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1 Analytická část 

1.1 Vymezení území 
 

Území MAS Zubří země se rozkládá ve východní části Českomoravské vrchoviny 

v Kraji Vysočina a z malé části v Jihomoravském kraji. MAS Zubří země má celkovou 

rozlohu 609,04 km2 a k 31.12. 2012 zde žilo 40 152 obyvatel. Průměrná hustota obyvatel je 

69,2 obyvatel na km2. 

Krajinný ráz území je dán jeho rozložením ve východní části Českomoravské 

vrchoviny. Geomorfologicky území spadá do celků IIC-4 Hornosvratecké vrchoviny a IIC-5 

Křižanovské vrchoviny, podcelků IIC-4A Žďárské vrchy, IIC-4B Nedvědická vrchovina a 

IIC-5A Bítešská vrchovina (Demek a kol. 2006). Východní části oblasti jsou vzhledem 

k blízkosti hlubokého údolí řeky Svratky členitější. Relativní výšková členitost přesahuje i 

300 m. Směrem na západ přechází krajina z vrchovinného rázu na pahorkatinný, který 

orograficky náleží Žďárským vrchům. Nejvyšším místem území je Buchtův kopec (821,9 m 

n. m.) a nejníže položeným místem je tok řeky Svratky v Černvíře (314 m n. m.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1Vymezení území MAS Zubří země (podkladová data Geoportal CENIA 2013) 
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Základní geologický vývoj oblasti se datuje do období proterozoika. Zájmová oblast se 

nachází na styku dvou regionálně geologických jednotek Českého masivu- moldanubika a 

kutnohorsko-svratecké oblasti, přesněji na styku dílčích jednotek strážeckého moldanubika a 

svrateckého krystalinika. Větší část území je tvořena proterozoickými horninami assyntsky 

zvrásněnými, s různě silným varickým přepracováním (břidlice, fylity, svory až pararuly). 

V jihozápadní části se nachází pestrá série moldanubika, kterou reprezentují svorové ruly, 

pararuly až migmatitys vložkami vápenců, erlánů a amfibolitů. V území se vyskytují i 

ortoruly, granulity a velmi pokročilé migmatity (Geoportal CENIA 2013). 

Územím protékají dvě hlavní řeky a to Svratka a Bobrůvka, jejímž soutokem 

s Libochovkou vzniká Loučka, která poblíž Tišnova ústí do Svratky. Dále se zde vyskytují 

menší toky- Fryšávka, Bystřice, Nedvědička. Celá oblast patří do povodí řeky Moravy. 

V území se vyskytuje několik větších vodních ploch (rybník Medlov, Sykovec, Zuberský 

rybník, Domanínský rybník) z nichž nejvýznamnější je vodní nádrž Vír, který je zásobárnou 

pitné vody pro blízké okolí a jihomoravskou metropoli Brno. 

Z klimatického hlediska je území MAS velice rozmanité. Vymezený region se podle 

klimatického členění nachází ve čtyřech klimatických oblastech. Podle klimatických oblastí 

ČR dle Quitta (1971) se sever regionu nachází v chladné oblasti CH7, střední částí regionu ve 

směru západ-východ se vyskytuje mírně teplá oblast MT3. V jihozápadní části území najdeme 

mírně teplou oblast MT5 a z jihu zasahuje mírně teplá oblast MT9. Z toho vyplývá, že pro 

území jsou charakteristické velké rozdíly v chodu klimatických charakteristik. Chladná oblast 

CH7 se vyznačuje krátkým, mírně teplým a vlhkým létem (počet letních dní 10 – 30, 

průměrná teplota v červenci 15 – 16° C, úhrn srážek ve vegetačním období 500 – 600 mm). 

Zima je dlouhá, chladná a středně vlhká (počet ledových dní 50 -60, průměrná teplota v lednu 

-3 až -4° C, úhrn srážek v zimním období 350 – 400 mm). Naproti tomu mírně teplá oblast 

MT9 se vyznačuje středně dlouhým, teplým a středně suchým létem (počet letních dní 40 – 

50, průměrná teplota v červenci 17 – 18° C, úhrn srážek ve vegetačním období 400 – 450). 

Zima je krátká, chladná a suchá (počet ledových dní 30 – 40, průměrná teplota v lednu -3 až -

4° C, úhrn srážek v zimním období 250 – 300 mm) (Quitt 1971). 
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Obr. 2 Geomorfologie a geologie v zájmovém území (podkladová data Geoportal CENIA 2013) 
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MAS Zubří země sdružuje celkem 69 obcí, které se nachází v regionu NUTS II 

Jihovýchod, na území Kraje Vysočina a Jihomoravské kraje, v okresech Žďár nad Sázavou a 

Brno-venkov. Obce MAS Zubří země spadají do 4 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností: Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Tišnov a Žďár nad Sázavou. 

Území MAS zahrnuje 3 regiony svazků obcí: Mikroregion Bystřicko, Mikroregion 

Novoměstsko a Mikroregion Pernštejn. Status města má Bystřice nad Pernštejnem a Nové 

Město na Moravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Příslušnost obcí k ORP a mikroregionů, zdroj: MAS Zubří země 2013 

 

 

Území MAS Zubří země má venkovský charakter. Pro sídelní strukturu regionu je 

charakteristická její členitost, rozdrobenost a relativně velká hustota, což jsou typické znaky 

osídlení pro celou oblast Českomoravské vrchoviny. Venkovské osídlení je rozdrobeno do 

velkého počtu malých sídel a obcí. To v sobě skrývá velké finanční nároky (a z toho 

vyplývající problémy) na zajištění odpovídající dopravní obslužnosti, vybavení území 

technickou infrastrukturou apod.   
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Tab. 1 Základní charakteristika obcí MAS Zubří země k 31. 12. 2011 

Obec 
počet 
částí 
obce 

počet 
katastrů 

výměra 
km2 

počet 
obyvatel 

hustota 
obyv./km2 

obec III. stupně 

Blažkov 2 2 7,43 282 37,98 Bystřice n. P. 

Bobrová 1 2 14,20 900 63,39 Nové Město n. M. 

Bobrůvka 1 1 7,81 234 29,95 Nové Město n. M. 

Bohdalec 1 1 8,28 293 35,38 Žďár nad Sázavou 

Bohuňov 2 2 4,44 253 56,96 Bystřice n. P. 

Borovnice 1 1 9,07 185 20,39 Nové Město n. M. 

Bukov 1 1 5,32 176 33,06 Bystřice n. P. 

Bystřice nad Pernštejnem 12 12 53,07 8571 161,49 Bystřice n. P. 

Býšovec 2 2 5,81 154 26,52 Bystřice n. P. 

