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1. Analytická část 

Analytická část obsahuje všechny dílčí části a informace požadované platným Metodickým pokynem 

pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 ("MPIN"), resp. v Metodickým 

stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k MPIN. Tyto informace jsou z metodických důvodů 

rozděleny do následujících kapitol: 

• Kapitola 2.1. Socioekonomická analýza: obsahuje všechny informace požadované v MPIN (tj. 

„Aktuální popis stavu jednotlivých oblastí rozvoje území, zachycení hlavních trendů jejich 

vývoje, postihnutí vzájemných vazeb a identifikace kvantitativních i kvalitativních předností či 

nedostatků“).  

• Kapitola 2.2. SWOT analýza je identifikací hlavních rozvojových faktorů působících na rozvoj 

oblasti v každém problémovém okruhu. SWOT analýza vychází z analytické části, z analýzy 

problémů a potřeb a komunitního projednávání potřeb území a je jedním z klíčových vstupů 

pro strategickou část. 

• Kapitola 2.3 Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS: 

obsahuje identifikaci aktuálních rozvojových potřeb území působnosti MAS při zohlednění 

rozvojového potenciálu území. Identifikované rozvojové potřeby jsou vstupem pro nastavení 

Strategického rámce SCLLD – součástí schválené koncepční části SCLLD. 
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1.1 Socioekonomická analýza 

V této kapitole jsou v jednotlivých tematických oblastech analyzovány stav, problémy a potřeby území 

MAS Zubří země. V úvodu kapitoly je území nejprve MAS obecně charakterizováno z hlediska úrovně 

regionálního rozvoje. K tomu jsou použity závěry uvedené ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+.  

Na níže uvedeném obrázku jsou zvýrazněny hospodářsky a sociálně ohrožená území na úrovni ORP. 

Jde o regiony, které v rámci republikového srovnání vykazují z hlediska vybraných hospodářských a 

sociálních ukazatelů podstatně nižší úroveň, než je průměrná úroveň v ČR. Takto identifikované regiony 

jsou charakterizované především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, dále nízkou životní úrovní, 

nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem obyvatel a nepříznivým 

demografickým vývojem.  

Problémem těchto území jsou obecně horší životní podmínky a méně rozvojových příležitosti či 

omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. Jmenovat lze celkově slabý hospodářský výkon. 

Problémem je také dostupnost kvalitních veřejných služeb, občanská vybavenost. Potenciálem je v 

některých oblastech vyšší míra sounáležitosti obyvatel s územím a vysoký potenciál pro rozvoj 

cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření zde má často zásadní vliv na stav krajiny, jejích 

složek a ekosystémových funkcí. 

Mezi tyto regiony spadá také východní část území MAS Zubří země, a to území ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. 

Obrázek 1: Vymezení metropolí, aglomerací, regionálních center vyššího řádu a hospodářsky a sociálně 
ohrožených území pro účely SRR 

 
Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
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V roce 2019 zpracovala Agentura pro sociální začleňování Analýzu sociálního vyloučení v území. V 

českém prostředí je sociální vyloučení spojováno s oblastmi bydlení, vzdělávání, zaměstnanost a 

zadluženost. Důležitou roli hraje také takzvaná prostorová segregace, kdy mají lidé ve svém bydlišti 

zhoršený přístup k veřejným službám nebo také k možnostem pracovního uplatnění.  

Agentura pro sociální začleňování vyvinula jednotný nástroj, který v sobě zahrnuje klíčové ukazatele z 

různých oblastí sociálního vyloučení a umožňuje tedy v celorepublikovém rozsahu míru zatížení 

sociálním vyloučením posoudit – index sociálního vyloučení. Škála indexu nabývá hodnot od 0 do 30 

bodů, přičemž hodnota 0 znamená absenci nebo minimální rozsah sociálního vyloučení a hodnota 30 

bodů nejvyšší míru zatížení sociálním vyloučením. Základní územní úrovní, k níž se index sociálního 

vyloučení vztahuje, reprezentují obce.  

Obce MAS Zubří země, které dosáhly na hranici 8 – 30 bodů dle metriky ASZ (tedy vyšší míra zatížení 

jevy sociálního vyloučení), jsou: Milasín - 8, Bystřice nad Pernštejnem - 14, Mirošov - 8, Nové Město na 

Moravě - 12, Skorotice – 8. Při posuzování míry výskytu obcí na území MAS zatížených jevy sociálního 

vyloučení je území MAS Zubří země s hodnotou indexu 7,4 - 3. nejzatíženější v Kraji Vysočina a patří 

mezi 60 nejzatíženějších MAS v ČR viz obrázek níže. 

Obrázek 2: Míra výskytu obcí na území MAS zatížených jevy sociálního vyloučení 

Zdroj: NS MAS 2020 
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1.1.1 Obyvatelstvo regionu 

Při prvním moderním novodobém sčítání lidu v roce 1869 bydlelo na území MAS přes 47 tis. obyvatel. 

Pro následný populační vývoj oblasti (až do roku 1950) byl charakteristický úbytek obyvatel v drtivé 

většině obcí, způsobený zejména migrací obyvatel za prací a za lepšími ekonomickými podmínkami. 

Počet obyvatel se snížil také významně v důsledku 2. světové války. Během let 1869 - 1950 území MAS 

ztratilo více než 10 tis. obyvatel. Od počátku 60. let 20. století až do roku 1980 počet obyvatel mírně 

rostl z důvodu rozvoje těžby uranové rudy v okolí Dolní Rožínky. Od počátku 90. let 20. století až po 

současnost se počet obyvatel neustále snižuje. Hlavními příčinami je útlum těžby uranové rudy, 

nedostatek pracovních míst, stěhování lidí do zázemí velkých měst a rovněž demografický vývoj ve 

společnosti.  

Obrázek 3: Vývoj počtu obyvatel území MAS Zubří země v letech 1869 – 2019 

 

 Zdroj: ČSÚ 2019 

 

Obrázek 4: Vývoj počtu obyvatel v MAS Zubří země a v České republice v letech 1993 – 2019 

 
Zdroj: ČSÚ 2020 
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Ze srovnání vývoje počtu obyvatel v České republice a v MAS Zubří země v období 1993 – 2019 jasně 

vyplývá, že trend vývoje počtu obyvatel ve zkoumaném území je naprosto odlišný než v České 

republice. Do začátku 21. století počet obyvatel, v obou územích, mírně klesal, avšak kolem roku 2003 

nastal zlom. Česká republika zaznamenala téměř trvalý růst počtu obyvatel, ale území MAS Zubří země 

až na výjimku v roce 2008 obyvatele ztrácí.  

Lze předpokládat, že počet obyvatel na území MAS bude nadále klesat. Malé obce se budou stále 

vylidňovat, obyvatelstvo bude stárnout. Hlavní příčinou je a v budoucnu bude nedostatek pracovních 

příležitostí. Tyto populační tendence jsou typické pro periferní a zaostalé regiony. 

Úbytek obyvatel v území MAS se negativně projevuje i ve věkové struktuře obyvatelstva. Počet 

obyvatel v poproduktivním věku převyšuje počet obyvatel v předproduktivním věku. Velký vliv na tuto 

skutečnost má fakt, že v území MAS je velký počet menších obcí do 500 obyvatel, kde žijí převážně 

starší obyvatelé, jelikož mladí lidé se z důvodu nedostatku pracovních příležitostí stěhují do větších 

měst za prací, kde přirozeně i zakládají rodiny. Z toho důvodu stále přibývá lidí v poproduktivním věku 

a populace v území stárne. Tento trend vývoje populace poměrně přesně kopíruje vývoj v celém Kraji 

Vysočina, což je patrné z tabulky 1. 

 

Tabulka 1: Věková struktura obyvatelstva a index stáří v MAS Zubří země a v Kraji Vysočina k 31. 12. 2014 
a k 31.12.2019 

Věk 

MAS Zubří země Kraj Vysočina 

2014 2019 2014 2019 

počet 

obyv. 
% 

počet 

obyv. 
% 

počet 

obyv. 
% 

počet 

obyv. 
% 

předproduktivní (0-14 let) 5 929 14,8 6 041 15,3 76 104 14,9 79 274 15,5 

produktivní (15-64 let) 26 502 66,4 25 202 63,6 340 867 66,7 326 248 64,0 

poproduktivní (65 a více let) 7 501 18,8 8 338 21,1 92 924 18,2 104 291 20,5 

index stáří 126,5 138,0 122,1 131,6 

Zdroj: ČSÚ 2020 

 

Index stáří je jedna z charakteristik, která vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik obyvatel 

z věkové skupiny 65 a více let připadá na 100 dětí do 14 let věku. Z grafu je jasně patrné, že 

obyvatelstvo území MAS stárne, a to podstatně rychleji v porovnání s údaji za Českou republikou. 

Důvody stárnutí obyvatel jsou popsány výše. Hlavní příčina stárnutí obyvatel je stěhování mladých lidí 

za prací mimo region a celkově negativní demografický vývoj ve společnosti, kdy klesá porodnost a 

rovněž počet dětí připadající na jednu matku.  
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Obrázek 5: Porovnání indexu stáří v MAS Zubří zemi a ČR k 31.12. v letech 2007 – 2019 

 

Zdroj: ČSÚ 2020 

Obrázek 6: Vývoj průměrného věku obyvatel v letech 2009 - 2019 

 

Zdroj: ČSÚ 2020 
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Nového Města na Moravě. Nalezneme zde obce, které mají index stáří přes 300 (Moravecké Pavlovice 

1 300; Milasín 800; Líšná 366,7). Obce s indexem stáří pod 100 (pozitivní index stáří) se vyskytují 

v zázemí Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě (Žďánice 47,4; Křídla 77,9; Nová Ves u 

Nového Města na Moravě 78,9). Tento rozdíl v rozložení indexu stáří v rámci regionu je dán tím, že 

v okolí výše zmíněných center je více pracovních příležitostí, a tudíž zde mladí lidé zůstávají a zakládají 

své rodiny. 
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Zajímavé je srovnání věkové struktury obyvatel v letech 2001 a 2011 z dat pořízených při sčítání lidu a 

aktuálního roku 2019. Věková struktura se za posledních 19 let významně změnila, a to negativním 

způsobem. Z grafu můžeme zjistit, že nám ubylo obyvatel v kategorii 0 – 14 let a naopak se zvýšil podíl 

obyvatel v kategorii 65 a více. Jinými slovy je patrné, že populace na území MAS významně stárne, což 

jen potvrzuje výše prezentovaná fakta. Tento trend bude nadále pokračovat. 

Obrázek 7: Obyvatelstvo MAS podle věku – srovnání let 2001, 2011 a 2019 

Zdroj: SLBD 2001 a SLBD 2011, ČSÚ 2020 

Pohyb obyvatelstva nám prakticky dokumentuje, jakým způsobem se ubírá vývoj počtu obyvatel 

v daném území, a které demografické ukazatele mají na vývoj největší vliv. Pohyb obyvatelstva na 

území MAS Zubří země je negativní. Území MAS se potýká s úbytkem obyvatelstva z pohledu migrace 

obyvatel. V roce 2019 činil přirozený přírůstek na 1000 obyvatel 0,1 a úbytek stěhováním na 1000 

obyvatel -2,3 viz tabulka 2. Celkový úbytek obyvatel je -2,2. V území se během roku 2019 narodilo více 

osob, než zemřelo, ale saldo migrace dosáhlo záporných hodnot, tudíž více lidí se z území vystěhovalo 

na úkor přistěhovalých. Tento vývoj jednak koresponduje s celkovým demografickým trendem, kdy 

pomalu stoupá porodnost, ale rovněž odráží stav místní ekonomické situace. Území MAS se potýká 

s nedostatkem pracovních příležitostí a lidé jsou nuceni se stěhovat za prací do větších měst. 

Tabulka 2: Srovnání pohybu obyvatelstva v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a České republice v roce 2019 

Pohyb obyvatel MAS Kraj Vysočina ČR 

přirozený přírůstek/úbytek na 1000 ob. 0,1 -0,3 -0,01 

přírůstek/úbytek stěhováním na 1000 ob. -2,3 1,3 4,14 

celkový přírůstek/úbytek na 1000 ob. -2,2 1,0 4,13 

Zdroj: ČSÚ 2020 

Pokud srovnáme pohyb obyvatelstva mezi Krajem Vysočina, Českou republikou a území MAS tak 

zjistíme, že území MAS vychází ze srovnání nejhůře. Česká republika i Kraj Vysočina vykazuje mírný 

přirozený přírůstek. Jako hlavní příčinu vidím v tom, že území MAS nenabízí dostatek pracovních 

příležitostí a na svém území nemá dominantní centrum, které by do svého zázemí přitáhlo více 

obyvatel.  

Zajímavé je srovnání přirozeného přírůstku v jednotlivých obcích MAS Zubří země. Rozložení přírůstku 

a úbytku nevykazuje žádné zákonitosti. Nelze jednoznačně říct, že malé obce se vylidňují na úkor 

větších. Většinou k přírůstku obyvatel dochází u těch obcí, které disponují zasíťovanými pozemky 

k nové bytové výstavbě. 
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Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15-ti let je charakteristika, podle které lze identifikovat 

potenciál lidských zdrojů v území. Z výsledků SLDB 2011 vyplývá, že více než třetina obyvatel starších 

15-ti let MAS Zubří země je vyučena nebo má střední vzdělání bez maturity. Druhou nejpočetnější 

skupinou obyvatel podle typu vzdělání je úplné střední vzdělání + vyšší odborné vzdělání. Na 

vysokoškolské vzdělání dosáhlo přes 10 % obyvatel. 

Obrázek 8: Obyvatelstvo MAS Zubří země starší 15-ti let podle nejvyššího dokončeného vzděláni v roce 2011 v % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Srovnáme-li vzdělanostní strukturu obyvatel MAS s Krajem Vysočina a celou Českou republikou viz 

tabulka 3 tak zjistíme, že nejsou příliš velké rozdíly v jednotlivých kategoriích. Pouze v kategorii střední 

vzdělání bez maturity, vyučen má území MAS o více než 5 procentních bodů více obyvatel v porovnání 

s průměrem za Českou republiku. Vysokoškolsky vzdělaných obyvatel má území MAS procentuálně více 

než v Kraji Vysočina. 

Tabulka 3: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva 15+ v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a České republice 

k 26.3. 2011 (%) 

  

základní vč. 

neukon. 

střední 

bez 

maturity, 

vyučen 

úplné střední 

(maturita) + 

vyšší odborné 

VŠ 
bez 

vzdělání 
nezjištěno 

MAS Zubří země 19,0 38,2 29,7 10,1 0,3 2,8 

Kraj Vysočina 18,5 37,5 31,1 9,5 0,4 3,0 

ČR 17,6 33,0 31,2 12,5 0,5 5,3 

Zdroj: ČSÚ 2011 

Výsledky z posledních dvou sčítaní lidu z let 2001 a 2011 viz obrázek 9 dokumentují, že v posledních 

10-ti letech stoupá podíl středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. S tím souvisí pokles 

počtu obyvatel pouze se základním vzděláním či středním vzděláním bez maturity. Vzrůstající podíl 

vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva souhlasí s celorepublikovým trendem a to se předpokládá i 

v dalších letech tj. 2012-2020. 
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Obrázek 9: Obyvatelstvo MAS Zubří země starší 15-ti let podle nejvyššího dokončeného vzdělání v %- srovnání let 
2001 a 2011 

 

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2001 a SLBD 2011 
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1.1.2 Ekonomika regionu a hospodaření v krajině 

Tato kapitola analyzuje stávající stav, problémy a potřeby území v oblasti hospodářství a dále v oblasti 

činnosti člověka v krajině. Zabývá se nejprve trhem práce na území MAS a ekonomickou strukturou 

regionu.  

1.1.2.1 Trh práce a hospodářství regionu 

Situace na trhu práce a s tím související nezaměstnanost je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské 

slabosti a problémovosti území. Pro léta 2014 – 2020 slouží v České republice k vymezení slabých 

oblastí strategický dokument Strategie regionálního rozvoje pod taktem Ministerstva pro místní rozvoj. 

V letech 2014 – 2017 bylo označeno v zákoně o podpoře regionálního rozvoje a Strategii regionálního 

rozvoje 2014 – 2020 za hospodářsky slabé oblasti ORP Bystřice nad Pernštejnem a ORP Nové Město na 

Moravě.  Aktualizace Strategie regionálního rozvoje 2014 – 2020, která proběhla v roce 2019 ukazuje, 

že hospodářsky slabou oblastí nadále zůstává ORP Bystřice nad Pernštejnem i ORP Nové Město na 

Moravě. Tyto regiony jsou charakterizovány především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nízkou 

životní úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonosti, nízkým průměrným příjmem obyvatel a 

nepříznivým demografickým vývojem. Tento fakt pouze podtrhuje zaostalost oproti jiným částem 

České republiky (Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020).  

Hospodářství celého regionu MAS Zubří země je významně ovlivněné útlumem těžby uranové rudy. 

V době největšího rozmachu těžby uranu podnik GEAM Dolní Rožínka zaměstnával přes 4000 

pracovníků. Po roce 2000 až do roku 2017 probíhala v Česku hlubinná těžba pouze v Dolní Rožínce (ORP 

Bystřice nad Pernštejnem), a to na dole Rožná. Dne 25. 1. 2016 vláda ČR rozhodla o dotěžení 

zbytkových dostupných zásob uranu v dole Rožná do konce roku 2016 s tím, že likvidační práce 

potřebné k uzavření dolu budou dokončeny do poloviny roku 2017. Exploatace uranového ložiska 

Rožná tak trvala 60 let a ložisko se tak stalo nejdéle těženým uranovým ložiskem jak v ČR, tak i patrně 

na celém světě. Tímto je kapitola hlubinného dobývání uranu na ložisku Rožná a tím i v celé ČR 

definitivně uzavřena. Za dobu působnosti se na pracovištích vystřídalo více než 30 000 pracovníků. V 

60. letech tu bylo průměrně 3 500 zaměstnanců, v 70. letech 4 100 zaměstnanců, v 80. letech 3 800 

zaměstnanců. Od roku 1989 počet zaměstnanců výrazně klesal až do roku 2000, v roce 2000 až 2007 

je to již méně jak 1 000 zaměstnanců, v tomto počtu jsou již zahrnuti i pracovníci chemické úpravny. 

Těžba v poslední letech stagnovala, až došlo k jejímu úplnému útlumu v roce 2017. Bylo propuštěno 

250 až 300 zaměstnanců. Region se stále vyrovnává s transformací hospodářství. Ve většině obcí je 

podnikání omezeno na drobné podnikatele a zejména podnikající fyzické osoby. Obecně podnikání 

v tomto regionu není zvlášť rozvinuté a větší diverzita je logicky vázána na větší centra. Území MAS 

můžeme charakterizovat jako oblast, kde převažující ekonomickou aktivitou je zemědělství a středně 

velké průmyslové podniky. Ve většině obcí je podnikání omezeno na drobné podnikatele a zejména 

podnikající fyzické osoby. Obecně podnikání v tomto regionu není zvlášť rozvinuté a větší diverzita je 

logicky vázána na větší centra. Pro podporu zemědělsky založeného regionu je nezbytné zajistit 

zvyšováním konkurenceschopnosti za užití moderních technologií a digitalizace, posílit a zrychlit 

zavádění inovací nejen v zemědělství, ale i potravinářství a využít spolupráce s vědou a výzkumem a 

zvýšit efektivitu agrárního zpracovatelského průmyslu, který se potýká s nižším počtem pracovních sil, 

nízkými mzdami, tlaky obchodních řetězců na cenovou politiku a spatřovat příležitost v pojízdných 
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prodejnách, farmářských trzích či prodejů ze dvora. Zemědělství však naráží na další problém a ten se 

týká nízké propustnosti krajiny, kdy se setkáváme s velkými lány a postrádáme polní cesty.  

Vývoj podílu nezaměstnaných osob v MAS Zubří země ukazuje, že se region dlouhodobě potýká 

s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci celé České republiky, což dokládala i data v SCLLD MAS Zubří 

země pro období 2014 – 2019. 

Tabulka 4: Vývoj podílu nezaměstnaných osob k 31.12. daného roku v % 

Posuzovaná oblast MAS Zubří země Kraj Vysočina Česká republika 

2014 8,3 7,3 7,4 

2015 6,8 6,1 6,1 

2016 6,5 5,1 5,1 

2017 5,3 2,7 3,8 

2018 5,1 3,2 3,1 

2019 3,9 2,9 2,9 

  Zdroj: ČSÚ 2020  

 

Obrázek 10: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2014 – 2019 v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a České 
republice v %, zdroj: MAS Zubří země 

   
Zdroj: ČSÚ 2020  

Jak ukazuje graf podíl nezaměstnaných osob celorepublikově klesá a tento vývoj je zaznamenán také 

v kraji Vysočina a v našem regionu. Z grafu je patrné, že nejvyšší podíl nezaměstnaných osob na území 

MAS Zubří země byla za sledované období v roce 2014 a to 8,3%. Nejnižší podíl nezaměstnaných osob 

v regionu 3,9% pak vykazuje rok 2019.                                                                                                                                                 

I když podíl nezaměstnaných osob klesá, nutno podotknout, že problematická pro region je i dopravní 

dostupnost, jelikož územím prochází pouze jedna silnice I. třídy, neelektrifikovaná jednokolejná trať a 

napojení na dálniční síť je po komunikacích II. třídy. Vzdálenost k D1 je 32 km, pro investory a zázemí 

velkých firem tedy daleko. Velké firmy především odrazuje komplikovaná nákladní doprava v zimním 

období.  
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Na vyšší míru nezaměstnanosti než je celorepublikové měřítko má vliv i stárnutí obyvatel území. Starší 

obyvatelé se vždy na trhu práce hůře uplatňují, než mladší ročníky a v případě ztráty zaměstnání mají 

větší problémy najít práci novou. Tyto všechny faktory jsou limitem pro vznik nových pracovních míst. 

Bariérou vzniku nových pracovních míst určitě nejsou lidské zdroje, jelikož vzdělanostní struktura 

území vykazuje pozitivní vývoj.  

Tabulka 5: Vývoj nezaměstnanosti v MAS Zubří země mezi lety 2014 - 2019 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

nezaměstnanost v % 8,3 6,8 6,5 5,3 5,1 3,9 

uchazeči dosažitelní 2305 1965 1720 1501 1260 873 

  Zdroj: ČSÚ 2020  

 

Obrázek 11: Podíl nezaměstnaných osob v obcích MAS Zubří země k 31. 12. 2019 

 

Zdroj: ČSÚ 2020  

Pokud se podíváme na strukturu podílu nezaměstnaných osob v jednotlivých obcích za rok 2019 tak 

zjistíme, že je značně diferenciovaná. Podíl nezaměstnaných osob v České republice za rok 2019 dosáhl 

výše 2,9%. V území najdeme obce, kde je míra nezaměstnanosti pod celorepublikovým průměrem, a 

to konkrétně u obcí: Blažkov 1,6%, Bobrová 2,3%, Bohuňov 1,2%, Bukov 2,4%, Černvír 2,1%, Drahonín 
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2,6%, Kuklík 0,9%, Lísek 1,2%, Nová Ves u Nového Města na Moravě 1,2%, Nový Jimramov 2,4%, 

Prosetín 1,7%, Rožná 2,27%, Řečice 2,7%, Sejřek 1,9%, Sulkovec 1,7%, Věchnov 2,2%, Velké Janovice 

2,4%, Zubří 1,6%, Ždánice 1,3%, Střítež a Radkov shodně 1,8%. Na druhé straně je ale řada obcí, kde 

podíl nezaměstnaných osob překračuje 5 % (Dlouhé 5,4%, Krásné 5,6%, Mirošov 5,6%, Podolí 6,6%, 

Radešín 5,1%, Skorotice 6,8%, Štěpánov nad Svratkou 5,5%, Vír 5,3%). Nejvyšší podíl nezaměstnaných 

osob na území MAS Zubří země vykazují shodně obce Chlum-Korouhvice a Líšná s hodnotou 7,1%.   

