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ÚVOD 
 
Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem výchovy a růstu 
budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti. Na 
její prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní, sociální i ekonomický (Národní 
koncepce rodinné politiky). V současnosti však dochází k oslabení pozice české rodiny v rámci společnosti, 
které je mimo jiné způsobeno např. změnami rozdělení role muže a ženy v rodině, tlakem médií na 
konzumní orientaci, vznikem nových rizik (např. chudoba, nezaměstnanost), ale i přetrváváním postojů a 
názorů, kdy je mateřství/rodičovství stavěno do opozice vůči profesnímu růstu a kdy je vnímáno jako 
překážka při vzdělání, budování kariéry a seberealizaci. Tyto jevy se pochopitelně odráží v celé společnosti 
a ve vnímání rodinných hodnot. 
 
V rodině se vytváří tzv. lidský kapitál - výchovou formovaný lidský jedinec, který je schopen uplatňovat v 
dospělosti svůj tvůrčí potenciál, na němž závisí inovativnost a kvalifikovanost jakékoli profesní činnosti. 
Funkce rodiny proto nemůže plně nahradit žádná jiná instituce. Rodinná politika (RP) se proto neomezuje 
jen na vyrovnání nákladů rodin, ale chce svou podporou ocenit i přínos, který rodina pro společnost 
představuje. Je politikou průřezovou a zajišťuje vyvážený poměr mezi ekonomickými, sociálními a 
environmentálními opatřeními s ohledem na udržitelný rozvoj společnosti. 
 
Základním cílem rodinné politiky podle Národní koncepce RP je vytvořit všestranně příznivější společenské 
klima a podmínky pro rodinu, umožňující lidem realizovat vlastní životní strategie v naplňování 
partnerských a rodičovských plánů a respektovat přitom diferencované zájmy a potřeby různých 
rodinných typů a členů rodin. 
 
Podle Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje je hlavní oblastí zájmu podpora RP v obcích, a to 
zejména v těchto oblastech: 
 
• podpora partnerských a rodičovských kompetencí a stability rodiny, 
• podpora harmonizace rodinného a profesního života, 
• podpora utváření pro-rodinného klimatu, 
• podpora zdravého životního stylu. 
 
Důvody, proč město Židlochovice přikročilo ke zpracování koncepce RP 
 
Město Židlochovice podporuje prorodinná opatření již dlouhodobě (např. prostřednictvím dotací pro 
organizace, které se zaměřují na rodiny s dětmi, seniory atd.), avšak dosud nebyl zpracován žádný 
souhrnný dokument, který by koordinoval tyto aktivity a zaštiťoval je. V Židlochovicích již několikátým 
rokem probíhá komunitní plánování sociálních služeb, kam byla při aktualizaci v r. 2015 (KPSS na období 
2016 – 2019) poprvé zařazena prorodinná opatření, avšak bylo by vhodné rodinnou politiku vyčlenit ještě 
zvlášť, neboť sociální služby z velké části řeší potřebné, avšak rodinná politika zde má spíše preventivní 
charakter a je zaměřena na jinou cílovou skupinu. Navíc jde o téma s přesahy např. do prevence 
kriminality, bezpečnosti, školství, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit, což opět vyvolává otázku, 
zda rodinnou politiku řešit pouze v rámci sociálních služeb. 
 



Postup při zpracování koncepce 
 
Myšlenka hlouběji se zabývat prorodinnými opatřeními na úrovni města vznikla na jaře 2014, kdy v rámci 
projektu meziobecní spolupráce byla jako volitelné téma vybrána právě rodinná politika. Následně byla 
zpracována analýza a strategie pro celé území ORP Židlochovice, ze které vyplynulo, že efektivnější je řešit 
RP na úrovni obcí a že prvním krokem je právě zpracování koncepce pro jednotlivé obce. 
 
V únoru 2015 bylo rozhodnuto radou města o zpracování koncepce, byla podána žádost o dotaci na JMK. 
V jarních a letních měsících následně proběhlo zpracování analytické části koncepce včetně prvních návrhů 
cílů a opatření, v září a říjnu byly tyto cíle a opatření projednány. V říjnu 2015 byl dokument finalizován, 
v listopadu a prosinci byl schválen Radou a Zastupitelstvem města Židlochovice.  
 
