlišnosti panují v intenzitě vnímané 

spokojenosti, respektive v podílech uvedených odpovědí. Největší spokojenost panuje 

v oblasti životního prostředí a zázemí mikroregionu, nejvíce oceňovanou se stala 

kategorie okolí, vzhled, historie a tradice regionu. Tato možnost získala u mužské i 

ženské části respondentů shodně přibližně 30 %. 

 Druhé, vysoce ceněné pozitivum se řadí do stejné oblasti jako předchozí kategorie, tedy 

do oblasti životního prostředí a zázemí mikroregionu. Shodně 24 % získala možnost 

životní prostředí a čistota obcí v regionu u obou skupin. Je tedy zřejmé, že na prvních 

dvou příčkách panuje shoda nejen ve vybraných kategoriích, ale i ve vnímané 

spokojenosti jednotlivými částmi respondentů. 

 Za další z kladných stránek života v mikroregionu je považována bezpečnost, která získala 

u mužské části dotazovaných obyvatel celkem 10 % odpovědí, u žen se jedná o 11 %. 

Ženy dále kladně vnímají kategorie obslužnost hromadnou dopravou a dopravní napojení 

na silniční síť (srovnatelně 5 % uvedených odpovědí), muži naopak dostupnost pozemků 

pro výstavbu a bydlení (6 %) a spolkový život v regionu (5 %). 
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 Nepatrné odlišnosti panují u kategorií, které respondenti nepovažovali za přednosti žití 

v Mikroregionu Třešťsko. U mužů nezískala ani jednu odpověď kategorie sportovní 

infrastruktura,dostupnost a kvalita základních škol a dostupnost a kvalita sociální péče, u 

žen kromě dostupnosti a kvality sociální péče dále kategorie zájem lidí o spolupráci a 

rozvoj regionu. 

Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

 U odpovědí strukturovaných dle věku respondentů je opět zřejmá shoda v nejčastěji 

oceňovaných devizách žití v mikroregionu, první dvě kategorie s nejvyšším podílem 

uvedených odpovědí spadají opět do oblasti životního prostředí a zázemí regionu. Okolí, 

vzhled, historie a tradice regionu je kategorie s absolutně nejvyššími podíly 

v jednotlivých věkových skupinách dotazovaných(vyjma obyvatel starších 61 let). Podíl 

získaných odpovědí se pohybuje mezi 18 a 35 %, kdy největší míra spokojenosti je 

dosahována u skupiny respondentů ve věku 51 – 60 let (35 %).  

 Kategorie s druhým nejvyšším podíl uvedených odpovědí je životní prostředí a čistota 

obcí v regionu. Tato možnost získala u všech skupin obyvatel, mimo dotazované starší 61 

let, podíl 18 až 27 %.  

 Respondenti starší 61 let považují za největší předosti totožné kategorie, jako výše 

zmíněné věkové skupiny, nicméně v opačném pořadí. Největším kladem života 

v mikroregionu je dle dotazovaných ve věku 61 a více životní prostředí a čistota obcí 

regionu (s 36 %) a dále kategorie okolí, vzhled, historie a tradice regionu, která získala 18 

% odpovědí. 

 Pro většinu dotazovaných je s relativně velkou mírou spokojenosti kladně vnímána i 

bezpečnost v regionu (věkové kategorie 31 – 40, 41 – 50 a 61 a více let). Skupina 

obyvatel ve věku 18 – 30 let považuje dopravní napojení na silniční síť za pozitivum žití 

v mikroregionu a respondenti ve věku 51 – 60 let oceňují dostupnost pozemků pro 

výstavbu a bydlení.  

 Kategorie, které respondenti nepovažují za pozitivum života v mikroregionu, jsou mezi 

věkovými skupinami částečně odlišné. Například dotazovaní ve věku 31 – 40 let neuvedli 

jedinou odpověď u nabídky aktivit pro trávení volného času, dostupnosti a kvality 

mateřských škol, dostupnosti a kvality sociální péče a veřejné správy a možnosti účasti na 

veřejném rozhodování.  

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

 Odpovědi rozdělené do skupin respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

vykazují shodné umístění nejvíce ceněných pozitiv života v mikroregionu. Napříč 

vzdělanostní strukturou je kategorie okolí, vzhled, historie a tradice regionu považována 

za největší devizu, jednotlivé podíly uvedených odpovědí se pohybují mezi 21 a 33 %. 

Životní prostředí a čistota obcí v regionu je kategorie s druhým nejvyšším podílem 

odpovědí v jednotlivých vzdělanostních skupinách respondentů. Podíl získaných 

odpovědí se pohybuje mezi 17 a 30 %.  

 Další pozitivně vnímané oblasti života v mikroregionu jsou v jednotlivých skupinách 

respondentů odlišné, například obyvatelé vyučení označili kategorie nabídka aktivit pro 

trávení volného času a spolkový život v regionu, podíl odpovědí se pohybuje na 8%, 
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skupina dotazovaných se středoškolským vzděláním s maturitou naopak bezpečnost 

(16 %).  

 Rozdílné vnímání vykazují i skupiny obyvatel u kategorií, které nepovažují za přednosti 

žití v mikroregionu. Například skupina respondentů s vyšším odborným a 

vysokoškolským vzděláním nevnímá kategorie příležitosti k podnikání, dostupnost a 

kvalita sociální péče, veřejná správa, možnost účasti na veřejném rozhodování a příchod 

nových obyvatel do regionu za jednoznačně pozitivní, tyto kategorie nezískaly jedinou 

odpověď. Naopak skupina se středoškolským vzděláním s maturitou neoznačila jedinou 

odpovědí kategorie dostupnost a kvalita sociální péče, spolkový život v regionu a zájem 

lidí o spolupráci a rozvoj regionu.  

Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

 Rozdílné vnímání předností života v Mikroregionu Třešťsko panuje u skupin respondentů 

strukturovaných podle socioekonomického statusu. Oblast životního prostředí a zázemí 

regionu, tedy kategorie okolí, vzhled, historie a tradice regionu a životní prostředí a 

čistota obcí regionu, se opět umisťuje na předních pozicích v počtu uvedených odpovědí. 

Nicméně u vybraných skupin respondentů je dosahováno shodných podílů i u jiných 

kategorií, než jsou dvě výše zmíněné. Například skupina respondentů v domácnosti a na 

mateřské/rodičovské dovolené mimo zmíněné označila i kategorie dostupnost a kvalita 

zdravotní péče, obslužnost hromadnou dopravou a bezpečnost.  

 Nejvyšší míra spokojenosti s kategorií okolí, vzhled, historie a tradice regionu panuje u 

skupiny studujících respondentů (36 %) a u skupiny dotazovaných obyvatel 

nezaměstnaných a zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek se podíl pohybuje okolo 

jedné třetiny. 

 Odlišnosti panují i u nejméně oceňovaných pozitiv mikroregionu, například skupina 

zaměstnaných respondentů na plný nebo částečný úvazek neoznačila žádnou odpovědí 

kategorie dostupnost a kvalita sociální péče a zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu, 

pouze jediná odpověď se vyskytla u kategorií příležitosti k podnikání, dostupnost a 

kvalita mateřských škol, veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování, 

dostupnost a kvalita obchodů a služeb a příchod nových obyvatel do regionu. 
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Graf 6: Hodnocení otázky č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.2 Co považujete za nejzávažnější problém života ve Vašem regionu? 

Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, 

opět jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života v Mikroregionu 

Třešťsko.  Možnosti odpovědí byly následující: 

 Okolí, vzhled, historie a tradice regionu 

 Množství pracovních příležitostí  

 Příležitosti k podnikání 

 Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 

 Nabídka aktivit pro trávení volného času 

 Sportovní infrastruktura v regionu 

 Dostupnost a kvalita základních škol 

 Dostupnost a kvalita mateřských škol  

 Dostupnost a kvalita zdravotní péče 

 Dostupnost a kvalita sociální péče 

 Veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování 

 Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 

 Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu 

 Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 

 Dopravní napojení na silniční síť 

 Životní prostředí a čistota obcí v regionu 

 Příchod nových obyvatel do regionu  

 Bezpečnost 

 Spolkový život v regionu 

 Zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu 

 Jiná možnost………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 71 respondentů, kteří uvedli celkem 155 odpovědí 

z nabízených možností. Na jednoho respondenta tedy v průměru připadá 2,2 odpovědí.  

Největší problém spojený s životem v mikroregionu spatřují dotazovaní respondenti v oblasti 

trhu práce, kategorie množství pracovních příležitostí získala nejvyšší podíl uvedených odpovědí 

(31 %). Zároveň kategorie příležitosti k podnikání, která částečně do oblasti trhu práce taktéž 

spadá, získala relativně velký podíl (přibližně 7 %).  

Druhým nejčastěji uváděným negativem žití v mikroregionu je dle dotazovaných obyvatel 

obslužnost hromadnou dopravou, která byla označena v 11 % případů. Dalšími z vážných 

problémů mikroregionu jsou dle respondentů kategorie zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu 

(9% podíl) a kromě příležitostí pro podnikání ještě kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu a 

bydlení (shodně 7 % uvedených odpovědí). 

Za problematickou oblast života v Mikroregionu Třešťsko respondenti nepovažují kategorie okolí, 

vzhled, historie a tradice regionu a spolkový život v regionu, nezískaly žádnou odpověď. Méně 

než 1% podíl uvedených odpovědí obdržely kategorie dostupnost a kvalita sociální péče a 

bezpečnost v regionu, které respondenti označili vždy jen jednou odpovědí.   
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Graf 7: Celkové hodnocení otázky č. 2 
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Struktura odpovědí podle pohlaví respondentů: 

 Odpovědi strukturované podle pohlaví respondentů vykazují relativní shodu ve vnímání 

negativních stránek života v mikroregionu. Nejčastěji označovanou se stala kategorie 

množství pracovních příležitostí. Ženská část dotazovaných obyvatel považuje tuto 

kategorie za závažnější problém, podíl uvedených odpovědí se pohybuje okolo 32 %, u 

mužů získala tato kategorie jen o 2 p. b. méně odpovědí.  

 Relativní shoda panuje u druhé nejčastěji uváděné problematiky v regionu, obě skupiny 

respondentů označily obslužnost hromadnou dopravou za negativní stránku života 

v mikroregionu. Zde je intenzita vnímání obdobná, podíl uvedených odpovědí je u mužů 

10% a u žen 12%. Muži navíc se stejnou intenzitou vnímají i zájem lidí o spolupráci a 

rozvoj regionu za problémový (10 % uvedených odpovědí).  

 Další problémové oblasti jsou dle mužské části dotazovaných obyvatel především 

příležitosti k podnikání (8 %) a dostupnost a kvalita mateřských škol (7%). Naopak ženy 

s 9% podílem uvedených odpovědí považují kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu 

a bydlení a zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu za negativní. 

 Částečně odlišné vnímání panuje u kategorií, které respondenti nepovažují za 

problémové v mikroregionu. Shodně se jedná o spolkový život v regionu a okolí, vzhled, 

historie a tradice regionu, u mužů ještě o sportovní infrastrukturu a u žen navíc o 

dostupnost a kvalitu sociální péče, dopravní napojení na silniční st a bezpečnost. Všechny 

zmíněné možnosti nezískaly žádnou odpověď.  
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Struktura odpovědí podle věku respondentů: 

 Odpovědi respondentů strukturované podle jejich věku nevykazují výrazné odlišnosti ve 

vnímaných negativech spojených s životem v mikroregionu. Všemi skupinami (vyjma 

nejstarší) je silně negativně vnímána kategorie z oblasti trhu práce, množství pracovních 

příležitostí, u které se podíly uvedených odpovědí pohybují mezi 25 a 42 %. Respondenti 

starší 61 let označili za největší negativum života v mikroregionu kategorii dostupnost 

pozemků pro výstavbu a bydlení (25 %).  

 Mírná roztříštěnost panuje u druhé kategorie s nejvyšším podílem uvedených odpovědí. 

Shoda panuje mezi skupinou respondentů ve věku 41 – 50 let, 51 – 60 let a starší 61 let, 

kteří označili kategorii obslužnost hromadnou dopravou (podíl se pohybuje v rozmezí 11 

a 15 %). Respondenti ve věku 41 – 50 veřejnou dopravu považují taktéž za velice 

problematickou (10 %), nicméně vyšší podíl odpovědí získala kategorie příležitosti 

k podnikání (12 %). Příležitosti k podnikání jsou i pro nejstarší obyvatele mikroregionu 

problémové, taktéž se umístily na druhé příčce. Dotazovaní ve věku 18 – 30 let vnímají 

negativně zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu (17 % uvedených odpovědí) a 

dostupnost a kvalitu zdravotní péče (13 %). 

 Ve struktuře odpovědí dle věku se nejvíce vymyká skupina starších 61 let. Ti považují 

kategorie množství pracovních příležitostí, příležitosti k podnikání, nabídka aktivit pro 

trávení volného času, dostupnost a kvalita obchodů a služeb, obslužnost hromadnou 

dopravou a odchod obyvatel z regionu za srovnatelně problémové a podíl uvedených 

odpovědí se u všech pohybuje okolo 13 %. Ostatní kategorie (vyjma největšího negativa 

– dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení) nezískaly žádnou odpověď. Je nutné 

podotknout, že se jedná o odpovědi od čtyř respondentů v této skupině, díky čemuž má 

každá jejich odpověď velmi silnou roli. 