Nejvýznamnějším zaměstnavatelem v roce 2014 byl GEAM Dolní Rožínka, který v roce 2014 

zaměstnával 934 osob, který se do roku 2017 zabýval těžbou a zpracováním uranové rudy. Druhým 

největším zaměstnavatelem v území byla Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 

která v roce 2014 zaměstnávala 900 osob. Třetím největším zaměstnavatel roku 2014 byla firma Wera 

Werk s.r.o. s 574 zaměstnanci. Dalšími významnými zaměstnavateli pro rok 2014 v regionu byli:  

Medin, a.s. (433 zaměstnanců), Gama Group a.s. (314 zaměstnanců), Sporten, a.s. (154 zaměstnanců) 

a RACOM s.r.o. (120 zaměstnanců).  

Tabulka 6: Největší zaměstnavatelé v MAS Zubří země, porovnávající stav k 31. 12. 2014 a 31.12.2019 

název sídlo 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2014 

počet 

zaměstnanců 

k 31.12.2019 

GEAM Dolní Rožínka Dolní Rožínka 934 462 

Nemocnice Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě 900 1060 

Wera Werk s.r.o. 
Bystřice nad 

Pernštejnem 
574 808 

Medin, a.s. Nové Město na Moravě 433 367 

Gama Group a.s. Jimramov 314 310 

Sporten, a.s. Nové Město na Moravě 154 226 

RACOM s.r.o. Nové Město na Moravě 120 121 

MEZ, a.s. Nedvědice 89 86 

Rathgeber, k.s. 
Bystřice nad 

Pernštejnem 
85 116 

Antonín Rovenský ROTO Nové Město na Moravě 82 77 

Cooper-Standard Automotive Česká 

republika, s.r.o. 

pobočka Bystřice nad 

Pernštejnem 
- 180 

 Zdroj: MAS Zubří země 2020 

Do výčtu největších zaměstnavatelů nebyl v roce 2014 zařazen Cooper-Standard Automotive Česká 

republika, s.r.o., jejíž nová pobočka byla otevřena v Bystřici nad Pernštejnem na podzim roku 2017. 

Nadnárodní společnost Cooper Standard, která se zabývá výrobou brzdového a palivového vedení, má 

už osmnáct let své sídlo ve Žďáře nad Sázavou. Její výrobky jsou určeny automobilkám zvučných jmen, 

jako je například Jaguar, Daimler, Volkswagen, Opel či Renault. Zatímco žďárský závod se specializuje 

zejména na palivové a brzdové systémy z plastů, bystřická pobočka se orientuje především na palivová 

a brzdová vedení z kovových materiálů. Mezi projekty nového závodu patří i výroba vedení pro 
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Peugeot, Citroën, Škoda Auto či Porsche a Audi. O rok později pak byla dostavena i druhá hala určená 

pro CNC ohýbání a montáž brzdových a palivových trubek. Pro region, v němž před pár lety došlo k 

zastavení těžby a tím pádem k propuštění tamních zaměstnanců, byl příchod nového investora a 

zaměstnavatele velmi důležitý. Firma plánuje v Bystřici nad Pernštejnem výhledově zaměstnat až 450 

lidí. V době, kdy byla otevřena i druhá hala pobočky Cooper Standard v Bystřici nad Pernštejnem, byla 

podle údajů ministerstva práce v květnu 2018 v Bystřici pětiprocentní nezaměstnanost. Práci hledalo 

268 lidí, vybírat ve městě mohli ze 102 volných míst. Ještě obtížněji sháněly pracovníky firmy ve Žďáru 

nad Sázavou s nezaměstnaností 2,5 procenta. Na 338 uchazečů o práci připadalo 809 neobsazených 

pracovních pozic. Pobočka Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o. ve Žďáru nad Sázavou 

měla tou dobou roční obrat převyšující tři miliardy korun a zaměstnávala přes 1000 lidí. V Evropě pak 

Cooper Standard dosahoval obratu přes jednu miliardu dolarů a předpokládá se, že do roku 2021 by 

měl dosáhnout obratu 1,2 miliardy dolarů. Společnost zaměstnává v Evropě přes 9 tisíc zaměstnanců. 

K 31.12.2019 činil počet zaměstnanců v bystřické pobočce 180, pro srovnání přikládáme data i 

k 31.12.2020 kdy se počet zaměstnanců velmi výrazně zvýšil a to na 270 zaměstnanců. Výhledově lze 

předpokládat, že se bystřická pobočka společnosti Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o. 

stane jedním z pěti nejvýznamnějších zaměstnavatelů na území MAS Zubří země. 

Z analýzy vývoje počtu zaměstnanců největších zaměstnavatelů v regionu za rok 2019 vyplývá, že 

největším zaměstnavatelem je Nemocnice Nové Město na Moravě. Druhým největším 

zaměstnavatelem v regionu se stala společnost Wera Werk s.r.o.. Největší úbytek zaměstnanců 

zaznamenalo na našem území odvětví spojené s těžbou uranové rudy – GEAM Dolní Rožínka, které se 

v tabulce propadlo až na 3. místo. Čtvrté místo tabulky obsadil Medin, a.s., kterému od posledního 

sledovaného období ubylo 66 zaměstnanců, což je výrazný pokles. Páté místo naší tabulky obhájila 

Gama Group a.s., která zaměstnává téměř nezměněný počet zaměstnanců ve srovnání dat z roku 2014 

a 2019. Naopak 6. místo patří i nadále společnosti Sporten a.s., která od posledního sledovaného 

období navýšila počet zaměstnanců o 72 osob. Na sedmém místě tabulky se umístila společnost, která 

na území MAS Zubří začala přijímat první zaměstnance až od roku 2017 - bystřická pobočka společnosti 

Cooper-Standard Automotive Česká republika, s.r.o. Osmým největším zaměstnavatelem regionu se 

stal RACOM s.r.o., který za sledované období vykázal téměř totožné počty zaměstnanců. Deváté místo 

získal (po zvýšení počtu zaměstnanců o 31 osob) Rathgeber k.s., u kterého byl zaznamenán také velký 

progres. Desátý největší zaměstnavatel na území MAS je MEZ, a.s.  

Velmi pozitivní je, že z dlouhodobého hlediska neznamenal útlum těžby uranové rudy významný pokles 

nezaměstnanosti v regionu a i mezi největšími zaměstnavateli v regionu nedošlo v součtu ke snížení 

počtu zaměstnanců, ale naopak k nárůstu (v porovnání dat z roku 2014 a 2019: v roce 2109 bylo 

spočítáno o 128 zaměstnanců více, než které zaměstnávaly podniky v tabulce v roce 2014). 

Co se týče rozptylu hospodářské činnosti, tak obecně lze při pohledu do statistik za rok 2019, které se 

zaměřují na vytěžení dat z Registru ekonomických subjektů dle CZ-NACE, konstatovat, že v České 

republice je největší počet podnikatelských subjektů zaměřeno na oblast CZ-NACE- G Velkoobchod a 

maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel, dále pak CZ-NACE- M Profesní, vědecké a technické 

činnosti a CZ-NACE- B-E Těžba a Průmysl. V kraji Vysočina dominuje CZ-NACE- B-E Těžba a Průmysl, CZ-

NACE- F Stavebnictví a CZ-NACE- C Zpracovatelský průmysl. 
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Obrázek 12: Srovnání hospodářské činnosti dle počtu podnikatelských subjektů s daným CZ-NACE za rok 2019 v 
České republice a kraji Vysočina 

   
Zdroj: ČSÚ 2020  

Na území MAS Zubří země převládají podnikatelské subjekty zařazené pod CZ-NACE- F Stavebnictví (k 

31.12.2019 evidováno v RES 843 subjektů), CZ-NACE- F Stavebnictví, dále pak CZ-NACE- B-E Těžba a 

Průmysl (781 subjektů), CZ-NACE- A Zemědělství, lesnictví, rybářství (702 subjektů), CZ-NACE- C 

Zpracovatelský průmysl (660 subjektů),  CZ-NACE- G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel (611 subjektů), CZ-NACE- M Profesní, vědecké a technické činnosti (454 subjektů) 

a CZ-NACE- I Ubytování, stravování a pohostinství (196 subjektů) a za nimi ostatní (ne příliš významná) 

odvětví.   
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Obrázek 13: Srovnání hospodářské činnosti dle počtu podnikatelských subjektů s daným CZ-NACE za rok 2019 na 
území MAS Zubří země 

Zdroj: ČSÚ 2020  

Z analýzy hospodářské činnosti provedené k 31. 12. 2012, kterou uváděla SCLLD MAS Zubří země pro 

období 2014 – 2020 vyplývalo, že území MAS je tradičně zemědělský region s mírně rozvinutým 

průmyslem a službami, kdy struktura zaměstnanosti podle začlenění do hospodářských sektorů 

ukazovala, že zájmové území je výrazně zemědělsky zaměřené. Nejvíce podniků bylo sice registrováno 

ve velkoobchodě a maloobchodě, ale poté následovali subjekty podnikající v zemědělství, lesnictví, 

průmyslu a stavebnictví. Nyní statistická data ukazují, že zemědělství má v našem regionu stále 

důležitou funkci, nicméně do popředí se čím dál více dere podnikatelská aktivita zaměřená na oblast 

stavebnictví a průmyslu.  

Podnikatelé se nejčastěji potýkají s nadměrnou byrokratickou zátěží, nedostatkem kvalitních 

zaměstnanců a nedostatkem finančních zdrojů na investice. Nadměrnou byrokratickou zátěží je 

zatížena celá ČR. Problémem zůstává, že se mladí a perspektivní lidé často stěhují do větších měst a 

zkušení pracovníci postupně vypadávají z pracovního procesu. Nejzásadnějším problémem je 

nedostatek finančních zdrojů na investice. Mezi nejpotřebnější investice patří investice do digitalizace 

a modernizace podnikatelských provozoven a ekologičtější podnikání. Je třeba poskytnout finanční 

podporu začínajícím podnikatelům, investovat do rozvoje podnikání v různých oborech včetně 

cestovního ruchu, podpořit místní řemeslnou výrobu, diverzifikaci, podpořit zřizování nových 

pracovních míst včetně spolupráce obcí s podnikateli na vytváření pracovních míst a vyřešit problém 

spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou za účelem konkurenceschopného a 

rozvinutého podnikatelského sektoru. 
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1.1.2.2 Odpadové hospodářství 

Odpady vznikají prakticky při veškeré lidské činnosti, a to jak v průmyslové či zemědělské výrobě, tak v 

dopravě, ve službách, veřejné správě, v domácnostech. Aby mohlo dojít ke snižování množství 

produkovaného odpadu je nutné předcházet vzniku odpadů a vyřešit problém zpětného odběru 

odpadů, opětovného využití a recyklace surovin a začít využívat bezodpadové technologie. Toho však 

nelze dosáhnout bez osvěty prvočinitelů, tj. široké veřejnosti, vedení obcí, firem a škol, aby měli 

dostatečné povědomí o problémech a příležitostech spojené s odpadovým hospodářstvím s cílem 

dosáhnout snižování množství vznikajících odpadů a jejich negativních dopadů na životní prostředí a 

zdraví obyvatel. Žádoucí je rovněž odstranění a zamezení vzniku černých skládek (zejména podél 

hlavních komunikačních tahů). Nezbytným předpokladem pro efektivní nakládání s komunálním 

odpadem v obcích je zajištění funkčního systému odděleného sběru a svozu včetně úprav a vybavení 

míst, kde je odpad ukládán. Na území MAS Zubří země zajišťují odpadové hospodářství zejména dva 

velké samostatné celky, z obcí jsou ve většině případů sváženy odpady dle příslušnosti obcí k ORP 

Bystřice nad Pernštejnem nebo k ORP Nové Město na Moravě. Jen malá část území odpadové 

hospodářství řeší odlišně po vlastní ose.  

a) Okrajové části území 

Obec Bohdalec na Žďársku, která spadá také pod působnost MAS Zubří země, co se týče odpadového 

hospodářství je přirozeně zcela v kompetenci svého ORP Žďár nad Sázavou, kde je největším 

zpracovatelem odpadu společnost ODAS ze Žďáru nad Sázavou. Na Nedvědicku je odpadové 

hospodářství zajištěno v obci Černvír stejně, jako v celém území ORP Bystřice nad Pernštejnem, viz 

níže. V Nedvědici je však situace zcela odlišná, zde hlavní svoz odpadu zajišťuje společnost AVE, s.r.o. 

z Brna, která tříděný odpad odváží na svoji vlastní skládku a netříděný odpad do brněnské spalovny. 

Třídění odpadu zde probíhá klasicky formou různých kontejnerů, ale například papír se z této obce vozí 

do chráněné dílny u Tišnova a železo se sváží do obce Věžná. Jen část odpadu z Nedvědice končí na 

skládce v Bukově, která je na území ORP Bystřice nad Pernštejnem a sváží se do ní v čtvrtletních 

intervalech. Bioodpad je zde řešen zatím jen částečně prostřednictvím firmy AVE, s.r.o., z obecních 

pozemků by obec Nedvědice chtěla do budoucna bioodpad svážet do soukromé kompostárny v 

nedaleké obci Sejřek, bohužel zatím nemá prostředky na pořízení svážecí techniky.  

 

b) ORP Bystřice nad Pernštejnem 

V rámci ORP Bystřice nad Pernštejnem je v každé obci svoz komunálního odpadu prováděn firmou TS 

města a.s. Systém svozu odpadu je stabilizovaný. Poplatky vybírané od občanů jsou stanoveny na 

základě nákladů obce na nakládání s odpady a vybírají se ve většině případů na občana. Pouze v obci 

Rozsochy funguje systém, vybírání poplatku za vyvezenou nádobu. Všechny obce si řeší odpadové 

hospodářství individuálně místní samosprávou. Systém svozu komunálního odpadu funguje dobře, 

žádná z obcí problémy neřeší. Z důvodu nevýhodné polohy oblasti způsobené jak členitým terénem, 

tak absencí severojižního propojení a velmi problémového napojení na D1 je každé další nakládání s 

odpady zatíženo zvyšující se cenou za přepravu vzdálených koncových zařízení. 
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c) ORP Nové Město na Moravě 

Odpadové hospodářství na území ORP Nové Město na Moravě řeší individuálně místní samosprávy 

jednotlivých obcí, v této oblasti existuje na území ORP meziobecní spolupráce pouze ve velmi omezené 

míře a nejsou zde vytvořeny žádné dobrovolné svazky obcí za účelem nakládání s odpady. Obce na 

území ORP Nové Město na Moravě k nakládání s odpadem využívají především svozové společnosti a 

jejich sběrné dvory a nepouštějí se do budování a provozu vlastních zařízení k nakládání s odpady.  

Aktivně řeší svoje odpadové hospodářství pouze malá část obcí, tyto obce vlastní, provozují nebo 

budují sběrné dvory či sběrná místa, čímž aktivně snižují finanční náročnost vlastního odpadového 

hospodářství.  

Tabulka 7: Sběrné dvory na území MAS Zubří země, současný stav 

Č 
Provozovatelé 

zařízení 

Adresa provozu na území ORP Roční 

maximální 

kapacita 

[t] 

Průměrně 

využitá 

roční 

kapacita [t] 

Provozov

atel/vlast

ník (O, S) 

Poznámka 

Ulice, č.p. Obec ZÚJ 

1 TS města a.s. 
K Ochozi 

666 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
595411 5000,00 - O 

sběrný dvůr je 

součástí areálu TS 

města a.s. 

2 SPH stavby s.r.o. 
Průmyslová 

1414 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
595411 nelze určit nelze určit S 

mobilní sběr 

stavebního odpadu, 

dále využívány ke 

stavebním úpravám 

3 
Miloslav 

Odvárka - ODAS 
Bobrová Bobrová 595268  - 65,00 (S) 

roční maximální 

kapacita není 

stanovena 

4 Obec Tři Studně 
Tři Studně 

54 
Tři Studně 587753 250,00 250,00 (O) - 

5 

TS Služby, s. r. o. 

(Nové Město n. 

M.) 

Soškova 

1346 

Nové Město 

na Moravě 
596230 5100,00 6045,00 (O)  - 

Zdroj: Místní šetření, TS města a.s., Miloslav Odvárka – ODAS, Obec Tři Studně, Databáze oprávněných osob k 

nakládání s odpady kraje Vysočina (projekt Obce sobě SMO ČR) 

Tabulka 8: Sběrná místa na území MAS Zubří země, současný stav 

Č 
Provozovatelé 

zařízení 

Adresa provozu na území ORP 
Roční 

maximál

ní 

kapacita 

[t] 

Průměrně 

využitá 

roční 

kapacita [t] 

Provozovatel/

vlastník (O, S) 
Poznámka 

Ulice, č.p. Obec ZÚJ 

1 TS města a.s. 
K Ochozi 

666 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
595411 

5000 N; 

10000 t 
45 N; 6000 t  O 

sběr odpadu, 

třídění odpadu 

2 

Poliklinika 

Města Bystřice 

n. P. s.r.o. 

Zahradní 

580 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
595411 - - S 

sběr odpadu 

lékárenského 

původu 



  

- 24 - 
 

 

- 24 - 

 

3 Miroslav Hajný 

K 

Pernštejnu 

625 

Bystřice nad 

Pernštejnem 
595411 - - S 

sběr 

elektroodpadu, 

následné 

mechanické 

úpravy 

elektroodpadu 

4 Obec Věcov Věcov 84 Věcov 596957 5,00 5,00 O 
elektroodpad, 

nebezpečný odpad 

5 

DSO 

Mikroregion 

Novoměstsko 

Tři Studně 

25 
Tři Studně 587753 -  - O 

mobilní sběr 

elektroodpadů, 

mobilní sběr 

textilu 

6 Obec Prosetín 
Prosetín 

34 
Prosetín 596493 - - O 

sběr tříděného 

odpadu 

7 Obec Vír Vír 178 Vír 597074 - - O 
sběr tříděného 

odpadu 

Zdroj: Místní šetření, Databáze oprávněných osob k nakládání s odpady kraje Vysočina (projekt Obce sobě SMO ČR) 

1.1.2.3 Energetické úspory a udržitelné obnovitelné zdroje energie  

Evropský energetický trh prochází zásadním přechodem od systému založeného na fosilních palivech 

a jaderné energii k systému založenému výhradně na obnovitelné energii. Trendem se stává zavedení 

konceptů - energeticky soběstačná obec. Místní energetické podniky mohou šetřit životní prostředí a 

přitom být ekonomicky životaschopné a vytvářet pracovní místa. Důležité je také zvýšit zájem občanů 

o tyto zdroje energie a informovat je o možnostech získávání a spotřeby obnovitelné energie. 

Energetika budoucnosti stojí před celou řadou výzev. Většina z nich má za hlavní snahu zpomalit a 

nejlépe zastavit změny klimatu a snížit obecné dopady na životní prostředí. Je třeba se zaměřit na 

ekologičtější a klimaticky příznivější energetiku a upřednostňovat energetickou účinnost, dosáhnout 

vyššího podílu v oblasti energie z obnovitelných zdrojů včetně urychlení inovace v oblasti čisté energie 

a renovování budov. Značnou rezervu lze spatřovat v komunitní energetice, tzn. samosprávnému 

rozhodování o způsobu produkce a distribuce elektrické energie a tepla, jež jsou zásadními 

podmínkami důstojného života. Občan je zapojen do vytváření podoby spotřeby i výroby energie.            

Z důvodu omezeného množství surovin potřebných k výrobě energií, negativním dopadům na životní 

prostředí a také zvyšující se ceny energií, je nutno věnovat pozornost jak její výrobě, tak modernizaci a 

efektivitě přenosu a snižování spotřeby. Cílem regionu by mělo být dosahování energetických úspor 

budov, podpora čistých a vysokoprocentních biopaliv a využití obnovitelných zdrojů v dopravě (vozidla 

na alternativní pohon), prosazování zeleného úřadování nejen ve veřejných institucích, podpora 

komunitního plánování a komunitních zdrojů a spotřeby energie včetně snahy o zvyšování podílu 

obnovitelných zdrojů energie v podnikatelském sektoru a podpory zapojení podniků do komunitní 

energetiky.  

1.1.2.4 Stav životního prostředí 

Území MAS Zubří země je charakteristické rovnováhou mezi přírodním a kulturním prostředím 

s výraznými přírodně-kulturními prvky. Území se vyznačuje vysokou kvalitou přírodního prostředí, tak 

i znaky krajinného rázu, kam řadíme horizontální a vertikální členitost terénu, pestrost krajinných 
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formací a citlivé umístění antropogenních prvků krajiny. Více jak polovina území spadá do kategorie 

zvláště chráněných území a je zákonem chráněna. Území má velmi vysokou estetickou a přírodní 

hodnotu vytvářející celkový krajinný ráz a to z pohledu nejen přírodní, ale i kulturní a historické stránky. 

Celkovou hodnotu území dokládá nejen vyhlášené území CHKO Žďárské vrchy, ale i množství 

vyhlášených přírodních památek, národních přírodních památek a oblastí NATURA 2000. 

Voda a vodní zdroje jsou charakteristickým rysem zkoumaného území. Severozápadní části území se 

rozkládá v chráněné oblasti přirozené akumulace Žďárské vrchy, která je důležitým prameništěm 

povrchových a zásobárnou podpovrchových vod. U obce Vír se nachází vodní dílo Vír, které je 

zásobárnou pitné vody pro okolní obce a pro část města Brna. V území se nachází i velké množství 

rybníků, které slouží k chovu ryb a zastávají retenční funkci. Kvalita a čistota vod je na velmi dobré 

úrovni, jelikož v území neevidujeme žádný zdroj znečištění. Potenciální ohrožení vodních zdrojů 

představuje splach chemických látek a hnojiv ze zemědělských pozemků případně malé lokální zdroje 

znečištění (průmyslový podnik, zemědělské družstvo). V souvislosti se změnami klimatu, s nimiž se pojí 

extrémní přírodní jevy – přívalové deště, dlouhodobé sucho, vznikají v obydlené i neobydlené krajině 

značné škody. Situace je ovlivněna také způsobem hospodaření v zemědělství a lesnictví. Půda je 

zasažena či ohrožena erozí, dochází k poškozování zemědělských ploch a lesních porostů, některé obce 

se potýkají s lokálními záplavami nebo nedostatkem pitné vody. K řešení této situace přispívá obnova 

a budování takových prvků v krajině, které dokážou vodu zadržet (retenční průlehy a nádrže, 

zasakovací pásy, rekonstrukce a odbahnění vodních nádrží, budování suchých nádrží, revitalizace 

vodních toků apod. K zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje také budování a obnova drobných 

vodních ploch (tůní, jezírek, studánek). Realizace výše uvedených opatření přispěje ke stabilizaci 

koloběhu vody v krajině a k posílení ekologické stability území. 