Černvír 1 1 1,36 168 123,13 Tišnov 

Dalečín 3 3 16,30 648 39,75 Bystřice n. P. 

Daňkovice 1 1 3,02 143 47,38 Nové Město n. M. 

Dlouhé 1 1 8,44 257 30,47 Nové Město n. M. 

Dolní Rožínka 2 2 4,47 659 147,41 Bystřice n. P. 

Horní Rožínka 1 1 2,03 86 42,41 Bystřice n. P. 

Chlum-Korouhvice 2 2 4,02 45 11,20 Bystřice n. P. 

Javorek 1 1 3,90 104 26,67 Nové Město n. M. 

Jimramov 5 4 21,99 1198 54,47 Nové Město n. M. 

Kadov 1 1 5,38 127 23,62 Nové Město n. M. 

Koroužné 3 3 6,26 258 41,21 Bystřice n. P. 

Krásné 2 1 8,53 106 12,43 Nové Město n. M. 

Křídla 1 1 4,54 337 74,30 Nové Město n. M. 

Kuklík 1 1 7,84 182 23,20 Nové Město n. M. 

Lísek 3 3 16,72 369 22,08 Bystřice n. P. 

Líšná 1 1 5,74 55 9,58 Nové Město n. M. 

Milasín 1 1 2,18 46 21,08 Bystřice n. P. 

Mirošov 1 1 6,85 135 19,71 Nové Město n. M. 

Moravecké Pavlovice 2 2 4,82 54 11,19 Bystřice n. P. 

Nedvědice 2 2 6,54 1325 202,61 Tišnov 

Nová Ves u N. Města n. M. 1 1 6,33 631 99,66 Nové Město n. M. 

Nové Město na Moravě 10 10 61,13 10247 167,64 Nové Město n. M. 

Nový Jimramov 3 1 4,24 66 15,55 Nové Město n. M. 

Nyklovice 1 1 3,32 167 50,24 Bystřice n. P. 

Písečné 1 1 6,58 192 29,18 Bystřice n. P. 

Podolí 1 1 2,51 95 37,90 Nové Město n. M. 

Prosetín 3 3 15,76 398 25,25 Bystřice n. P. 

Račice 1 1 2,68 49 18,27 Nové Město n. M. 

Radešín 1 1 3,75 113 30,16 Nové Město n. M. 

Radešínská Svratka 1 1 6,99 610 87,23 Nové Město n. M. 

Radkov 1 1 3,96 174 43,96 Bystřice n. P. 

Radňovice 1 1 3,87 340 87,91 Nové Město n. M. 
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Rodkov 1 1 3,21 99 30,78 Bystřice n. P. 

Rovečné 2 2 11,74 639 54,42 Bystřice n. P. 

Rozsochy 5 5 15,65 692 44,21 Bystřice n. P. 

Rožná 3 3 12,87 769 59,73 Bystřice n. P. 

Řečice 1 1 8,47 491 57,97 Nové Město n. M. 

Sejřek 2 2 7,51 166 22,12 Bystřice n. P. 

Skorotice 2 2 7,09 148 20,89 Bystřice n. P. 

Spělkov 1 1 2,58 47 18,22 Nové Město n. M. 

Strachujov 1 1 2,89 141 48,74 Bystřice n. P. 

Strážek 6 5 23,00 905 39,34 Bystřice n. P. 

Střítež 2 1 5,83 94 16,11 Bystřice n. P. 

Sulkovec 2 2 8,54 188 22,00 Bystřice n. P. 

Štěpánov nad Svratkou 2 4 10,87 695 63,92 Bystřice n. P. 

Tři Studně 1 1 4,43 102 23,04 Nové Město n. M. 

Ubušínek 1 1 2,77 98 35,32 Bystřice n. P. 

Ujčov 5 5 11,99 494 41,21 Bystřice n. P. 

Unčín 1 1 3,83 195 50,92 Bystřice n. P. 

Věcov 6 6 18,54 694 37,43 Nové Město n. M. 

Věchnov 1 1 6,81 330 48,44 Bystřice n. P. 

Velké Janovice 1 1 3,46 124 35,88 Bystřice n. P. 

Velké Tresné 1 1 2,77 121 43,61 Bystřice n. P. 

Věstín 3 3 9,13 161 17,63 Bystřice n. P. 

Věžná 3 2 8,66 215 24,81 Bystřice n. P. 

Vír 1 2 5,32 725 136,36 Bystřice n. P. 

Vlachovice 1 1 3,62 125 34,49 Nové Město n. M. 

Zubří 1 1 8,46 434 51,30 Nové Město n. M. 

Zvole 3 3 17,05 635 37,25 Bystřice n. P. 

Ždánice 1 1 4,42 193 43,62 Bystřice n. P. 
Zdroj: ČSÚ, 2012 

 

Tab. 2 Velikostní kategorie obcí v MAS Zubří země 

velikostní kat. obce počet % 

do 199 37 53,6 

200 - 500 15 21,8 

501 - 999 13 18,8 

1000 a více 4 5,8 
Zdroj: ČSÚ, 2012 
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1.2 Vyhodnocení stávajícího potenciálu 
 

1.2.1 Obyvatelstvo – počet, pohyb, věková struktura, vzdělanost, 
zaměstnanost 

 

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. 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. 

 

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel území MAS Zubří země v letech 1869 – 2011, zdroj: ČSÚ 2012 
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1.2.2 Věková struktura obyvatelstva 

 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 3. 

Tab. 3 Věková struktura obyvatelstva a index stáří v MAS Zubří země a v Kraji Vysočina 

k 31. 12. 2011 

   

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ, 2012 

 Index stáří jedna z charakteristik, které vypovídá o stárnutí populace. Vyjadřuje, kolik 

obyvatel z věkové skupiny 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. Z grafu je jasně 

patrné, že obyvatelstvo území MAS stárne. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Index stáří v MAS Zubří země v letech 2007 – 2011, zdroj: ČSÚ, 2012 

věk 
MAS Zubří země Kraj Vysočina 

počet obyv. % počet obyv. % 

předproduktivní (0-14 let) 5 907 14,71 75 331 14,71 

produktivní (15-64 let) 27 346 68,11 351 776 68,71 

poproduktivní ( 65 a více let) 6 899 17,18 84 830 16,57 

celkem         

index stáří 116,79 112,61 
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 Pokud srovnáme index stáří v rámci regionu, tak nejvyšší index stáří (v průměru 

kolem 180) mají méně lidnaté obce na okraji regionu ve větší vzdálenosti od přirozených 

center Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě. Nalezneme zde obce, které mají 

index stáří přes 200 (Líšná 833,3; Spělkov 300; Moravecké Pavlovice 237,5). Obce s indexem 

stáří pod 100 (pozitivní index stáří) se vyskytují v zázemí Bystřice nad Pernštejnem a Nového 

Města na Moravě (Zubří 54,5; Bohuňov 56,8; Nová Ves u Nového Města na Moravě 60,2). 