Struktura odpovědí podle nejvyššího dosaženého vzdělání respondentů: 

 Podle odpovědí respondentů strukturovaných podle jejich nejvyššího dosaženého 

vzdělání je nezávažnějším problémem u všech skupin dotazovaných oblast 

zaměstnanosti a trhu práce, přesněji řečeno množství pracovních příležitostí. Právě tato 

kategorie se umístila na první pozici jako nejčastěji uváděná kategorie s negativními 

dopady na život v mikroregionu. Nejvyšší míru nespokojenosti dosahují respondenti 

vyučení bez maturity, podíl uvedených odpovědí se pohybuje okolo 37 %. Respondenti 

se středoškolským vzděláním s maturitou dosahují 32% podílu a obyvatelé s vyšším 

odborným a vysokoškolským vzděláním 23 %.  

 Obslužnost hromadnou dopravou je pro většinu skupin taktéž problémovou záležitostí 

v mikroregionu, respondenti vyučení bez maturity a se středoškolským vzděláním 

s maturitou ji označili za druhé největší negativum. Obyvatelés vyšším odborným a 

vysokoškolským vzděláním považují za závažný problém zájem lidí o spolupráci a rozvoj 

regionu. 

 Nepatrné odlišnosti nalezneme u kategorií, které jednotlivé skupiny respondentů 

nepovažují za negativní stránky života v mikroregionu. Například respondentivyučení 

neuvedli ani jednu odpověď u kategorie sportovní infrastruktura, dostupnost a kvalita 

základní škol, veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování, dopravní 
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napojení na silniční síť, životní prostředí a čistota obcí v regionu a spolkový život 

v regionu.  

Struktura odpovědí podle socioekonomického statusu respondentů: 

 Mezi všemi odpověďmi strukturovanými dle socioekonomického statusu respondentů je 

shodně nejhůře vnímána kategorie množství pracovních příležitostí. Podíl získaných 

odpovědí u této možnosti se v jednotlivých skupinách dotazovaných obyvatel pohybuje 

mezi 18 a 100 %. 

 Mezi velká negativa spojená s životem v mikroregionu skupina respondentů 

zaměstnaných na plný nebo částečný úvazek zařadila kategorie obslužnost hromadnou 

dopravou (12 %) a zájem lidí o spolupráci a rozvoj regionu (9 %). Naopak kategorie, které 

nejsou vnímány jako problémové, jsou okolí, vzhled, historie a tradice regionu, veřejná 

správa a možnost účasti na veřejném rozhodování a spolkový život v regionu, žádný 

z respondentů neuvedl jedinou odpověď. 

 Je patrné, že respondenti nezaměstnaní, v důchodu, v domácnosti a na 

mateřské/rodičovské dovolené a s neuvedeným statusem vykazují nejvyšší míru 

odlišnosti ve srovnání s ostatními skupinami respondentů. Tento fakt je způsoben 

především nižším počtem zastoupení těchto kategorií, což ve výsledku způsobí, že každá 

odpověď daného respondenta má velmi silnou roli (získá relativně velký podíl na 

uvedených odpovědích). 
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Graf 8: Hodnocení otázky č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu 
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3.3 Jak hodnotíte situaci u následujících kategorií?  

U této otázky se respondenti vyjadřovali k jednotlivým kategoriím na škále výborná, dobrá, 

průměrná, podprůměrná, nedostatečná (špatná) a nedokáži se vyjádřit.  Při hodnocení 

jednotlivých oblastí nabízíme vždy přehledovou kategorií s absolutními údaji o odpovědích 

respondentů. Uváděná procenta ve slovním hodnocení pak odpovídají podílům jednotlivých 

kategorií včetně odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřit (tedy na odpovědích celkem). Následující 

reprezentace dat v pruhových grafech ovšem již vyjadřuje podíly jednotlivých odpovědí 

očištěné o možnost nevím, nedokáži se vyjádřit, pro lepší vizuální orientaci v hodnocení.  

Uvedená vyhodnocení se vždy týkají celého vzorku respondentů, pouze u vybraných kategorií, 

kde očekáváme korelaci mezi zjištěným výsledkem a profilem respondentů, využíváme i rozlišení 

respondentů podle věku, pohlaví či jiných atributů. 

U slovního hodnocení považujeme za „kladné“ či „pozitivní“ hodnocení respondentů odpověďmi 

výborná či dobrá, naopak za negativní či záporné hodnocení odpovědi podprůměrná či 

nedostatečná. 

3A Doprava a technická infrastruktura 

K hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti Dopravy a technické infrastruktury se vyjádřilo 

celkem 68 – 71 respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 1). Nejvíce 

dotazovaných obyvatel Mikroregionu Třešťsko se nedokázalo vyjádřit ke kategoriím dopravní 

napojení na silniční síť a stav technické infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu, kdy 

kategorii nevím, nedokáži se vyjádřitzvolil jeden respondent.  

Tabulka 1: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je dostupnost internetu, jako výbornou nebo dobrou ji ohodnotilo 
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technické infrastruktury v obcích regionu, stav technické infrastruktury – zásobování vodou 
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Kvalita místních komunikací a silnic 0 0,0 15 21,4 41 58,6 11 15,7 3 4,3 0 0,0 70 

Dopravní napojení na silniční síť 4 5,8 41 59,4 18 26,1 3 4,3 2 2,9 1 1,4 69 

Obslužnost hromadnou dopravou 5 7,0 22 31,0 22 31,0 13 18,3 9 12,7 0 0,0 71 

Stav technické infrastruktury – odkanalizování a 
čištění odpadních vod v obcích regionu 

6 8,6 37 52,9 21 30,0 5 7,1 1 1,4 0 0,0 70 

Stav technické infrastruktury – zásobování 
vodou v obcích regionu 

20 28,6 37 52,9 9 12,9 1 1,4 2 2,9 1 1,4 70 

Dostupnost internetu 17 25,0 42 61,8 7 10,3 2 2,9 0 0,0 0 0,0 68 
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technické infrastruktury – odkanalizování a čistění odpadních vod v obcích regionu pozitivně 

vnímá 61 % dotazovaných obyvatel. 

Nejhůře hodnocené kategorie jsou dle respondentů spjaty s dopravou a dopravní 

infrastrukturou v mikroregionu. Přibližně 31 % dotazovaných považuje obslužnost hromadnou 

dopravou v jednotlivých obcích regionu za nedostatečnou a 31 % za průměrnou. Kvalitu a stav 

místních komunikací a silnic hodnotilo celkem 20 % obyvatel jako negativní a přibližně 59 % jako 

průměrnou. Negativní hodnocení veřejné hromadné dopravy do velké míry koresponduje 

s uváděnými odpověďmi u otázky č. 2, kdy respondenti považovali právě kategorii (obslužnost 

hromadnou dopravou) za jeden z nejzávažnějších problémů života v Mikroregionu Třešťsko. Na 

druhou stranu je nutné podotknout, že i přes relativně velké negativní hodnocení v obou 

kategoriích převažuje hodnocení kladné.  

Graf 9: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura očištěné o 

odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 

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

Kvalita místních komunikací a silnic

Dopravní napojení na silniční síť

Obslužnost hromadnou dopravou

Stav technické infrastruktury – odkanalizování a čištění 
odpadních vod v obcích regionu

Stav technické infrastruktury – zásobování vodou v 
obcích regionu

Dostupnost internetu

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

 

3B Občanská vybavenost 

K hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti Občanské vybavenosti se vyjádřilo celkem 69 – 70 

respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 2). 

Tabulka 2: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 2 2,9 42 60,0 22 31,4 4 5,7 0 0,0 0 0,0 70 

Kvalita zdravotní péče 2 2,9 23 32,9 39 55,7 4 5,7 2 2,9 0 0,0 70 

Dostupnost sociální péče 1 1,4 26 37,1 24 34,3 3 4,3 0 0,0 16 22,9 70 

Kvalita sociální péče 1 1,4 21 30,0 27 38,6 1 1,4 0 0,0 20 28,6 70 



 

111 
 

  

1
 v

ýb
o

rn
á 

2
 d

o
b

rá
 

3
 p

rů
m

ě
rn

á 

4
 p

o
d

p
rů

m
ě

rn
á

 

5
 n

e
d

o
st

at
e

čn
á,

 

šp
at

n
á 

n
e

ví
m

, n
e

d
o

ká
ži

 s
e

 

vy
já

d
ři

t 

ce
lk

e
m

 o
d

p
o

vě
d

í 

  

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

ab
s.

 

%
 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 
předškolního vzdělání dětí 

1 1,4 21 30,4 20 29,0 11 15,9 6 8,7 10 14,5 69 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 
základního vzdělání 

8 11,6 34 49,3 15 21,7 0 0,0 2 2,9 10 14,5 69 

Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s 
dětmi 

3 4,3 25 35,7 28 40,0 5 7,1 2 2,9 7 10,0 70 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti 7 10,0 24 34,3 23 32,9 6 8,6 2 2,9 8 11,4 70 

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé 4 5,7 20 28,6 30 42,9 10 14,3 2 2,9 4 5,7 70 

Kvalita sportovních zařízení 5 7,2 29 42,0 23 33,3 3 4,3 3 4,3 6 8,7 69 

Nabídka dětských hřišť 7 10,0 36 51,4 19 27,1 4 5,7 0 0,0 4 5,7 70 

Nabídka kulturního vyžití 4 5,8 26 37,7 25 36,2 10 14,5 3 4,3 1 1,4 69 

Dostupnost obchodů 5 7,1 31 44,3 29 41,4 3 4,3 1 1,4 1 1,4 70 

Dostupnost služeb 1 1,4 19 27,5 37 53,6 7 10,1 3 4,3 2 2,9 69 

 

Zdravotní péčeje v Mikroregionu Třešťsko hodnocena relativně pozitivně. Dostupnost zdravotní 

péče je kategorií s absolutně nejvyšším podílem kladného hodnocení, přibližně 63 % 

respondentů zvolilo možnost výborná nebo dobrá a pouhých 6 % ji označilo za negativní. 

Hodnocení kvality zdravotní péče je odlišné. Můžeme pozorovat pokles podílů kladného 

hodnocení, který je oproti dostupnosti více než třetinový, a naopak nárůst podílů hodnocení 

průměrná a negativního hodnocení. Přibližně 36 % respondentů zvolilo některou z pozitivních 

možností, 56 % dotazovaných kvalitu zdravotní péče v mikroregionu vnímá jako průměrnou a 

přibližně 9 % jako nevyhovující.   

Názory respondentů na dostupnost zdravotní péče v mikroregionu se podle věku dotazovaných 

odlišují (viz graf 10). Absolutně nejvyšší míru spokojenosti vykazuje skupina respondentů starších 

61 let, 100% podíl hodnocení dobrá. Dotazovaní mezi 51. a 60. rokem jsou skupinou s nejvyšší 

mírou hodnocení výborná (7 %). Naopak nejvíce nespokojeni s dostupností zdravotní péče jsou 

obyvatelé ve věku 41 – 50, u kterých se podíl odpovědí podprůměrná a nedostatečná pohybuje 

přibližně okolo 11 %. Za problematickou oblast v mikroregionu ji vnímají i respondenti ve věku 

31 – 40 let. 
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Graf 10: Hodnocení kategorie dostupnost zdravotní péče podle věku respondenta očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 

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

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

 

Na opačném konci hodnocení se ocitla kategorie kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 

předškolního vzdělávání, kterou jako podprůměrnou a špatnou hodnotilo celkem 25 % 

respondentů, za průměrnou ji označilo 29 % dotazovaných. I přes relativně velký podíl 

negativního hodnocení stále převažuje pozitivní vnímání této kategorie v mikroregionu.  Jak je 

z grafu 11 patrné, skupina obyvatel ve věku 51 - 60 let vnímá tuto oblast absolutně nejhůře, 

celkem 33 % respondentů považuje předškolní vzdělávání za nevyhovující (tatáž skupina 

dotazovaných obyvatel zároveň dosahuje nejvyšší podílu hodnocení nedostatečná/špatná). 

Nejlépe je tato kategorie vnímána skupinou respondentů starších 61 let, podíl kladných 

odpovědí dosahuje dvou třetin a zároveň tito respondenti předškolní vzdělávání neoznačili 

žádnou z negativních hodnocení (podíl odpovědí podprůměrná nebo nedostatečná/špatná je 

0 %).  

Graf 11: Hodnocení kategorie kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) předškolního vzdělání podle věku 

respondenta očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 

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

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

 

Sociální služby v Mikroregionu Třešťsko (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nejvyšším 

podílem dotazovaných obyvatel, kteří tyto služby nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (20) 
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se nedokázalo vyjádřit k oblasti kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 29 % dotazovaných 

obyvatel. Důvod takto vysokého podílu odpovědí nevím nedokáži se vyjádřit je pravděpodobně 

způsoben chybějící zkušeností s tímto typem služeb. Totéž platí i pro dotazování se na názor o 

dostupnosti sociálních služeb, kde se podíl odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřitpohyboval okolo 

23 %. Pokud se podíváme na data od respondentů, kteří se k této kategorii vyjádřili, jsou sociální 

služby v mikroregionu vnímány průměrně až nadprůměrně. Přibližně 44 % dotazovaných 

hodnotilo kladně a 54 % průměrně kvalitu sociálních služeb, dostupnost sociálních služeb 

hodnotilo jako průměrnou 44 % respondentů a kladně 50 %.  

Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 
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vzdělání
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Kvalita sportovních zařízení
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1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná

 

3C Kvalita životného prostředí 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 66 – 

71 respondentů (viz tabulka 3). Nejvíce dotazovaných obyvatel mikroregionu se nedokázalo 

vyjádřit ke kategorii týkající se možnosti likvidace odpadu, z celkových 70 respondentů zvolili 

možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 3 z nich (6 %). 
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Dle výsledku z grafu 13 je zřejmé, že životní prostředí v Mikroregionu Třešťsko je respondenty 

vnímáno velice pozitivně. V žádném z případů hodnocení jednotlivých kategorií nedošlo k situaci, 

kdy by negativní hodnocení převážilo nad pozitivním. Naopak u všech kategorií je patrná 

převaha kladných názorů, u všech možností se podíl pozitivně hodnocených respondentů 

pohybuje nad 75 %. Tento fakt koresponduje s výsledky hodnocení pozitiv spojených s životem 

v mikroregionu v otázce 1, kdy oblast životního prostředí a zázemí regionu byla vnímána jako 

kladná deviza mikroregionu a v hodnocení respondentů se umisťovala na předních příčkách. 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Čistota ovzduší 19 27,5 44 63,8 5 7,2 1 1,4 0 0,0 0 0,0 69 

Údržba a čistota veřejných prostranství 7 10,6 42 63,6 16 24,2 1 1,5 0 0,0 0 0,0 66 

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

19 26,8 39 54,9 12 16,9 1 1,4 0 0,0 0 0,0 71 

Možnost likvidace odpadu 11 15,7 43 61,4 9 12,9 3 4,3 1 1,4 3 4,3 70 

 

Nejvíce oceňovanou kategorií je čistota ovzduší v mikroregionu, kdy 91 % respondentů zvolilo 

pozitivní hodnocení. Čistota a údržba veřejných prostranství je v mikroregionu vnímána velmi 

kladně, přibližně jen jedna čtvrtina respondentů nezvolila pozitivní hodnocení (podíl kladně 

hodnotících respondentů se pohybuje okolo 75 %). Naopak možnost likvidace odpadu je podle 

dotazovaných obyvatel kategorií s nejvyšším podílem negativních odpovědí (nedostatečná nebo 

podprůměrná zvolilo 6 % respondentů), nicméně se jedná o pouhý zlomek respondentů, 

převážná většina (77 %) dotazovaných tuto kategorii hodnotila kladně. 

Graf 13: 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
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3D Bydlení a zaměstnanost 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Bydlení a zaměstnanosti se vyjádřilo celkem 69 – 

70 respondentů (viz tabulka 4). Nejvíce dotazovaných obyvatel mikroregionu se nedokázalo 

vyjádřit ke kategorii nabídka příležitostí pro podnikání, z celkových 69 respondentů zvolilo 

možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 20 z nich (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 3D se 

respondenti k těmto kategoriím vyjadřovali velice kriticky.  

Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a 
bydlení 

4 5,8 16 23,2 21 30,4 14 20,3 5 7,2 9 13,0 69 

Nabídka pracovních příležitosti 0 0,0 0 0,0 16 22,9 31 44,3 19 27,1 4 5,7 70 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 0,0 3 4,3 21 30,4 19 27,5 6 8,7 20 29,0 69 

 

Nabídku pracovních příležitostí hodnotilo celkem 71 % dotazovaných negativně (44 % 

respondentů zvolilo možnost podprůměrná a 27 % nedostatečná/špatná). Žádný z dotazovaných 

obyvatel neohodnotil tuto kategorii kladně. Nabídku příležitostí k podnikání hodnotilo 36 % 

respondentů jako nevyhovující, přibližně třetina dotázaných jako průměrnou a pouhá 4 % 

některou z pozitivních kategorií.  

Odpovědi strukturované podle věku respondentů prozrazují nepatrné odlišnosti v hodnocení 

nabídky pracovních příležitostí, nicméně je zřejmé, že u všech skupin respondentů značně 

převažuje hodnocení negativní (podíl uvedených odpovědí je u všech skupin obyvatel vyšší než 

50 %). Absolutně nejhůře je situace na trhu práce vnímána respondenty ve věku 41 – 50 let, kdy 

podíl negativního hodnocení dosahuje 100 %. Relativně velkého podílu zastoupení odpovědí 

s hodnocení nabídky pracovních příležitostí jako průměrné kategorie je dosaženo u skupiny 

obyvatel ve věku 18 – 30 a 61 a více let. Žádný ze 70 respondentů neuvedl kladné hodnocení 

v kategorii nabídka pracovních příležitostí.  
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Graf 14: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 

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

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

 

Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení je oblastí v Mikroregionu Třešťsko s relativně 

kladným hodnocením. Přibližně 29 % respondentů zvolilo možnost výborná nebo dobrá a 30 % 

dotazovaných ji označilo za průměrnou. Odpovědi strukturované podle věku respondentů nám 

prozrazují odlišnosti mezi jednotlivými skupinami obyvatel. U části skupin obyvatel je patrná 

převaha pozitivního hodnocení nad negativním, u jiných věkových kategorií dochází k opačné 

situaci. U věkové kategorie 18 – 30 let je patrná značná rozkolísanost názorů na dostupnost 

pozemků pro výstavbu a bydlení. Tito obyvatelé dosahují absolutně nejvyšší míry spokojenosti, 

pozitivní hodnocení dosahuje 38 %, zároveň se jedná o věkovou skupinu s nejvyšší mírou 

nespokojenosti (podíl uvedených negativních odpovědí se pohybuje okolo 40 %).  

Graf 15: Hodnocení kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení podle věku respondentů očištěné o 

odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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61 let a více

1 výborná 2 dobrá 3 průměrná 4 podprůměrná 5 nedostatečná, špatná
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Graf 16: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 

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

Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení

Nabídka pracovních příležitosti

Nabídka příležitostí pro podnikání

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

 

3E Ostatní 

K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 68 - 71 respondentů 

(viz tabulka 5). Nejvíce dotazovaných obyvatel mikroregionu se nedokázalo vyjádřit ke kategorii 

týkající se možnosti účasti na rozvoji regionu, z celkových 70 respondentů zvolilo možnost nevím, 

nedokáži se vyjádřit 14 z nich (20 %). 

Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 
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Infrastruktura pro turisty a návštěvníky 
regionu 

3 4,4 33 48,5 24 35,3 3 4,4 1 1,5 4 5,9 68 

Bezpečnost 6 8,6 53 75,7 10 14,3 0 0,0 1 1,4 0 0,0 70 

Informovanost o dění v regionu, poskytování 
informací 

6 8,6 41 58,6 18 25,7 4 5,7 0 0,0 1 1,4 70 

Možnost účasti na rozvoji regionu 3 4,3 20 28,6 27 38,6 6 8,6 0 0,0 14 20,0 70 

Zájem lidí o život v regionu 1 1,4 15 21,1 27 38,0 14 19,7 1 1,4 13 18,3 71 

 

Z grafu 18 je patrné, že u všech kategorií nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním, 

naopak u většiny z nich dosahuje kladné hodnocení více než třetinového podílu. Nejvíce 

dotazovaných je spokojeno s bezpečností v regionu, celkem 84 % respondentů hodnotí tuto 

kategorii jako pozitivní a pouhá 2 % vnímají bezpečnost negativně. Tento výsledek koresponduje 

s vyhodnocením otázky č. 1, tedy s hodnocenými přednostmi života v Mikroregionu Třešťsko, 

kdy bezpečnost v regionu byla velice často označována jako kladná stránka života v regionu. Z 

hlediska odpovědí dle věku respondentů je patrná převaha pozitivního hodnocení u všech 

věkových skupin. U respondentů ve věku 18 – 30 let a 61 a více let dosahuje bezpečnost 100% 

kladného hodnocení. Absolutně nejvyššího podílu hodnocení výborná je dosaženo u 

respondentů ve věku 41 – 50, celkem 11 % dotazovaných zvolilo toto hodnocení. Naopak 
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jedinou skupinou respondentů, která udělila bezpečnosti negativní hodnocení, jsou obyvatelé ve 

věku 51 – 60 let, celkem 7 % dotazovanýchhodnotilo jako nedostatečná/špatná.  

Graf 17: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 - 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let

61 let a více

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

 

Zájem lidí o život v regionu je kategorií s nejvyšším podílem negativního hodnocení. Přibližně 

21 % respondentů zvolilo hodnocení podprůměrná nebo špatná, možnost průměrná zvolilo 

celkem 38 % dotazovaných. Struktura odpovědí podle věku respondentů prozrazuje relativně 

velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel. Respondenti ve věku 51 – 60 let považují 

tuto kategorii za jednu z nejhorších, podíl negativního hodnocení se pohybuje okolo 27 % (20 % 

zvolilo možnost podprůměrná a 7 % nedostatečná/špatná). Naopak věková kategorie 18 – 30 let 

je skupinou respondentů, která dosahuje nejvyšší míry spokojenosti a zároveň podíl hodnocení 

výborná dosahuje nejvyššího podílu (možnost výborná zvolilo celkem 10 % a dobrá 20 %). 

Graf 18: Hodnocení kategorie zájem lidí o život v regionu podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 

nedokáži se vyjádřit 
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Velmi pozitivně je vnímána i informovanost o dění v regionu a poskytování informací, kladné 

hodnocení se pohybuje okolo 67 % a pouhých 6 % zvolilo některou z negativních možností. 

Infrastruktura pro turisty a návštěvníky regionu je kategorií s více než 50% podílem kladných 

hodnocení, přibližně 35 % respondentů hodnotilo tuto kategorii jako průměrnou a pouhých 6 % 

zvolilo negativní hodnocení.  



 

119 
 

Graf 19: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 

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

Infrastruktura pro turisty a
návštěvníky regionu

Bezpečnost

Informovanost o dění v regionu,

poskytování informací

Možnost účasti na rozvoji
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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 a pokud dotazovaní 

pravidelně cestovali mimo své bydliště, z níže vypsaných dopravních prostředků vybrali ten, 

který nejčastěji do místa zaměstnání a školy využívají: 

 Hromadnou autobusovou dopravou 

 Dálkovým autobusovým spojem 

 Vlakem 

 Osobním automobilem 

 Na kole 

 Pěšky 

 Jinak……………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 71 respodentů. Z grafu 20 je patrné, že větší část 

dotazovaných obyvatel mikroregionuje zaměstnána nebo studuje mimo místo svého bydliště. 

Přibližně 69 % respondentů pravidelně cestuje za prací či vzděláním do jiné obce.  

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednoznačně 

osobní automobil, který využívá celkem 31 respondentů (44% podíl na všech vyjíždějících 

dotazovaných) a na druhém místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (14 %). 

Naopak nejméně využívaným prostředkem je vlak (uvedli 2 respondeti) a 3 dotazovaných do 

práce nebo školy mimo město pravidelně jezdí na kole.  
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Graf 20: Celkové hodnocení otázky č. 4 

31%

4%
14%

4%

44%

3% Nedojíždím

Dálkovým autobusovým spojem

Hromadnou autobusovou dopravou

Na kole

Osobním automobilem

Vlakem

 

3.5 Co konkrétně Vám ve Vašem regionu chybí nebo co by se mělo změnit 

k lepšímu? 

V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci v Mikroregionu Třešťsko, 

především uvést nedostatky nebo problémy, které by měly být řešeny. Na tuto otázku 

odpovědělo 24 dotazovaných obyvatel mikroregionu, kteří uvedli celkem 49 odpovědí. 

V průměru tak připadají 2 odpovědi na respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor 

přibližně 36 % dotazovaných, celkem 47 respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpoveď 

neuvedlo.  

Tabulka 6: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 

Odpovědi Četnost 

pracovní příležitosti 7 

sportovní vyžití 5 

obchody/služby 4 

trávení volného času 4 

veřejná hromadná doprava 4 

kultura 3 

lepší kvalita ovzduší a vody 3 

příležitosti k podnikání 3 

spolkový život a zájem obyvatel o veřejný život 3 

vzhled obcí v regionu 3 

dopravní infrastruktura 2 

bezpečnost 1 

dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 1 

nedostatečné finanční zajištění obcí 1 

oblast vzdělávání 1 

odliv obyvatel z mikroregionu 1 
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Odpovědi Četnost 

technické vybavení 1 

turismus  1 

veřejná správa 1 

 

Jak už v celém textu několikrát zaznělo, mikroregionem rezonuje problematika spojená 

s nedostatečným množstvím pracovních příležitostí. Celkově byla tato odpověď u otázky č. 5 

uvedena 7krát, jedná se tedy o nejčastěji uváděnou odpověď u této otázky. Největším 

problémem, který mají respodenti s nezaměstnaností spojený, je samozřejmě nedostatečný 

počet vhodných pracovních příležitostí a nedostatečný počet pracovních míst se zkrácenným 

úvazkem.  