 

Obrázek 14: Využití území v MAS Zubří země v roce 2019 

 

Zdroj: ČSÚ 2020 

Zemědělské a lesní pozemky pokrývají dohromady přes 60 % našeho území, což představuje významný 

podíl na celkové ploše.  

Jak naznačila analýza hospodářství, tak je většina těchto ploch v rámci zemědělské činnosti obdělávána 

a udržována. Využívání krajiny pro zemědělské účely musí být prováděno takovým způsobem, aby 

nedocházelo k narušení a poškození životního prostředí. 

Celorepublikově zemědělských ploch každým rokem ubývá, tento trend však na území MAS 

nepozorujeme, naopak se potvrzuje, že území MAS je vskutku zemědělským regionem, což vyplývá i ze 

stacionárních hodnot statistik. Orná půda sama o sobě tvoří 37% z celkové plochy území MAS. 

Především orná půda však podléhá vodní a větrné erozi. Nejnáchylnější jsou plochy s vyšším sklonem 

svahu. Proces eroze lze účinně eliminovat plánovaným a šetrným obděláváním půdy a vhodnou 
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skladbou lesa. Kontaminace půd hrozí z užívání nadměrného množství průmyslových hnojiv. Na území 

MAS není evidován žádný velký zdroj kontaminace půdy. Jak naznačila analýza hospodářství, tak je 

většina těchto ploch v rámci zemědělské činnosti obdělávána a udržována. Využívání krajiny pro 

zemědělské účely musí být prováděno takovým způsobem, aby nedocházelo k narušení a poškození 

životního prostředí. 

Obrázek 15: Srovnání podílu zemědělské půdy na celkové rozloze 

    
Zdroj: ČSÚ 2020      

Kvalita ovzduší je ve zkoumaném území ohrožena automobilovou dopravou a lokálními stacionárními 

zdroji znečištění v intravilánech obcí. Především v obcích, ve kterých neproběhla plynofikace, 

evidujeme zhoršenou kvalitu ovzduší v zimních měsících způsobenou spalováním nekvalitních 

materiálů. Jelikož se na území nenachází žádná tepelná elektrárna či velký průmyslový závod nehrozí 

velké znečištění ovzduší. 

V souvislosti se stavem životního prostředí je nutné zmínit těžbu a úpravu uranové rudy na ložisku 

Rožná u obce Dolní Rožínka. Těžba zde započala v 60. letech 20. století a probíhala bez přestávek až do 

roku 2017. Poslední vozík s vytěženou uranovou rudou byl vyvezen na povrch ve čtvrtek 27. dubna 

2017 v dopoledních hodinách. Ložisko je v podstatě vytěženo, jámy dolu budou zasypány a začne 

proces rekultivace. Samotné dobývání uranové rudy probíhalo hlubinným způsobem, takže zásadním 

způsobem nebyl ovlivněn reliéf. Větší zátěž pro životní prostředí představovala úprava uranové rudy, 

která probíhala na chemické úpravně u obce Rodkov. DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM 

Dolní Rožínka, pod jehož vedením probíhala těžba a úprava uranové rudy, neustále monitoruje všechny 

složky životního prostředí, které by mohly být touto činností ohroženy. 

1.1.2.5 Ochrana životního prostředí 

Na dotčeném území se v jeho severozápadní části rozkládá chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy a 

v severovýchodní části podél toku řeky Svratky Přírodní park Svratecká hornatina. V území najdeme i 

řadu maloplošných zvláště chráněných území jako je NATURA 2000, přírodní rezervace, národní 

přírodní památka a přírodní památka. 
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Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy byla vyhlášena v roce 1970 a na zkoumaném území zasahuje 

do katastrů 18 obcí. Předmětem ochrany je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny 

s významným zastoupením přirozených ekosystémů. Z geomorfologického hlediska se jedná o plochou 

vrchovinu s nejvyšším vrcholem Devět skal (836,3 m n. m.). Typickými tvary reliéfu jsou skalní tvary 

označované jako mrazové sruby, kamenná moře. Většina lesního porostu je tvořena hospodářskými 

monokulturními smrky. Nejcennější vegetace se značným zastoupením chráněných a ohrožených 

druhů se nacházejí na rašelinných a místy až slatinných loukách. Na těchto biotopech se vyskytuje i 

celá řada vzácných rostlin a mechorostů. 

Přírodní park Svratecká hornatina je jeden z největších parků u nás. Vyhlášen byl za účelem ochrany 

krajinného rázu se zachováním hodnot krajiny. Charakteristickým rysem je značně členitý reliéf 

s výstupy skal, skalních stěn s kamennými moři, meandry a ostrůvky na řekách a potocích. Díky 

vysokému relativnímu převýšení, které dosahuje v některých místech až 300 m, zde pozorujeme velkou 

biologickou diverzitu. Najdeme zde teplomilné doubravy, květnaté či chudé bučiny, na prudkých 

svazích jsou časté suťové lesy, podél řek jsou to olšiny místy s bledulí jarní. V parku se vyskytuje i velké 

množství maloplošných chráněných území, které jsou vázány na tok řeky Svratky a jeho údolí. 

Z maloplošných chráněných území je z hlediska stupně ochrany významná Národní přírodní památka 

Švařec. Jedná se o cenný komplex podhorských luk a pastvin s roztroušenými jalovci na příkrém jižním 

svahu u venkovského sídla Švařec. V území se vyskytuje celkem 7 chráněných území NATURA 2000, 

které chrání nejvíce ohrožené druhy živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť. 

Předmětem ochrany je nejčastěji modrásek bahenní, druh motýla z čeledi modráskovitých. 

Přírodní prostředí v regionu je velkou devízou, která významným způsobem posiluje atraktivitu tohoto 

území pro bydlení i cestovní ruch. Obdobným způsobem je to vnímáno i jednotlivými obcemi MAS, 

které v rámci dotazníků označili kvalitu přírodního prostředí zpravidla za velmi dobrou. Obdobně 

příznivě, i když již ne tak intenzivně, je vnímáno množství a kvalita veřejné zeleně v jednotlivých obcích. 

V tomto ohledu je však třeba zajišťovat péči o chráněná a cenná území, významné krajinné prvky, 

ochranu vzácných druhů rostlin a živočichů včetně jejich biotopů. Je nutné obnovit přírodní poměry v 

lesích, vysazovat typově vhodné a přirozené druhy dřevin, zejména pak zajistit obnovu porostů 

ničených kůrovcem a stav lesů a přístupových cest zničených enormní těžbou. Zlepšení životního 

prostředí v intravilánech obcí je pak možné podpořit obnovou a zakládáním sídelní zeleně (parků, 

zahrad, alejí). Podpůrnou aktivitou v oblasti péče o přírodu a krajinu musí být osvěta široké veřejnosti, 

vedení obcí, firem a zajištění spolupráce se školami, aby bylo zamezeno negativnímu působení lidské 

činnosti v krajině a zamezilo se poškozování ekosystémů, intenzivnímu zemědělství a lesnictví, 

nešetrnému využívání přírodních zdroj, rozšiřování lidských sídel a dalších nepříznivých jevů 

s neblahým dopadem na životní prostředí. 

Tabulka 9: Zvláště chráněné území v MAS Zubří země 

Lokalita Kategorie ochrany Umístění Předmět ochrany 

Žďárské vrchy CHKO 

Bystřicko, 

Novoměstsko 

a Žďársko 

Zachování harmonicky vyvážené kulturní 

krajiny s významným zastoupením 

přirozených ekosystémů 



  

- 28 - 
 

 

- 28 - 

 

Lokalita Kategorie ochrany Umístění Předmět ochrany 

Švařec 
národní přírodní 

památka 
Koroužné 

komplex společenstev suchých trávníků s 

jalovci a vstavačovitými, mezofilních 

ovsíkových luk a mezofilních bylinných 

lemů s výskytem ohrožených druhů rostlin 

a živočichů, zejména švihlíku krutiklasu, 

vstavače kukačky a modráska 

černoskvrnného 

Čepičkův vrch a 

údolí Hodonínky 
NATURA 2000 

Prosetín, 

Štěpánov nad 

Svratkou, 

Ujčov 

Chasmofytická vegetace silikátových 

skalnatých svahů, lesy svazu Tilio-Acerion 

na svazích, sutích a v roklích 

Dědkovo NATURA 2000 Věstín 
střevíčník pantoflíček (Cypripedium 

calceolus) 

Na Ostrážné NATURA 2000 Dalečín modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Niva Fryšávky NATURA 2000 Kuklík modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Švařec NATURA 2000 Koroužné 

význačná naleziště vstavačovitých, 

extenzivní sečené louky nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 

nemoralis) 

U Hamrů NATURA 2000 
Štěpánov nad 

Svratkou 

Formace jalovce obecného (Juniperus 

communis) na vřesovištích nebo vápnitých 

trávnících, Středoevropské vápencové 

bučiny (Cephalanthero-Fagion) 

Údolí 

Chlébského 

potoka 

NATURA 2000 Skorotice 

6510 Extenzivní sečené louky nížin až 

podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-

Centaureion nemoralis); 8220 

Chasmofytická vegetace silikátových 

skalnatých svahů; 9130 Bučiny asociace 

Asperulo-Fagetum; 9180* Lesy svazu Tilio-

Acerion na svazích, sutích a v roklích 

Údolí Svratky u 

Krásného 
NATURA 2000 

Borovnice, 

Krásné, 

Spělkov 

modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Javorův kopec přírodní památka 
Chlum-

Korouhvice 

Zbytek prameništních luk s typickou 

květenou a výskytem prstnatce májového 

Kocoury přírodní památka Prosetín 
Travobylinná společenstva s výskytem 

fytograficky významných druhů rostlin 
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Lokalita Kategorie ochrany Umístění Předmět ochrany 

Křižník přírodní památka Ujčov 

Zachovalá travinobylinná společenstva s 

xerotermní vegetací a výskytem tří druhů 

zvláště chráněných vstavačovitých: vstavač 

obecný, vstavač vojenský a okrotice bílá 

Louky u Polomu přírodní památka Sulkovec 
Rašelinné louky s bohatým výskytem 

prstnatce májového 

Na skále přírodní památka 
Nové Město 

na Moravě 
Rulový morfologicky významný útvar 

Nad 

koupalištěm 
přírodní památka 

Štěpánov nad 

Svratkou 

Ostrůvek xerotermní vegetace se 

vstavačem obecným a vstavačem májovým 

Nyklovický 

potok 
přírodní památka Velké Tresné 

Meandrující potok s břehovými porosty, 

bohatá lokalita bledule jarní 

Ostražka přírodní památka Dalečín 

Ochrana rozsáhlého komplexu 

travinobylinných druhově bohatých 

společenstev s výskytem ohrožené vratičky 

měsíční, kriticky ohrožené vratičky 

heřmánkolisté a bohatou populací kriticky 

ohroženého vemeníku dvoulistého 

Ouperek přírodní památka Bobrůvka 

Známé mineralogické naleziště, kde se v 

dutinách pegmatitových žil vyskytuje celá 

řada minerálů tzv. albitové zóny 

Pasecká skála přírodní památka 
Nové Město 

na Moravě 

Skalní rulový útvar s ukázkou mrazového 

zvětrávání 

Pernovka přírodní památka 
Nové Město 

na Moravě 

Rostlinná společenstva prameništní 

rašelinné louky s ohroženými a vzácnými 

druhy rostlin a živočichů 

Prosička přírodní památka Borovnice 

Skalnatý hřbet s rozsáhlým kamenným 

mořem a suťovými svahy je dokladem 

mrazového zvětrávání rulových hornin v 

chladných obdobích pleistocénu 

Štarkov přírodní památka 
Nový 

Jimramov 
Rulová skála s puklinovou jeskyní 

U Bezděkova přírodní památka 
Nové Město 

na Moravě 

Vlhká louka s jedinou populací šafránu 

bělokvětého (Crocus albiflorus) 

U Hamrů přírodní památka 
Štěpánov nad 

Svratkou 

Bývalé pastviny na příkrých stráních se 

suchomilnou květenou 
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Lokalita Kategorie ochrany Umístění Předmět ochrany 

Vlčí kámen přírodní památka Lísek Zbytek starého bukového porostu 

Svratecká 

hornatina 
přírodní park 

Bystřicko, 

Novoměstsko 

a Žďársko 

ochrana krajinného rázu bez podstatného 

omezení stávající hospodářské činnosti, 

posláním je zachovat hodnoty krajiny s 

podmínkami pro individuální rekreaci 

Nad Horou přírodní rezervace 
Černvír, 

Nedvědice 

Zachovalý komplex přírodě blízkých až 

přirozených smíšených a listnatých lesních 

porostů na příkrých skalnatých svazích s 

typickým bylinným podrostem 

Ochoza přírodní rezervace Ujčov 
Skalnatý hřeben se zbytkem smíšeného 

listnatého porostu s bohatou květenou 

Svratka přírodní rezervace Ujčov 

Břehové porosty řeky Svratky s bohatým 

výskytem zvláště chráněného pérovníku 

pštrosího (Matteuccia struthiopteris). 

Údolí 

Chlébského 

potoka 

přírodní rezervace Skorotice 

Početná populace bledule jarní v údolí 

přirozeně meandrujícího potoka; dále luční 

a lesní společenstva s výskytem 

chráněných, příp. ohrožených druhů rostlin 

i živočichů 

Vírská skalka přírodní rezervace Vír 
Skalnaté srázy s přirozenými lesními 

porosty 

Zdroj: Kraj Vysočina 2020 

 

V současné době pak probíhají práce na vyhlášení přírodní rezervace Pyšolec, kdy předmětem ochrany 

budou zachovalá lesní společenstva.   

1.1.2.6 CHKO Žďárské vrchy 

Pro zpracování analýzy části území CHKO Žďárské vrchy, která zasahuje do území MAS Zubří země, byl 

jako zdroj informací využit Rozbor Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy s přílohami a Plán péče o 

Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy na období 2011 – 2020. 

Do CHKO Žďárské vrchy náleží obce ležící na území ORP Nové Město na Moravě a ORP Bystřice nad 

Pernštejnem. Z území MAS Zubří země o. p. s. náleží do CHKO katastrální území následujících obcí (viz 

obr. 16). 
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Obrázek 16: Zvláště chráněné území v MAS Zubří země 

 

 

Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR čj. 8908/70-II/2 

ze dne 25. května 1970. Sídlo správy CHKO se nachází ve Žďáru nad Sázavou. CHKO Žďárské vrchy se 

rozprostírá na území o rozloze 709 km2 v části Kraje Vysočina a Pardubického kraje, v okresech Žďár 

nad Sázavou, Chrudim, Svitavy, Havlíčkův Brod. Tím tedy zasahuje do obcí s rozšířenou působností 

Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě ležících na území MAS Zubří země. Chráněná 

krajinná oblast se rozděluje do 4 zón dle úrovně ochrany. Na území MAS Zubří země lze nalézt všechny 

zóny ochrany CHKO. I. zóna zabírá 3,23 % z celkové rozlohy CHKO, II. zóna zaujímá plochu 29,84 %, III. 

zóna 61,99 %, IV. zóna 4,94 %. 

Na území MAS v rámci CHKO se nachází několik přírodních památek. Jimiž jsou přírodní památka (dále 

jen „PP“) Na skále – katastrální území Pohledec (výměra 0,0619 ha), PP Pasecká skála – katastrální 

území Studnice u Rokytna (výměra 3,6597 ha), PP Pernovka – katastrální území Nové Město na Moravě 

(výměra 1,4168 ha), PP Prosička – katastrální území Borovnice u Jimramova (výměra 8,6730 ha), PP 

Štarkov – katastrální území Nový Jimramov (výměra 6,6924 ha), PP U Bezděkova – katastrální území 

Nové Město na Moravě (výměra 0,7657), PP Vlčí Kámen – katastrální území Vojtěchov u Lísku (výměra 

1,0958 ha). 

Na území CHKO nebylo vyhlášeno žádné chráněné území podle mezinárodních úmluv s výjimkou 

evropské soustavy Natura 2000. Na základě směrnice Rady EU 92/43/EHS, o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, bylo na území CHKO Žďárské vrchy 

vymezeno 2 lokality na území MAS Zubří země (Niva Fryšávky, Údolí Svratky u Krásného) zařazených 
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do tzv. národního seznamu, který byl stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb. Na CHKO se nenachází 

žádná ptačí oblast. 

Na území CHKO, potažmo MAS Zubří země, se nachází i několik památných stromů, konkrétně na 

katastrálních územích obcí Daňkovice, Fryšava pod Žákovou horou, Jimramovské Pavlovice, Krásné nad 

Svratkou, Kuklík, Lhota u Lísku, Nové Město na Moravě, Odranec, Olešná na Moravě, Studnice u 

Rokytna, Tři Studně, Vlachovice u Rokytna. 

Dle Rozboru Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy je posláním oblasti dle výnosu Ministerstva 

kultury České socialistické republiky „ochrana krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků, aby tyto 

hodnoty vytvářely vyvážené životní prostředí: k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové 

utváření včetně vodních toků a ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její 

vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, sídlištní struktura oblasti, urbanistická skladba sídlišť, místní 

zástavba lidového rázu i monumentální nebo dominantní díla“. 

Zemědělské hospodaření v CHKO Žďárské vrchy  

Podle míry respektování hodnot krajiny a snahy držet se zásad trvalé udržitelnosti se mění poměr 

pozitivních a negativních důsledků zemědělství na předmět ochrany v CHKO. Platí přímá úměra mezi 

intenzitou hospodaření a převahou negativních dopadů.  

Pozitivně se zemědělství projevuje zejména v naplnění hlavního poslání, tedy v ochraně vzhledu krajiny 

a jejích typických znaků, kterým je mj. rozvržení a využití zemědělského půdního fondu, vegetační kryt 

a volně žijící živočišstvo. Prakticky tedy jde o udržování nelesní krajiny, zamezení zarůstání biotopů 

rostlinných i živočišných druhů, vytváření esteticky vyváženého vzhledu a zachování poměru a 

vzájemného prolínání polí, luk a pastvin. 

Na orné půdě je nejvíce voleným titulem pěstování meziplodin. V menším rozsahu pak zatravňování. 

Ojedinělý zájem o zatravnění regionální směsí nebylo možné pro chybějící osivo regionální travní směsi 

naplnit. O titul biopásy zájem není. 

Vodstvo v CHKO Žďárské vrchy 

V CHKO Žďárské vrchy pramení velké množství pojmenovaných i bezejmenných vodních toků. Z 

vodohospodářského hlediska (dle přílohy č. 1 zákona č.470/2001) jsou na území MAS významné tyto: 

Svratka, Fryšávka, Bystřice, Nedvědička, Bobrůvka. 

Za rekreační a sportovní využívání vodních toků je považováno koupání, vodáctví a sportovní rybolov, 

z těchto aktivit je nejvýznamnější sportovní rybolov, pro který jsou v CHKO Žďárské vrchy vhodné 

podmínky na řece Svratce a Fryšávce. Pro koupání a vodáctví jsou využívány pouze minimálně (vodáctví 

pouze na řekách Sázavě a Svratce při jarním tání) a stejně jako při sportovním rybolovu při nich 

nedochází ke střetům se zájmy ochrany přírody. Jako povrchové vody využívané ke koupání osob jsou 

vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 159/2003 stanovené Medlov, Sykovec. Z hospodářského 

hlediska mají význam horní toky řek a malé potoky, které jsou sportovními rybáři využívány pro chov 

pstruhů obecních potočních.  
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Na vodních plochách se nachází i malé vodní elektrárny. Např. na území MAS jsou na řece Svratce                        

(1 v obci Krásné, 2 v obci Borovnice, 2 v městysi Jimramov). 

Na území CHKO se nachází řady rybníků, na kterých hospodaří fyzické i právnické osoby. Převážně se 

snaží o co nejvyšší intenzitu hospodaření v rybnících evidovaných jako I. a II. zóna ochrany přírody jsou 

omezeni zákonem č. 114/95 Sb., pokud jsou současně maloplošným zvláště chráněným územím, pak 

také bližšími ochrannými podmínkami a plánem péče o MZCHÚ. 

Nejvýše položenými rybníky v MAS na území CHKO jsou Medlovský (21,8 ha) a Sykovec (13,8 ha) 

v povodí řeky Svratky. Mezi nejvýznamnější subjekty hospodařící na rybnících v CHKO Žďárské vrchy 

jsou místní organizace Českého a Moravského rybářského svazu. Na území MAS hospodaří několik 

místních organizací (MO) Moravského rybářského svazu – MO Bystřice n. P., Jimramov, Nedvědice, 

Nové Město n. M., Vír). 

Pro sportovní rybaření na území MAS funguje několik revírů sportovního rybářství, které je na 

rybářských revírech provozováno členy Českého a Moravského rybářského svazu. 

Lesní hospodářství  

CHKO se řadí mezi nadprůměrně lesnaté oblasti České republiky a v její centrální části lesnatý charakter 

území výrazně převažuje. Souvislé lesní komplexy i roztroušené menší lesy a selské lesíky jsou 

důležitým krajinotvorným prvkem a spoluvytváří typický ráz krajiny CHKO Žďárské vrchy. 

Největší podíl státního majetku spravují Lesy České republiky, s. p., LS Nové Město na Moravě. 

Převážná část rozlohy lesů je ve státním vlastnictví. Z druhové skladby lesů zde převládají převážně 

jehličnaté porosty. V letech 2015 až 2019 kůrovec zničil prosty se zastoupením smrku na třetině území 

České republiky. V roce 2020 se kalamita dále šíří a ohrožuje lesy všech vlastníků nejen na území CHKO 

Žďárské vrchy, ale v celém území MAS. V ohrožení jsou téměř všechny smrkové porosty. Podcenění 

situace může pro vlastníka lesa znamenat ztrátu hodnoty majetku či udělení pokut ve výši až milion 

korun. 

Ochrana krajinného rázu CHKO  

Původní lesní porost pokrývající celé území současné CHKO Žďárské vrchy byl z velké části vykácen 

nebo přeměněn. Devastací lesních porostů došlo ke změnám v hydrologii krajiny, půdním režimu a 

mikroklimatu a jejím celkovém rázu. Původní rostlinný kryt – lesní porost byl kolonizační činností 

člověka z převážné části zmenšen a narušen a na využívaných plochách se vytvářela náhradní 

společenstva. Způsob obhospodařování krajiny (kosení, pastva, orba), nároky průmyslové výroby, 

výstavba a postupná urbanizace krajiny vnesly do krajiny nové charakteristiky. 