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. 

 

Obr. 6 Index stáří v obcích MAS Zubří země k prosinci 2011, zdroj: MAS Zubří země, 2012 

 

Zajímavé je srovnání věkové struktury obyvatel v letech 2001 a 2011 z dat pořízených 

při sčítání lidu. Věková struktura se za posledních 10 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. 
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Obr. 7 Obyvatelstvo MAS podle věku – srovnání let 2001 a 2011, zdroj: SLBD 2001 a SLBD 2011 

 

1.2.3 Přirozený pohyb obyvatelstva 

 

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 jak z pohledu přirozeného přírůstku, tak z pohledu migrace obyvatel. 

V roce 2011 činil přirozený úbytek na 1000 obyvatel -0,9 a úbytek stěhováním na 1000 

obyvatel -1,6. Celkový úbytek obyvatel je -2,5. V území během roku 2011 zemřelo více osob, 

než se narodilo a saldo migrace dosáhlo záporných hodnot, tudíž více lidí se z území 

vystěhovalo na úkor přistěhovalých. Tento vývoj jednak koresponduje s celkovým 

demografickým trendem, kdy klesá 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.  

 

Tab. 4 Srovnání pohybu obyvatelstva v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a České republice 

k 31. 12. 2011 

  MAS Kraj Vysočina ČR 

přirozený přírůstek/úbytek na 1000 ob. -0,9 0,1 0,2 

přírůstek/úbytek stěhováním -1,6 -0,7 1,6 

celkový přírůstek/úbytek -2,5 -0,6 1,8 
Zdroj: ČSÚ 2011 

 

 Pokud srovnáme pohyb obyvatelstva mezi Krajem Vysočina, Českou republikou a 

území MAS tak zjistíme, že území MAS vychází ze srovnání nejhůře. Kraj Vysočina i Česká 

republika vykazují mírný přirozený přírůstek. Kraj Vysočina se rovněž jako území MAS 

potýká s úbytkem obyvatel stěhováním, i když ne tak markantním. Jako hlavní příčinu vidím 
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v tom, že obě území nenabízí dostatek pracovních příležitostí a na svém území nemají 

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 říci, že malé 

obce se vylidňují na úkor větších. Jako příklad uvádím obce Borovnice a Bukov. Obce jsou 

přibližně stejně velké (Borovnice 185 obyvatel, Bukov 176 obyvatel). Obec Borovnice 

vykazuje přirozený přírůstek 16, kdežto obec Bukov přirozený úbytek -11. Obecně lze říci, že 

obce v jihovýchodní části se více potýkají s přirozeným úbytkem obyvatel (možná 

geografická blízkost Brna), načež obce v severozápadní části území vykazují v průměru větší 

přirozený přírůstek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Přirozený přírůstek v obcích MAS Zubří země k prosinci 2011, zdroj: MAS Zubří země, 

2012 
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1.2.4 Vzdělanostní struktura 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15-ti let je charakteristika, podle které lze 

identifikovat potenciál lidských zdrojů v území. Z výsledků SLBD 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 úplní střední 

vzdělání + vyšší odborné vzdělání. Na vysokoškolské vzdělání dosáhlo přes 10 % obyvatel. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Obyvatelstvo MAS Zubří země starší 15-ti let podle nejvyššího dokončeného vzděláni 

v %, zdroj: ČSÚ, SLBD 2011 

 

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

republikou 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 je procentuálně více než v Kraji Vysočina.  

 

Tab. 5 Srovnání vzdělanostní struktury v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a České republice 

k 31. 12. 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 
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Výsledky z posledních dvou sčítaní obyvatel z let 2001 a 2011 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 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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1.3 Ekonomika 

1.3.1 Situace na trhu práce a nezaměstnanost 

 

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

ukazatelů hospodářské slabosti a problémovosti území. 17. května 2006 Vláda České 

republiky vydala usnesení č. 560 Vymezení regionů se soustředěnou podporou státu na 

období let 2007 – 2013. ORP Bystřice nad Pernštejnem byla do kategorie III.  Regiony 

s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Průměrná míra nezaměstnanosti ve sledovaném 

období let 2007 – 2011 byla vždy vysoce nad celorepublikovým průměrem. 

Hospodářství celého regionu MAS Zubří země je významně ovlivněné těžbou uranové 

rudy. V době největšího rozmachu těžby uranu podnik GEAM Dolní Rožínka zaměstnával 

přes 4000 pracovníků. Po roce 1989 se přistoupilo k útlumovému programu, což s sebou neslo 

i razantní propouštění. Stav zaměstnanců se na poč. 21. století ustálil kolem 1000 pracovníků. 

Region se stále vyrovnává s transformací hospodářství. Území MAS můžeme charakterizovat 

jako oblast, kde převažující ekonomickou aktivitou je těžba uranu, 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. 

 

Tab. 6 Vývoj nezaměstnanosti v ORP okrese Žďár nad Sázavou a ORP Tišnov ve srovnání 

s Českou republikou v letech 2007 – 2011 

 

  Bystřice n.P. Nové Město n.M. Velké Meziříčí Žďár n.S. Tišnov ČR 

2007 9,1 8,4 5,9 4,9 5,1 6,0 

2008 9,0 7,6 6,9 5,2 5,8 6,0 

2009 13,1 11,3 12,9 8,6 10,4 9,2 

2010 13,7 12,8 13,2 9,7 12,0 9,6 

2011 12,2 10,9 11,5 8,4 10,4 8,6 
Zdroj: MPSV 2012 

 

Vývoj nezaměstnanosti v letech 2007 – 2011 v ORP Bystřice nad Pernštejnem a ORP 

Nové Město na Moravě, které tvoří základ území MAS Zubří země, jasně ukazuje, že se 

region potýká s nadprůměrnou nezaměstnaností v rámci celé České republiky.  
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Obr. 11 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2007 – 2011 v MAS Zubří země, Kraji Vysočina a 

České republice v %, zdroj: MPSV 2012 

 

Nadprůměrná nezaměstnanost na území MAS je jeden z největších problémů, 

s kterými se do budoucnosti musí území vypořádat. V roce 2010 byla míra nezaměstnanosti 

na hodnotě 14,1 %, což je nejvíce ve sledovaném období. Důvodem byla celorepubliková 

hospodářská krize, která se výrazně promítla do tamního hospodářství, které svojí strukturou 

výrazně reaguje na celorepublikové trendy. Příčin vysoké nezaměstnanosti je několik. Hlavní 

příčina je v restrukturalizaci průmyslového odvětví a to hlavně těžby uranu, která byla po 

celou druhou polovinu 20. století hnacím motorem ekonomiky. Nevýhodná pro region je i 

geografická poloha v rámci České republiky. Oblast je některými regionální geografy 

označována jako vnitřní periferie, jelikož leží na rozhraní 3 krajů (Jihomoravského, 