Prorodinná opatření jsou uvedena i v návrhové části Strategie rozvoje města Židlochovice na období 2015 
až 2025, ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko, jíž jsou Židlochovice 
součástí, a v Komunitním plánu sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice (viz výše). 
 
Obecné cíle rodinné politiky ve městě Židlochovice 
 
 Zachovat a rozšířit podporu prorodinných opatření a organizací, které se rodině věnují 
 Zahrnout celou rodinu (rodiče s dětmi, mládež, senioři) 
 Spolupráce s aktéry – školy, NNO, město, okolní obce, knihovny, Městské kulturní středisko 
 Prezentovat město Židlochovice jako pro-rodinně uvažující a podporující všechny členy rodiny 
 
 
 
 
 
  



ANALYTICKÁ ČÁST 
 

Regionální kontext 
 
Město Židlochovice leží jižně od moravské metropole Brna, z hlediska správního uspořádání náleží 
do Jihomoravského kraje a je součástí administrativně správní jednotky NUTS II Jihovýchod. Židlochovice 
jsou rovněž obcí s pověřeným úřadem (II. typu) a obcí s rozšířenou působností (II. typu) – do jejich obvodu 
náleží celkem 24 obcí včetně samotných Židlochovic. 
 
Díky své poloze, funkci a současným statutem ORP (administrativní centrum, umístění škol lokálního a 
regionálního významu, dopravní uzel, přítomnost zdravotních a sociálních služeb, možnost využít široké 
spektrum komerčních služeb) je město Židlochovice přirozeným administrativním a vzdělávacím centrem 
regionu. Zároveň je významnou součástí dobrovolných svazků a sdružení obcí, především dobrovolných 
svazků obcí Region Židlochovicko a Cyklistická stezka Brno – Vídeň. Jeho území je rovněž zahrnuto v MAS 
Podbrněnsko. 
 

Obyvatelstvo 
 
V Židlochovicích žilo ke dni 31. 12. 2014 celkem 3 735 obyvatel. Vývoj obyvatelstva za posledních dvacet 
let ukazuje Tab. 1 a Obr. 1. 
 
Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v Židlochovicích v letech 1991 až 2014 

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

počet 3241 3178 3192 3179 3174 3133 3104 3139 3128 3112 3092 3100 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

počet 3075 3133 3151 3196 3426 3472 3473 3520 3605 3615 3659 3735 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Obr. 1 Vývoj počtu obyvatel v Židlochovicích v letech 1991 až 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Vývoj počtu obyvatel dokresluje zejména vztah mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu narozených 
a  zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých) – viz Tab. 2 a Obr. 2. 
 
Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v Židlochovicích 1991 až 2014 

rok 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Narození 47 28 31 39 26 22 23 30 28 15 28 17 

Zemřelí 36 36 28 39 29 41 38 22 25 28 36 38 

Přistěhovalí 69 79 81 61 71 50 67 75 46 62 77 120 

Vystěhovalí 97 134 70 74 73 72 81 48 60 65 67 91 

Přírůstek 
přirozený 

11 -8 3 0 -3 -19 -15 8 3 -13 -8 -21 

Přírůstek 
migrační 

-28 -55 11 -13 -2 -22 -14 27 -14 -3 10 29 

Přírůstek 
celkový 

-17 -63 14 -13 -5 -41 -29 35 -11 -16 2 8 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Narození 17 30 29 36 28 41 45 39 50 39 44 65 

Zemřelí 38 24 28 34 28 37 28 39 25 34 35 37 

Přistěhovalí 60 119 107 165 408 231 185 192 180 128 167 178 

Vystěhovalí 64 67 90 122 178 189 201 145 111 123 132 130 

Přírůstek 
přirozený 

-21 6 1 2 0 4 17 0 25 5 9 28 

Přírůstek 
migrační 

-4 52 17 43 230 42 -16 47 69 5 35 48 

Přírůstek 
celkový 

-25 58 18 45 230 46 1 47 94 10 44 76 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Obr. 2 Pohyb obyvatelstva v Židlochovicích 1991 až 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Po roce 1990 počet obyvatel postupně klesal, jednak vlivem snižující se porodnosti (nízké počty 
narozených), jednak vlivem migrace. Přibližně od roku 2004 však počet obyvatel začíná narůstat. Je to 
především důsledek přechodného zvýšení porodnosti (viz Obr. 3) a podepisuje se na tom i tzv. 
suburbanizace, kdy se obyvatelé Brna stěhují do zázemí města. 
 