V následující tabulce jsou vyobrazeny hlavní příčiny narušení krajinného rázu, jejich působení a možná 

opatření pro nápravu jejich negativního působení. 
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Tabulka 10: Hlavní příčiny narušení krajinného rázu 

Hlavní příčina 
Působení na hodnoty 

krajinného rázu 
Opatření 

Kůrovcová kalamita Snižují estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu větších oblastí a 

naruší její měřítko. 

Včasné nalezení napadených stromů, 

bezodkladné zajištění těžby 

napadených stromů (ideálně v zimním 

období, kdy je kůrovec neaktivní a 

nenapadá další stromy), asanace 

kůrovcového dříví, úklid lesa, efektivní 

ochrana lesa v daném ročním období, 

výběr vhodných dřevin jako náhradní 

výsadby za stromy napadené 

kůrovcem apod. 

Intenzivně obdělávané 

převážně nedělené zemědělské 

plochy 

Snižují estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu větších oblastí a 

naruší její měřítko. 

Eliminovat výrazně negativní působení 

charakteristiky, která se jeví jako 

zásadní, vhodnou výsadbou zeleně na 

jejích okrajích, rozbitím velkých ploch 

orné půdy na menší zakládáním nebo 

obnovou mezí, remízků, dělením kultur 

apod. 

Chatová výstavba shluková 

nebo roztroušená 

Snižuje estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu místa. 

Nepovolovat další chatovou výstavbu, 

eliminovat negativní působení 

současné výsadbou vhodné zeleně a 

zapojením chatových kolonií a 

jednotlivých chat do krajinného rámce, 

zamezit výsadbám nevhodné zeleně 

městského typu v jejich okolí. 

Nevhodné stavební objekty ve 

volné krajině nerespektující 

měřítko krajiny (zemědělské a 

průmyslové areály, průmyslové 

zóny na okraji měst, stožáry, 

elektrické vedení VVN, 

dopravní stavby) 

Snižují estetickou, a 

svou funkcí mnohdy i 

přírodní hodnotu 

krajinného rázu místa i 

oblasti. 

V některých případech je možné snížit 

negativní působení výsadbou vhodné 

zeleně, popř. úpravami 

architektonického vzhledu, změnou 

proporcí, barvy, materiálu apod. Pokud 

lze objekt odstranit, nebo nahradit 

kvalitativně lepším, pak toto řešení 

podporovat. 

Silnice I. třídy a některé úseky 

silnice II. třídy tvořící cizorodou 

umělou osu v krajině - bariéry 

Snižují estetickou i 

přírodní hodnotu 

krajinného rázu. 

Pohledově eliminovat výsadbou 

doprovodné zeleně, dominantní 

působení hlučných úseků zmírnit 

výsadbou křovinných pásů, zajistit 

průchodnost krajiny. 

Rozsáhlé rekreační areály 

nerespektující měřítko krajiny 

s dominantním působením 

Snižují estetickou a svou 

funkcí i přírodní 

hodnotu krajinného 

rázu oblasti či místa 

Zmírnit jejich negativní obraz v krajině 

minimalizováním výškové hladiny 

zástavby a její hustoty. 

Zmírnit výraz stavebních objektů 

vhodnými přestavbami nebo 

výsadbami vzrostlých listnatých dřevin, 

zmírnit výraz nevhodného 
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Hlavní příčina 
Působení na hodnoty 

krajinného rázu 
Opatření 

urbanistického členění vhodnější 

parcelací. 

Zamezit výstavbě dalších areálů a 

rozšiřování stávajících. 

Nevhodně umístěné a 

architektonicky nevyvážené 

umělé dominanty 

Snižují estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu oblasti či místa. 

V mnoha případech (stožáry, komíny, 

sila) apod. lze řešit pouze volbou 

nátěru, který by zmírnil celkový dojem. 

Nevhodně začleněné okraje 

sídel s ostrým přechodem do 

zemědělské krajiny 

Snižují estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu místa. 

Zmírnit negativní působení 

charakteristiky vhodnou výsadbou 

zeleně, výjimečně výstavbou 

architektonicky kvalitních objektů na 

okraji sídla s vhodným ozeleněním 

v rámci rozvoje obce. 

Bezkontextuální novostavby a 

přestavby tradičních objektů 

Snižují estetickou 

hodnotu krajinného 

rázu oblasti či místa. 

Lze eliminovat pouze cílenou 

osvětovou činností, profesionálně 

zpracovaným územním plánem, 

doporučeními, podporou vhodného 

řečení přestaveb. 

Hospodářský výraz lesa a 

kulturních luk a pastvin 

Snižuje především 

přírodní hodnotu 

krajinného rázu. 

Lze eliminovat výsevem druhově 

pestrých směsí, postupnou obnovu 

alespoň části lesních porostů výsadbou 

stanovištních dřevin. 

Zdroj: vlastní zpracování dle Rozboru Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy 

1.1.2.7 Ekologická stabilita krajiny 

Ekologická stabilita je schopnost ekologických systémů (ekosystémů resp. krajiny) autoregulačními 

procesy odolávat rušivým přírodním a antropogenním vlivům a po jejich odeznění se vracet do 

výchozího stavu. Systém ekologické stability je složen ze tří segmentů: porosty dřevin, bezlesé 

segmenty s trvalým drnovým krytem a polní kultury. Krajina bude tím stabilnější, čím více prvků první 

kategorie bude obsahovat. Obecně můžeme říct, že míra ekologické stability je nepřímo úměrná 

intenzitě antropogenního ovlivnění krajiny. Míru ekologické stability krajiny nám reprezentuje 

koeficient ekologické stability. Vyjadřuje poměr zastoupení ekologicky stabilních trvalých vegetačních 

formací k ploše ekologicky labilním formacím a zastavěné ploše. Jinými slovy se jedná o podíl 

ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí. 

Tabulka 11: Využití území v MAS Zubří země v roce 2019 

MAS Zubří země 

(ha) 

orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady 

22 994 0 0 1 052 110 

TTP1 

zemědělská 

půda2 lesní půda vodní plochy 

zastavěné 

plochy 

10 926 35 082 20 826 845 781 

Zdroj: ČSÚ 2020; 1 trvalé travní porosty, 2 součet orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, TTP         
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Koeficient ekologické stability se počítá jako poměr druhů pozemků (vinice + zahrady + ovocné sady + 

trvalé travní porosty + lesní půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné plochy + chmelnice). Pro 

území MAS Zubří země koeficient stability vychází 1,42. Tento výsledek znamená, že se jedná o vcelku 

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

strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů. Výpočet nám potvrdil 

předpoklad, že území MAS je poměrně ekologicky stabilní s převažujícím porostem dřevin a menším 

antropogenním ovlivněním.  
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1.1.3 Podmínky pro život v obcích 

Tato kapitola se zabývá základními předpoklady pro kvalitní život v obcích – dostupností technické 

infrastruktury, dopravní infrastrukturou a veřejnou dopravou a podmínkami pro rozvoj bydlení.  

1.1.3.1 Technická infrastruktura  

Vybavenost technickou infrastrukturou je jednou ze základních charakteristik ukazující rozvoj území. 

Určuje nejen kvalitu bydlení obyvatel, ale také potenciálním investorům podává informaci o tom, jak 

jednoduché či naopak složité bude napojení nové podnikatelské investice na rozvody elektřiny, plynu, 

zdroj pitné a užitkové vody a odkanalizování. Bez dostupnosti základní technické infrastruktury bude 

nadále docházet k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy 

bydlení, než mnohé obce v současnosti nabízejí. Rozšíření jednotlivých sítí je však rozdílné a závisí na 

mnoha faktorech. Zvláště v podmínkách regionu s typickou rozdrobenou sídelní soustavou, členitým 

terénem a náročnými klimatickými podmínkami se pak tyto skutečnosti promítají do vysoké finanční 

náročnosti na zajištění srovnatelné vybavenosti a kvality technické infrastruktury. Napojení 100 % 

bytového fondu na všechny sítě nelze na našem území dosáhnout a to hlavně z důvodu existence 

odlehlých osad či samot. Zdrojem informací o stavu technické infrastruktury v jednotlivých obcích MAS 

Zubří země bylo především dotazníkové šetření mezi starosty dotčených obcí.  

Zásobování území pitnou vodou a provozování vodovodů má na starosti Vodárenská akciová 

společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou. Hlavním zdrojem pitné vody je vodárenská nádrž Vír, která 

zásobuje skupinový vodovod pro oblast Bystřice nad Pernštejnem a Dolní Rožínky a skupinový vodovod 

pro oblast Nového Města na Moravě. Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina obyvatel území MAS 

(téměř 90 %) je napojena na vodovod. Pouze 7 obcí území si musí vystačit s vlastními zdroji vody 

formou vrtaných studní. Téměř 100 % trvale obydlených domů je napojeno na vodovod (obecní, vlastní 

studny). 

Vybavenost obcí kanalizací a čistírnami odpadních vod podléhá Směrnici č. 91/271 EHS, o čištění 

městských odpadních vod, ve které je mimo jiné stanovena povinnost obcí nad 2000 ekvivalentních 

obyvatel mít odpovídající kanalizační systém zakončený ČOV. Obce pod 2000 obyvatel musí zajistit 

přiměřené čištění produkovaných odpadních vod. V problematice kanalizace a ČOV není situace tak 

příznivá jako u stavu vodovodů. První část směrnice je v území MAS splněna, jelikož Bystřice nad 

Pernštejnem a Nové Město na Moravě mají kanalizaci a čistírnu odpadních vod. 

Horší byla situace u menších obcí v území, kdy pouze 22 obcí (32 %) měla kanalizaci, která ústila do 

čistírny odpadních vod. Dalších 20 obcí (29 %) měla pouze kanalizační systém, velmi často ve špatném 

technickém stavu. Zbylých 27 obcí (39 %) nebylo vybaveno kanalizačním systémem. Odkanalizování je 

většinou řešeno jímkami s vyvážením, septiky, sporadicky domovními čistírnami odpadních vod. 

Zlepšení této nelichotivé statistiky bude vyžadovat velké investice, v případech odlehlých objektů bude 

z hlediska ekonomiky výhodnější vybudování domovních čistíren odpadních vod, což plánují výhledově 

v letech 2021 – 2022 celkem 3 obce. 

Plynofikace obcí je dalším důležitým prvkem technické infrastruktury. Území MAS Zubří země je 

poměrně dobře plynem zásobeno. Z celkového počtu 70 obcí plynem disponuje 55 obcí (80 %). Pouze 
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do 14 obcí nebyl doposud zaveden. Ovšem ne všechny domácnost plyn využívají. Plynofikace celého 

území je z pohledu dostupnosti a velké finanční náročnosti na zbudování infrastruktury téměř nereálná 

a vzhledem k velkému počtu neplynofikovaných obcí s nízkým počtem obydlí není mnohdy ani žádoucí. 

Zásobování elektrickou energií je na velice dobré úrovni. Všechny obce území jsou připojeny na 

elektrickou síť. 

V celém území MAS Zubří země jsou 3 obce (Býšovec, Kuklík a Nový Jimramov), které nejsou napojeny 

na vodovod, kanalizaci ani nejsou plynofikovány. Je to hlavně z důvodu jejich odlehlosti a složitým 

terénním podmínkám. 

Obrázek 17: Stav vybavení inženýrskými sítěmi v obcích MAS Zubří země k 31.10.2020 

 
 

Zdroj: dotazníkové šetření MAS Zubří země 
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1.1.3.2 Veřejné prostranství a bezpečnost 

Veřejná prostranství ve venkovském prostoru tvoří zejména návsi a náměstí, tržiště, parky a další 

zelené plochy, odpočinkové a herní zóny, prostranství u veřejných budov, hřbitovy apod. Tyto plochy 

jsou důležité nejen pro utváření celkového vzhledu obcí, ale také jako prostor pro setkávání lidí, 

posilování vzájemných vztahů v komunitě i pro utváření vazeb k příslušnému místu. Veřejná zeleň či 

vodní prvky rovněž ovlivňují životní prostředí a atraktivitu místa. Ve městech a větších obcích je 

veřejným prostranstvím věnováno více pozornosti, jsou lépe udržována/obnovována stávající či 

budována nová, i když i zde najdeme lokality či místní části, kde by byla vhodná rekultivace veřejné 

zeleně. Se zanedbanými či v minulosti nevhodně udržovanými veřejnými prostranstvími se zpravidla 

potýkají menší obce, které trápí také nedostatek odpočinkových ploch, chátrající mobiliář a herní 

prvky, stárnoucí zeleň apod. Problémem je také nedostatek či zastaralost techniky a vybavení potřebné 

pro zajištění údržby těchto ploch.  

Veřejný prostor bývá osvětlen veřejným osvětlením, ve většině menších obcí je stávající osvětlení 

instalováno na sloupech elektrického vedení. Energetické společnosti postupně ruší vzdušné vedení po 

obcích, a tím obcím nezbývá nic jiného než zajistit investice do veřejného osvětlení. Obdobná situace 

je s rozhlasem. Ve větších sídlech a městech je pak zájem o zavedení veřejného osvětlení a rozhlasu do 

lokalit, kde zcela chybí či o obnovu za úspornější a kvalitnější zařízení. Obce mají obecně zájem o 

úspornější energie a chytré osvětlení. 

Bezpečný veřejný prostor, prevence a eliminace následků živelných pohrom v důsledku změny 

klimatických podmínek a dalších mimořádných událostí vnímá veřejnost na území MAS jako důležitou 

prioritu, proto je nezbytné zajištění vhodného zázemí a vybavení pro zásah IZS. Z Evaluační zprávy 

z roku 2019 (tj. střednědobého hodnocení realizace SCLLD MAS Zubří země pro programové období 

2014 – 2020), která provedla analýzu území a prostřednictvím fokusní skupiny, dále vyplývá, že je v 

území nedostatečně řešena otázka požárních nádrží, jakožto umělého zdroje požární vody v případech, 

kdy není možné zabezpečit požadované množství požární vody z veřejného rozvodu vody anebo z 

jiných přírodních zdrojů. Problémem požárních nádrží na území MAS je, že jsou často vypuštěná, 

zanesená či zarostlá. Špatný technický stav požární nádrží může představovat problém zejména s 

ohledem na neustupující sucho v krajině, kvůli kterému například hrozí častější lesní či polní požáry. 

Pro obce může být náročné udržovat požární nádrž v provozuschopném stavu, nicméně jim to ukládá 

zákon o požární ochraně. Efektivní řešení tohoto problému je možné pouze v součinnosti mezi hasiči, 

obcemi a soukromými firmami. 

1.1.3.3 Dopravní infrastruktura 

Dopravní poloha MAS Zubří země je v rámci kraje Vysočina a celé České republiky periferní, jelikož leží 

stranou od významných dopravních tahů. Dominantním typem dopravy je silniční individuální doprava. 

Je to dáno především sídelní rozdrobeností a časovou náročností hromadné silniční a železniční 

dopravy. Nejvýznamnější komunikací území je silnice I. třídy I/19, která vede v trase Havlíčkův Brod – 

Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem – křižovatka s I/43 Brno – 

Svitavy. Silnice prochází územím ve směru východ – západ a spojuje dvě největší města MAS a to 

Bystřici nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě. Tato silnice, která byla v nedávné minulosti 

přeřazena mezi silnice II. třídy, se díky úsilí obcí podařila opětovně přeřadit mezi silnice I. třídy, což má 

mj. dopady na úrovni kraje v tom, že silnice I. třídy patří státu a tudíž finančně nezatěžují krajský 

rozpočet. 



  

- 40 - 
 

 

- 40 - 

 

Většina území MAS je dopravně obsluhována pomocí silnic II. a III. třídy. Mezi základní silniční osy patří 

silnice II/387 (Vír – Černvír), II/385 (I/19 – Střítež), II/388 (Rovečné – Bohdalec), II/357 (Borovnice – 

I/19), II/360 (Jimramov – Bobrová) a II/354 (Kuklík – Petrovice). Tuto kostru, která je základem silniční 

sítě v území MAS, doplňují silnice III. třídy, jejichž údržba je zanedbávaná z důvodů nedostatku 

finančních prostředků. 

Napojení území na dálniční síť není přímé a je zprostředkované pomocí silnic II. třídy. Zlepšení dopravní 

obslužnosti území se očekává od plánované realizace „severojižního“ koridoru. Jedná se o silnici, která 

by měla spojit Velké Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem. Projekt by měl výrazně zlepšit přístup území 

k celorepublikové silniční síti. Projekt je bohužel z důvodu nedostatku finančních prostředků odsouván 

na neurčito.  

Obrázek 18: Dopravní infrastruktura v MAS Zubří země, zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Zdroj: veřejná aplikace - Silniční a dálniční síť ČR 2020 
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Obrázek 19: Intenzita dopravy na území MAS Zubří země 

 

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR (Celostátní sčítání dopravy 2016) 

Při pohledu na tabulku č. 15 je patrné, že nejzatíženější úseky se nachází v blízkosti největších měst 

území MAS a mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Je to dáno hlavně dojížďkou do 

zaměstnání a průmyslovou aktivitou v okolí těchto měst. Při srovnání intenzity dopravy mezi rokem 

2010 a 2016, kdy probíhalo celostátní sčítání, je patrný markantní nárůst dopravy v centru Nového 

Města na Moravě, dále také došlo ke zvýšení intenzity dopravy mezi Novým Městem na Moravě a 

Bystřicí nad Pernštejnem, zejména pak v úseku mezi Novým Městem na Moravě a křižovatkou ke Zvoli.  

Problémem v území je (stejně jako napříč ostatními regiony) bezpečnost silničního provozu, která se 

týká všech občanů a zahrnuje tři hlavní složky - silniční systém, lidský faktor, vozidlo. Zvýšení 

bezpečnosti v dopravě podél silně frekventovaných silnic a místních komunikací lze dosáhnout 

rekonstrukcí místních komunikací, výstavbou, modernizací a rekonstrukcí komunikací pro pěší a 

dalšími stavebními úpravami včetně budování parkovišť, instalací bezpečnostních prvků zklidňujících 

dopravu a budováním cyklotras za dojížďkou do práce/službami/ do škol. 

Tabulka 12: Nejzatíženější úseky silniční sítě MAS Zubří země 

Rok sledování 2010 2016 

číslo silnice Úsek 
počet vozidel 

za 24 hodin 

počet vozidel 

za 24 hodin 

I/19 Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě 7182 8030 

I/19 
křižovatka II/354 s 35314 - zaústění II/354 od 
Sněžného 

6820 9734 

II/354 zaústění II/360 od Poličky - zaústění do I/19 6123 9328 

II/388 křižovatka s II/357 a 38810 - křižovatka s I/19 5126 4669 
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Rok sledování 2010 2016 

číslo silnice Úsek 
počet vozidel 

za 24 hodin 

počet vozidel 

za 24 hodin 

I/19 Nové Město na Moravě - vyústění II/385 do Zvole 4635 5694 

I/19 křižovatka s II/357 - křižovatka s II/388 4295 4304 

I/19 křižovatka s 36034 a 3853 - křižovatka s II/357 3031 3367 

Zdroj: ŘSD České republiky, Sčítání dopravy 2010 a 2016 

Pokud jde o železniční dopravu, územím MAS Zubří země prochází ve směru severozápad – jihovýchod 

jednokolejná trať číslo 256 (do 14. prosince 2019 trať vedena pod číslem 251). Trať vede ze Žďáru nad 

Sázavou přes Nové Město na Moravě, Bystřici nad Pernštejnem, Nedvědici do Tišnova. Trať byla 

zprovozněna v roce 1905 a její technický stav neodpovídá dnešním standardům, z toho důvodu 

v posledních letech prochází trať víceetapovou rekonstrukcí. Pomocí této tratě je území napojeno na 

elektrifikovanou dvojkolejnou trať číslo 250 Brno – Havlíčkův Brod. Trať je rovněž využívána pro 

rekreační dopravu z Brněnska na Vysočinu.  

Dopravní obslužnost území veřejnou autobusovou dopravou je provozováno společností ZDAR, a.s.. 

Otázka financování veřejné dopravy je stále jedním z témat, které je hlavně na lokální úrovni velmi 

často diskutováno. Příčinou jsou hlavně rozdílné potřeby jednotlivých obcí a jejich závislost na dopravě 

v souvislosti s počtem vyjíždějících obyvatel za prací, vzdálenosti obce od dojezdových center, finanční 

možnosti obce atd. Z veřejných prostředků je zajišťována tzv. základní dopravní obslužnost a obce 

doplácí na spoje nad rámec této základní obslužnosti. V praxi tak je většinou zajištěna doprava ráno do 

zaměstnání a do škol a návrat ze škol a ze zaměstnání. Spoje nad tento rámec, pokud nejsou 

samozřejmě ziskové a dopravce je neprovozuje ze své vlastní iniciativy, jsou placené jednotlivými 

obcemi. Jelikož jsou ale obecní pokladny spíše prázdné, a navíc musí pečlivě vážit účelnost všech svých 

výdajů, došlo v nepracovních dnech k velmi výraznému utlumení dopravní obslužnosti. Ve venkovských 

sídlech je tak dnes osobní automobil téměř nepostradatelný a víkendy lze z pohledu veřejné dopravy 

označit za dny „dopravního klidu“. Území dostatečně obsloužené veřejnou dopravou lze dosáhnout 

zaváděním (prvků) integrovaného dopravního systému do dopravy v regionu, vhodné pokrytí regionu 

veřejnou dopravou, podporou udržitelných alternativních řešení a podporou ekologických forem 

dopravy apod. 

V souvislosti s veřejnou dopravou a spádovostí části území k městu Brno je nutné zmínit úspěšnou 

snahu představitelů města Bystřice nad Pernštejnem připojit se do Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje (IDS JMK). Jihomoravský kraj a koordinátor systému firma Kordis JMK, spol. s.r.o. 

se k návrhu stavěli kladně, ale Kraj Vysočina integraci nepovolil. Po dlouhém jednání se nakonec 

podařilo podepsat smlouvu mezi Bystřicí nad Pernštejnem, Českými drahami a firmou Kordis. Od             

1. července 2014 jsou k integrovanému systému připojeny vlakové zastávky Rovné-Divišov, Rozsochy, 

Bystřice nad Pernštejnem, Rožná a Věžná. Součástí systému jsou i dříve připojené obce z území MAS 

(Nedvědice, Černvír, Prosetín, Velké Tresné, Rovečné a Nyklovice). Od 1. ledna 2015 pak byla do 

systému zahrnuta i MHD v Bystřici nad Pernštejnem. 
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1.1.3.4 Bydlení na území MAS 

Z analýzy bydlení v MAS Zubří země vyplývá, že stejně jako tomu je v Kraji Vysočina i obecně České 

republice, dominantním místem bydlení jsou rodinné domy. V našem regionu je to dáno především 

charakterem osídlení – velký počet malých obcí, rozptýlenost obydlí.  

Tabulka 13: Vývoj bytové výstavby mezi lety 2001 – 2019 na území MAS Zubří země, v Kraji Vysočina a ČR 

Region MAS Zubří země Kraj Vysočina Česká republika 

Dokončené byty celkem 
(vč. nástaveb a příst., domů pro seniory aj.) 