V oblasti sportovního vyžití se vyskytlo celkem 5 odpovědí. Respondenti spatřují největší 

problém především v absenci koupaliště, případně krytého bazénu, a potřebné infrastruktury 

pro cyklisty a inline bruslaře, rádi by uvítali výstavbu nových drah a stezek v regionu.  

Dotazovaní dále uvádějí například nespokojenost s obchody a službami (je poukazováno na 

kvalitu místních obchodů a služeb a taktéž na nízkou specializaci), trávením volného času 

(především nedostatek dětskch hříšť a nízká nabídka aktivit pro děti a dospělé) a s veřejnou 

hromadnou dopravou (nekvalitní dopravní oblsuha obcí regionu během víkendů a státních 

svátků).  
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území Mikroregionu Třešťsko v průběhu měsíce 

sprna a září roku 2014, měli obyvatelé regionu možnost se vyjádřit k současnému stavu, včetně 

podání návrhů na jeho zlepšení. Celého dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 71 respondentů, 

kteří odpovídali na otázky týkající se jednotlivých aspektů života v mikroregionu. Struktura 

dotazovaných obyvatelodpovídala reprezentativnímu vzorku, který je nutný pro kvalitní 

zhodnocení celého šetření. Z výše zmiňovaných údajů o sociodemografických údajích 

dotazovaných je patrné, že jednotlivé podíly respondentů korespondují s demografickou 

strukturou obyvatel mikoregionu.  

Přednosti života v mikroregionu zkoumala otázka č.1, respondenti byli dotazováni v podobě 

výběru pozitiv, které shledávají na životě právě na území regionu. Pro většinu respondentů jsou 

největšími devizami okolí, vzhled, historii a tradice regionu (jedná se o 30 % uvedených 

odpovědí) a dále pak s 24% podílem se jedná o životní prostředí a čistota obcí regionu. Za další 

přednosti dotazovanívybrali bezpečnost (11% podíl), dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 

a dopravní napojení na silniční síť (shodně 4 % odpovědí). 

Otázka číslo 2 zkoumala opačnou stranu života v Mikroregionu Třešťsko, respondenti měli vybrat 

negativa, která spojují s životem v regionu. Největším problémem, podle reprezentativního 

vzorku dotazníkového šetření, je spojen s nezaměstnanostní a s pracovními příležitostmi, kdy 

celkem 31 % odpovědí získala právě možnost množství pracovních příležitostí a 7 % kategorie 

nabídka příležitostí pro podnikání. Dalším problém, který se negativně odráží v názorech 

obyvatel mikroregionu na život v něm, je především nedostatečná obslužnost hromadnou 

dopravou (11 %) a bezpečnost (se 7% podílem odpovědí). 

V další části dotazníkového šetření respondenti hodnotili současný stav jednotlivých oblastí 

mikroregionu, které byly setřízeny do větších sekcí (doprava a technická infrastruktura, občanská 

vybavenost, kvalita životního prostředí, bydlení a zaměstnanost, ostatní). 

V oblasti Dopravy a technické infrastruktury je nejpozitivněji vnímána kategorie dostupnost 

internetu, kterou 59 respondentů označilo za kladnou (odpovědi výborný a dobrý). V tomto 

případě se jednalo o spokojenost celkem 87 % dotazovaných. Další kladné hodnocení získala 

kategorie stav technické infrastruktury – zásobování vodou v obcích regionu s podílem 81 % 

pozitivních odpovědí. Naopak nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy 31 % 

respondentů označilo obslužnost hromadnou dopravou za nedostatečnou a téměř 20 % 

respondentů hodnotilo negativně kvalitu místních komunikací a silnic.  

V oblasti Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s dostupností zdravotní péče, 

pro kterou se vyslovilo celkem 63 % z nich, a s nabídkou dětských hřišť (61 %). V pozitivním 

smyslu byla hodnocena i kvalita a dostupnost sociální péče. Naopak nejméně spokjeni jsou 

respondenti s kvalitou a dostupností (dostatečným počtem míst) předškolního vzdělávání,  25 % 

respondentů hodnotilo tutokategoriijako negativní a 29 % jako průměrnou. Dostupnost obchodů 

a služeb jsou kategorie, které jsou hodnoceny průměrně až nadprůměrně, převažuje pozitivní 

hodnocení nad negativním, nicméně možnost průměrná dosahuje relativně velkého podílu. 
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Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech 

kategorií z této oblasti se spokojenost pohybuje nad 75 % mezi všemi respondenty. Nejvíce si 

dotazovaní cení čistoty ovzduší, 91% podíl odpovědí, a velice spokojeni jsou s možností separace 

odpadu (dostupností kontejnerů a míst na oddělneý sběr využitelných složek odpadů) s  82% 

podílem.  

V sekci Bydlení a zaměstnanost se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této 

oblasti vyskytují nejhůře hodnocené kategorie mikroregionu. Nabídku pracovních příležitostí 

negativně hodnotlilo celkem  71 % respondentů a zároveň žádný z respondentů tuto kategorii 

neohodnotil kladně. Negativně vnímána je i nabídka příležitostí pro podnikání (30 % dotázaných 

ohodnotilo jako průměrné a 36 % jako nevyhovující). Hodnocení dostupnosti pozemků pro 

výstavbu a bydlení je spíše průměrné až nadprůměrné,  29 % respondentů tuto kategorii 

považovala za pozitivní a téměř třetina ji ohodnotila jako průměrnou. 

V oblasti Ostatní byla hodnocena především bezpečnost, infrastruktura pro návštěvníky a turisty 

regionu a vztah občanů k regionu. Největší počet respondentů je spokojen s bezpečností 

v Mikroregionu Třešťsko (celkem 84 % ji označilo za výbornou nebo dobrou) a 67 % 

dotazovaných je spokojeno s informovaností o dění v regionu a poskytováním informací. Největší 

negativa jsou spatřována v kategorii zájem lidí o život v regionu (negativně se vyjádřilo celkem 

21 % respondentů).  

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelné dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním 

a případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně 31 % dotazovaných nepracuje 

nebo nestuduje mimo místo svého bydliště a z přibližně 69 % vyjíždějících jich nejvíce využívá 

osobní automobil (44 %) a hromadnou autobusovou dopravu (14 %) pro cesty mimo obec 

bydliště.  

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit, co mu v regionu schází, případně co by 

se mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo přibližně 36 % respodentů, tedy 24 obyvatel 

mikroregionu. Nejčastěji byla zastoupena problematika spojená s pracovními příležitostmi 

(7 odpovědí), především s nedostatečným počtem pracovních míst a neodstatečným počtem 

pozic se zkráceným úvazkem. Dále se v odpovědích vyskytovala problematika sportovního vyžití 

v mikroregionu (spojena především s vybudováním nových sportovišť), problematika spojená s 

obchody a službami (nespojenost s nízkou specializací prodejen a služeb), nedostatečná nabídka 

aktivit pro trávení volného času (včetně nízkého počtu dětských hřišť) a nespokojenost 

s obslužností veřejnou hromadnou dopravou (je poukazováno na nedostatečný počet spojů 

především o víkendech a státních svátcích). 
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SWOT ANALÝZA 
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SWOT analýza jako metoda analyticko-prezentační byla použita jednak pro systematické utřídění 

poznatků z analytickéfáze zpracování Strategie a také jako metoda konzultační pro vedení 

diskuse se zadavatelem o situaci a prioritách rozvoje mikroregionu. 

Výstupy jsou členěny do tří zastřešujících tematických oblastí, které svým obsahem do značné 

míry korespondují s následně definovanými rozvojovými cíli a strukturou navržených priorit 

rozvoje mikroregionu. 

4.1 SWOT Kvalita života (demografické trendy, veřejné služby, volnočasové vyžití) 

Silné stránky 

Trend nárůstu počtu obyvatel v mikroregionu 

Mikroregion je dlouhodobě migračně ziskový 

Věková struktura a index stáří obyvatelstva vykazuje lepší hodnoty než kraj a ČR 

Dostupnost specializovaných služeb díky blízkosti krajského města 

Zlepšování vzdělanostní struktury obyvatelstva – růst podílu obyvatel se SŠ vzděláním s maturitou a VŠ vzděláním 

Přítomnost polikliniky 

Relativní dostupnost zubní pohotovosti 

Relativně vysoký počet domů s pečovatelskou službou  

Přítomnost Centra pro rodinu a sociální péči Vysočina v Třešti  

Dostupné kapacity předškolního a základního vzdělávání – většina poskytovatelů není 100% vytížena  

Možnost základního vzdělávání i pro žáky se specifickými potřebami (ZŠ Hodice)  

Přítomnost základní umělecké školy  

Přítomnost poskytovatele středoškolského vzdělávání - Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (Třešť) 

Přítomnost Domu dětí a mládeže (Třešť) 

Organizace kulturních a sportovních akcí pro obyvatele obcí   

Přítomnost volnočasových a kulturních akcí s atraktivitou i pro cestovní ruch 

Přítomnost aktivních organizací spolkového života pořádajících akce pro různé cílové skupiny 

Bezpečnost vysoce ceněná obyvateli mikroregionu 

Vzhled, historie tradice regionu je významnou devizou ceněnou obyvateli mikroregionu 

 

Slabé stránky 

Kopírování trendu demografického stárnutí obyvatelstva ČR, ačkoliv zatím pomalejším tempem 

Počínající projevy migrace sociálně slabších občanů do obcí mikroregionu 

Neexistence legislativních nástrojů bránících přílivu sociálně slabého obyvatelstva 

Problematická nabídka obchodů a soukromých služeb v konkurenci blízkého krajského města 

Celkově horší vzdělanostní struktura obyvatelstva oproti kraji a ČR  

Dopravní obslužnost s ohledem na dostupnost vzdělávání a zdravotních služeb 

Sociální služby zaměřeny téměř výhradně na seniory  

Nedostatečná komunikace o nabídce volnočasových akcí pro obyvatele obcí (nedostatečné využití webových stránek 

obcí) 

Dostupnost pozemků pro rozvoj bydlení 

Obyvateli vnímaná nedostatečná možnost sportovního vyžití 
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Příležitosti 

Posílení migračních zisků mikroregionu využitím pozice „zázemí“ krajského města 

Růst rezidenční atraktivity mikroregionu 

Zvyšování dostupnosti obchodů a služeb v souvislosti s poptávkou rostoucího počtu obyvatel  

Rozšíření nabídky sociálních služeb 

Spolupráce obcí mikroregionu v propojování nabídky volnočasových aktivit 

Multifunkční využití kulturních domů a sportovních zařízení v obcích 

Propojení obcí díky hasičskému sportu  

Vytvoření  ORP Třešťsko – zeslabení závislosti obcí na krajském městě  

 

Hrozby 

Zrychlení projevů demografického stárnutí obyvatelstva 

Změna trendu vývoje počtu obyvatel mikroregionu (odchod mladého a vzdělaného obyvatelstva) 

Zhoršování sociálního statusu obyvatel obcí mikroregionu v souvislosti s přílivem sociálně slabšího obyvatelstva 

Pokračující centralizace státní správy a intenzifikace procesů „ruralizace“ mikroregionu 

Nedostatečné kapacity pro poskytování služeb zdravotnické a sociální péče (v souvislosti se stárnutím obyvatelstva) 

Vznik nadbytečných kapacit ve vzdělávacích zařízeních v souvislosti s očekávaným příchodem populačně slabších 

ročníků – zavírání či slučování škol 

Zánik obchodů a služeb díky nekonkurenceschopnosti vůči těmto poskytovaným v krajském městě  

Růst nezájmu obyvatel o komunitní život v obcích a mikroregionu 

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

 

4.2 SWOT Trh práce, podnikání a cestovní ruch 

Silné stránky 

Rostoucí trend počtu ekonomických subjektů, růst ekonomické aktivity 

Dlouhodobě podprůměrné charakteristiky nezaměstnanosti 

Zvyšování podílu ekonomických subjektů z progresivních oborů na struktuře ekonomických subjektů 

Blízkost krajského města jako centra zaměstnanosti a pracovních příležitostí 

Relativně vysoký počet podniků zaměstnávajících přes 100 lidí v přepočtu na počet obyvatel mikroregionu 

Nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů o práci oproti ČR 

Snižování podílu absolventů na počtu nezaměstnaných uchazečů o práci 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva s převládajícím podílem vyučených odpovídá nabídce pracovních míst na trhu 

práce 

Sepjetí města Třešť s tradicí betlemářství a betlémy 

Sepjetí Stonařova s pádem meteoritů  

Přítomnost hipotras a zařízení pro hipoturistiku  

Hustá síť cyklotras a naučných stezek 

Přítomnost nabídky ubytování i vyššího standardu, vč. wellness 

Nabídka stravovacích zařízení i v menších obcích mikroregionu 
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Silné stránky 

Expozice a muzea  

Možnost koupání v přírodních koupalištích sledovaných hygienickou stanicí  

Možnost běžeckého i sjezdového lyžování  

Přítomnost turistického informačního centra - Turistické informační centrum Třešť 

Velké množství památek a turistických atraktivit 

 

Slabé stránky 

Nadprůměrné podíly počtu ekonomických subjektů v priméru a sekundéru s nedostatečně rozvinutou výrobou s 

vysokou přidanou hodnotou 

Podprůměrný podíl zaměstnaných v progresivních odvětvích s vysokou přidanou hodnotou 

Nedostatečné kapacity pro aktivní podporu podnikání, zaměstnanosti a přilákání investic v mikroregionu 

Většina uchazečů o zaměstnání jsou vyučení lidé bez maturity   

Nízký počet pracovních příležitostí, zejména ve službách a progresivních oborech 

Záporné saldo dojížďky za prací u všech obcí mikroregionu s výjimkou obcí Kostelec a Hladov 

Počet pracovních příležitostí a příležitostí k podnikání je negativně hodnocen obyvateli mikroregionu jako jeho 

největší problém 

Nedostatečná koordinace a propojování nabídky cestovního ruchu v rámci mikroregionu 

Krátká průměrná doba pobytu návštěvníků 

Sezónnost návštěvnosti 

Absence umělých koupališť s chemicky upravenou vodou 

 

Příležitosti 

Zlepšování podnikatelského prostředí v České republice 

Oživení globálních trhů 

Využití nových spotřebitelských trendů podporujících konzumaci domácích zemědělských produktů  

Připravenost obcí využít příležitost pro umístění podnikatelských aktivit a investic (podnikatelská infrastruktura, 

připravenost a zasíťování brownfieldů a rozvojových pozemků, průmyslové zóny atd.) 