Pardubického a Kraje Vysočina). Díky poloze nemá region jedno přirozené spádové centrum, 

s kterým by navázalo bližší spolupráci. Problematická 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. Na vysokou míru nezaměstnanosti má vliv i 

stárnutí obyvatel území. Starší obyvatelé se vždy na trhu práce hůře uplatňují, než mladší 

ročníky a v případě ztráty zaměstnaní mají větší problémy najít práci novou. Tyto všechny 

faktory jsou limitem pro vznik nových pracovních míst. Bariérou vzniku nových pracovních 

určitě nejsou lidské zdroje, jelikož vzdělanostní struktura území vykazuje pozitivní vývoj.  

Pokud se podíváme na strukturu nezaměstnanosti v jednotlivých obcích za rok 2011 

tak zjistíme, že je značně diferenciovaná. V území najdeme obce, kde je průměrná míra 

nezaměstnanosti pod celorepublikovým průměrem (Milasín 3,6 %, Ubušínek 4,1 %, Rodkov 

5,3 %, Lísek 5,9 %,…). V obci Spělkov jsou dokonce všichni občané ekonomicky aktivní 
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zaměstnáni. Na druhé straně je ale řada obcí, kde míra nezaměstnanosti překračuje 20 % 

(Javorek 25,7 %, Moravecké Pavlovice 27,3 %, Nový Jimramov 28,0 %, Podolí 37,8 %).  

Obr. 12 Míra nezaměstnanosti v obcích MAS Zubří země k 31. 12. 2011, zdroj: MPSV 2012 

 

Tab. 7 Vývoj nezaměstnanosti v MAS Zubří země mezi lety 2007 - 2012 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

nezaměstnanost v % 8,7 8,4 13,0 14,1 12,4 

uchazeči dosažitelní 1630 1562 2339 2505 2185 

volná pracovní místa 263 152 87 53 40 

počet uchazečů na 1 prac. místo 6,2 10,3 26,9 47,3 54,6 
Zdroj: MPSV 2012 
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1.3.2 Ekonomické subjekty v území 

 

Území MAS je tradičně zemědělský region s mírně rozvinutým průmyslem a 

službami. Je to dáno přírodními podmínkami a charakterem osídlení. Největší zaměstnavatel 

v území je odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, který se zabývá těžbou a zpracování 

uranové rudy. Počet zaměstnanců se v posledních letech ustálil kolem 1000 zaměstnanců. 

Významným zaměstnavatelem je Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková 

organizace, která v roce 2011 zaměstnávala 953 osob. Třetím největším zaměstnavatel je 

firma Wera Werk s.r.o. s 515 zaměstnanci v roce 2012. Dalšími významnými zaměstnavateli 

v regionu jsou: Medin, a.s. (421 zaměstnanců1), Sporten, a.s. (187 zaměstnanců2), Zemědělské 

družstvo Nové Město na Moravě (168 zaměstnanců3) a Železárny Štěpánov nad Svratkou 

(143 zaměstnanců4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 stav k roku 2012 
2 stav k roku 2011 
3 stav k roku 2012 
4 stav k roku 2013 
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1.4 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.  

 

1.4.1  Vodovod 

 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. 

 

1.4.2  Kanalizace 

 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 
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v území MAS splněna, jelikož Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě mají 

kanalizaci a čistírnu odpadních vod. 

Horší je situace u menších obcí v území. Pouze 22 obcí (32 %) má kanalizaci, která ústí do 

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

špatném technickém stavu. Zbylých 27 obcí (39 %) není 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. 

 

1.4.3  Plynofikace a energetika 

 Plynofikace obcí je dalším důležitým prvkem technické infrastruktury. Území MAS 

Zubří země je poměrně dobře plynem zásobeno. Z celkového počtu 69 obcí plynem disponuje 

55 obcí (80 %). Pouze do 14 obcí nebyl doposud zaveden.  

 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.  
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Obr. 13 Stav vybavení inženýrskými sítěmi v obcích MAS Zubří země k 1. 1. 2013, zdroj: 

dotazníkové šetření MAS Zubří země 
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1.5 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 doprava, která je upřednostňována před dopravou hromadnou. Je to dáno především 

sídelní rozdrobeností a časovou náročností hromadné 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. 

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. 

Územím MAS Zubří země prochází ve směru severozápad – jihovýchod jednokolejná 

železniční trať číslo 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 a její rekonstrukce je více než nutná. 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 dojížďkových center, finanční možnosti obce, atd. Z veřejných 
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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“. 

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

zmínit 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. V současnosti si město Bystřice nad Pernštejnem nechalo zpracovat analýzu 

finanční náročnosti napojení části území na IDS JMK a vyhodnocuje současný stav. 

Momentálně IDS JMK zasahuje po obec Nedvědice z jihu. Součástí systému jsou i další obce 

z území MAS (Černvír, Prosetín, Velké Tresné, Rovečné a Nyklovice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 Dopravní infrastruktura MAS Zubří země, zdroj: MAS Zubří země, CRRV 2012 
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Tab. 8 Nejzatíženější úseky silniční sítě MAS Zubří země v roce 2010 

číslo silnice úsek 
počet vozidel za 24 

hodin 

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

I/19 křižovatka II/354 s 35314 - zaústění II/354 od Sněžného 6820 

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

II/388 křižovatka s II/357 a 38810 - křižovatka s I/19 5126 

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

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

I/19 křižovatka s 36034 a 3853 - křižovatka s II/357 3031 
Zdroj: ŘSD České republiky, Sčítání dopravy 2010 

 

 Při pohledu na tabulku č. 8 je patrné, že nejzatíženější úseky se nachází v blízkosti 

největších měst území MAS. Je to dáno hlavně dojížďkou do zaměstnání a průmyslovou 

aktivitou v okolí těchto měst. Vysoká intenzita dopravy v úseku silnice II/388 v Bystřici nad 

Pernštejnem jednoznačně souvisí s dojížďkou do zaměstnání, jelikož se v těchto lokalitách 

nachází dva z nejdůležitějších zaměstnavatelů v území – o. z. GEAM Dolní Rožínka a Wera 

Werk, s.r.o..  