1646 26135 587972 

Dokončené byty v rodinných domech  1161 16357 295589 

Dokončené byty v bytových domech 85 4484 182381 

Zdroj: ČSÚ 2020  

Bydlení v bytových domech je koncentrované v obcích Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na 

Moravě a v menší míře v obci Dolní Rožínka a Nedvědice. Výstavba těchto sídlišť je úzce spjata 

historicky s rozvojem těžby uranové rudy na ložisku Rožná. Výstavba bytových domů v Nedvědici 

souvisí s rozvojem podniku MEZ.  Z hlediska kapacity bytového fondu můžeme konstatovat, že území, 

až na nějaké výjimky, netrpí nedostatkem volných bytů jednak v rodinných domech a zároveň 

v bytových domech. Spíše naopak se území potýká s výše zmíněným úbytkem obyvatelstva. Výjimkou 

je např. obec Nedvědice, kde je neustálý tlak na volné byty a stavební parcely. Je to hlavně z důvodu 

relativní blízkosti Brna, dobré dopravní dostupnosti a klidného čistého prostředí. 
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1.1.4 Sociální služby, vzdělávání a volný čas 

1.1.4.1 Školství na území MAS 

Vzhledem k velikosti jednotlivých obcí MAS Zubří země je nabídka a dostupnost vzdělávacích zařízení 

omezená. Školská zařízení se vyskytují pouze ve 28 obcích území. Mateřské školy jsou rozmístěny ve 

28 obcích a jsou navázané na základní školy. Pouze v obci Daňkovice a Věchnov jsou samostatně 

zřízené mateřské školy. Základních školy jsou zřízeny v 26 obcích, celkem v 18 obcích probíhá výuka 

pouze pro 1. stupeň. Třídy pro 2. stupeň nejsou v těchto školách zřízeny a děti za výukou dojíždí do 

okolních obcí.  V návaznosti na demografické charakteristiky je kapacita školských zařízení dostatečná, 

spíše se některé školy potýkají s nedostatkem žáků. 

Obrázek 20: Vývoj počtu dětí a žáků v MŠ a ZŠ na území MAS Zubří země 

 

Zdroj: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina 2005, 2013 a 2019  

Očekávaný vývoj počtu dětí v MŠ 

Dle demografických charakteristik můžeme vidět, že stále dochází k pozvolnému nárůstu dětí 

v mateřských školách. Některé z mateřských škol již jednají o navýšení kapacity zařízení, aby nemuseli 

děti, v případě plného počtu žáčků, navštěvovat mateřskou školu v jiné obci.                                                                 

Větší kapacity MŠ by mohlo být dosaženo také vznikem nových zařízení péče o děti typu dětské 

skupiny, vznik nových alternativních mateřských škol, rekonstrukcí zařízení i podpůrné infrastruktury 

(sociálních zařízení, šaten, kuchyní a jídelen).  

Očekávaný vývoj počtu žáků v ZŠ 

Ze škol ve správním obvodu v současné době žádná neuvažuje o snížení kapacity. Dle demografických 

statistik můžeme vidět, že v roce 2019 došlo k nárůstu počtu žáků na základních školách oproti letem 

předchozím.  

1135

3636

1283

2949

1425

3270

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

MŠ ZŠ
2005 2013 2019



  

- 45 - 
 

 

- 45 - 

 

Vzhledem k nárustu žáků na školách, by měla vzdělávací zařízení uvažovat o možné modernizaci 
školních učeben, zázemí pro děti i pedagogické pracovníky a revitalizací školních zahrad. 
 

Obrázek 21: Rozmístění školských zařízení v MAS Zubří země 

 

 

Zdroj: MAS Zubří země 2019 

Střední školy jsou lokalizovány pouze v Bystřici nad Pernštejnem a Nové Městě na Moravě. V Bystřici 

nad Pernštejnem se nachází gymnázium a Střední zemědělská škola a také zde najdeme vyšší odbornou 

školu. V Novém Městě na Moravě se nachází gymnázium a Střední odborná škola.   

Základní umělecké školy 

ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem  

Detašovaná pracoviště se nacházejí v obci Dalečín, Dolní Rožínka, Rožná, Strážek, Štěpánov nad 

Svratkou. ZUŠ má kapacitu 405 dětí, ve věku 5 až 18 let. Studium nabízí dva přípravné ročníky pro děti 

ve věku 5 - 6 let, první stupeň studia je pro žáky 7 - 14 leté a druhý stupeň pro studenty 15 - 18 

leté.  Ideální kapacita pro správní obvod by byla 500 žáků.  

ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě  
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Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě je od roku 2019 umístěna 

v rekonstruované budově bývalé VZP na Palackého náměstí č. 16. Budovu koupilo po rozhodnutí 

zastupitelů město Nové Město na Moravě v roce 2016 právě pro potřeby ZUŠ. Tím se po dlouholetém 

čekání splnil sen učitelů a žáků školy o důstojných prostorách. V jedné budově společně působí všechny 

čtyři obory. Hudební obor má 12 tříd pro individuální výuku. Hudební obor má dále k dispozici 

orchestrální sál, který slouží jako zkušebna pro dechový orchestr a ostatní soubory. K dispozici je i 

zvuková režie s možností nahrávání. Taneční obor má u sálu šatny a sprchy, součástí je kabinet a sklad 

na kostýmy. Literárně dramatický obor má také vlastní sál, třídu na výuku, kabinet a dále šatny se 

sprchami. I výtvarný obor je dispozičně zajímavý. Ateliér, keramická dílna a grafická učebna je v 

podkroví. Ve škole studuje v současné době 590 žáků a v personální oblasti působí celkem 22 

pedagogů.  

Domy dětí a mládeže (střediska volného času) 

DDM jsou zřizovány obcemi od roku 2010. Do roku 2009 je zřizoval Kraj Vysočina. 

DDM v Bystřici n. P. 

Nabídka DDM Bystřice nad Pernštejnem je velice pestrá a jako středisko volného času jej využívá 180 

dětí dojíždějících. Celkem nabízí přes 30 kroužků (jako jsou např. jóga pro děti, judo, keramika, 

modelářský kroužek, mažoretky, šití, šachy, hudební kroužky a další).  

DDM v Novém Městě n. M. 

Nabízí vyžití pro děti i dospělé ve více než 40 zájmových útvarech (jsou zde sportovní, jazykové, 

výtvarné, počítačové či hudební kroužky), pořádá různé tábory, tematické akce nebo připravuje 

program pro maminky s dětmi prostřednictvím svého mateřského centra Lístek. Kromě prostor 

v Novém Městě využívá i táborovou základnu v Olešné (cca 5 km od Nového Města). Jeho služeb 

využívá téměř tisícovka občanů.  

MAP rozvoje vzdělávání v novém programovém období 

V letech 2016 – 2017 vznikaly ve SO ORP Bystřice n. P., Nové Město na Moravě, Tišnov a Žďár nad 

Sázavou Místní akční plány rozvoje vzdělávání, které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj kvalitního a 

inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního 

vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání především pod správou místních akčních skupin. 

Aktuálně probíhají MAP II, MAP III a budoucí MAP IV (animace škol) již bude probíhat od roku 2024 

pouze v rámci MAP nikoliv v rámci MAS.  

Celoživotní vzdělávání 

V území by měl být vyvíjen větší zájem o celoživotní vzdělávání obyvatel. Důležitým prvkem by měla 

být realizace osvětových a vzdělávacích aktivit pro odbornou i laickou veřejnost (např. informační akce 

pro veřejnost o možnostech pomoci v tíživé životní situaci a aktuální nabídce sociálních služeb v regionu 

MAS), které v regionu chybí.  
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Dostupnost vzdělávací instituce v obci je jedním z klíčových bodů zabraňující vylidňování obcí, ke 

kterému na malých obcích dochází čím dál více. K naplnění této potřeby je třeba zajistit materiální 

zázemí škol, především z hlediska vybavení a didaktických pomůcek, aktuálně jsou některé školy 

zastarale vybaveny. Je třeba zajistit finance na údržbu a modernizaci budov škol a školek. Problémem 

je také stárnutí učitelského sboru a nedostatek mladých učitelů, především pak v malotřídních školách 

vzniká problém s chybějícím kvalifikovaným pedagogickým sborem. 

1.1.4.2 Zdravotnictví a sociální služby na území MAS 

Zdravotnictví  

Vybavenost obcí zdravotními zařízeními je na poměrně na dobré úrovni. V území je celkem 10 obcí, ve 

kterých jsou umístěna základní zdravotnická zařízení. Jejich rozmístění v rámci regionu je rovnoměrné, 

což je základním předpokladem pro dobrou dostupnost těchto zařízení z ostatních obcí regionu. Je 

nutné, ale zmínit, že oproti předchozímu období, ve kterém byla strategie tvořena, ubývá 

zdravotnických zařízení na území malých obcí a dochází k centralizaci těchto zařízení do větších měst 

v regionu.  V mnoha obcích již nenajdete ani ordinaci praktického lékaře, obyvatelé těchto obcí jsou 

tedy nuceni do zdravotnického zařízení vycestovat. Spádovými obcemi se zdravotními zařízeními jsou 

Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Nedvědice, Jimramov a Střítež. Alespoň ordinace 

praktického lékaře naleznete v obci Bobrová, Dolní Rožínka, Štěpánov nad Svratkou a Rovečné.  

Problémem v regionu je zastaralost zdravotnických zařízení (zejm. menších ordinací a ambulancí 

praktických a specializovaných lékařů a zubařů). Dále dochází k centralizaci tedy uzavíraní 

zdravotnických služeb na malých obcích a ke stárnutí zdravotnického personálu.  

• Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace – je základní zdravotnickou 

organizací na území MAS Zubří země je Od 1. 1. 2003 je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Poskytuje 

vyšší zdravotnickou péči na všech celkem 28 základních lůžkových i ambulantních odděleních. 

Oddělení dlouhodobě nemocných bylo přestěhováno ze Sanatoria Buchtův kopec, které 

ukončilo činnost v prosinci roku 2011, přestěhováním vznikly v nemocnici 2 oddělení. V březnu 

2012 došlo k otevření nového, třetího oddělení dlouhodobě nemocných v pavilonu č. 3 (bývalé 

kožní oddělení), součástí oddělení jsou sociální lůžka. V nemocnici je zřízen také heliport a 

funguje je zde také záchranná služba.  

• Polikliniky - další větší zdravotnická zařízení se vyskytují v Bystřici nad Pernštejnem, a v Novém 

Městě na Moravě. V Nedvědici se nachází zdravotní středisko.  

• Obvodní lékaři a stomatologové - lékařskou péči dále zajišťuje síť praktických lékařů pro 

dospělé, děti a dorost a stomatologové viz obr. 22. V ostatních obcích je vzhledem k malé 

populační velikosti zřízení zdravotnických zařízení nereálné. 
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Obrázek 22: Rozmístění základních zdravotnických zařízení v MAS Zubří země 
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Sociální služby 

Sociální služby na území MAS Zubří země se dlouhodobě nacházejí na velmi dobré úrovni - z hlediska 

pestrosti je zde zajištěna poměrně široká škála sociálních služeb definovaných dle zákona o sociálních 

službách. To neplatí, pokud jde o personální a technickou vybavenost, která je z dlouhodobého 

hlediska na nedostačující úrovni. Sociální služby jsou zaměřeny na mnoho cílových skupin od dětí a 

mladistvých po seniory přes osoby s různými druhy postižení, drogově závislé apod. Je zde také 

zajišťována ústavní a terénní sociální péče pro handicapované a obyvatele v postproduktivním věku. 

Velká část území MAS Zubří země se skládá ze dvou významných funkčních celků, kterými jsou ORP 

Bystřice nad Pernštejnem a ORP Nové Město na Moravě. V každém z těchto celků nalezneme různé 

druhy, pro dané území potřebných, sociálních služeb.  

Bystřice nad Pernštejnem 

• Charitní pečovatelská služba, která v současné době poskytuje pečovatelskou službu 

ambulantní v domě s pečovatelskou službou, tak i jako terénní službu pro své okolí. 

• Denní stacionář Rosa - Od ledna roku 2014 funguje v Bystřici nad Pernštejnem pro z osoby s 

mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let. Stacionář má kapacitu 16 osob 

a je provozován Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.  

• Ústav sociální péče Křižanov - V roce 2014 byly také v Bystřici nad Pernštejnem vybudovány 

dva domky pro klienty, čímž vzniklo chráněné bydlení pro 12 osob, které jim přineslo možnost 

žít běžným životem.  

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Nadosah - od roku 1996 usiluje o zlepšení kvality 

života dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem, která se ocitla v nepříznivé životní situaci 

nebo jí je ohrožena. Zařízení provozuje nízkoprahový klub pro děti a mládež a terénní sociální 

práci.  

• Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Klub v 9 (Centrum sociálně rehabilitačních 

služeb) - zařízení poskytující dle zákona o sociálních službách službu sociální rehabilitace od 

roku 2009. Posláním centra je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Centrum 

podporuje nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozeného 

prostředí. Konkrétně v podobě formy terénní (po celém bývalém okrese Žďár nad Sázavou) i 

ambulantní (přímo v Bystřici nad Pernštejnem).  

• Občanská poradna Nové Město na Moravě s pracovištěm v Bystřici nad Pernštejnem - jedná 

se o odborné sociální poradenství, které zde poskytuje sdružení Portimo, o.p.s. z Nového 

Města na Moravě od roku 2000. Sociální poradenství je poskytováno především v oblastech, 

jako jsou sociální dávky a pomoc, nemocenské a důchodové pojištění, pracovně právní 

problematika, bydlení, rodina, mezilidské vztahy, majetkové záležitosti, finanční problematika, 

zdravotnictví, školství, ochrana spotřebitele, ekologie, právní ochrana, trestní právo, 

problematika EU, veřejná správa a lidská práva.  

• Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - další služba, kterou zde zajišťuje obecně 

prospěšná společnost Portimo, o. p. s. Opět se jedná o službu poskytovanou v terénu, která 

pomáhá zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin 
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nacházejících se v nepříznivé sociální situaci. Pracovníci této služby podporují rodiny v jejich 

snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí.   

• Osobní asistence Velké Meziříčí s pobočkou v Bystřici nad Pernštejnem - tato sociální služba 

poskytuje pomoc podobně jako Charitní pečovatelská služba (i osobní asistence ve Velkém 

Meziříčí je zřízena Oblastní charitou Žďár) při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím, při obstarávání osobních záležitostí, ale také při 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, při uplatňování práv a oprávněných zájmů.  

• Centrum aktivizačních služeb pro seniory Včela - zařízení, které na ORP opět zřizuje Oblastní 

charita Žďár, poskytuje tuto ambulantní služby jako zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím, sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. Cílovou skupinou jsou senioři, kterým se zařízení snaží 

poskytnout pomoc při smysluplném trávení volného času, přinést do jejich života nové zájmy 

a společenské aktivity a předcházet tak sociálnímu vyloučení.  

Dolní Rožínka 

• Pečovatelská služba Dolní Rožínka - je to služba, kterou zřizuje nejen pro své občany obec 

Dolní Rožínka. Je poskytována i po blízkém okolí v obcích jako Bukov, Blažkov, Dolní a Horní 

Rozsíčka, Rožná, Rodkov, Olešínky a Zvole.  

Vír 

• Zdravotní středisko Vír s pečovatelskou službou - služba je zřízena obcí Vír pod Zdravotním 

střediskem. Je poskytována ve formě terénní i ambulantní. Cílovou skupinou jsou především 

senioři a osoby se zdravotním postižením bez omezení věku. Poskytuje pečovatelskou službu 

na území obce Vír, Velké Trestné, Malé Trestné, Rovečné, Věstín, Věstínek, Chlum – 

Korouhvice. 

Zařízení v rámci celého ORP Bystřice nad Pernštejnem 

• Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Mitrov:  domov pro seniory se zaměřuje 

na osoby nad 65 let, a to především na seniory se ztrátou či snížením soběstačnosti 

v základních životních dovednostech, seniory jejichž situace vyžaduje pravidelnou 

nebo občasnou pomoc jiné fyzické osoby, seniory neschopné uplatňovat své nároky, práva a 

orientaci v sociální síti a seniory, kteří dosáhli věku rozhodného k přiznání starobního důchodu. 

Během celého roku probíhají v domově aktivizační a volnočasové činnosti, které vychází ze 

zájmu uživatelů domova. Jedná se například o rehabilitační cvičení, paměťový trénink, 

reminiscenční terapii, biblické čtení, čtení knih a časopisů, výtvarnou činnost, společenské hry, 

muzikoterapii, promítání filmů, koncerty, výlety, dílny, zooterapii, dramatický kroužek a 

mnoho dalších aktivit. Celková kapacita obou zařízení je 130 lůžek. 

• Terapeutická komunita Sejřek - zařízení je určeno pro léčbu osob obou pohlaví, u kterých je 

diagnostikována závislost na nealkoholových drogách. Dílčí cílovou skupinou jsou klienti s tzv. 

duální diagnózou, tedy kombinace závislosti s další duševní nemocí. Komunita funguje od roku 

1999 a disponuje celkem 18 lůžky pro klienty, keramickou dílnou, dílnou uměleckého kovářství 

a zámečnictvím, dále zde mají pokoje pro návštěvy rodinných příslušníků a přilehlé 
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hospodářské budovy. Základem nabízené péče je dlouhodobý terapeutický a resocializační 

program, který se skládá ze skupinové a individuální terapie, pracovní terapie, tréninku 

odpovědnosti, pedagogické práce, sociálního servisu, zátěžových a volnočasových programů 

(sport, kultura, atd.). Důležitou součástí programu je spolupráce s rodinami klientů. Model 

terapeutické komunity je nejúčinnějším a nejnáročnějším přístupem v léčbě závislostí a jako 

takový je již dlouhodobě užíván v ČR i v zahraničí.  

Nové Město na Moravě 

• Dům s pečovatelskou službou - vykonává sociální péči pro osoby se zdravotním postižením a 

seniory, DPS provozují Novoměstské sociální služby. Organizace Novoměstské sociální služby 

jsou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Nové Město na Moravě. Poskytují 

veřejnosti pečovatelskou službu na území Nového Města a jeho místních částech. Uživatelé 

zde bydlí v nájemních bytech a mohou dle potřeby využívat pečovatelské služby a doprovodné 

činnosti.  

• Komunitní dům seniorů – jedná se o dům ve vlastnictví město Nové Město na Moravě, které 

poskytuje pronájem celkem 22 bytů, které jsou určeny především pro seniory. U domu je 

umístěno také venkovní posilovací hřiště a odpočinková zóna.  

• Chráněné bydlení Domova Kamélie Křižanov, p.o. – v Novém Městě bylo v roce 2020 

vystavěno chráněné bydlení o dvou bytových domech, přičemž v každém z domů bude 

umístěno 6 lůžek. Klientům s různou formou postižení bude poskytována pomoc a podpora 

odborným personálem, který bude mít v objektech svoje zázemí. Do provozu budou služby 

uvedeny začátkem roku 2021.  

• Centrum Zdislava, které poskytuje sociální služby lidem s tělesným, mentálním či 

kombinovaným postižením. Centrum poskytuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 

vlastní osobu, poskytuje stravu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a další.  

• Portimo, o.p.s. - významným poskytovatel sociálních služeb na Novoměstsku, podporuje 

zejména děti, mládež ale i dospělé v nepříznivé životní situaci. Občanská poradna a Sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou touto společností poskytovány i na ORP Bystřice nad 

Pernštejnem, kde má společnost svoji pobočku. Portimo, o.p.s. zajišťuje hned několik 

sociálních služeb: 

o EZOP - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - zařízení poskytuje zázemí mládeži a 

dětem ve věku od 6 do 20 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Zařízení 

dále organizuje preventivní přednášky pro školy týkající se různých forem rizikového 

chování, kapacita klubu je 30 osob. 

o Občanská poradna Nové Město na Moravě, která je určena pro osoby v krizi.  

o Osobní asistence - terénní služba poskytována lidem se sníženou nebo zcela 

omezenou soběstačností v jejich domácím prostředí.  

o Raná péče, služba poskytující odbornou pomoc a podporu rodinám dětí se zdravotním 

postižením. Jejím posláním je zvyšovat kvalitu jejich života a předcházet sociálnímu 

vyloučení, maximální kapacita 24 osob.  

o Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - služby jsou poskytované v terénu nebo 

ambulantně a pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, které by mohly mít 
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vliv na vývoj dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, zaměřeno na děti 

do 18 let. Maximální kapacita těchto služeb je pro 5 rodin.  

o Centrum prevence CéPéčko - program primární prevence a dobrovolnické programy. 

Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací proces, při kterém je vytvářen prostor 

pro získávání informací, uvědomění si vlastního postoje, rozpoznání rizikového chování 

a hledání zdravých alternativ. Cílem je zaměřit se na specifickou prevenci např. užívání 

návykových látek, šikany, extremismu, sebepoškozování, rizikového sexuální chování, 

kyberšikany, záškoláctví a dalšího rizikového chování.  

• Domácí hospic Vysočina, o. p. s. - pomáhá lidem v době nemoci, stáří či úmrtí blízkého, 

poskytuje služby jako domácí hospicová péče, dobrovolnický program, odlehčovací služby a 

půjčování zdravotnických pomůcek.   

• Občanské sdružení Maneor - sdružuje členy na základě společného zájmu v oblasti sociální, 

kulturní a vzdělávací. Jsme nestátní, neziskovou organizací, která chce prostřednictvím 

různorodých projektů pomáhat různým způsobem znevýhodněným občanům.  

• Onkologický klub Návrat, o.s., - klub, který zřizuje společnost Medicop, nabízí zejména 

ozdravné pobyty za přítomnosti lékaře, rekondiční a rehabilitační pobyty a cvičení pro 

onkologické pacienty z Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem a jejich 

nejbližšího okolí.  

• MOSTP - Místní organizace svazu tělesně postižených - klade si za cíl integraci tělesně 

postižených občanů do společnosti, čehož chce dosáhnout za pomoci aktivizačních činností a 

činností souvisejících se zdravotní péčí. 

• Psychiatrická ambulance Nové Město na Moravě - poskytuje služby pro osoby s duševním 

postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci 

• Psychologická ambulance Nemocnice Nové Město na Moravě  

• Spolek Jinak - nezisková organizace působící pod názvem Iniciativa Škola jinak, v Novém Městě 

n. M. založili v roce 2020 lesní školku Mraveniště, kde probíhá alternativní výuka dětí 

v předškolním věku 

V menší míře, oproti ORP Bystřice nad Pernštejnem, zde v ORP Nové Město na Moravě také působí 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou.  

Kromě výše zmíněných sociálních služeb zřizuje také několik obcí na Novoměstsku vlastní 

pečovatelskou službu.   

Jimramov 

• Dům s pečovatelskou službou Jimramov - pečovatelská služba je poskytována od roku 1996 

nejen občanům samotného Jimramova, ale i občanům místních částí (Sedliště, Trhonice, 

Ubušín) a okolních obcí (zejména Nový Jimramov). Cílem je zajistit, aby klienti mohli co nejdéle 

setrvat ve svém přirozeném prostředí. Kromě terénních služeb je zde poskytnuta i služba 

ambulantní ve středisku osobní hygieny. Dům se zaměřuje především na seniory, osoby s 

chronickým onemocněním a osoby se zdravotním postižením. 