Změna legislativy a pravidel pro zadávání veřejných zakázek ve prospěch podpory využívání lokálních ekonomické 

základny a zdrojů 

Propojování profilu absolventů s potřebami trhu práce 

Posílení spolupráce místních škol a podnikatelského sektoru 

Diverzifikace a specializace v oblasti cestovního ruchu využitím rozmanité nabídky ubytovacích zařízení (od chatek pro 

školy v přírodě po luxusní ubytování v hotelu) 

Aktivizace existujícího potenciálu cestovního ruchu cílenou a efektivní propagací 

Zachycení a využití nových trendů v cestovním ruchu (geocashing, gastroturistika apod.) 

Propojování nabídky cestovního ruchu s okolními obcemi a regiony pro prodloužení doby pobytu návštěvníků a snížení 

vlivu sezónnosti 
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Hrozby 

Vlivy výkyvů globálního trhu na lokální ekonomiku a trh práce (finanční krize) 

Další prohlubování disproporce zaměstnanosti v terciéru a progresivních oborech s vysokou přidanou hodnotou oproti 

celorepublikovým hodnotám 

Vysoká závislost na nastavení společné zemědělské politiku EU a státních zemědělských dotacích  

Závislost na vývoji vnějšího legislativního a politického prostředí  

Sezónní zhoršování zaměstnanosti vzhledem k vysokému podílu zaměstnaných v zemědělství a stavebnictví v 

mikroregionu (a potenciálně také v cestovním ruchu) 

Nedostatek pracovní síly v obcích mikroregionu – nasávací efekt krajského města  

Ztráta kvalifikované pracovní síly migrací a odchodem do důchodu 

Absence Třešťska na „turistické mapě“ České republiky 

Silná konkurence okolních obcí a regionů v nabídce cestovního ruchu  

Nedostatek prostředků na údržbu a rekonstrukci movitých památek 

 

4.3 SWOT Technická infrastruktura, doprava a životní prostředí 

Silné stránky 

Kvalita životního prostředí je dobrá a vysoce ceněná obyvateli mikroregionu 

Koeficient ekologické stability ukazuje na vcelku vyváženou krajinu 

Existence významných lokalit chráněných území 

Poloha mikroregionu v blízkosti páteřní dálniční sítě České republiky 

Existující koncensus napříč územní hierarchií o podpoře železničního napojení – Memorandum o železniční dopravě  

Hustá síť infrastruktury pro cyklo a pěší dopravu 

Nadprůměrná technická vybavenost obcí mikroregionu (napojení na veřejný vodovod, plyn, kanalizace, elektrika a 

telekomunikace) 

Dostupnost signálu mobilních sítí a internetu v obcích (pro domácnosti, veřejné subjekty i ekonomických subjekty) 

Převažující pozitivní hodnocení možností likvidace odpadu a systému sběru tříděného odpadu v obcích 

 

Slabé stránky 

Místně zhoršená kvalita ovzduší v souvislosti s intenzivní automobilovou (kamionovou) dopravou 

Snižování obslužnosti obcí veřejnou dopravou a růst intenzit individuální automobilové dopravy 

Nedostatečná kvalita silničních komunikací v mikroregionu 

Potřeba investic do udržení a zlepšení železničního napojení mikroregionu 

Špatná dopravní obslužnost obcí mikroregionu s výjimkou měst Třešť a Kostelec 

napojení obcí na systémy veřejné dopravy byla velmi negativně hodnocena obyvateli mikroregionu 

Nízký počet ČOV v mikroregionu – potřeba jejich dobudování 

U některých obcí a ústních částí nedostatečná kapacita a kvalita vodních zdrojů, potřeba hledat nové 

Vysoká finanční náročnost projektů týkajících se inženýrských sítí 
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Příležitosti 

Zvyšování retenční schopnosti krajiny v území aplikací vhodných agronomických postupů (zatravňování, technologie 

orby a jiných prací, budování mezí)  

Budování severo-jižního propojení s Rakouskem 

Vybudování integrovaného systému veřejné dopravy v Kraji Vysočina  

Rozvoj a diverzifikace služeb veřejné dopravy (autobusové, železniční) 

Rozšiřování alternativních typů dopravy (car-sharing, spolujízda apod.) 

Budování a rekonstrukce infrastruktury pro cyklodopravu 

Využití státní a evropské podpory pro budování inženýrských sítí 

Využití státní a evropské podpory snižován energetické náročnosti veřejné infrastruktury 

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

Spolupráce obcí mikroregionu v otázce nakládání s odpady 

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

 

Hrozby 

Zhoršování kvality podzemních i povrchových vod v důsledku nedostatečného či neexistujícího čistění odpadních vod v 

některých obcích či částech obcí 

Sezónní zhoršování kvality ovzduší v souvislosti s topnou sezónou (topení domácností levnými, neekologickými palivy) 

Intenzivní zemědělská výroba  - vyčerpání a degradace půdy 

Pokles obslužnosti území veřejnou dopravou a nárůst podílu obyvatel na ní závislých (v souvislosti s demografickým 

trendem stárnutí obyvatelstva) 

Růst intenzity automobilové dopravy se všemi důsledky (bezpečnost, kvalita životního prostředí, náročnost na 

infrastrukturu pro dopravu v klidu, opotřebování a životnost komunikací, atd.) 

Zastarávání inženýrských sítí a potřeba investic do jejich modernizace a rekonstrukce 

Nedostatečné zdroje financování budování a údržby inženýrských sítí 

Vysoká administrativní náročnost projektů kofinancovaných z dotací 

Snižování rezidenční a podnikatelské atraktivity mikroregionu v důsledku nedostatečné technické infrastruktury 
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STRATEGIE ROZVOJE – NÁVRHOVÁ ČÁST 
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1 Východiska formulace Strategie 
 

Východiskem pro uvažování o Strategii rozvoje Mikroregionu Třešťsko je samotná funkce 

mikroregionu jako sdružení jednotlivých obcí a tedy pozice ze které může být rozvoj 

mikroregionu iniciován a podporován. Zásadní funkce mikroregionu v jeho řízeném rozvoji jsou: 

Komunikační a koordinační – mikroregion se skládá z 18 obcí, jejichž rozpočty jsou v zásadě 

limitované. Komunikační platforma je vhodným nástrojem pro sdílení informací a vzájemnou 

koordinaci činností s cílem maximálně využít silné stránky a příležitosti jednotlivých obcí 

mikroregionu. 

Iniciační – díky dobré informovanosti o území a znalosti potřeb může mikroregion iniciovat 

potřebné aktivity a projekty a je-li to možné, podílet se na jejich vzniku a realizaci. 

Motivační – mikroregion může být zprostředkovatele podpory a pomocí příspěvků motivovat 

ostatní subjekty k realizaci konkrétních podporovaných aktivit a projektů. 

Kontrolní – z pohledu nezávislého subjektu může mikroregion působit jako poskytovatel zpětné 

vazby a včas indikovat případné střety zájmů nekoordinovaných rozvojových činností. 

Konzultační a informační – data na mikroregionální úrovni mohou být cenná zejména pro 

podnikatele a rozvoj jejich činností a trhů. K této funkci náleží také zpracování této strategie, jež 

dostupnou formou shrnuje základní data o území a následně stanovuje cíle, priority a aktivity 

rozvoje mikroregionu. 

Reprezentační – mikroregion může sloužit jako společná reprezentační platforma s cílem sdružit 

nabídku v mikroregionu tak, aby zde turisté strávili delší čas a byli dobře informováni o zdejší 

nabídce. 

Hodnotící a analytická – realizovaná opatření musí být objektivně hodnocena a analyzována s 

cílem shromáždit podklady pro další rozhodování, a informace, které mohou být poskytnuty 

třetím osobám. 

Všechny výše uvedené funkce již mikroregion plní. Z hlediska úspěchu strategie je však vhodné 

se zaměřit na fungování a vnímání mikroregionu jako platformy výše uvedených funkcí pro 

ostatní aktéry územního rozvoje (obce, podnikatele, neziskové organizace atd.). 

Z předchozích fází zpracování projektu Strategie rozvoje Mikroregionu Třešťsko, tedy ze sběru 

dat do analytického profilu, vyhodnocení dotazníkového šetření a zpracování SWOT analýzy 

vyplývají následující charakteristiky a poznatky, které jsou určujícími pro zacílení strategie 

rozvoje. 

 Poloha mikroregionu v blízkosti krajského města Jihlava 

 Poloha mikroregionu v blízkosti dálniční sítě České republiky 

 Průmyslová tradice v obcích mikroregionu 

 Vysoká intenzita zemědělské činnosti a podíl zaměstnaných v tomto odvětví 
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 Podprůměrná míra nezaměstnanosti 

 Stoupající trend počtu obyvatel 

 Blízkost turisticky atraktivních destinací 

 Intenzita komunitního života v obcích mikroregionu 

Z výše uvedených bodů je zřejmé, že východiskem pro uvažování o rozvoji mikroregionu je jeho 

poloha. Zejména poloha vůči krajskému městu Jihlava, které je relativně blízko. Obce 

Mikroregionu Třešťsko tak z části tvoří zázemí krajskému městu. Tento fakt lze nazírat z více 

úhlů. Jsou zde pozitivní efekty, jako je blízkost relativně velkého trhu práce, dostupnost 

specializovaných typů veřejných i soukromých služeb, dostupnost volnočasového vyžití a kultury. 

Všechna tato pozitiva hrají roli v atraktivitě mikroregionu jako rezidenčního zázemí města 

Jihlavy. Opačnou stranou mince je pak nasávací efekt města ve smyslu odlivu pracovních sil, 

vysoké konkurence v oblasti nabídky obchodů a služeb a generování proudů dojížďky za prací, 

vzděláním, službami, obchodem i zábavou. Mnoho soukromých i veřejných služeb tak nemá 

šanci udržet se v menších obcích, pokud se v jejich blízkosti nachází tak silné centrum, jakým je 

krajské město. 

Základní otázkou pro definování strategického cíle mikroregionu je tedy, zda ve svém rozvoji 

chce spíše využít blízkosti krajského města, nebo chce svůj rozvoj postavit na konkurenční 

strategii. Zcela legitimní přitom je také „zlatá střední cesta“, která v určitém směru využívá 

existujícího potenciálu, ale zároveň se aktivně snaží případná negativa obrátit ve svůj prospěch. 

Navrhovaná Strategie rozvoje Mikroregionu Třešťsko se ubírá právě tímto směrem. Pragmaticky 

vychází ze silných stránek mikroregionu, kam patří také blízkost krajského města a zároveň se 

snaží rozvíjet v oblastech, kde lze dosáhnou pozitivních výsledků při uplatnění principů 

komplementarity, spolupráce, synergie, či (ne)konkurence. 

Jak bylo uvedeno ve výčtu zásadních charakteristik mikroregionu, na Třešťsku dochází k nárůstu 

počtu obyvatel. To je jev v širším regionu spíše ojedinělý.  Lze usuzovat, že populačně ziskové 

obce navyšují svůj počet obyvatel díky suburbanizačním trendům vázaným na město Jihlavu. Je 

v zájmu rozvoje mikroregionu, aby byl tento trend dále posilován, protože rozvoj mikroregionu 

bez simultánního rozvoje v oblasti demografie je dlouhodobě neudržitelný. 

S nárůstem počtu obyvatel mikroregionu, kteří obvykle patří do skupiny pracujících, tak také 

roste kupní síla obyvatelstva. Zásadní je, kde jsou pak saturovány spotřebitelské potřeby 

obyvatel mikroregionu. Zde se dostává ke slovu negativní aspekt blízkosti krajského města a 

otázka, zda, do jaké míry a v jakých oblastech lze nabídce konkurovat a doplit ji a jakou roli 

v tomto ohledu může hrát mikroregion. V oblasti soukromého podnikání jsou aspirace a 

možnosti mikroregionu značně omezené. Podpora mikroregionu však může být směřována do 

nabídky volnočasových aktivit a s ní spojené infrastruktury. V této oblasti navíc vzniká synergický 

efekt, kdy investice nachází své využití nejen pro samotné obyvatele mikroregionu, ale zároveň 

také spoluvytváří a doplňují nabídku pro potenciální návštěvníky a tím podporují podnikání 

v oblasti cestovního ruchu. 