 

1.5.1  Cyklistické trasy 

 

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. Přírodní ráz krajiny přispívá nejen k rozvoji pěší turistiky, ale 

i cykloturistiky a cestovního ruchu. Zájem veřejnosti o cyklistiku dokládá i fakt, že Aréna 

Vysočina poblíž Nového Města na Moravě hostila v letech 2012 a 2013 světový pohár 

horských kol.  

Tab. 9 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 – 
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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 

5256 Slavkovice – Radešínská Svratka - Bobrová- Mirošov 

5257 Řečice - Bohdalov 

 

Mlynářská cyklotrasa: Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou – 

Bystřice nad Pernštejnem – Velké Meziříčí – Náměšť nad Oslavou – Třebíč 

– Moravský Krumlov - Znojmo 
Zdroj: www.cyklotrasy.cz, http://www.zdarskypruvodce.cz/cyklotrasy-cyklostezky/ 

 

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 Ochoza či Naučná stezka Metodka. 
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1.5.2 Lyžařské trasy 

 

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. Pro 

závodní lyžování byl vybudován areál v okolí hotelu SKI, v posledních letech nově upraven 

na areál Vysočina Arény. 

V okolí Nového Města na Moravě je přibližně 110 km lyžařských tras. Turistické 

lyžařské trasy jsou situovány převážně do lesa Ochoza rozléhajícího se v blízkosti hotelu SKI. 

Na území mikroregionu Novoměstsko je zastoupeno i sjezdové lyžování prostřednictvím 

vybudovaných sjezdovek, konkrétně sjezdovkou Harusův kopec a sjezdovkou Nový 

Jimramov. 

Turistické běžecké trasy protínají více než 20 obcí na území MAS Zubří země. Těmito 

obcemi jsou např. obec Zubří, Jimramov, Maršovice, Pohledec, Rokytno, Radňovice, 

Jiříkovice, Nové Město na Moravě, Fryšava pod Žákovou Horou, Kadov, Krátká, Tři Studně 

a další (Vybrané turistické lyžařské trasy viz tab. č. 2). 

 

Tab. 10 Vybrané turistické lyžařské trasy na území MAS Zubří země 

Průběh turistické lyžařské trasy Délka trasy 

(km) 

Příměstský okruh: Okruh u Medinu, část okolo Brožkova vrchu 4 

Jimramov – Odranec – Věcov – Jimramovské Pavlovice 15,8 

Tři Studně – Fryšava pod Žákovou Horou – Medlov – Tři Studně 8,8 

Hotel SKI – Vlachovice – Nové Město na Moravě – hotel SKI 10,9 

Tři Studně – Sklené – Tři Studně 7,4 

Hotel 9 skal – Blatiny – Sněžné – Hotel 9 skal 10,8 

Hotel SKI – Vlachovice – Sykovec – Rokytno – Studnice – Maršovice – 

Nové Město na Moravě – Hotel SKI 

18 

Hotel SKI – Vlachovice – Sklené – Fryšava pod Žákovou Horou – Kadov – 

Medlov – Tři Studně – Nové Město na Moravě – Hotel SKI 

36,8 

Rovné – Domanínský rybník – Bohuňov - Rovné 17 

Domanínský rybník – Rozsochy – Zvole – Blačkov – Zvole – Rozsochy – 

Domanínský rybník 

29 

Lísek – Míchov – Ski areál Nový Jimramov – Zubří – Hotel Skalský dvůr 32 

Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Domanínský rybník – Bystřice nad 

Pernštejnem 

14 

Běžecký okruh Svrateckou vodohospodářskou naučnou stezkou: Dalečín – 

Vír 

9 
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Dalečín – Míchov – Ski areál Nový Jimramov – Míchov – Dalečín 20 

Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Bohuňov – Zubří – Rovné – 

Domanínský rybník – Bystřice nad Pernštejnem 

28 

Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Vítochov – Dalečín – Míchov – 

Lísek – Domanín – Bystřice nad Pernštejnem 

31 

Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Rovné – Zubří – Rovné – Bystřice 

nad Pernštejnem 

27 

Bystřice nad Pernštejnem – Domanín – Vítochov – Ski areál Dalečín – 

Míchov – Lísek – Domanínský rybník – Bystřice nad Pernštejnem 

51 

Zdroj: http://info.bystricenp.cz, http://www.nmnm.eu/vylety/trasy-pro-lyzare 

 

Na území MAS Zubří země je možno v zimním období vyzkoušet i trasy pro psí 

spřežení mezi Vlachovicemi a Skleným. 
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1.6 Vybavenost obcí 
 

1.6.1 Bydlení 

 

Z analýzy bydlení v MAS Zubří země vyplývá, že dominantním místem bydlení jsou 

rodinné domy. Je to dáno především charakterem osídlení – velký počet malých obcí, 

rozptýlenost obydlí. Bydlení v bytových domech je koncentrované v obcích Bystřice nad 

Pernštejnem, Nové Město na Moravě a v menší míře v obci Dolní Rožínka. Výstavba těchto 

sídlišť je úzce spjata s rozvojem těžby uranové rudy na ložisku Rožná. Z hlediska kapacity 

bytového fondu můžeme konstatovat, že území netrpí nedostatkem volných bytů jednak 

v rodinných domech a zároveň v bytových domech. Spíše naopak se území potýká s výše 

zmíněným úbytkem obyvatelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Počet dokončených bytů na území MAS Zubří země v roce 2011, zdroj: MAS Zubří 

země, CRRV 2012 

 

Při pohledu na obr. 15 je zjevné, že výstavba nových bytů v roce 2011 až na pár 

výjimek stagnuje. Obce Nový Jimramov, Vlachovice, Radešín a Račice mají přes 20 
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dokončených bytů na 1000 obyvatel. Při pohledu na absolutní čísla už není situace pro tyto 

obce tolik příznivá- Nový Jimramov (4 dokončené byty), Vlachovice (4 dokončené byty), 

Radešín (3 dokončené byty) a Račice (1 dokončený byt). Nejvíce dokončených bytů absolutně 

bylo postaveno v obcích Nové Město na Moravě (23 dokončených bytů), Jimramov (21 

dokončených bytů) a v Bystřici nad Pernštejnem (11 dokončených bytů).  