Bobrová 

• Pečovatelská služba Bobrová - služba je poskytována od roku 2001. Základním posláním je 

poskytnout pomoc občanům, kteří žijí v městysi Bobrová.  Pečovatelská služba je poskytována 
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na středisku pečovatelské služby Bobrová a také v terénu, aby bylo možné uspokojit co nejlépe 

požadavky klientů. Cílem je zachovat co nejvyšší kvalitu a důstojnost života uživatelů, kteří 

v důsledku stáří nebo zdravotního postižení či omezení o tyto služby požádají.  

Věcov 

• Pečovatelská služba obce Věcov - služba je poskytována pouze v terénu a to na území obce 

Věcov (včetně místních částí - Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké 

Paseky). Zaměřují se zde na osoby s lehkým mentálním postižením, osoby s tělesným 

postižením a seniory. Dále je také poskytována osobní asistence.  

• Spolek Walda – občanský spolek, který vytváří prostor pro vzájemné setkávání rodičů s malými 

dětmi v rámci mateřského centra.  

Olešná  

• Školička u Budulínka – působící v obci Olešná od roku 2018, poskytuje dětem v předškolním 

věku pohyb na čerstvém vzduchu, rozvíjení kreativní činnosti budování na zahradě či v lese, učí 

děti dětskou jógu a další. Dále také pořádá letní tábory pro děti.  

Nedvědice 

• Nadační fond Vrba – poskytuje poradenské mobilní centrum, které nabízí pomoc ovdovělým 

rodinám s dětmi, finanční poradenství pro ovdovělé, právní i psychoterapeutické služby, 

vzdělávací programy a služby v oblasti praktické pomoci.  

• Freedom Art – komunitní a volnočasové centrum pro děti i dospělé. Centrum je založeno na 

prevenci sociálně patologických jevů a přispívá k vytvářená estetických hodnot klientů. Pro děti 

i dospělé jsou zde organizovány kroužky jako např. literární kroužek, keramika, pěvecký sbor, 

kynologický kroužek, výtvarné techniky, zpívánky a další.  

V souvislosti s tímto demografickým vývojem vzrůstá počet neuspokojených žadatelů v rámci 

jednotlivých služeb. Jedná se například o žádosti o umístění do Domova pro seniory (ten se na celém 

území MAS nachází pouze v Městysu Strážek), žádosti na menší Domy s pečovatelskou službou, ale 

také žadatele o služby pečovatelské (z obcí, kde tyto služby nejsou poskytovány), služby osobní 

asistence, rané péče, sociálně aktivizační služby, odlehčovací služby apod. Velkým problém se 

v současné době stále více stávají lidé bez domova, jejich počet narůstá a v současné době na území 

MAS není žádné zařízení, kam by se tito lidé dali umístit, výhledově se uvažuje o jeho výstavbě v Bystřici 

nad Pernštejnem. Ne vždy je možné skloubit zájmy a potřeby uživatelů s kapacitními, personálními, 

technickými a hlavně finančními možnostmi.  

Území MAS je převážně tvořeno malými obcemi, kde stále převládá rodinný a více generační způsob 

života. Rodiny jsou stále poměrně dobře schopné se postarat o člena domácnosti v případě nutnosti. 

Tento model je však do budoucna zcela neudržitelný i vlivem stále více vzrůstajícího počtu mladých 

lidí, kteří odcházejí za prací do větších měst, případně do zahraničí. I když je dnes oblast sociálních 

služeb zajištěna kvalitním a širokospektrým způsobem, bude v blízké budoucnosti nutné zohlednit 

všechny výše popsané faktory jako demografický vývoj, potřeby občanů a jiné a dospět tak k určitým 

úpravám, změnám a rozšířením sítě stávajících sociálních služeb. 
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Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba zajistit pobytové služby pro seniory, zdravotně 

znevýhodněné občany a osoby vyžadující vyšší míru podpory (zejm. se jedná o domovy pro seniory, 

domovy s pečovatelskou službou, domovy se zvláštním režimem, domovy pro zdravotně postižené, 

chráněné bydlení a další). Zajištěním dostatečných kapacit s kvalitním zázemím bude uspokojena 

poptávka po těchto službách, která v současnosti významně převyšuje nabídku na území působnosti 

MAS. Nedostatečně jsou také zajištěny služby týkající se bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 

(zejména azylové domy, sociální byty, startovací byty, komunitní bydlení pro seniory, osoby 

s handicapem a další ohrožené skupiny obyvatel).  

V území by měla být snaha řešit problémy týkající se prorodinných opatření. Hlavním cílem této 

problematiky je podpora osob pečující o malé děti, osob vracející se na trh práce po návratu z mateřské 

a rodičovské dovolené. Jedná se především o doplňkové aktivity pečujících o děti v době, kdy jsou jejich 

rodiče v zaměstnání, jako např. příměstské tábor komunitního typu. Dále v rámci prorodinných 

opatření fungují motivační a tranzitní programy pro žáky a studenty posledních ročníků základních a 

středních škol a mladé nekvalifikované neaktivní osoby (NEEDS) s cílem dokončení alespoň základního 

či středního vzdělání, případně návrat do vzdělávání a zvýšit jejich šance na uplatnění na trhu práce. 

Důležitá je také podpora slaďování péče o děti nebo stárnoucí rodiče s prací a s výkonem své profese. 

Důležitou činností je také aktivní zapojování seniorů do života v místní komunitě a programy 

podporující mezigenerační dialog a soužití. V neposlední řadě je třeba soustředit se na vzdělávání 

pečujících osob.   
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1.1.5 Cestovní ruch 

V této kapitole je nejprve analyzován potenciál území pro rozvoj cestovního ruch na území MAS Zubří 

země a to jak z hlediska přírodních podmínek, tak z hlediska infrastruktury pro cestovní ruch, památek 

či veřejných kulturních a sportovních akcí.  

1.1.5.1 Potenciál pro cestovní ruch  

Existují 3 skupiny činitelů, které ovlivňují rozvoj a fungování cestovního ruchu v území. Do první skupiny 

základních činitelů patří přírodní a demografické podmínky, do druhé skupiny podpůrných činitelů 

řadíme komunikační dostupnost oblasti a kvalita infrastruktury a do třetí skupiny patří brzdící činitelé 

– klimaticky nepříznivá období, špatná hospodářská situace státu. Území MAS Zubří země má podle 

těchto činitelů vytvořeny výborné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu. Existující potenciál pro rozvoj 

cestovního ruchu je dále podpořen relativně výhodnou polohou území v oblasti geografického středu 

státu a na spojnici dvou hlavních sídelních aglomerací země. I když region leží mimo hlavní dopravní 

tahy, sledující tyto osy, je z nich relativně dobře dostupný. Specifickým potenciálem pro rozvoj 

cestovního ruchu je také pozitivní image oblasti, založená na dobrém povědomí o sportovních kláních 

jako je „Zlatá lyže“, světový pohár v biatlonu či světový pohár horských kol, které se v Novém Městě 

na Moravě pravidelně konají.  

Reliéf Žďárských vrchů a Svratecké hornatiny poskytuje pro turisty dostatek příležitostí pro celoroční 

vyžití. Najdeme zde desítky kilometrů turistických a cyklistických stezek, které spojují atraktivní lokality 

v území. Mezi hlavní turistická lákadla patří hrad Pernštejn, Vírská přehrada, Via ferrata Vír, nově 

vzniklá vyhlídka nad obcí Vír a přírodní památka v přehradní nádrži Vír - Chudobínská borovice – 

vyhlášena v roce 2020 Evropským stromem roku (roste na skalnatém ostrohu přehrady a souvisí se 

zatopenou vesnicí Chudobín, tato borovice není jen důležitým přírodním mezníkem, ale také 

působivým svědectvím o vysoké odolnosti přírody vůči změně klimatu a dopadu na člověka), Vysočina 

aréna, Šiklův mlýn, Městská památková zóna Nové Město na Moravě, Městská památková zóna 

Jimramov a mnoho dalších lokalit. Turisté mohou využít značených naučných stezek, které je provedou 

po zajímavých lokalitách např. Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Naučná stezka Metodka, 

Naučná stezka Po naučných stezkách na hrad Pernštejn, Naučná stezka Tři kříže nebo pro sportovně 

založení jedince jsou to singletracky spolu s pumptrackem ve Vysočina areně.  V zimním období mohou 

turisté využít desítky kilometrů upravovaných běžeckých tratí a několik sjezdových tratí (Harusův 

kopec, Dalečín, Nový Jimramov). K propagaci kulturní krajiny Vysočiny značně přispěli umělci, zvláště 

malíři a spisovatelé 19. století a první poloviny 20. století, kteří svými populárními díly zvýšili povědomí 

o krásách zdejší krajiny. To vytváří potenciál pro zvýšení návštěvnosti území v rámci kulturní turistiky 

spojené s návštěvou míst pobytu významné osobnosti (v případě turistického zpřístupnění těchto 

míst). 

Rozvoji cestovního ruchu významně napomáhají turistická informační centra v Bystřici nad 

Pernštejnem, Novém Městě na Moravě a v Nedvědici, která turistům poskytují cenné informace o 

ubytování, stravování, turistických a dalších atrakcích. O roku 2015 také napomáhá rozvíjet potenciál 

území nově vzniklá destinační agentura Koruna Vysočina z.s., která zabírá v současné době území 

regionů Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Nedvědicko. Společným zájmem je spolupráce na řízení 
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strategie rozvoje cestovního ruchu regionů. Zmíněné mikroregiony mají podobnou geografii i společné 

kulturní tradice, což je v rámci budování turistické oblasti nejpodstatnějším rysem.  

V území se nachází velké množství ubytovacích a restauračních zařízení, které jsou situovány poblíž 

větších měst a turisticky atraktivních lokalit Žďárských vrchů. Lze se ubytovat v kempech, chatkách, 

penzionech, hotelech a v soukromí. 

Tabulka 14: Vybrané turistické lokality v MAS Zubří země 

Turistická lokalita Popis 

hrad Pernštejn gotický hrad z 13. stol. u obce Nedvědice 

zřícenina hradu Zubštejn původně hrad z 13. stol. 

zřícenina hradu Štarkov původně hrad ze 14. stol. 

zámek Jimramov renesanční zámek z konce 16. stol. 

zámek Radešín původně renesanční tvrz z konce 16. stol. 

zámek Dolní Rožínka renesanční zámek z konce 16. stol. 

Nové Město na Moravě městská památková zóna 

rozhledna Karasín zděná rozhledna vysoká 30,22 m 

rozhledna Horní les železná rozhledna vysoká 59 m 

Vírská přehrada 

3. nejvyšší hráz v ČR - 76,5 m; zásobárna pitné vody, nedaleké Vírské 
ferraty a ledová stěna, trail Vír, vyhlídka na Rossiho skále, Chudobínská 
borovice – Evropský strom roku 2020 - přírodní památka v přehradní 
nádrži Vír 

Vysočina aréna 
sportovní areál u Nového Města na Moravě, MS v biatlonu 2013, Zlatá 
lyže, MS v horských kolech 2016, světové poháry v biatlonu a horských 
kolech, singletracky – cyklo aréna 

MPZ Jimramov historický půdorys jádra, prostorová a hmotová skladba budov 

Eden centrum replika lidové architektury, skleněný eko-pyramida 

Šikland 
zábavní park u Zvole - westernové městečko Šiklův mlýn, koupaliště, 
offroad zóna, strašidelný zámek Draxmoor 

Údolí u Chlébského 
potoka 

přírodní rezervace, kde na rozloze asi 4,3 ha lze spatřit na jaře 
početnou populaci květů bledule jarní, ale i prvosenky vyšší 

Zdroj: MAS Zubří země 2020 

 

 

 

 

 



  

- 57 - 
 

 

- 57 - 

 

Tabulka 15: Vybraná ubytovací zařízení v MAS Zubří země1 

Umístění Název specifikace počet lůžek 

Bobrová penzion Bobrová *** penzion 23 

Bystřice nad Pernštejnem 

Sporthotel hotel 68 

Ala hotel hotel 12 

Borovinka penzion 54 

Autokemp Na Kopci kemp 144 

Drahonín Penzion Šafránkův mlýn penzion + chatky 140 

Kuklík Wellness Hotel Marta hotel 31 

Lísek Hotel Skalský dvůr *** hotel 176 

Nedvědice 
Hotel Myslivna hotel 127 

Hotel Nedvědice hotel 16 

Nové Město na Moravě 

hotel SKI *** hotel 160 

hotel Maršovská rychta hotel 44 

Horní Dvůr hotel 30 

Hotel Panský dům hotel 26 

penzion Vrchovina penzion 50 

Radešín Balónový hotel hotel 76 

Strážek Lesní penzion Podmitrov penzion 100 

Tři Studně  

rekreační středisko eMZet rekreační středisko 33 

Hotel u Loubů *** hotel 60 

Ujčov Penzion Zubr penzion 60 

Vír 
Hotel Vír hotel 52 

Forest resort**** hotel + chatky 50 

Vlachovice Pegas *** hotel 85 

Zvole Hotel Colorado Grand *** hotel 189 

Zdroj: MAS Zubří země 2020 

Další možnosti ubytování jsou přehledně zpracovány na webu Koruny Vysočiny 
(https://www.korunavysociny.cz/ubytovani-a-sluzby/ubytovani).  

 
1 Ubytovací zařízení byla vybrána dle vyššího počtu lůžek. 

https://www.korunavysociny.cz/ubytovani-a-sluzby/ubytovani
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Z celkového pohledu má území MAS dobrý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Význam cestovní 

ruchu v území neustále roste, zlepšuje se infrastruktura cestovního ruchu i jeho institucionální 

prostředí. Cestovní ruch je podporován ze strany měst a obcí a také ze strany soukromých osob a firem. 

Propagace regionu jako celku je prozatím uskutečňována přes jednotlivé mikroregiony, dotčené obce 

a v posledních letech také intenzivně prostřednictvím Koruna Vysočiny. Na rozvoji cestovního ruchu 

v regionu se pozitivně podepsalo úspěšné pořádání sportovních akcí celosvětového významu ve 

Vysočině aréně u Nového Města na Moravě. Pořadatelé spolu s městem Nové Město na Moravě 

uspořádali Mistrovství světa v Biatlonu 2013 a následně světové poháry v biatlonu a také v roce 2016 

Mistrovství světa v horských kolech a následně další světové poháry v této disciplíně. Světové poháry 

jak v biatlonu, tak v horských kolech se pravidelně i nadále pořádají. Pořadatelé usilují o přidělení 

dalších ročníků Mistrovství světa v obou disciplínách. Dále také funguje Centrum Eden v Bystřici nad 

Pernštejnem. Jedná se o jeden ze dvou strategických projektů Kraje Vysočina. Projekt je výjimečný i 

v evropském měřítku, jelikož nejbližší podobné centrum se nachází ve Velké Británii. Cílem projektu 

bylo vytvořit jedinečné centrum šetrného cestovního ruchu, poznání a vzdělání. Nachází se zde 

moderní ekopavilon s ukázkami obnovitelných zdrojů energie, dobový skanzen s tradičními řemesly, 

koňskou jízdárnu, minipivovar aj. Infrastruktura pro turisty a návštěvníky území je na dobré úrovni, a 

to především ve velkých obcích (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Nedvědice, 

Jimramov a další) a poblíž turisticky atraktivních lokalit, kde je velká koncentrace turistů. Malé obce 

nabízí omezené služby pro turisty, anebo tyto služby v obcích naprosto chybí (především nedostatečné 

spoje hromadné dopravy, cykloautobusy či možnosti parkování). 

Infrastruktura pro volný čas 

V území se nachází zastaralá infrastruktura pro volnočasové aktivity (kulturní domy, multifunkční, 

komunitní centra, klubovny, divadla, vzdělávací centra, centra pro sportovní vyžití). V malých obcích 

by měla být zajištěna vybavenost spolků a organizací, které pomáhají vyplňovat volný čas občanů. 

V obcích je třeba dále investovat do vybavení dětských a multifunkčních hřišť, budování cyklostezek, 

sportovišť, koupališť, skateparků a jiných forem trávení volného času v přírodě.  

Aktuálním nedostatkem, který začíná být předmětem řešení je tvorba infrastruktury v rámci 

neproduktivních investic v lesích. Vzhledem k úpravě legislativy byly upraveny také funkce lesa, které 

má les plnit pro své vlastníky i společnost. Aktuálně se začínají budovat nové lesní cesty, turistické 

stezky, dochází k výstavbě doprovodné infrastruktury, vznikají naučné stezky, fitness stezky a další 

možnosti pro trávení volného času ve zdravém prostředí. A tyto aktivity je nutné podporovat.  

Vzhledem ke geografickému umístění území MAS Zubří země vůči území České republiky a 

rozmanitému reliéfu Kraje Vysočina, je cyklistická doprava v regionu rozvinutým druhem dopravy a 

amatérská cyklistika získává na popularitě s rozvojem elektrokol na českém trhu. Přírodní ráz krajiny 

přispívá nejen k rozvoji pěší turistiky, ale i cykloturistiky a cestovního ruchu. 7 
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Tabulka 16: Vybrané cyklotrasy na území MAS Zubří země 

Číslo 
cyklotrasy 

Průběh cyklotrasy 

1 

Pražská cyklotrasa: Brno – Veverská Bítýška - Chudčice - Čebín – Drásov – Tišnov – 

Šerkovice – Lomnice – Doubravník – Nedvědice – Bystřice nad Pernštejnem – 

Domanín – Lísek – Kadov – Herálec – Vortová – Hamry – Hlinsko – Praha 

19 

Posázavská cyklotrasa: Lísek – Zubří – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou 

– Sázava – Nížkov – Nové Dvory – Přibyslav – Dlouhá Ves – Bartoušov – Havlíčkův 

Brod – Okrouhlice – Lipnice nad Sázavou – Dolní Město – Světlá nad Sázavou – 

Ledeč nad Sázavou – Jedlá – Vlastějovice – Zruč nad Sázavou – Chabeřice – Kácov – 

Tichonice – Rataje nad Sázavou – Sázava 

103 

Kadov – Fryšava pod Žákovou Horou - Tři Studně – Nové Město na Moravě – 

Petrovice – Hlinné – Hodíškov – Ostrov nad Oslavou – Radostín nad Oslavou – 

Netín – Blízkov – Měřín – Otín – Pohořílky – Horní Radslavice – Pavlínov – Svatoslav 

– Benetice – Věstoňovice – Budíkovice – Třebíč 

104 

Městečko Trnávka – Křenov – Janůvky – Rudná – Brněnec – Chrastavec – Vítějeves 

– Svojanov – Hamry – Bystré – Nyklovice – Sulkovec – Jimramov – Nový Jimramov 

– Javorek – Líšná – Sněžné – Kadov 

4025 
Polička – Kamenec u Poličky – Sádek – Borovnice – Jimramov – Strachujov – Unčín 

– Dalečín – Vír – Koroužné – Švařec – Štěpánov nad Svratkou - Ujčov – Nedvědice 

4106 Polička – Korouhev – Borovnice – Spělkov – Krásné 

4338 Sněžné – Kučerův Mlýn 

4339 Jimramov – Kutiny 

4341 Sněžné – Koníkov 

4343 Dolní Líšná – Věcov 

4344 U Kolonie – Jimramov 

4345 Unčín – Ubušín 

4346 Fryšava pod Žákovou Horou – Tři Studně – Sykovec 

5061 

Santiniho cyklotrasa: Vojnův Městec – Radostín – Vepřová – Račín – Polnička – 

Žďár nad Sázavou – Jámy – Hlinné – Hodíškov – Obyčtov – Ostrov nad Oslavou – 

Bohdalec – Radešín – Bobrová – Olešínky – Zvole – Horní Rožínka – Rozsochy – 

Bystřice nad Pernštejnem 

5130 
Nové Město na Moravě – Petrovice – Račice – Blažkov – Bukov – Rožná – Věžná – 

Pernštejn 

5180 Bystřice nad Pernštejnem – Ždánice – Písečné – Dalečín 

5235 Zvole – Blažkov – Strážek – Dolní Libochová – Nová Ves – Heřmanov – Velká Bíteš 

5240 
Tasov – Jabloňov – Ruda – Březejc – Křižanov – Dobrá Voda – Vídeň – Cyrilov – 

Radenice – Sklené nad Oslavou - Rousměrov – Bohdalec 

5243 Heřmanov – Horní Libochová – Rodkov – Bobrůvka – Radešín 

5246 Radkov – Strážek 
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Číslo 
cyklotrasy 

Průběh cyklotrasy 

5256 Slavkovice – Radešínská Svratka – Bobrová - Mirošov 

5257 Řečice – Bohdalov 

Zubří stezky 
Bystřicko: Za relaxací, Za historií, Za výhledy, Za malebností, Za uranem, Za 

sportem, Za zábavou, Za lidovou architekturou, Za permoníky, Za potulkou 

 

Mlynářská cyklotrasa: celkem 113 obcemi, z čehož 58 obcemi (resp. katastrálním 

územím obcí) trasa probíhá. Celkem 55 obcí neleží na trase, ale nachází se ve 

vytipovaném zájmovém území. Trasa protíná tyto obvody obcí s rozšířenou 

působností: Nové Město na Moravě (kraj Vysočina), Žďár nad Sázavou, Bystřice 

nad Pernštejnem, Velké Meziříčí (kraj Vysočina), Náměšť nad Oslavou (kraj 

Vysočina), Třebíč (kraj Vysočina), Moravský Krumlov (Jihomoravský kraj), Znojmo 

(Jihomoravský kraj). 

 
EuroVelo 4 (8. etapa): Hlinsko – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – 

Bystřice nad Pernštejnem 

 

HAUTE ROUTE ŽĎÁRSKÝMI VRCHY, trať pro MTB po významných vrcholech: Nové 

Město na Moravě – Bohdalec – Krásné – Milovy – Cikháj – Tři Studně – Jiříkovice – 

Nové Město na Moravě (90 km, převýšení 2 428  m)  

 

Okolo Vysočina Areny: Vyšlápnete si na louky v okolí obcí Sklené a Tři Studně, na 

závěr vás čeká příjemný, nenáročný sjezd údolím pod lesem Ochoza. Okruh je 

technicky nenáročný s minimem silničního provozu a je tak vhodný i pro rodiny s 

dětmi. 

 

SILNIČNÍ OKRUH Č. 1: NA TŘI STUDNĚ (25,6 KM / 416 M): Nejkratší ze silničních 

okruhů vás zavede do okolí Vysočina Arény a do známé rekreační oblasti Tři 

Studně. Můžete se těšit na opravdu kvalitní silniční povrch a nenáročný profil s 

jedním stoupáním, který je ideální na zahřátí nebo pokud jízdě na silničním kole 

teprve přicházíte na chuť. 

 

SILNIČNÍ OKRUH Č. 2: NA OSTROV, PIKÁREC A RADEŠÍNSKOKU SVRATKU (51 KM / 

719 M): Pikárecký okruh vede do jižní oblasti regionu Novoměstsko, která je známá 

spoustou malebných obcí, rozsahově menších borových lesních porostů a zvlněnou 

krajinou s nenáročným výškovým profilem. I zde pojedete převážně po nově 

zrekonstruovaných silničkách s kvalitním povrchem. 