Pro podporu rezidenční funkce mikroregionu je stěžejní zajištění dobré úrovně vybavenosti 

technickou infrastrukturou, kam patří jak inženýrské sítě, tak kvalitní dopravní komunikace.  
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Dalším společným jmenovatelem obcí mikroregionu je relativně intenzivní zemědělská výroba a 

ve srovnání s průměrem České republiky více než dvojnásobný podíl pracujících v priméru. 

Přestože primární produkce se z hlediska podílu na domácím produktu nemůže rovnat 

se sekundérním a terciérním sektorem, stále zastává velmi strategickou pozici, o čemž svědčí i 

míra podpory, které se tomuto hospodářskému sektoru dostává. V rámci rozvoje Mikroregionu 

Třešťsko je také třeba uvažovat ve směru trvale udržitelného rozvoje zemědělství a lesnictví, 

venkovského stylu života, managementu krajiny a ochrany půdy a přírodních zdrojů. 
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2 Strategické cíle a vize rozvoje mikroregionu 
 

Na základě výše zmíněných úvah byly formulovány následující strategické cíle rozvoje 

mikroregionu 

Cíl 1 – nárůst počtu obyvatel a rozvoj rezidenční funkce 

Cíl 2 – růst intenzity podnikatelské aktivity v mikroregionu a podpora vzniku pracovních míst 

Cíl 3 – rozvoj možností volnočasového vyžití pro obyvatele a návštěvníky mikroregionu 

Strategická vize pak byla formulována v následujícím znění: 

 

VIZE:  

Populačně ziskový mikroregion s vysokou zaměstnaností, kvalitní technickou a dopravní 

infrastrukturou, čistým životním prostředím a s pestrým komunitním životem. Svébytný 

mikroregion, který poskytuje kvalitní rezidenční zázemí svým obyvatelům a láká návštěvníky 

k dlouhodobému pobytu. 
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3 Návrh strategie do úrovně priorit, opatřenía aktivit 
 

3.1 Priorita 1: Zajištění technické infrastruktury pro rozvoj rezidenční a podnikatelské 

aktivity 

 

Zacílení a základní logika priority  

Rozvinutá technická infrastruktura mikroregionu je základním předpokladem pro realizaci všech 

tří strategických rozvojových cílů. Opatření priority 1 zahrnují rozvoj inženýrských sítí, které jsou 

nezbytným předpokladem pro vytvoření kvalitního zázemí pro bydlení a podnikatelskou činnost. 

Jedná se zejména o napojení domů, bytů a podnikatelských objektů na vodohospodářské sítě, 

rozvody elektřiny plynu, dále také o napojení na telekomunikační sítě a internet. Další 

nepostradatelnou složkou technické infrastruktury jsou dopravní komunikace a 

napojenímikroregionu na dopravní sítě a jeho dostupnost. V rámci příslušných opatření tak 

mikroregion chce rozvíjet síť kvalitních silnic nižších i vyšších tříd, železniční dopravu, 

autobusovou dopravu, jejich vzájemnou propojenost a nabízet také dostatečné možnosti pro 

alternativní způsoby dopravy a pro bezmotorovou dopravu. 

S rozvojem technické infrastruktury pro bydlení také úzce souvisí nabídky rezidenčních 

rozvojových ploch a kvalitní nabídky bytového fondu v obcích mikroregionu. 

Opatření 1.1: Údržba a rozvoj inženýrských sítí 

Cíl opatření 

Cílem opatření je zlepšit současný stav inženýrských sítí a dobudování scházející technické infrastruktury 

v obcích mikroregionu ve prospěch zvýšení atraktivity lokality z pohledu residenční funkce a podpory 

rozvoje podnikatelských činností. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 1.1 je zacíleno na údržbu, obnovu a dobudování inženýrských sítí na území mikroregionu. 

Realizace opatření je nutná především z pohledu návaznosti inženýrských sítí na provoz všech ostatních 

aktivit v mikroregionu, včetně rozvoje bydlení a podnikání.   

Mimo rekonstrukci a budování technické infrastruktury z oblasti vodohospodářské a energetické je kladen 

důraz i na rozvoj inženýrských sítí poskytující datové služby. Ty jsou jednou z nutných podmínek pro rozvoj 

podnikání v mikroregionu, zároveň zvyšují atraktivitu lokality pro potenciální rezidenty formou vyššího 

standardu bydlení.   

Aktivity 

 Údržba a rozvoj vodohospodářských sítí 

 Obnova, rekonstrukce a budování nových vodních zdrojů 

 Údržba rozvoj energetických, telekomunikačních a ostatních inženýrských sítí 

 Nepojení obcí mikroregionu na zařízení pro čistění odpadních vod a jejich budování a 

modernizace 

 Rozvoj a napojení soukromých i veřejných subjektů na internetovou síť 
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Opatření 1.2: Údržba a rozvoj dopravních komunikací a napojení obcí na páteřní 

dopravní sítě 

Cíl opatření 

Cílem opatření je zlepšit napojení mikroregionu na silniční síť České republiky, údržba a rekonstrukce 

stávajících pozemních komunikací a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na území 

mikroregionu.  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Kvalitní dopravní infrastruktura dostupnost obcí a jejich napojení na páteřní dopravní sítě kraje a České 

republiky je základním předpokladem pro udržení a rozvoj atraktivity území mikroregionu pro obyvatele i 

podnikatele, kteří tak mohou využívat výhod plynoucích z lokalizace v blízkém zázemí krajského města.  

Opatření tak cílí nejen na rozvoj kvalitní a dostatečně kapacitní sítě silnic vyšších i nižších tříd, ale také na 

zvyšování bezpečnosti provozu a řešení bodových závad.   

Aktivity 

 Podpora rozvoje silniční sítě vyššího řád v regionu a modernizace nevyhovujících úseků silnic I., II. 

a III. třídy („měkké“ aktivity zaměřené především vůči vlastníkům infrastruktury – Kraj Vysočina, 

ŘSD) – s důrazem na odstraňování závad 

 Údržba a rekonstrukce stávajících místních komunikací  

 Budování nových místních komunikací 

 Podpora rozvoje severojižního propojení regionu a jeho napojení na Rakousko (silnice II/406) 

 Podpora dalších opatření na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
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Opatření 1.3: Rozvoj a údržba infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

Cíl opatření 

Cílem opatření je zabezpečit dostatečný rozvoj infrastruktury potřebné pro bezmotorovou dopravu ve 

formě budování nových cyklostezek a in-line stezek, údržba a rekonstrukce infrastruktury pro chodce 

v jednotlivých obcích mikroregionu a bezbariérovost jednotlivých druhů bezmotorové dopravy.  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Důraz na realizaci tohoto opatření je nutný především pro zvýšení kvality života místních obyvatel a 

zlepšení residenční funkce mikroregionu. Realizace opatření bude mít také pozitivní dopad na rozvoj 

bydlení, lokalita se stane atraktivnější pro potenciální residenty díky zvýšení komfortu bydlení ve formě 

zlepšení doprovodných aktivit. 

Realizace opatření 1.3 nezlepší kvalitu života jen místním občanům. Díky značnému potenciálu v oblasti 

cestovního ruchu, který mikroregion má, opatření přispěje ke zvýšení atraktivity lokality pro turisty a 

návštěvníky a umožní rozvoj doprovodných služeb navázaných na cestovní ruch.  

Aktivity 

 Rekonstrukce a budování cyklostezek a in-line stezek 

 Rekonstrukce a obnova mobiliáře cyklostezek a in-line stezek 

 Propojování sítě cyklostezek a cyklotras 

 Vytyčování nových cyklotras 

 Údržba a rekonstrukce stávajících chodníků s důrazem na bezbariérovost řešení 

 Budování nových chodníků s důrazem na bezbariérovost řešení 
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Opatření 1.4: Podpora dostupnosti mikroregionu veřejnou dopravou a rozvoj 

alternativních způsobů dopravy (mimo IAD) 

Cíl opatření 

Zlepšením kvality služeb veřejné dopravy zvýšit podíl obyvatel upřednostňujících veřejnou hromadnou 

dopravy a jiné alternativní způsoby dopravy před individuální automobilovou dopravou. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření má za cíl snížit podíl individuální automobilové dopravy na realizaci dojížďkových proudů a 

naopak zvýšit podíl veřejné dopravy a rozvoj alternativních způsobů dopravy. Tímto způsobem opatření 

cílí na zvyšování dostupnosti území mikroregionu pro rezidenty i nerezidenty, podporu podnikání 

v mikroregionu a v neposlední řadě také na ochranu životního prostředí a zvyšování bezpečnosti. 

Dobrá dostupnost veřejnou dopravu má také vliv na rozvoj cestovního ruchu,kdy návštěvníkům umožňuje 

širší výběr alternativ pro realizaci cest do regionu, výletů a pohybu mezi obcemi. 

Aktivity  

 Podpora zachování a rozvoje napojení regionu na železniční síť a investic do kvality železniční 

sítě 

 Podpora optimalizace systému veřejné dopravy v mikroregionu s ohledem na zajištění 

dostatečné kapacity a časové návaznosti spojů v relevantních časových úsecích 

 Podpora rozvoje a modernizace doprovodné infrastruktury veřejné dopravy (zastávky, stanice, 

čekárny, informační tabule, mobiliář atd.) 

 Podpora a rozvoj multimodality - propojování různých typů veřejné dopravy 

 Podpora dalších projektů na rozvoj alternativních typů dopravy 

 
 

Opatření 1.5: Příprava rozvojových ploch pro bydlení 

Cíl opatření 

Zajištění dostateční nabídky kvalitních ploch pro rozvoj rezidenční funkce v obcích mikroregionu 

Opatření ke vztahu ke strategickým cílům 

Jedním z definovaných strategických cílů rozvoje mikroregionu je zvyšování počtu obyvatel a rozvoj jeho 

rezidenční funkce. Pro úspěšné naplňování tohoto cíle je nezbytným předpokladem existence dostatečné 

kapacity a kvality rozvojových ploch bydlení a také zvyšování kvality stávajícího bytového fondu obcí a 

budování nových kapacit. Předpokladem nakování tohoto opatření je tedy dlouhodobý strategický přístup 

k delimitaci rozvojových ploch bydlení v územních plánech obcí, jejich zasíťování a také aktivní propagace 

pro realizaci jejich prodeje. 

Aktivity 

 Vyhledávání potenciálních ploch pro bydlení a jejich zanesení do územního plánu 

 Příprava napojení a napojování rozvojových ploch pro bydlení na technickou infrastrukturu 

 Aktivní vyhledávání a spolupráce s případným developerem 

 Modernizace stávajícího bytového fondu 
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3.2 Priorita 2: Trvale udržitelný hospodářský rozvoj 

 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 2 si klade za cíl podpořit podnikatelské aktivity mikroregionu. Tento cíl bere v potaz 

blízkost krajského města jako velkého potenciálu ve smyslu relativně velkého trhu práce, služeb 

a zboží. Obce mikroregionu tak mohou nabídnout zajímavé pozemky pro rozvoj podnikatelských 

aktivit, které jsou dostatečně blízko a dostupné ke krajskému centru, ale zároveň mohou 

konkurovat cenově nižšími náklady. 

Další oblastí podpory rozvoje podnikání v obcích, jakožto aktivity generující pracovní místa přímo 

v regionu, je podpora spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Jednak jde o podporu ve 

smyslu ulehčení administrativní zátěže kladené na podnikatelské subjekty v obcích, jednal pak o 

navázání přímé spolupráce v PPP (public-private partnership) projektech. Cílem opatření je 

vytvářet příjemné podnikatelské prostředí v obcích mikroregionu, které bude motivující pro 

rozvoj podnikatelské činnosti.  

Specificky se pak podpora v rámci priority 2 zaměřuje na rozvoj zemědělství a lesnictví, jakožto 

strategického hospodářského sektoru z hlediska trvalé udržitelnosti a managementu krajiny a na 

spolupráci v cestovním ruchu, ve kterém se mikroregion a jeho jednotlivé obce stávají 

strategickými partnery soukromých subjektů při rozvoji jejich podnikatelské činnosti. 
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Opatření 2.1: Zlepšení připravenosti a propagace rozvojových ploch pro podnikání 

Cíl opatření 

Zajištění dostatečného množství a kvality rozvojových ploch pro podnikání jakožto pobídkového faktoru 

pro příliv investicí 

Opatření ke vztahu ke strategickým cílům 

Cílem rozvoje mikroregionu je zajistit dostatečné množství pracovních míst pro obyvatele mikroregionu. 

Ačkoliv důležitý podíl nabídky pracovních míst je generován v krajském městě, obce mikroregionu mají 

ambici a potenciál pro přilákání nových podnikatelských subjektů a chtějí umožnit rozvoj stávajících firem. 

Proto je třeba zajistit dostupnost a dobrou připravenost rozvojových ploch pro podnikání, včetně řešení 

jejich napojení na inženýrské sítě a dopravní komunikace. Kromě nabídky ploch na „zelené louce“ je 

z hlediska dlouhodobého, trvale udržitelného rozvoje území strategické snažit se o znovuvyužití bývalých 

průmyslových a zemědělských areálů. V tomto ohledu je třeba systematicky pracovat na vyřešení často 

nejasných vlastnických práv k objektům a pozemkům brownfieldů a uvažovat nad nejvýhodnější koncepcí 

jejich budoucího využití. 