Nově dokončený byty jsou z hlediska zařazení většinou umístěny v rodinných 

domech. Jak už obr. 16 naznačuje, ve většině případů jsou nové dokončené byty v rodinných 

domech. Důvodem je samozřejmě lokalita, kde vznikají a to především v obcích, kde 

převažuje zástavba rodinných domů. I větší obce jako je Nové Město na Moravě a Bystřice 

nad Pernštejnem investují do vzniku nových obytných zón pro rodinné domy a výstavbu 

bytových domů ve větší míře nerealizují. Je to dáno i poptávkou od občanů, kteří dávají 

přednost bydlení ve vlastním rodinném domě před bydlením v bytovém domě – často 

nájemním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Podíl dokončených bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů 

v MAS Zubří země v roce 2011, zdroj: MAS Zubří země, CRRV 2012 
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1.6.2 Školství a vzdělávání 

  

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

zařízení omezená. Školská zařízení se vyskytují pouze ve 27 obcích území. Mateřské školy 

jsou rozmístěny ve 34 obcí a jsou navázané na základní školy. Pouze v obci Daňkovice a 

Věchnov jsou samostatně zřízené mateřské školy. Základních škol je celkem 29, z toho 19 

škol má zřízený pouze první stupeň, tudíž musí žáci vyšších ročníků dojíždět do větších obcí. 

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. V návaznosti na demografické charakteristiky je kapacita školských zařízení 

dostatečná, spíše se některé školy potýkají s nedostatkem žáků. 

 Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město na Moravě nabízejí žákům a studentům i 

možnost docházet do základních uměleckých škol a v provozu jsou domy dětí a mládeže, kde 

se lze věnovat různým kroužkům a volnočasovým aktivitám. V těchto obcích fungují i dvě 

speciální základní školy. 
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Obr. 17 Rozmístění školských zařízení v MAS Zubří země, zdroj: MAS Zubří země 2013 
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1.6.3 Zdravotnictví a sociální péče 

  

 Vybavenost obcí zdravotními zařízeními je na poměrně na dobré úrovni. V území je 

celkem 11 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. Základní zdravotnickou organizací na území MAS Zubří 

země je Nemocnice v Novém Městě na Moravě. Od 1. 1. 2003 je ve vlastnictví Kraje 

Vysočina. Poskytuje vyšší zdravotnickou péči na všech základních lůžkových i ambulantních 

odděleních. Další větší zdravotnická zařízení se vyskytují v Bystřici nad Pernštejnem, 

Jimramově a v Novém Městě na Moravě. Lékařskou péči dále zajišťuje síť praktických 

lékařů pro dospělé, děti a dorost a stomatologové. V ostatních obcích je vzhledem k malé 

populační velikosti zřízení zdravotnických zařízení nereálné. 

 V regionu je zajišťována ústavní a terénní sociální péče pro handicapované a 

obyvatele v postproduktivním věku. V Bystřici nad Pernštejnem je provozována Charitní 

pečovatelská služba, která v současné době poskytuje pečovatelskou službu ambulantní 

v domě s pečovatelskou službou, tak i jako terénní službu pro své okolí. Od ledna roku 2014 

bude v Bystřici nad Pernštejnem fungovat denní stacionář pro zdravotně postižené dospělé 

klienty. Stacionář bude mít kapacitu 16 osob a bude provozován Oblastní charitou Žďár nad 

Sázavou. Během roku 2014 se v Bystřici nad Pernštejnem počítá s  výstavbou dvou domků 

pro klienty Ústavu sociální péče Křižanov, čímž vznikne chráněné bydlení pro 12 osob, které 

jim přinese možnost žít běžným životem. V Bystřici nad Pernštejnem najdeme další sociální 

služby nejrůznějšího charakteru: Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi, Nadosah – 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Nadosah – centrum prevence aj. 

 V Novém Městě na Moravě vykonává sociální péči v domovech pro seniory a terénní 

sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory Dům s pečovatelskou službou, 

který provozují Novoměstské sociální služby. Organizace Novoměstské sociální služby 

zajišťují péči a pomoc občanům, kteří se z nejrůznějších důvodů o sebe sami postarat, 

případně se dostali do tíživé životní situace. V Nové Městě na Moravě dále najdeme Centrum 

Zdislava, které poskytuje sociální služby lidem s tělesným, mentálním či kombinovaným 

postižením. Hospicové hnutí Vysočina o. s. pomáhá lidem v době nemoci, stáří či úmrtí 

blízkého. Společnost Maneor poskytuje sociální a zdravotnické služby, služby v oblasti 

kultury a vzdělávání různě znevýhodněným občanům. 

 Na území MAS Zubří země najdeme další sociální zařízení: Dům s pečovatelskou 

službou Dolní Rožínka, Pečovatelská služba obce Vír, Dům pro seniory Mitrov, Terapeutická 
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komunita Sejřek. Vzhledem k demografickému vývoji v území, který s sebou přináší stárnutí 

obyvatelstva, bude nutné se více zaměřit na sociální služby pro seniory. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Rozmístění základních zdravotnických zařízení v MAS Zubří země, zdroj: ČSÚ 2012 
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1.6.4 Kultura 

 

MAS Zubří země má nejenom bohatou tradici v oblasti zimních sportů, ale lze na jeho 

území navštívit i vysoký počet kulturních a historických památek a zúčastnit se řady 

kulturních programů. V regionu se nachází tři galerie a dvě muzea. 

 

Tab. 11 Seznam galerií a muzeí na území MAS Zubří země 

Galerie/muzeum Název/umístění 

Galerie Na Bahnech/Vír 

Horácká galerie/Nové Město na Moravě 

Galerie/(Sněžné 

Muzea Horácké muzeum/Nové Město na Moravě 

Městské muzeum/Bystřice nad Pernštejnem 

Zdroj: www.dedictvivysociny.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, 

Vírský mlýnek v obci Vír, nebo Vlčí kámen v obci Lísek, jež značí, že právě zde byl zabit 

poslední vlk v Kraji Vysočina. 

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 tab. 2 níže. 

 

Tab. 12 Vybrané církevní památky 

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 Archanděla Michaela Bystřice nad Pernštejnem 

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 
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Kostel svatého Petra a Pavla Horní Bobrová 

Zvonice Javorek 

Kaple Nejsvětější Trojice Švařec Koroužné 

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 Svařec přes řeku Svratku v obci Koroužné. 

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, 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. 
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K bohatému kulturnímu životu na území MAS Zubří země náleží i široká nabídka 

kulturních akcí, které nabízí převážná většina obcí. Z uskutečněného dotazníkového šetření 

však vyplývá, že například obce Horní Rožínka, Mirošov, Rovečné, Skorotice, Strachujov či 

Věstín nenabízí žádný kulturní program. 