 

SILNIČNÍ OKRUH Č. 3: NA HERÁLEC A KŘIŽÁNKY (61 KM / 1037 M): Okruhem na 

Herálec a Křižánky se dostanete do srdce Žďárských vrchů. Čekají na vás asfaltové 

cesty vedoucí polesím v okolí nejvyššího vrcholu Devíti skal. Profil okruhu je již 

náročnější a čeká na vás řada stoupání, kde se již pořádně zapotíte. 

 

SILNIČNÍ OKRUH Č. 4: NA BYSTŘICI A JIMRAMOV (68 KM / 1343 M): Okruh začíná 

ve Vysočina Areně, odkud se vydáte přes Nové Město na Moravě směrem na 

Bystřici nad Pernštejnem. Z Bystřice vede trasa kolem Vírské přehrady až do 

Jimramova. Z Jimramova se pak vydáte směrem na Lísek a dále nazpět do Nového 

Města na Moravě. 

 

SILNIČNÍ OKRUH Č. 5: NA MILOVY, BOROVOU A JIMRAMOV (82 KM / 1240 M): 

Trasa tohoto okruhu vede daleko na sever Novoměstska. Zavítáte do Sněžného, 

Borové a nazpět se vrátíte přes Jimramov. Čekají vás náročná stoupání, ale i 

příjemně dlouhé sjezdy. Okruh je již delší a náročnější, ale navštívíte o to více 

krásných koutů našeho kraje. 
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Číslo 
cyklotrasy 

Průběh cyklotrasy 

 

Údolím Fryšávky: Trasa tohoto okruhu vede daleko na sever Novoměstska. Zavítáte 

do Sněžného, Borové a nazpět se vrátíte přes Jimramov. Čekají vás náročná 

stoupání, ale i příjemně dlouhé sjezdy. Okruh je již delší a náročnější, ale navštívíte 

o to více krásných koutů našeho kraje. 

 

XC ROUTE VÍR 1-6: okruhy začínající v Adrex campu a pokračující do okolí Vírské 

přehrady a dále do přírody na Bystřicku. Trasy jsou různě nároční i dlouhé, další 

informace naleznete zde: www.adrex.cz 

Zdroj: www.cyklotrasy.cz, www.zdarskypruvodce.cz/cyklotrasy-cyklostezky/, 
www.info.bystricenp.cz/pruvodce/750/, www.korunavysociny.cz/cyklotrasy 

Nejvýznamnější cyklotrasou procházející územím je dálková cyklotrasa č. 1 nazývající se Pražská, která 

spojuje Prahu s Brnem. Území MAS Zubří země proplétají také cyklotrasy regionálního významu a 

naučné cyklotrasy nejen pro děti, jako například Obrázková cesta lesem Ochoz, Naučná stezka Tři Kříže, 

Svratecká vodohospodářská naučná stezka či Naučná stezka Metodka ve Věcově. Velmi významná 

bude do budoucna evropská trasa EuroVelo 4, která navazuje na sousední kraje. 

Na území MAS Zubří země se nachází jedna hipostezka s názvem Trasa Dukovany – Javorek (délka 128 

km). Možnost jízdy na koních je dále v koňských stanicích. Jedná se například o stanice: Stáj Sága 

(Javorek), Selské stavení (Jimramovské Pavlovice), Sedlářství (Horní Rozsíčka), JK Svobodný statek 

Blažkov (Blažkov), Jezdecký oddíl Janovičky (Janovičky) a další.  

Kraj Vysočina a okolí Nového Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem je územím řadícím se mezi 

významná střediska zimních sportů. Od 30. let 20. století byl v Novém Městě na Moravě každoročně 

pořádán závod Zlatá lyže, který se v pozdějších letech změnil ve Světový pohár v běžeckém lyžování. 

V návaznosti na tradici běžeckého lyžování se počátkem roku 2013 v Novém Městě na Moravě konalo 

Mistrovství světa v Biatlonu, které navštívili desítky tisíc diváků. Pro závodní lyžování byl vybudován 

areál v okolí hotelu SKI, v posledních letech nově upraven na areál Vysočina Arény. Areál Vysočina 

Arény je využívána také k závodům v horských kolech, který se zde každoročně uskuteční. Ve Vysočina 

Areně a lese Ochoz nalezneme od roku 2015 také Singletracky dlouhé celkem 30 km, ke kterým v roce 

2019 přibyl pumptrek, který je jedním z nejdelších v České republice. Kromě singletracků, lyžařských 

tratí a pumptreku nalezneme ve Vysočina areně také značené MTB a silniční okruhy.  

V okolí Nového Města na Moravě je přibližně 100 km lyžařských tras. Trasy jsou upravovány 

severovýchodně od Nového Města na Moravě a vedou přes území obcí Vlachovice, Sklené, Tři Studně, 

Fryšava, Kadov, Krátká, Sněžné, Samotín, Blatiny, Milovy, Podlesí, Kuklík, Odranec, Věcov, Jimramovské 

Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Studnice, Rokytno, Pohledec, Maršovice, Jimramov, Zubří, 

Radňovice, Jiříkovice a Nové Město na Moravě. Na území mikroregionu Novoměstsko je zastoupeno i 

sjezdové lyžování prostřednictvím vybudovaných sjezdovek, konkrétně sjezdovky Harusův kopec a 

Nový Jimramov na Novoměstsku, Dalečíně na Bystřicku a sjezdovky ve Ski areálu Nedvědice na 

Pernštejnsku. Vybrané turistické lyžařské trasy a veškeré další upřesňující informace jsou uvedeny na 

webových stránkách www.nmnm.eu/vylety/trasy-pro-lyzare. Další trasy jsou v případě dobrých 

sněhových podmínek upravovány také na Bystřicku, v Dalečíně a Nyklovicích. 

http://www.nmnm.eu/vylety/trasy-pro-lyzare
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MAS Zubří země má nejenom bohatou tradici v oblasti zimních sportů a letních sportů, ale lze na jejím 

území navštívit i vysoký počet kulturních a historických památek a zúčastnit se řady kulturních 

programů. V regionu se nachází galerie a dvě muzea. 

Tabulka 17: Seznam galerií a muzeí na území MAS Zubří země 

Galerie/muzeum Název/umístění 

Galerie Horácká galerie/Nové Město na Moravě 

Muzea 
Horácké muzeum/Nové Město na Moravě 

Městské muzeum/Bystřice nad Pernštejnem 

Zdroj: www.dedictvivysociny.cz 

Další menší galerie nacházející se na území MAS Zubří země jsou uvedeny na webu Koruny Vysočiny 

pod tímto odkazem: Muzea a galerie - korunavysociny.cz. Z kulturních zajímavostí a unikátů 

umístěných na území MAS lze zmínit například Westernové městečko Šiklův Mlýn v obci Zvole, Sochy 

Michala Olšiaka na Novoměstsku a v Bystřici n. P., Bystřický park miniatur, Vírský mlýnek v obci Vír, 

nebo Vlčí kámen v obci Lísek, jež značí, že právě zde byl zabit poslední vlk v Kraji Vysočina. Část území 

MAS Zubří země leží v CHKO Žďárské vrchy, která nabízí mnoho turistických cílů, při kterých mohou 

turisté objevovat místní přírodní krásy. 

Na území MAS Zubří země se nacházejí památky církevní, fortifikační, památky lidové a městské 

architektury přes technické památky až po památky přírodního charakteru. Vybrané církevní památky 

viz tabulce níže. 

Tabulka 18: Vybrané církevní památky v MAS Zubří země 

Vybrané církevní památky Umístění 

Evangelická fara Jimramov, Nové Město na Moravě 

Evangelický kostel Nové Město na Moravě, Rovečné, Blažkov 

Kaple svaté Anny Bystřice nad Pernštejnem 

Kostel svatého Vavřince Bystřice nad Pernštejnem 

Kostel Archanděla Michaela Vítochov 

Kostel narození Panny Marie Jimramov 

Kostel svatého Bartoloměje Bobrůvka 

Kostel svaté Kunhuty Nové Město na Moravě 

Kostel svatého Šimona a Judy Strážek 

Kostel svatého Václava Zvole, Dolní Čepí (Ujčov) 

Kostel svatého Petra a Pavla Horní Bobrová 

Kostel svatého Bartoloměje Rozsochy 

Kostel svatého Petra a Pavla, Fara Štěpánov nad Svratkou 

https://www.korunavysociny.cz/turisticke-cile/toulky-historii/muzea-a-galerie
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Kostel svatého Václava Dolní Čepí 

Kostel svatého Michaela Vítochov 

Zvonice Javorek 

Kaple Nejsvětější Trojice Švařec Koroužné 

Toleranční motlitebna Prosetín, Veselí (Dalečín) 

Zdroj: www.dedictvivysociny.cz 

Z fortifikačních památek lze zmínit například Zámek Jimramov, Zámek Radešín, zříceninu hradu 

Aueršperka u Bystřice nad Pernštejnem, zříceninu hradu Dalečín v Dalečíně, zříceninu hradu Mitrov 

u Strážku, zříceninu hradu Pyšolec u Víru, zříceninu hradu Štarkov u Nového Jimramova, zříceninu 

hradu Zubštejn u Bystřice nad Pernštejnem, nebo hrad Pernštejn. Z dalších historických památek se na 

území nachází například historické dřevěné mosty v obci Černvír a Pernštejn, mramorový pomník 

obětem války v obci Nedvědice, či například krytá dřevěná lávka Švařec přes řeku Svratku v obci 

Koroužné. Na území MAS působil také Jan B. Santini, který se podílel na stavbách kostela sv. Václava 

ve Zvoli.  

Téměř ve všech obcích na území MAS lze nalézt stopy lidové a městské architektury. K památkám 

městské architektury patří například radnice v Jimramově, stará pošta v Horní Bobrové, Penzion 

Sykovec ve Třech Studních, plicní sanatorium Buchtův kopec v Daňkovicích, které v roce 2011 ukončilo 

svoji zdravotnickou činnost, či například stará škola v Jimramově. Mezi památky lidové architektury 

přísluší například rychta v obci Javorek, rychta v obci Maršovice, roubená stodola v obci Kadov a další. 

Celkovou architekturu dokreslují i části architektury se sochařskou výzdobou. Z těch významnějších lze 

zmínit památky jako například hrobka Belcrediů v obci Jimramov, kašna se sochami sv. Cyrila 

a Metoděje v Bystřici nad Pernštejnem, kašna se sochou sv. Anny a kašna se sochou Vratislava 

z Pernštejna, obě umístěny v Novém Městě na Moravě, sloup se sochou Panny Marie v Bystřici nad 

Pernštejnem, smírčí kámen Věcov, socha Raněný v Novém Městě na Moravě, socha sv. Jana 

Nepomuckého v Jimramově, sousoší Piety Bystřice nad Pernštejnem, sousoší Pohřeb v Karpatech 

v Novém Městě na Moravě atd. 

Celkovou kulturní vybavenost území dokreslují i technické památky, k nimž náleží například Vodní mlýn 

Bílkův v Horní Bobrové, nově zrekonstruovaný Trhonický vodní mlýn v Jimramově, vodní mlýn v obci 

Kadov, vodní mlýn v Petrovicích, vodní nádrž v obci Vír, tírna lnu v Jimramově či vápenka v Jimramově. 

Stejně jako zřízení CHKO Žďárské vrchy zasahující i do území MAS, které omezuje lidskou činnost, 

zajišťuje uchování přírodní krajiny pro další generace a zamezuje degradaci jejího přírodního rázu, bylo 

nutno vybudovat i památkové zóny a chráněná území kulturních architektonických památek. Mezi tato 

území patří městská památková zóna Jimramov, městská památková zóna Nové Město na Moravě, 

vesnická památková zóna Ubušínek a zámecký park Dolní Rožínka. 

K bohatému kulturnímu životu na území MAS Zubří země náleží i široká nabídka kulturních akcí, které 

nabízí převážná většina obcí. Mezi nejnavštěvovanější kulturní akce patří Slavnosti Pernštejnského 

panství, které se každoročně konají na začátku léta v Nedvědici, ale velké oblibě se těší také místní 

festivaly jako Pelíšek fest, Wůdštok a Rockový majáles Zubří země v Bystřici nad Pernštejnem, Váza 
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fest, Nova civitas v Novém Městě na Moravě, Otevřeno Jimramov v Jimramově či Festival Křídla 

v Křídlech nebo divadelní festival Vírský vánek v obci Vír. 

K realizovaným kulturním akcím patří také například hasičské plesy, maškarní plesy či karnevaly a další 

obdobní kulturní akce pořádané jednotlivými spolky v obcích MAS Zubří země. Dále jsou pořádány také 

kulturní akce jako jsou dětské dny, Bystřicko čte dětem, Pohádkový les, Mikulášská merenda, dětská 

diskotéka a další.  

Z kulturních akcí, které ctí dlouholeté obecní tradice, lze zmínit hody, které jsou pořádány například 

v Bystřici nad Pernštejnem, Černvíru, Křídlech, Lísku, Písečném, Rozsochách, Rožné, Štěpánově nad 

Svratkou, Víru a Zubří.   
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1.1.6 Veřejné služby  

1.1.6.1 Podpora dostupnosti a kvality základních služeb v regionu 

Na území MAS je snaha o zachování dostupnosti úřadů a veřejných služeb pro občany. V současné době 

dochází na malých obcích k rušení či přesunu služeb do vzdálenějších měst, což způsobuje problémy 

především starším lidem – bez dostatečné mobility a znalosti komunikace přes internet se pro ně 

stávají veřejné služby nedostupné či velmi špatně dostupné. Centralizace veřejné správy/samosprávní 

činnosti a služeb do větších sídel a následně trend rušení služeb (obchody, pošty, školy, školky, lékaři, 

pobočky bank) a úřadů vnímají občané velmi negativně a většina obcí se snaží o zachování stávajících 

služeb. Ve společnosti sílí tlak, aby byly služby zachovány i ve venkovském prostoru a veřejná správa 

byla prováděna transparentně.  

1.1.6.2 SMART řešení a technologie ve veřejných službách 

Veřejná správa je v našich podmínkách primárně pojata jako služba občanovi, naplňuje principy 

dobrého vládnutí, měla by fungovat efektivně a výkonně. Veřejné služby jsou klientsky orientovány, 

měly by naplňovat očekávání občanů, flexibilně reagovat na jejich potřeby a fungovat hospodárně. 

Veřejná správa a veřejné služby by měly přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky v 

regionu a zvyšování kvality života obyvatel na území MAS. Prostřednictvím zefektivnění fungování 

veřejné správy a veřejných služeb by měl být podpořen socioekonomický růst regionu a mělo by dojít 

ke zvýšení kvality života občanů. Kvalita života je důležitý faktor, na základě kterého se rozhodují 

občané i firmy, kde zakotví. Jde o budování sídel, kde budou lidé chtít žít a vychovávat své děti. Zároveň 

vytvoří potenciál pro pracovní příležitosti, zakládání firem a inovativní řešení ke zlepšování kvality 

života v obci. Každé sídlo, které má zájem zvýšit kvalitu života místních obyvatel by mělo zvážit investice 

do komplexního, systematického a cíleného využití "chytrých" přístupů a moderních technologií při své 

správě a rozvoji. Správným plánováním a investicemi je možné zlepšit funkčnost, dlouhodobou 

udržitelnost a životní úroveň občanů. Výkon veřejné správy a kvalita veřejných služeb bude zvýšena 

pokud budou aplikovány osvědčené inovativní technologie i způsoby řízení pro lepší život občanů 

v regionu a podpoření hospodářského růstu celého regionu.  

Stojíme před řadou technologických, sociálních, ekonomických, politických a klimatických výzev. Proto, 

abychom v dnešním světě uspěli, bude nutná transformace řízení postaveného na adaptaci SMART 

prvků. SMART řešení lze docílit, vždy když investujeme do lidského a sociálního kapitálu, tradiční 

infrastruktury a moderních technologií podporujících udržitelný ekonomický rozvoj a vysokou kvalitu 

života.  

Cílem by měla být modernizace veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti tak, aby 

došlo ke zvýšení kvality veřejných služeb. Dosáhnout rychlejšího a spolehlivějšího poskytování 

veřejných služeb, komunikovat a rozvíjet veřejný prostor v obci (tzv. GOVERNANCE). Dobrým 

příkladem GOVERNANCE je například participativní rozpočet, integrace soukromého sektoru, open 

data, vizualizace koncepcí a strategií, rozhovory s vedením obcí, e-government. 

Technologie by dále měla umět motivovat LIDI, tj. přitáhnout mladé a nadané lidi, prostřednictvím 

uceleného a kvalitního vzdělávání v obci, rozvíjet děti a umožnit aktivní život v příjemném a bezpečném 

prostředí všem svým obyvatelům (například: moderní školské a celoživotní vzdělávání, městský 

ekosystém – nové funkce na obecním mobiliáři a ve veřejných budovách, bezpečnost – například online 

detekce rizikových jevů a chování, free wifi apod.). 
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Dalším motivem k zavádění SMART řešení ve veřejné správě by měla být EKONOMIKA - snaha aktivně 

podporovat a komunikovat s podnikatelskými subjekty, podporovat rozvojové prvky lokální ekonomiky 

ve městě, což vytvoří řadu příležitostí pro firmy i zaměstnance /občany (komunikace se soukromým 

sektorem, výměna dat s podnikateli, volnočasové aktivity ve městě, služby pro podnikatele ve 

spolupráci s místními a regionálními aktéry, příležitost pro „impact hubs“  apod). 

SMART řešení jsou skryta i v mobilitě obyvatel – dopravě silniční, železniční, veřejné i nemotorové.  Zde 

se nabízí inovovat prostupnost obcí (bezbariérovost, inteligentní dopravní obslužnost, elektromobilita, 

systém pro dobíjení elektrokol, inteligentní parkování apod.). 

Ochrana životního prostředí je nezbytná, a to i v souvislosti s veřejnou správou, která by se měla 

adaptovat na změnu klimatu, zvyšovat úsporu energií, řešit zadržování vody, snižování teploty a řešit 

další enviromentální problematiku regionu. Z tohoto pohledu je zde prostor pro chytré nakládání s 

přírodními zdroji (obnovitelné zdroje energií a energeticky nezávislé budovy, úspora energie veřejného 

osvětlení – smart osvětlení – chytré lampy, solární lavičky, senzory znečištění ovzduší, inteligentní 

kontejnery, bike sharing, zadržování vody apod.). 

Obec poskytující veřejné služby musí hrát v oblasti chytrých řešení významnou roli, která se zakládá na 

spolupráci a komunikaci s občany, budování identity sídla a neutuchající podpoře veřejného i 

podnikatelského prostředí. Je žádoucí, aby kvalita života v obci probíhala na zlepšujícím se 

infrastrukturním základě – ve smyslu tradičním (technická a dopravní infrastruktura) i ve smyslu 

moderním (sociální a podnikatelská infrastruktura). 

 

1.1.7 Komunitní spolupráce 

Komunitní spolupráci napříč sektory lze rozvíjet pomocí realizace projektů spolupráce – na místní, 

národní i nadnárodní úrovni – kdy dochází k předávání zkušeností, propojování aktérů a přenosu 

inovací. Takové formy spolupráce lze dosáhnout díky podpoře společných sektorových aktivit 

spolupráce MAS v ČR i v zahraničí, posilováním kapacit pro přípravné a podpůrné činnosti komunitně 

vedeného místního rozvoje a zlepšováním zapojení veřejnosti do rozvojového plánování. Další 

důležitou částí je mezisektorová spolupráce, která má v menších regionech (obce s rozšířenou 

působností, mikroregiony atp.) stejně velký význam, jako spolupráce na úrovni krajské nebo národní, 

neboť i ona je znakem demokratického vládnutí. Participace zásadně zlepšuje chod měst a obcí na 

mnoha úrovních. Pomáhá budovat vzájemné vztahy mezi radnicí, občany, lokálními firmami. Cílem 

komunitní spolupráce v území MAS je především efektivně zapojovat občany do veřejného života. 

Propojit je na lokální úrovni tak, aby město spoluutvářeli.  
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1.2 SWOT analýza 

SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek území MAS. Je tvořena 

formulací 4 částí:  

• Strengths – silné stránky  

• Weakness – slabé stránky  

• Opportunities – příležitosti  

• Threat – ohrožení  

SWOT analýza vychází ze socio-ekonomické analýzy, z analýzy problémů a potřeb a komunitního 

projednávání potřeb území a je jedním z klíčových vstupů pro strategickou část.  

V rámci aktualizace proběhlo shromažďování informací pro základní analýzu celého území z několika 

různých zdrojů: 

• statistické údaje vztahující se k území MAS, 

• řízené rozhovory se zástupci místní samosprávy, neziskových organizací a podnikatelů na 

schůzích pléna MAS, 

• veřejná projednávání uspořádané v rámci přípravy strategie území, 

• dotazníkové šetření pro obce, které slouží k upřesnění analýzy území a získání podnětů, 

• dotazníkové šetření pro občany na území MAS, 

• rozbor dalších studií, které byly pro jednotlivé územní mikroregiony zpracovány. 

Řízené rozhovory byly zaměřeny na zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Tato SWOT 

analýza byla zaměřena na situace v jednotlivých obcích, či jejich správních území. Na základě četnosti 

odpovědí a na základě studia všech dalších zmíněných zdrojů byl připraven soubor, který byl dále na 

společných jednáních připomínkován a v rámci jednotlivých kategorií byly vyhodnocovány většinové a 

prioritní odpovědi. Kombinací prvků SWOT analýzy byly vygenerovány základní strategické cíle. 

Strategické cíle 

Strategické cíle představují ucelené tematicky uzavřené celky, které jsou podrobněji rozpracovány a 

byly stanoveny a vygenerovány z komunitních projednávání, jednotlivých dotazníkových šetření a 

zjišťování situace v jednotlivých obcích. Tyto cíle byly stanoveny mj. na základě níže uvedených SWOT 

analýz, ale v následujícím textu jsou uvedeny nad nimi, aby bylo zřejmé, kterých všech témat se 

uvedená SWOT analýza týká. 

Ve svém souhrnu jsou strategické cíle směřovány k naplnění ucelené strategie rozvoje území MAS. Pro 

každý ze strategických cílů je stanoveno několik specifických cílů, k nimž jsou navržena konkrétní možná 

opatření pro jejich naplnění. 
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Strategický cíl 1: Ekonomická prosperita a udržitelné hospodaření v krajině 

1.1 Udržitelná pracovní místa a zaměstnanost  

1.2 Konkurenceschopný a rozvinutý podnikatelský sektor 

1.3 Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství 

1.4 Udržitelné hospodaření v lesích 

1.5 Kvalitní vodní zdroje a chráněné životní prostředí 

1.6 Rozvinuté odpadové hospodářství 

1.7 Dosahování energetických úspor a udržitelné obnovitelné zdroje energie 

S – S i l n é  s t r á n k y W – S l a b é  s t r á n k y 

• zdravá, nedotčená a zajímavá krajina → 

zachovalé životní prostředí, 

• významné vodní zdroje, 

• Žďárské vrchy – velká zásobárna podzemních 

vod, 

• soběstačnost v zásobování pitnou vodou, 

• velká část území má statut velkoplošného 

chráněného území (přírodní park, CHKO), 

• velké množství chráněných stromů a alejí, 

• tradiční zemědělská, lesnická a potravinářská 

výroba, velký podíl zemědělsky 

hospodařících subjektů, 

• fungování MAS Zubří země a zkušenosti z 

minulých projektů spolupráce, 

• možnost využití integrovaných nástrojů pro 

podporu zaměstnanosti v následujících 

letech, 

• výrazný pokles nezaměstnanosti v regionu      

(i v rámci ČR) v letech 2015 až 2019. 