Ve spolupráci obcí mikroregionu se nabízí otázka podpory začínajících podnikatelů, ať již formou 

administrativní a konzultační podpory, či vznikem podporovaného fyzického zázemí pro rozvoj jejich 

činnosti.  

 

Aktivity 

 Aktivní nabídka rozvojových ploch pro podnikání potenciálním investorům 

 Společná koordinace a podpora rozvoje podnikatelské infrastruktury a rozvojových ploch pro 

podnikání s důrazem na lokality typu brownfield a další zanedbané plochy 

 Společná propagace regionu vůči potenciálním investorům a koncepční přístup k podpoře investic 

 Rozvoj infrastruktury na podporu začínajících podnikatelů (typu podnikatelského inkubátoru) 
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Opatření 2.2: Rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru 

Cíl opatření 

Podpora a rozvoj spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro zajištění dostupnosti veřejných služeb a 

infrastruktury nedosažitelných z rozpočtu obcí 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Zejména v oblasti veřejných služeb a veřejné infrastruktury je dlouhodobě podporován z úrovně státu a 

EU vznik takzvaných PPP (public-private partnership – partnerství veřejného a soukromého sektoru). 

V rámci PPP jsou subjekty veřejného sektoru partnerem a zákazníkem soukromého sektoru, od něhož 

nakupují služby. Soukromý sektor na své náklady zajistí veřejnou službu (infrastrukturu) a obce jako klienti 

platí pravidelné poplatky nebo vytvoří podmínky pro platby až do doby ukončení smluvního vztahu na 

principu PPP. V případě rozvoje Mikroregionu Třešťsko se přístup spolupráce veřejného a soukromého 

sektoru může uplatnit zejména v oblasti poskytování veřejných služeb, jako jsou sociální a zdravotní 

služby, vzdělávání, ale také v oblasti budování technické infrastruktury obcí. Tímto způsobem mohou obce 

nejen podpořit ekonomickou činnosti v regionu a vznik pracovních míst, ale zároveň také zlepšit 

dostupnost veřejných služeb a tedy zvýšit kvalitu života v mikroregionu. 

Aktivity 

 Rozvoj komunikace a spolupráce mezi veřejným sektorem a podnikateli v regionu 

 Podpora a iniciace projektů ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru 

 Podpora rozvoje sociálního podnikání v mikroregionu 

 Vznik a rozvoj platformy pro spolupráci veřejných subjektů s poskytovateli služeb a atraktivit 

cestovního ruchu 
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Opatření 2.3: Rozvoj trvale udržitelného zemědělství a lesnictví s přidanou hodnotou 

Cíl opatření 

Zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj zemědělské výroby a lesnictví jako strategického oboru 

hospodářského rozvoje, poskytovatele pracovních míst a managementu krajiny. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Trvale udržitelný rozvoj úzce souvisí s uváženým využíváním a obnovou základních zdrojů, jakými jsou 

produkty zemědělské výroby a lesnictví. Jakkoliv je ekonomický přínos zemědělství a lesnictví v dnešní 

době umenšován ve vztahu k průmyslové výrobě a zejména službám, význam zachování vlastní primérní 

produkce je stále nepopiratelně strategicky významnou záležitostí každého území. V Mikroregionu 

Třešťsko, stejně jako v celém Kraji Vysočina, lze navíc sledovat stále nadprůměrně vysokou zaměstnanost 

obyvatel v tomto sektoru a jeho rozvoj je tedy důležitý také z hlediska zachování a rozvoje pracovních 

míst. Opatření 2.3 tedy cílí na rozvoj zemědělské a lesnické výroby jakožto odvětví s potenciálem pro 

zaměstnávání obyvatelstva, zároveň jako důležité činnosti ve vztahu k managementu krajiny a ochraně 

životního prostředí a v neposlední řadě jako k odvětví, ve kterém jsou v posledních letech pozorovány 

tendence k produkci s vysokou přidanou hodnotou ve vztahu k poptávce (eko/bio produkty, domácí 

potraviny, preference well-fare chovu zvířat atd.) 

Aktivity 

 Podpora diverzifikace zemědělské a lesnické činnosti a udržitelného hospodaření v regionu 

 Podpora rozvoje návazné zpracovatelské činnosti 

 Podpora lokálních zemědělských producentů a uvádění jejich výrobků na trh, včetně vhodné 

doprovodné infrastruktury („farmářské“ trhy s lokálními produkty, propagace a prodej lokálních 

produktů v rámci turistické infrastruktury, atd.) 

 Rozvoj certifikace a propagace lokálních produktů 

 Podpora rozvoje agroturistiky a ekoagroturistiky 

 

Opatření 2.4: Podpora systému dalšího vzdělávání zaměstnanců a rekvalifikací 

Cíl opatření 

Zajistit podmínky pro rozvoj celoživotního vzdělávání a rekvalifikací pro slaďování nabídky a poptávky na 

regionálním trhu práce  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Vytvářením podmínek pro růst vzdělanosti zaměstnanců v mikroregionu a vytvoření efektivního systému 

rekvalifikačních kurzů reagujících na aktuální požadavky trhu práce mohou obce podpořit zaměstnanost 

v mikroregionu a také podpořit růst kvality poskytovaných služeb, jedná-li se o zaměstnance ze sektoru 

veřejných služeb. Opatření tak reaguje na cíl 2 strategie (vznik pracovních míst) a cílí na zajištění 

obsazenosti pracovních míst přednostně obyvateli mikroregionu. 

Aktivity 

 Podpora rozvoje systému celoživotního vzdělávání v mikroregionu 

 Rozvoj nabídky rekvalifikačních kurzů v návaznosti na potřeby lokálního trhu práce 

 Podpora spolupráce úřadu práce s místními podnikateli při umisťování uchazečů o práci 

 Podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu 
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Opatření 2.5: Rozvoj spolupráce v oblasti cestovního ruchu 

Cíl opatření 

Růst atraktivity pro cestovní ruch a návštěvnosti mikroregionu rozvojem vzájemné spolupráce obcí a 

soukromých podnikatelů pro poskytování komplexnější nabídky služeb cestovního ruchu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 2.5 je navázáno jak na strategický cíl 2, kdy podnikaní v cestovním ruchu jako jedna z forem 

provozované ekonomické činnosti má svůj vliv na hospodářský rozvoj mikroregionu a vznik pracovních 

míst, tak na strategický cíl 3. V tomto ohledu se jedná o rozšiřování nabídky služeb a infrastruktury pro 

turisty a návštěvníky, která však z velké částí slouží také místním obyvatelům a přispívá k atraktivitě 

mikroregionu rozšiřování spektra nabídky volnočasových aktivit. 

Opatření je zaměřeno na rozvoj spolupráce jednotlivých aktérů cestovního ruchu a propojování jejich 

nabídky tak, aby došlo nejen k zvýšení návštěvnosti obcí mikroregionu, ale také k prodloužení průměrné 

délky pobytu návštěvníků a omezení vlivu sezónnosti jejich příjezdů. 

Aktivity 

 Budování kapacit a struktur pro efektivní management destinace 

 Vznik marketingové a strategické koncepce rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu 

 Propojování nabídek služeb a atraktivit v regionu, vytváření produktů cestovního ruchu s 

potenciálem pro dlouhodobější pobyty turistů a jejich efektivní uvádění na trh 

 Rozvoj stávajících a podpora vzniku nových a netradičních produktů a akcí pro návštěvníky; 

podpora rozvoje tematického cestovního ruchu dle marketingových a strategických koncepcí 

 Rozvoj internetové prezentace mikroregionu jako propagačního nástroje i prodejního místa pro 

turistické produkty 

 Rozvoj spolupráce s cestovními kancelářemi a dalšími incomingovými subjekty 

 Zkvalitňování služeb turistických informačních center a informačních služeb pro turisty obecně, 

jejich propojování do jednotného systému a využívání center pro prodej turistických balíčků a 

dalších produktů (merchanising destinace, prodej lokálních produktů, atd.) 

 Rozvoj jednotného rezervačního sytému pro turisty a jeho propojení s internetovou prezentací, 

turistickými informačními centry a dalšími prodejními místy 

 Tvorba propagačních materiálů a průvodců (včetně tematických průvodců šitých na míru cílovým 

skupinám) dle definovaných marketingových a strategických koncepcí 

 Rozvoj navigačního systému pro turisty v regionu a informačních tabulí 

 Obnova a revitalizace hmotných kulturních památek a památek místního významu 

 Podpora multifunkčního využití místních objektů, zejména ve vztahu k cestovnímu ruchu; oživení 

památek 

 Rozvoj kulturních akcí využívajících objekty kulturních památek 
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3.3 Priorita 3: Dostupnost veřejných a soukromých služeb 

 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 3 vychází z předpokladu, že má-li být Mikroregion Třešťsko i nadále migračně atraktivním 

a vytvářet rezidenční zázemí městu Jihlava, musí nezbytně reagovat na vysoké nároky obyvatel 

v oblasti nabídky veřejných a soukromých služeb a nabídky možností trávení volného času pro 

všechny věkové skupiny obyvatelstva. Tato nutnost souvisí se snahou nebýt pouze pasivním 

zázemím, „noclehárnou“, pro své obyvatele, ale naopak místem pro realizaci širokého spektra 

potřeb a také alternativou pro obyvatele z širšího i vzdálenějšího okolí mikroregionu pro jejich 

trávení volného času. 

Priorita 3 se tak zaměřuje na rozvoj veřejných služeb v oblasti zdravotnictví a školství a ve svých 

opatřeních a aktivitách reaguje na krajské a celorepublikové trendy vývoje poptávky po těchto 

službách. Obce mikroregionu jsou si vědomy, že klíčem k poskytování veřejných služeb v co 

nejširším spektru je koordinovaný přístup založený na spolupráci obcí a „sčítání“ poptávky 

obyvatelstva, které by v rámci jednotlivých obcí nebylo schopno vygenerovat dostatečnou tlak, 

ale v rámci sdružování obcí se síla jejich poptávky dramaticky mění. Totéž pak platí pro 

organizaci nabídky vzdělávání v mikroregionu. 

Součástí priority 3 je také nabídka volnočasových aktivit, zamřená na zvýšení atraktivity 

mikroregionu jak pro své aktuální či potenciální obyvatele, tak pro návštěvníky a turisty, kteří do 

mikroregionu přijíždějí jen na omezenou dobu. Cílem je vytvořit dostatečně pestrou a dostupnou 

nabídku sportovních, kulturních a jiných aktivit, tak, aby obyvatele nebyli nuceni ve velké míře 

dojíždět za těmito aktivitami mimo mikroregion a svojí účastí na těchto volnočasových aktivitách 

také přispívali k rozvoji komunitního života v mikroregionu. 
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Opatření 3.1: Zajištění dostupnosti a rozvoj kvality poskytované zdravotní a sociální péče 

Cíl opatření 

Vytvoření dostatečně pestré, kvalitní a dostupné nabídky zdravotní a sociální péče pro obyvatele 

mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Zajištění kvalitní a dostupné péče reagující na potřeby obyvatel mikroregionu je jednou ze základních 

podmínek zvyšování jeho atraktivity pro potenciální a současné obyvatele. Dostupnost těchto služeb 

přímo v obci nebo umožnění snadné dojížďky za těmito službami může hrát významnou roli 

v rozhodovacím procesu obyvatel o setrvání nebo naopak odchodu z mikroregionu.  

U rozvoje sociálních a zdravotních služeb je podstatné dlouhodobé plánování jejich dostupnosti v reakci na 

očekávanou poptávku (analýza demografických trendů apod.). Uplatňuje se zde tedy požadavek 

monitoringu cílových skupin, úzká spolupráce mezi poskytovateli služeb a veřejnou správou a také 

zajištění vysokého stupně informovanosti obyvatel o nabídce v této oblasti. 

Aktivity  

 Podpora procesů koordinovaného rozvoje nabídky sociálních služeb v regionu jako celku 

(komunitní plánování na meziobecní úrovni) a podpora spolupráce mezi samosprávami a 

poskytovateli sociálních služeb 

 Podpora procesů systematického monitoringu potřeb cílových skupin v regionu 

 Rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu s ohledem na potřeby cílových skupin 

 Modernizace a výstavba infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a rozvoj jejího 

materiálního zázemí 

 Podpora zvyšování kvality lidských zdrojů v sociálních a zdravotních službách 

 Podpora rozvoje kvality a dostupnosti zdravotnických služeb 

 Podpora procesů koordinace dostupnosti zdravotnických služeb napříč regionem a jejich 

koordinovaného rozvoje 

 Iniciace a rozvoj projektů na zvyšování dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb v odlehlých 

částech regionu (např. doprava specifických cílových skupin k lékaři, rozvoj terénních služeb 

poskytovaných doma, atd.) 