K realizovaným kulturním akcím patří například hasičské plesy, maškarní plesy či 

karnevaly, jako například: ples SDH Blažkov, hasičský ples v Bobrůvce, hasičský ples 

v Bohuňově, ples v Bystřici nad Pernštejnem, hasičský ples s tombolou v Křídlech, hasičský 

ples v Lísku, ples TJ Nová Ves, maškarní ples a dětský maškarní ples v Nové Vsi u Nového 

Města na Moravě, hasičský ples v Nyklovicích, obecní ples a ples SDH v Písečném, plesy 

v Radešínské Svratce, „Mexický ples“ v Řečici, ples SDH v Sulkovci, Myslivecký ples 

a maškarní ples v Štěpánově nad Svratkou, ples v Unčíně, tradiční hasičský bál ve Velkých 

Janovicích, sousedský bál v Ubušínku a sousedský bál ve Ždánicích. Pro děti to je dále dětský 

karneval v Bohuňově, Dětský karneval s maskami a soutěžemi v Křídlech, Dětský karneval na 

Kuklíku, dětský karneval v Nyklovicích, dětské karnevaly v Písečném, dětský karneval 

v Radešínské Svratce, dětský karneval v Radňovicích či dětský karneval v Sejřku nebo dětský 

karneval v Sulkovci. 

Z kulturních akcí pro děti je na území MAS každoročně pořádán Dětský den například 

v obcích Blažkově, Bohuňově, Bystřici nad Pernštejnem, Jimramově, Nedvědici, Rozsochách, 

Strážku, Sulkovci a Unčíně. Z dalších akcí to je například Bystřicko čte dětem, čtení dětem 

v Sulkovci, čtení dětem v Blažkově či například Pohádkový les v Domaníně, Mikulášská 

merenda v Jimramově, Mikulášská besídka v Koroužném, dětská diskotéka v Lísku, 

pohádkový les pro děti v Nové Vsi u Nového Města na Moravě, dětské odpoledne v červenci 

a srpnu v Radňovicích či Mikuláš v Unčíně. 

V menší míře jsou na území MAS Zubří země konány festivaly, jako například 

Festival 13 měst Concentus Moravie a Festival Bystřické léto v Bystřici nad Pernštejnem, 

Tolenstein Fest – hudební koncert či Zastávka Dalečín – hudební koncert v Dalečíně, Festival 

„Otevřeno“ v Jimramově, či Festival Křídla v Křídlech nebo divadelní festival Vírský vánek 

v obci Vír. 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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1.6.5 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, založené na dobrém povědomí o 

oblasti mezi českou veřejností, známých zimních lyžařských závodech „Zlatá lyže“, na 

obecné znalosti děl umělců (malířů a spisovatelů), působících v oblasti, a v neposlední míře i 

na dobré propagaci regionu.  

 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, 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 aj. V zimním období 

mohou turisté využít desítky kilometrů upravovaných běžeckých tratí a několik sjezdových 

tratí (Harusův kopec, Dalečín, Karasín, 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 a turistických atrakcí. 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. 
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Tab. 13 Vybrané turistické lokality v MAS Zubří země 

hrad Pernštejn gotický hrad z x. století u obce Nedvědice 

zřícenina hradu Zubštejn původně hrad z 13. století 

zřícenina hradu Štarkov původně hrad ze 14. století 

zámek Jimramov renesanční zámek z konce 16. století 

zámek Radešín původně renesanční tvrz z konce 16. století 

zámek Dolní Rožínka renesanční zámek z konce 16. století 

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 

Vysočina aréna sportovní areál u Nového Města na Moravě, MS v biatlonu 2013, Zlatá lyže 

Šiklův mlýn zábavní park u Zvole- westernové městečko, koupaliště, offroad zóna 
zdroj: MAS Zubří země 2013 

 

Tab. 14 Vybraná ubytovací zařízení v MAS Zubří země 

umístění název specifikace počet lůžek 

Bobrová penzion Bobrová *** penzion 23 

Bystřice nad Pernštejnem 

Sporthotel hotel 64 

Penzion Hotelovka penzion 35 

Borovinka penzion 50 

Autokemp Na Kopci kemp 144 

Jimramov penzion Na Radnici penzion 7 

Lísek Hotel Skalský dvůr *** hotel 118 

Nedvědice 
Hotel Myslivna hotel 127 

Penzion Barborka penzion 18 

Nové Město na Moravě 

hotel SKI *** hotel 136 

hotel Artis hotel 29 

hotel Maršovská rychta hotel 37 

penzion Vrchovina penzion 46 

Strážek Lesní penzion Podmitrov penzion 100 

Tři Studně rekreační středisko Emzet rekreační středisko 34 

Ujčov Penzion Zubr penzion 60 

Vlachovice Ambit a Pegas *** hotel 85 

Zvole Hotel Colorado Grand *** hotel 85 
Zdroj: MAS Zubří země 2013 

 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 a dotčené obce. V poslední době se pozitivně na rozvoji 

cestovního ruchu projevilo úspěšné pořádání sportovních akcí celosvětového významu ve 
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Vysočině aréně u Nového Města na Moravě. Pořadatelé spolu s městem Nové Město na 

Moravě uspořádali Mistrovství světa v biatlonu 2013 a dva světové poháry v závodech 

horských kol v roce 2012 a 2013. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

1.7 Životní prostředí 
 

1.7.1 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 formací a citlivé umístění antropogenních prvků krajiny. 

Více jak polovina území spadá do kategorie zvláště chráněných území a je zákonem chráněna. 

 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 a 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). 

 Orná a lesní půda pokrývají dohromady přes 70 % našeho území, což představuje 

významný podíl na celkové ploše. Většina těchto ploch je v rámci zemědělské činnosti 

obdělávána a udržována. Především orná půda podléhá vodní a větrné erozi. Nejnáchylnější 

jsou plochy s vyšším sklonem svahu. Proces eroze lze účinně eliminovat plánovaným a 

šetrným obděláváním půdy a vhodnou skladbou lesa. Kontaminace půd hrozí z užívání 

nadměrného množství průmyslových hnojiv. Na území MAS neeviduje žádný velký zdroj 

kontaminace půdy. 

 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. 
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1.7.2  Brownfields 

 

 Na území MAS Zubří země evidujeme celkem 13 lokalit brownfields. Brownfied je 

urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, 

nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny. Většinou se jedná o problémové 

lokality s negativními sociálními jevy a ekologickými zátěžemi. V našem případě se nejedná 

o zásadní ekologické či jiným způsobem problémové lokality, nicméně je žádoucí, aby se 

těmto územím věnovala větší pozornost. Areál bývalé firmy BOS a.s. v Bystřici nad 

Pernštejnem byl v minulosti využíván k výrobě textilu. V současnosti je jeho část využívaná 

k nejrůznější účelům jako je sklad nebo diskotéka. Objekt je v dobrém technickém stavu, 

napojen na všechny sítě a mohl by s drobnými úpravami sloužit pro potřeby průmyslového 

využití. 