 

 

 

• míra nezaměstnanosti nad celorepublikovým 

průměrem a nízká adaptabilita pracovní síly, 

• podprůměrný podíl služeb na místní 

ekonomice, 

• nízká úroveň sdílení znalostí a dobré praxe 

s jinými regiony, mezi podnikatelskými 

subjekty a veřejnou sférou, 

• špatná dostupnost investičního kapitálu pro 

podnikatele, 

• nedořešená problematika čištění odpadních 

vod (chybějící ČOV v některých obcích), 

• nedostatky ve druhovém složení lesních 

ekosystémů a jejich odolnosti vůči škůdcům a 

klimatickým změnám extrémním jevům 

(smrkové monokultury) a devastující těžba 

v lesích po napadení kůrovcem, 

• dlouhodobé vylidňování venkovských obcí 

a vůbec trvalý úbytek obyvatelstva, 

• nevyhovující napojení na vyšší silniční síť 

(dálnici D1), 

• omezení hospodářských činností 

a cestovního ruchu na části území v důsledku 

limitů pásem hygienické ochrany vod a CHKO 

Žďárské vrchy, 

• krajina lokálně poznamenána těžbou 

uranové rudy, 
• geografická poloha v zóně tzv. vnitřní 

periférie ČR, 
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• nedostatek zdrojů na stabilizační investice 

v krajině, 

• nedostatečná podpora malého a středního 

podnikání jako vhodného zdroje pracovních 

míst, 

• nedořešené nakládání s komunálním 

odpadem (třídění odpadu, omezené kapacity 

úložiště odpadu), 

• nízká úroveň enviromentálního vzdělání 

široké veřejnosti, vedení obcí a firem, 

• nedostatečná kvalita a technické parametry 

některých polních a lesních cest.   

O – P ř í l e ž i t o s t i T – O h r o ž e n í 

• formování kvalifikované a adaptabilní 

pracovní síly,  

• lepší využívání znalostí a dovedností a 

zlepšování kvality pracovních míst, 

• podporování karierového rozvoje a 

předvídání a posilování nových oblastí 

ekonomického růstu, 

• potenciál pro tvorbu regionálních produktů a 

zvyšování přidané hodnoty zemědělské 

produkce, 

• zvyšování konkurenceschopnosti místních 

zemědělských i nezemědělských podnikatelů 

a podpora investic do modernizace 

technologií a provozů a automatizace, 

• podpora vzdělávání, sdílení inovací a 

spolupráci mezi podnikateli navzájem a mezi 

podnikateli a veřejným sektorem, 

• zachování lesů pro budoucí generace a 

udržení navazujícího dřevozpracujícího 

průmyslu včetně obnovy a výsadby lesů po 

těžbě vlivem negativního působení kůrovce 

v lesích a obecně podpora výsadby zeleně i v 

sídlech, 

• cílená enviromentální osvěta,  

• výrobky a produkty pocházející z kraje 

Vysočina se mohou ucházet o značku 

VYSOČINA – regionální produkt®, KLASA 

apod.,  

• obnova a budování takových prvků v krajině, 

které dokáží zadržovat vodu (protierozní 

opatření, vodohospodářská a 

• značná část území spadá mezi hospodářsky a 

sociálně ohrožená území, 

• roztříštěnost zájmů jednotlivých subjektů 

v regionu → nízká intenzita spolupráce, 

• celosvětová hospodářská krize, 

• změny v legislativě, 

• byrokracie, 

• pandemie virové choroby covid-19, kterou 

způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 a jiné 

nemoci s celorepublikovým/celosvětovým 

dopadem na ekonomiku, 

• změna klimatických podmínek a živelné 

pohromy, eroze půdy a s tím související nízká 

prostupnost krajiny,  

• nedostatek sídelní zeleně v intravilánu obcí, 

její nevhodné prostorové rozvržení (absence 

propojení systémů zeleně) včetně nevhodné 

struktury vegetačních prvků, 

• informační vakuum – neschopnost šířit 

informace a implementovat přijatou 

strategii, 

• nedostatek finančních prostředků na 

realizaci projektů na zlepšení kvality života ve 

venkovských oblastech, 

• pasivita potenciálních partnerů na spolupráci 

při regionálním rozvoji, 

• stále trvající špatná dostupnost kapitálu pro 

stabilizaci a další rozvoj podnikání, 

• zdivočení, zaplevelení krajiny zastavením její 

kultivace, 
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protipovodňová opatření na vodních tocích a 

nádržích,  

• zvýšení prostupnosti krajiny díky investicím 

do sítě polních a lesních cest, 

• komunitní energetika (OZE realizované 

obcemi s účastí občanů), 

• investice do zvyšování ekologické stability 

krajiny, 

• předcházení vzniku odpadů, podpora 

zpětného odběru odpadů, opětovného 

využití a recyklace surovin, využití 

bezodpadových technologií, separace a 

využití biologicky rozložitelného odpadu, 

• zvyšování konkurenceschopnosti 

zemědělských a potravinářských  podniků – 

tj. zavádění inovací v oblasti technologií, 

nových výrobků, 

• výborné startovací podmínky pro rozvoj 

a využití energeticky úsporných opatření a 

využívání obnovitelných zdrojů energie 

včetně užitkových vozů na alternativní 

pohon, 

• maximální využití stávajících dotačních 

programů ČR a fondů EU v období 2021+, 

• snížení administrativní náročnosti dotací, 

• podpora rozvoje služeb umožňujících 

zapojení rodičů malých dětí na trhu práce 

(přizpůsobení provozu školek potřebám 

rodičů, podpora dostupnosti školek apod.),  

• dobudování ČOV (třeba i domovních) 

v ostatních obcích, 

• podpora rozvoje agroturistiky a diverzifikace 

nezemědělských činností.  

• nedostatek finančních prostředků na 

výstavbu ČOV (a to i domovních). 

 

  



  

- 71 - 
 

 

- 71 - 

 

Strategický cíl 2: Dobré podmínky pro život v obcích 

Specifický cíl 2.1. Upravená a funkční veřejná prostranství 

Specifický cíl 2.2. Modernizovaná a bezpečná místní dopravní síť 

Specifický cíl 2.3. Území dostatečně obsloužené veřejnou dopravou 

Specifický cíl 2.4. Kvalitní technická infrastruktura 

Specifický cíl 2.5. Podpora bydlení 

Specifický cíl 2.6. Bezpečný veřejný prostor a funkční IZS 

S – S i l n é  s t r á n k y W – S l a b é  s t r á n k y 

• zdravá, nedotčená a zajímavá krajina → 

zachovalé životní prostředí, 

• polovina území má statut velkoplošného 

chráněného území (přírodní park, CHKO), 

• nízká zátěž intenzivní dopravou, 

• aktivní spolky v regionu (např. SDH), 

• zvyšující se úroveň technické infrastruktury, 

• na Bystřicku využití titulu získaného v rámci 

prestižního ocenění EDEN - s podtitulem 

Voda jako turistický cíl, 

• vyšší podíl upravených veřejných 

prostranství. 

• míra nezaměstnanosti nad 

celorepublikovým průměrem a nízká 

adaptabilita pracovní síly a udržitelnost 

zaměstnanost v regionu, 

• rozdrobená sídelní struktura s vysokým 

podílem malých obcí, 

• dlouhodobé vylidňování venkovských obcí a 

vůbec trvalý úbytek obyvatelstva, 

• nepříznivá věková struktura obyvatel, 

• špatný stav silniční sítě, 

• nebezpečné úseky silnic v intravilánu 

některých obcí – ohrožení chodců a cyklistů, 

• špatná dopravní obslužnost malých obcí, 

• nevyhovující napojení na vyšší silniční síť 

(dálnici D1), 

• nedostatečná technická infrastruktura pro 

nové bydlení. 

O – P ř í l e ž i t o s t i T – O h r o ž e n í 

• příchod nových obyvatel do území, 

• přímé napojení na dálnici D1, 

• možnost vytvoření uceleného a vzájemně 

provázaného informačního systému, 

• transformace stávajících málo využívaných 

oborů středních odborných škol v koordinaci 

s potřebami trhu práce, 

• výborné startovací podmínky pro rozvoj a 

využití alternativních zdrojů energie, 

• komerční využití Centra zelených vědomostí 

- EDEN v Bystřici n. P., 

• navázání zahraniční spolupráce, 

• pasivita potenciálních partnerů na 

spolupráci při regionálním rozvoji, 

• rozpad vozovek některých silnic III. třídy 

a jejich následné vyřazení ze silniční sítě, 

• nedostatečná a stále se zhoršující dopravní 

obslužnost,  

• stupňování roztříštěnosti zájmů jednotlivých 

subjektů v regionu,  

• změny v legislativě, 

• byrokracie, 

• celosvětová hospodářská krize, 
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• rozvoj nemotorové dopravy pro účely 

každodenní dojížďky za službami, do práce a 

do škol (infrastruktura, značení, zázemí 

apod.), 

• dobrá vzájemná spolupráce partnerů MAS a 

dalších aktérů v území, 

• vytváření sítí fungující spolupráce ve všech 

oblastech života na venkově, 

• zlepšování schopností regionu reagovat na 

krizové události a důsledky klimatické změny 

– investice do vybavení složek IZS, podpora 

SHD apod., 

• opatření vedoucí k úsporám energií, 

• zlepšení kvality místních komunikací, 

• revitalizace veřejných prostranství, 

• potenciál pro další vybudování zón pro 

bydlení a budování kvalitní technické 

infrastruktury v obcích maximální využití 

stávajících dotačních programů ČR a fondů 

EU v období 2021+, 

• snížení administrativní náročnosti dotací. 

 

• pandemie virové choroby covid-19, kterou 

způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 a jiné 

nemoci s celorepublikovým/celosvětovým 

dopadem na život v obcích, 

• změna klimatických podmínek a živelné 

pohromy, eroze půdy, 

• špatný technický stav vodních zdrojů pro 

hašení požárů - požární nádrže, 

• nedostatek sídelní zeleně v intravilánu obcí, 

její nevhodné prostorové rozvržení (absence 

propojení systémů zeleně) včetně nevhodné 

struktury vegetačních prvků, 

• informační vakuum – neschopnost šířit 

informace a implementovat přijatou 

strategii, 

• nárůst automobilismu a snížení bezpečnosti 

a kvality života v obcích, 

• nedostatek finančních prostředků na 

realizaci projektů na zlepšení kvality života 

ve venkovských oblastech, 

• nedořešené nakládání s komunálním 

odpadem (třídění odpadu, omezené 

kapacity úložiště odpadu), 

• snižování atraktivity bydlení v regionu. 
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Strategický cíl 3: Kvalitní veřejné služby a příležitosti pro volný čas 

Specifický cíl 3.1. Vyšší kvalifikace pro trh práce a celoživotní učení  

Specifický cíl 3.2. Kvalitní sociální služby 

Specifický cíl 3.3. Kvalitní vzdělávací zařízení 

Specifický cíl 3.4. Rozmanité akce pro veřejnost a volnočasové aktivity 

Specifický cíl 3.5. Kvalitní infrastruktura pro volný čas 

Specifický cíl 3.6. Kvalitní a dostupná zdravotní péče 

Specifický cíl 3.7. Dostatečná obslužnost veřejnými službami 

Specifický cíl 3.8. Funkční komunitní spolupráce 

S – S i l n é  s t r á n k y W – S l a b é  s t r á n k y 

• existující síť zdravotnickým, školských a 

sociálních zařízení, 

• tradice v pořádání sportovních a kulturních 

akcí regionálního a nadregionálního 

významu,  

• aktivní spolky v regionu (např. SDH a jiné 

neziskové organizace), 

• zvyšující se úroveň technické infrastruktury, 

• celoroční nabídka rekreace, 

• nově vznikající možnosti trávení volného 

času (např. cyklo traily, vyhlídková místa, 

neproduktivní funkce lesa, workoutová 

hřiště, a další). 

• nedostatečná kapacita a vybavení zařízení 

inkluzivní sociální péče o seniory a zdravotně 

postižené občany, 

• špatný stav technického vybavení a zázemí 

místních škol,  

• rozdrobená sídelní struktura s vysokým 

podílem malých obcí, 

• dlouhodobé vylidňování venkovských obcí a 

trvalý úbytek obyvatelstva, 

• nepříznivá věková struktura obyvatel, 

• zastaralá a málo rozvinutá infrastruktura pro 

volný čas v menších obcích, 

• omezená dostupnost zdravotní péče 

v malých obcích a zastaralost těchto zařízení, 

• nedostatečná kapacita kvalitních lidských 

zdrojů pro volnočasové aktivity. 

O – P ř í l e ž i t o s t i T – O h r o ž e n í 

• transformace stávajících málo využívaných 

oborů středních odborných škol v koordinaci 

s potřebami trhu práce, 

• podpora výuky oborů relevantních pro trh 

práce a zájmu o ně mezi žáky/studenty, 

• zvyšující se vzdělanost místních obyvatel, 

• rozšíření mimoškolních vzdělávacích 

programů a další mimoškolní zájmové 

činnosti (např. komunitní školy), 

• centralizace školství ohrožení existence škol 

na venkově, 

• centralizace veřejných služeb a ohrožení 

existence služeb v menších sídlech, 

• nárůst sociálního vyloučení a z něj plynoucích 

negativních sociálně patologických jevů, 

• pandemie virové choroby covid-19, kterou 

způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 a jiné 

nemoci s celorepublikovým/celosvětovým 

dopadem na veřejné služby a volný čas, 
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• Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě 

(Mistrovství světa v biatlonu a mountain 

bike), 

• vybudování infrastruktury pro trávení 

volného času  v intravilánu a extravilánu obcí, 

• maximální využití stávajících dotačních 

programů ČR a fondů EU v období 2021+, 

• snížení administrativní náročnosti dotací, 

• rozšíření různých informačních a SMART 

technologií i na venkov, 

• motivační podpora dobrovolných aktivit 

obyvatel k pořádání různých akcí pro volný 

čas, 

• zapojení občanů do komunitního života, 

umožnit jim spolurozhodovat o změnách 

veřejného prostoru, ve kterém žijeme, 

• podpora identity k místu, kde občané žijí, 

• modernizace veřejné správy a veřejných 

služeb prostřednictvím SMART řešení a 

technologií, 

• zapojení žáků a pedagogů MŠ, ZŠ i SŠ do 

komunitního života v obcích, 

• vznik nových alternativních mateřských škol 

a rekonstrukce a revitalizace školských 

zařízení, 

• celoživotní vzdělávání a podpora 

infrastruktury pro zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání 

• zvyšování kvality a přísun investic do 

infrastruktury pro sociální služby, 

• posilování rodinných vazeb a podpory 

soudržnosti a funkčnosti rodiny (prorodinná 

opatření) 

• dostupnost a kvalita základních služeb 

v regionu. 

 

• nedostatek finančních prostředků na 

realizaci projektů na zlepšení kvality života ve 

venkovských oblastech, 

• roztříštěnost zájmů jednotlivých subjektů 

v regionu → nedostatečná spolupráce, 

• zhoršení dostupnosti zdravotnické péče 

v malých obcích a omezení některých 

oddělení v Nemocnici Nové Město na 

Moravě), 

• nedostatečný zájem obyvatel o dění v obci, 

• zhoršení zdravotního stavu obyvatel malých 

obcí z důvodu zhoršení dostupnosti zdravot. 

péče a sociálních služeb (centralizace služeb 

do větších obcí a měst), 

• nárůst zařazení venkovských oblastí jako 

pouze rekreačních zón, 

• nárůst různých druhů negramotnosti 

(finanční, informačně-technologické, 

jazykové aj.) obyvatel venkova v souvislosti 

s omezením dostupnosti vzdělanosti,  

• nedostatečné financování sociálních služeb (i 

ze strany státu), 

• inkluze a rušení speciálních základních škol. 
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Strategický cíl 4: Podpora rozvoje cestovního ruchu a péče o kulturní dědictví 

Specifický cíl 4.1. Efektivní propagace regionů a spolupracující subjekty v cestovním ruchu 

Specifický cíl 4.2. Bohatá nabídka pro turisty a kvalitní infrastruktura cestovního ruchu 

Specifický cíl 4.3. Zachování kulturního dědictví a kulturních tradic 

S – S i l n é  s t r á n k y W – S l a b é  s t r á n k y 

• zdravá, nedotčená a zajímavá krajina → 

zachovalé životní prostředí, 

• široká nabídka kulturních a kulturně 

společenských akcí a aktivit jak místního, tak 

i nadregionálního významu, 

• řada staveb a urbanistických prvků lidové 

architektury, 

• množství jedinečných historických kulturních 

památek (hrad Pernštejn apod.), 

• část území má statut velkoplošného 

chráněného území (přírodní park, CHKO),  

• nízká zátěž intenzivní dopravou, 

• podnebí a příroda vhodné pro letní i zimní 

rekreaci, 

• poloha mikroregionů na dálkových 

cyklotrasách, 

• vysoký počet obcí s ubytovacím zařízením 

cestovního ruchu s menším počtem lůžek, 

• tradice v pořádání sportovních a kulturních 

akcí regionálního a nadregionálního 

významu,  

• výhodné podmínky (terén, nadmořská výška) 

pro zimní lyžařskou turistiku, 

• kvalitní turistické značení a naučné stezky,  

• na Bystřicku využití titulu získaného v rámci 

prestižního ocenění EDEN - s podtitulem 

Voda jako turistický cíl, 

• Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě 

(Mistrovství světa v biatlonu, mountain bike) 

• existence destinační společnosti Koruna 

Vysočiny a TIC. 

• špatný stav silniční sítě, řídká železniční síť a 

nedostatečná turistická dopravní obslužnost, 

• omezení hospodářských činností a 

cestovního ruchu na části území v důsledku 

limitů pásem hygienické ochrany vod a CHKO 

Žďárské vrchy, 

• chátrání historických objektů a kulturně 

historického dědictví, 

• nízká kvalita základních a doplňkových služeb 

pro cestovní ruch, 

• nejisté zimní počasí oslabující zimní turistiku, 

• nedostačující počet parkovacích míst u 

bežeckých tras v zimním období, 

• lokální nedostatky v drobné infrastruktuře 

pro cestovní ruch (turistické značení, 

doprovodné prvky na turistických stezkách,..) 

• špatné podmínky pro vodáckou turistiku, 

• slabá etnografie regionu, nemáme vlastní 

tradice a folklor, 

• málo možností pro zážitkovou turistiku, chybí 

nabídka těchto služeb, 

• krajina lokálně poznamenána těžbou 

uranové rudy, 

• „tranzitnost destinace“ - krátká průměrná 

doba pobytu návštěvníků, nízká turistická 

návštěvnost regionu a silná konkurence 

sousedních regionů, 

• slabá kooperace v rámci regionu v přípravě 

turistických produktů. 

O – P ř í l e ž i t o s t i T – O h r o ž e n í 

• komerční využití Centra zelených vědomostí 

- EDEN v Bystřici n. P., 

• celosvětová hospodářská krize, 

• změna klimatických podmínek a živelné 

pohromy,  
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• tvorba turistických produktů a balíčků 

zahrnujících ucelené programy trávení 

volného času pro vybrané návštěvníky, 

• aktivní využívání uceleného a provázaného 

turistického informačního systému,  

• turistické zpřístupnění dalších míst 

rozšířením sítě značených cest a cyklotras, 

včetně naučných a tematických cest, 

• podpora společenského potenciálu lesů – 

budování infrastruktury a dalších prvků a 

aktivit podporujících rekreační funkci lesa a 

potenciál pro různé formy agroturistiky, 

• zvýšená poptávka po moderních produktech 

cestovního ruchu (venkovská turistika, 

obecně ekologická turistika, lovecká turistika, 

využití technických památek pro cestovní 

ruch, zážitková turistika) včetně 

doprovodných programů, 

• potenciál pro další rozvoj turistiky 

a prodloužení doby pobytu návštěvníků 

vybudováním další infrastruktury cestovního 

ruchu, 

• potenciál turistického informačního systému 

vč. využití služeb Koruna Vysočiny, 

• zapojení občanů do komunitního života, 

umožnit jim spolurozhodovat o změnách 

veřejného prostoru, ve kterém žijeme, 

• pomáhat budovat a rozvíjet vzájemné vztahy 

mezi veřejnými subjekty, občany a firmami, 

• navázání meziregionální a zahraniční 

spolupráce, 

• vytváření sítí fungující spolupráce a společné 

řízení rozvoje cestovního ruchu v regionu – 

destinační management – Koruna Vysočiny, 

• maximální využití stávajících dotačních 

programů ČR a fondů EU v období 2021+, 

• možnost pořádání zajímavých kulturních akcí 

v regionu (Vysočina Arena a areál Koupaliště, 

KD v Novém Městě, Amfiteátr, KD v Bystřici 

n. P. 

• rozvíjející se spolupráce subjektů v oblasti 

cestovního ruchu (např. zážitková karta). 

• nedostatek sídelní zeleně v intravilánu obcí, 

její nevhodné prostorové rozvržení (absence 

propojení systémů zeleně) včetně nevhodné 

struktury vegetačních prvků, 

• kůrovcová kalamita a odlesnění pozemků 

z důvodu těžby dřeva napadeného broukem 

– ohrožení pobytu v přírodě a míst 

s turistickými cíli, 

• pasivita potenciálních partnerů na spolupráci 

při regionálním rozvoji, 

• ztráta konkurenceschopnosti v případě, že se 

nepodaří výrazně zlepšit kvalitu a strukturu 

infrastruktury cestovního ruchu, včetně 

doprovodné infrastruktury a propagace, 

• silná, aktivní konkurence a atraktivnější 

nabídka v sousedních regionech, 

• nedostatečné financování společné 

marketingové kampaně zaměřenou na 

propagaci regionu, 

• zaostávání za dynamickým rozvojem nabídky 

nových forem cestovního ruchu, 

• rozpad vozovek některých silnic III. třídy 

a jejich následné vyřazení ze silniční sítě – 

nedostupnost turistické nabídky, 

• dlouhodobá absence ucelených tematických 

programů a výletů za cílem poznání 

zajímavých míst a událostí regionu, 

• nedostupnost turistických atraktivit  - 

zhoršující se stav kulturních památek i 

památek místního významu, 

• zánik tradičních řemesel, která jsou nutná 

pro obnovu památek, 

• snížení zájmu o tradiční formy kultury 

způsobené urbanizací, globalizací a dalšími 

technologickými změnami, 

• pandemie virové choroby covid-19, kterou 

způsobuje koronavirus SARS-CoV-2 a jiné 

nemoci s celorepublikovým/celosvětovým 

dopadem na cestovní ruch. 

 