 Posilování informovanosti obyvatel regionu o dostupných zdravotnických, sociálních a návazných 

službách 

 Podpora projektů pro šíření osvěty v oblasti zdravého životního stylu a přijímání odpovědnosti za 

vlastní zdraví 
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Opatření 3.2: Zajištění dostupnosti a rozvoj kvality poskytovaného vzdělávání 

Cíl opatření 

Zajistit dobrou dostupnost a kvalitu vzdělávacích zařízení v mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Podobně jako u sociálních a zdravotnických služeb, dostupnost vzdělávacích zařízení může být jedním 

z významných faktorů při rozhodování zejména mladých lidí a rodin o místě bydliště, s ohledem na 

vzdělávání jejich dětí. Pro mikroregion je zcela nezbytné zajistit dostupnost a rozvíjet kvalitu mateřských a 

základních škol. Rozvoj středního školství je již navázán na krajskou úroveň, ale i v tomto ohledu může 

mikroregion a jeho jednotlivé obce hrát důležitou roli partnera a iniciátora propagace zachování a 

rozšíření středního školství v mikroregionu. Argumentem pro tyto aktivity je snaha omezit odchod 

mladých a vzdělaných obyvatel z mikroregionu, který je často podporován brzkým odchodem studentů na 

střední školy mimo region a ztrátou mimo rodinných vazeb. 

Dalším důležitým aspektem rozvoje školství v mikroregionu je možnost lépe navázat vzdělávací zařízení na 

místní podnikatele a podporovat spolupráci mezi školami a potenciálními zaměstnavateli pro harmonizaci 

nabídky a poptávky na trhu práce. 

V neposlední řadě je opatření zaměřeno na rozvoj neformálního vzdělávání pro děti a mládež, které tak 

rozšiřuje nabídku organizovaného trávení jejich volného času. 

Aktivity 

 Rozvoj kvality vzdělávání na všech stupních v mikroregionu, inovace vzdělávacích programů 

s ohledem na potřeby trhu práce 

 Rozvoj kvality lidských zdrojů ve vzdělávání 

 Rozvoj materiálního vybavení a technického stavu vzdělávací infrastruktury 

 Podpora propojování nabídky vzdělávání s poptávkou na trhu práce v regionu, podpora rozvoje 

spolupráce mezi školami a podnikatelskými subjekty (společné projekty napříč regionem) 

 Podpora spolupráce škol v regionu navzájem a spolupráce se zahraničními školami, podpora 

výměny studentů a stáží 

 Stimulace a propagace celoživotního vzdělávání, včetně zajištění kvalitního zázemí (resp. využití 

stávajícího zázemí vzdělávacích institucí pro celoživotní vzdělávání) 

 Rozvoj nabídky neformálního vzdělávání pro děti a mládež a jejího technického zázemí 

 Podpora zachování a rozvoje středoškolského vzdělávání v regionu (s ohledem na potřeby trhu 

práce) 

 Iniciativy na osvětu a propagaci oborů, které nacházejí uplatnění na regionálním trhu práce (s 

důrazem na propagaci technického vzdělávání) 
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Opatření 3.3: Rozvoj nabídky volnočasových aktivit pro obyvatele i návštěvníky a rozvoj 

komunitního života 

Cíl opatření: 

Poskytnou obyvatelům i návštěvníkům regionu široký výběr možností trávení volného času a posílit vztah 

obyvatel k regionu prostřednictvím aktivní participace na komunitním životě 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se svým zaměřením snaží podpořit realizaci cíle 3, který je zaměřen na rozvoj možností 

volnočasového vyžití pro obyvatele a návštěvníky mikroregionu. Tento cíl má přímou návaznost jednak na 

atraktivitu mikroregionu jako místa pro bydlení a také na atraktivitu města pro turisty a návštěvníky a tedy 

na rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Jeho cílem je budovat, zlepšovat a zpřístupňovat 

infrastrukturu pro trávení volného času a zároveň vytvářet nové či zachovávat tradici a vylepšovat již 

zavedené aktivity a akce, ať se jedná o oblast sportovního či kulturního vyžití, nebo o oblast 

spolkového/komunitního života. 

Ve všech aktivitách je latentně či zcela explicitně přítomen důraz na zapojování místního obyvatelstva do 

rozhodování a organizace těchto akcí a aktivit. 

Aktivity 

 Rozvoj spolkového života v regionu a podpora místních iniciativ a NNO 

 Podpora konání kulturní, sportovních a společenských aktivit a jejich propagace napříč 

mikroregionem 

 Rozvoj zázemí pro činnost spolků, neziskových organizací a komunitní život obecně 

 Výstavba a modernizace infrastruktury pro organizované i neorganizované volnočasové aktivity 

(kulturní domy, kluby, sportoviště a další) 

 Budování a modernizace dětských hřišť s herními prvky a dětských dopravních hřišť 

 Rozvoj volnočasové infrastruktury pro děti a mládež a pro rodiny s dětmi 

 Společná propagace nabídky kulturních, společenských a sportovních aktivit v regionu a směrem 

k jeho návštěvníkům; podpora iniciativ na společné plánování těchto aktivit (společný kalendář, 

atd.) 

 Podpora rozvoje dobrovolnictví 
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3.4 Priorita 4: Kvalitní životní prostředí a veřejné prostory 

 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 4 je podobně jako priorita 1 zaměřena na kultivaci a rozvoj fyzického prostředí 

mikroregionu, tak, aby byl umožněn trvale udržitelný, kvalitní život ve zdravém, funkčně a 

esteticky hodnotném prostředí. Udržení a rozvoj vysokého standardu fyzického prostředí je 

důležité jak z hlediska rezidenční funkce, tak také z hlediska podnikání, zejména ve vztahu 

k cestovnímu ruchu. 

Priorita 4 se tak ve svých opatřeních zaměřuje na ochranu životního prostředí a zachování 

kulturně vyvážené krajiny a dále na rozvoj veřejných ploch a veřejných budov s ohledem na 

bezpečnost, bezbariérovost a energetickou nenáročnost. 

Opatření 4.1: Ochrana životního prostředí a rozvoj územního systému ekologické 

stability 

Cíl opatření 

Zachování harmonické, kulturní krajiny a čistoty složek životního prostředí  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Z hlediska trvale udržitelného rozvoje území včetně jeho ekonomického a demografického rozvoje je 

nezbytné nastavit procesy tak, aby nedocházelo k trvalému a nevratnému poškozování životního prostředí 

a degradaci krajiny. Opatření je tedy zaměřeno na podporu diverzifikace a rozšiřování krajinotvorných 

prvků s ohledem na posilování systému ekologické stability, ochranu vzácných druhů živočišné i rostlinné 

říše a jejich ekotopů, ochranu jednotlivých složek životního prostředí s důrazem na vodu, vzduch a půdu a 

ochranu území před dopadem přírodních katastrof, jako jsou například povodně. 

Aktivity 

 Podpora zachování a rozšiřování sítě chráněných území v mikroregionu 

 Ochrana stávajícího systému ekologické stability 

 Budování nových prvků ekologické stability v území 

 Údržba a rozvoj veřejné zeleně v intravilánu i v otevřené krajině (stromořadí, atd.) 

 Revitalizace vodních toků a vodních ploch 

 Podpora zavádění alternativních, ekologických zdrojů vytápění  

 Podpora ekologizace energetických zdrojů 

 Budování a údržba protipovodňových opatření 

 Pozemkové úpravy a opatření pro zvyšování retenční schopnosti území 
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Opatření 4.2: Rekonstrukce, modernizace a rozvoj veřejných ploch a veřejných budov 

Cíl opatření 

Vytvářet kvalitní veřejné prostory z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního, dostupné pro 

všechny obyvatele mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření je navrhováno zejména s ohledem na růst rezidenční atraktivity mikroregionu. Veřejné prostory 

a veřejné budovy však nejsou využívány pouze vlastními obyvateli, ale často také návštěvníky. Mají tak 

také významnou reprezentační funkci. Mimo to veřejnou prostory slouží a měly by v co nejvyšší míře 

sloužit k realizaci komunitního života ve městě a k oživení města. Opatření tak cílí na podporu realizace 

kulturních, společenských a sportovních akcí v těchto prostorech a jejich využití jako prostorů pro 

setkávání a neorganizované trávení volného času obyvatelů mikroregionu. 

Aktivity 

 Údržba, rekonstrukce a modernizace veřejných prostor s ohledem na estetickou a funkční kvalitu 

a bezbariérovost 

 Rekonstrukce a modernizace veřejných budov s ohledem na zvyšování bezbariérovosti a 

snižování energetické náročnosti 

 Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení (s důrazem na energetickou efektivitu) 

 Podpora využívání a oživení veřejných prostor  

 

Opatření 4.3 Růst efektivity systému nakládání s odpady a třídění odpadů 

Cíl opatření 

Zvýšit efektivitu a úspornost systému nakládání a třídění odpadů rozvojem koordinovaného přístupu a 

spolupráce  

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření 4.3 je zaměřeno na řešení dílčí složky zdroje znečišťování životního prostředí, kterým jsou 

odpady. Záměrem opatření je podpořit vznik společné koncepce obcí mikroregionu pro nakládání 

s odpady tak, aby byl minimalizován jejich negativní vliv na životní prostředí a zároveň aby byla zaručena 

co nejvyšší možná efektivita a úspornost sběru a nakládání s odpady. 

Aktivity 

 Vytvoření společné koncepce systému nakládání s odpady 

 Zvyšování efektivity sběru tříděného odpadu 

 Modernizace a obnova a nákup mobiliáře pro systém sběru tříděného odpadu 
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Opatření 4.4 Osvětová činnost v oblasti ochrany životního prostředí 

Cíl opatření 

Zvyšovat obecné povědomí o možnostech individuálního přístupu k ochraně životního prostředí a 

podporovat aktivity namířené tímto směrem 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Jedná se o opatření na podporu „měkkých“ aktivit ve vztahu k ochraně životního prostředí, jako 

základního předpokladu atraktivity regionu pro obyvatele a návštěvníky. Aktivity v rámci opatření jsou 

zaměřeny na realizaci osvětové činnosti mezi všemi vrstvami obyvatelstva pro zvýšení jejich znalosti a 

osobní zodpovědnosti vůči životnímu prostředí obecně a s důrazem na využívání ekologických zdrojů tepla 

pro topení v domácnostech jakožto jednoho z velkých zdrojů znečištění ovzduší v topené sezóně a na 

třídění a nakládání s odpady. 

Aktivity  

 Podpora a rozvoj osvětové činnosti v oblasti osobní zodpovědnosti za kvalitu životního prostředí 

 Podpora iniciativ a osvěty na ekologizaci lokálních zdrojů tepla 

 Podpora a rozvoj osvětové činnosti v oblasti nakládání s odpady 
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3.5 Priorita 5: Rozvoj spolupráce obcí mikroregionu – Technická pomoc 

 

Zacílení a základní logika priority 

Prioritu 5 lze nazvat jako průřezovou. Její zaměření se obrací směrem dovnitř mikroregionu jako 

organizace a klade důraz na zvyšování efektivity procesů v ní probíhajících a předpokladem, že 

dobře fungující organizační složka mikroregionu je nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů 

stanovených ve strategii a rozpracovaných do jednotlivých priorit, opatření a aktivit. 

Zároveň se priorita 5 zaměřuje na rozvoj externí spolupráce mezi mikroregionem a dalšími 

blízkými subjekty, se kterými sdílí územní působnost či zaměření aktivit.  

Opatření 5.1: Zvyšování absorpční kapacity mikroregionu 

Cíl opatření 

Zvýšit absorpční kapacitu mikroregionu 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům 

Opatření se zaměřuje na systematickou přípravu projektů, jejichž realizace povede k naplňování cílů 

strategie rozvoje Mikroregionu Třešťsko. Vzhledem k složitosti projektové přípravy a administrace se 

opatření zabývá zejména personální podporou pro jednotlivé žadatele o schválení projektů a jejich 

kofinancování v podobě poradenské a konzultační činnosti. 

Aktivity 

 Vytvoření personálních kapacit pro sledování a informování členů mikroregionu o budoucím 

nastavení dotačních zdrojů 

 Systematický sběr, monitoring průběhu a vyhodnocování efektivity realizovaných projektů 

 Podpora při podávání a administraci projektových žádostí 
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Opatření 5.2: Rozvoj spolupráce s okolními mikroregiony a MAS a rozvoj kvality a 

efektivity managementu mikroregionu 

Cíl opatření 

Cestou koordinace, spolupráce a vzájemného učení se zvýšit efektivitu a podpořit synergické efekty 

realizovaných aktivit napříč územní a organizační hierarchií mikroregionů a MAS. 

Opatření ve vztahu ke strategickým cílům  

Opatření je zaměřeno na vytváření dlouhodobých partnerství s okolními mikroregiony a místními akčními 

skupinami pro koordinaci a spolupráci při dosahování strategických cílů rozvoje. Opatření vychází 

z předpokladu, že velká část cílů rozvoje mikroregionů a MAS je shodná či podobná a vzájemnou 

spoluprací jich tak lze dosáhnout snadněji a s větším efektem. Zároveň se od sebe mohou jednotlivá 

sdružení učit a inspirovat se příklady dobré praxe, nebo naopak vyvarovat možných chyb. 

Aktivity 

 Rozvoj spolupráce s okolními mikroregiony a MAS pro propojování a zvyšování synergických 

efektů realizovaných projektů 

 Sdílení a výměna zkušeností a příkladů dobré praxe 

 Školení a další vzdělávání lidských zdrojů v managementu mikroregionu 

 

 