Tab. 15 Seznam brownfields v MAS Zubří země 

název lokality obec stávající využití 
rozloha 

(ha) 

Tírna lnu Bobrová výroba 2,1 

Škola Bobrová občanská vybavenost - 

BOS a.s. Bystřice nad Pernštejnem průmyslová výroba 3,1 

Areál mlékárny Bystřice nad Pernštejnem občanská vybavenost 0,3 

Bývalá škola Jimramov občanská vybavenost - 

Restaurace Koruna Jimramov obchod a služby - 

ZŠ a MŠ Sulkovec Sulkovec občanská vybavenost 0,9 

Holubka Nové Město na Moravě podnikatelská činnost 7 

Pohledec Nové Město na Moravě sklady, výroba 5,7 

Kino Strážek občanská vybavenost - 

Bývalý kravín Strážek zemědělská výroba - 

Teletník Strážek zemědělská výroba - 

Základní škola Strážek občanská vybavenost - 
zdroj: RRA Vysočina 2013 

 

 Nebezpečím pro životní prostředí jsou staré ekologické zátěže. Za starou ekologickou 

zátěž považujeme závažnou kontaminaci horninového prostředí, povrchových nebo 

podzemních vod, ke kterým došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami 

v minulosti. Na území MAS se podle evidence Ministerstva životního prostředí (dále jen 

MŽP) nachází 12 starých ekologických zátěží. Jedná se především o skládky tuhého 

komunálního odpadu, které již nejsou v provozu. Ze záznamů MŽP vyplývá, že většina lokalit 

byla sanována a nepředstavuje významné riziko pro svoje okolí.  
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Tab. 16 Staré ekologické zátěže v MAS Zubří země 

název lokality obec rizikovost druh zátěže 

Za Maškovy Bobrová 3-střední skládka TKO 

Areál Sagras Bystřice nad Pernštejnem 3-střední výroba, skladování nebezpečných lát. 

U Lesoňovic Bystřice nad Pernštejnem 3-střední skládka TKO 

Obalovna Bystřice nad Pernštejnem 3-střední výroba, skladování nebezpečných lát. 

U Cihelny Daňkovice 4-nízké skládka TKO 

Starý lom Dolní Rožínka 4-nízké skládka TKO 

Lom Daříkovec Nová Ves u Nového Města n. M. 2-vysoké skládka TKO 

Obecnice Radešínská Svratka 4-nízké skládka TKO 

Obecní skládka Rovečné 3-střední skládka TKO 

U Černého lesa Strážek 3-střední skládka TKO 

Železárny Štěpánov Štěpnánov nad Svratkou 3-střední kontaminovaný areál 

Železinka Věchnov 3-střední skládka TKO 
zdroj: MŽP 2013 

  

 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 bez 

přestávek pokračuje i v roce 2013. Samotné dobývání uranové rudy probíhá hlubinným 

způsobem, takže zásadním způsobem neovlivňuje reliéf. Větší zátěž pro životní prostředí je 

úprava uranové rudy, která probíhá na chemické úpravně u obce Rodkov. V okolí chemické 

úpravny jsou vybudovány dvě odklaliště. Odkaliště K1 je stále provozu a dochází zde 

k ukládání vod a materiálů, které vznikají jako druhotný produkt při úpravě uranové rudy. 

Veškeré vypouštěné odpadní vody jsou důkladně čištěny v dekontaminačních stanicích a díky 

tomu zásadně nezatěžují vodní prostředí. Odkaliště K2 u obce Zlatkov již v provozu není a 

připravuje se jeho sanace a rekultivace. DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní 

Rožínka, pod jehož vedením probíhá těžba a úprava uranové rudy, neustále monitoruje 

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

 

1.7.3 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. 

 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 
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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 (Kraj Vysočina 2013). 

 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 (Kraj Vysočina 2013). 

 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 obce 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 (Kraj Vysočina 2013). 

 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. 
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Tab. 17 Zvláště chráněná území v MAS Zubří země 

lokalita kategorie ochrany umístění předmět ochrany 

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) 

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 

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 Ostrážné NATURA 2000 Dalečín modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

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 

Niva Fryšávky NATURA 2000 Kuklík modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Nyklovický potok přírodní památka Velké Tresné Meandrující potok s břehovými porosty, 
bohatá lokalita bledule jarní 

Ochoza přírodní rezervace Ujčov Skalnatý hřeben se zbytkem smíšeného 

listnatého porostu s bohatou květenou 

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 



45 

 

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 

Svratka přírodní rezervace Ujčov Břehové porosty řeky Svratky s bohatým 

výskytem zvláště chráněného pérovníku 
pštrosího (Matteuccia struthiopteris). 

Štarkov přírodní památka Nový Jimramov Rulová skála s puklinovou jeskyní 

Švařec NATURA 2000 Koroužné význačná naleziště vstavačovitých, 

extenzivní sečené louky nížin až podhůří 

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 
nemoralis) 

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 

U Bezděkova přírodní památka Nové Město na 
Moravě 

Vlhká louka s jedinou populací šafránu 

bělokvětého (Crocus albiflorus) 

U Hamrů NATURA 2000 Štěpánov nad 
Svratkou 

Formace jalovce obecného (Juniperus 

communis) na vřesovištích nebo 

vápnitých trávnících, Středoevropské 
vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 

U Hamrů přírodní památka Štěpánov nad 
Svratkou 

Bývalé pastviny na příkrých stráních se 
suchomilnou květenou 

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 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 

Údolí Svratky u 
Krásného 

NATURA 2000 Borovnice, Krásné, 
Spělkov 

modrásek bahenní (Phengaris nausithous) 

Vírská skalka přírodní rezervace Vír Skalnaté srázy s přirozenými lesními 

porosty 

Vlčí kámen přírodní památka Lísek Zbytek starého bukového porostu 

Žďárské vrchy CHKO Bystřicko, 
Novoměstsko a 
Žďársko 

Zachování harmonicky vyvážené kulturní 

krajiny s významným zastoupením 
přirozených ekosystémů 

zdroj: Kraj Vysočina 2013 
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1.7.4 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.  

 

Tab. 18 Využití území v MAS Zubří země v roce 2011 

MAS Zubří země 
(ha) 

orná půda chmelnice vinice zahrady ovocné sady 

22 990 0 0 1 002 102 

TTP1 

zemědělská 
půda2 lesní půda vodní plochy 

zastavěné 
plochy 

10 745 34 839 20 419 831 761 
Zdroj: ČSÚ 2011; 1 trvale travní porosty, 2 součet orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, TTP 

 

 Koeficient ekologické stability se počítá jako poměr druhů pozemků (vinice + zahrady 

+ ovocné sady + trvale travní porosty + lesní půda + vodní plochy)/ (orná půda + zastavěné 

plochy + chmelnice). Pro území MAS Zubří země koeficient stability vychází 2,4, což 

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. 

 

 