Obr. 3 Počty narozených dětí v letech 1991 až 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Věková struktura 
 
Při porovnání věkové struktury obyvatelstva s hodnotami v SO ORP Židlochovice, Jihomoravském kraji a 
České republice zjistíme, že město Židlochovice mělo v minulosti nižší podíl dětské složky, avšak v roce 
2011 již tento podíl byl vyšší ve srovnání s Jihomoravským krajem a celou Českou republiku; podíl dětské 
složky ve městě a v rámci celého správního obvodu byl stejný (vliv přechodně zvýšené porodnosti a 
skutečnosti, že se do města i do celého správního obvodu stěhují mladé rodiny s dětmi). Podíl starší složky 
obyvatelstva je nižší než v Jihomoravském kraji a ČR, avšak dosahuje vyšších hodnot než v rámci správního 
obvodu. Relativně vyšší podíl starší složky ve městě Židlochovice lze vysvětlit tím, že se zvyšuje průměrný 
věk obyvatel panelového sídliště, které bylo vystavěno a obydleno cca před 45 lety zejména mladými 
rodinami. 
 
Tab. 3 Věková struktura obyvatelstva za roky 1991, 2001 a 2011 

 1991 2001 2011 

 
Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 

Židlochovice 19,4 % 62,3 % 18,3 % 14,1 % 66,5 % 19,4 % 16,0 % 67,7 % 16,3 % 
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 1991 2001 2011 

 
Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

Podíl obyvatel ve věkové 
skupině 

 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+ 

ORP 20,8 % 60,6 % 18,5 % 16,5 % 65,2 % 18,3 % 16,0 % 69,2 % 14,8 % 

JMK 21,0 % 60,4 % 18,6 % 16,0 % 65,0 % 19,0 % 14,6 % 61,4 % 24,0 % 

ČR 21,0 % 61,1 % 17,9 % 16,2 % 65,4 % 18,4 % 14,8 % 61,3 % 23,9 % 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Průměrný věk obyvatel Židlochovic se mírně snižuje, na čemž se podepisuje zejména vyšší podíl dětské 
složky obyvatelstva. Index stáří (vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve 
věku 0-14 let) v roce 2014 poprvé podkročil hodnotu 100 (viz Tab. 4 a Obr. 4) z příčin uvedených výše 
(vyšší porodnost, migrace, suburbanizace). 
 
Tab. 4 Průměrný věk a index stáří ve městě Židlochovice za roky 2004 - 2014 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

průměrný věk 41,2  41,4  41,5  40,9  40,8  40,8  40,7  40,3  40,5  40,4  40,1  

index stáří 106,9  114,0  120,0  112,7  109,7  110,1  106,3  101,4  103,4  101,9  96,6  

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Obr. 4 Průměrný věk a index stáří ve městě Židlochovice za roky 2004 – 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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charakteristické mírnou převahou mužů, ve vyšších kohortách naopak převažují ženy, což souvisí 
s rozdílnými hodnotami naděje na dožití u mužů a žen. 
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Lze předpokládat, že základna věkové pyramidy bude ve městě Židlochovice i nadále stabilní, případně 
počty obyvatel v kohortách 0 až 4 a 5 až 9 budou v následujících letech stagnovat. 
 
Obr. 5 Věková pyramida pro město Židlochovice (rok 2014) 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Sňatky, rozvody, porodnost v závislosti na rodinném stavu 
 
Počet sňatků jakožto indikátoru porodnosti se v posledních letech nezvyšoval, počet rozvodů zůstává stále 
na relativně vysokých hodnotách (viz Tab. 5). Při pohledu na Obr. 6 lze konstatovat, že i ve městě 
Židlochovice je trend podobný jako v Jihomoravském kraji a v celé ČR – počet rozvodů na 100 sňatků je 
stále docela vysoký, v jednotlivých letech dosahuje i hodnot přes 200 rozvodů na 100 sňatků. 
 
Tab. 5 Počet sňatků a rozvodů ve městě Židlochovice v období 2005 - 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

sňatky 15  19  17  16  17  18  8  8  22  19  

rozvody 8  16  10  14  7  10  18  9  12  16  

rozvody na 100 sňatků 53,3  84,2  58,8  87,5  41,2  55,6  225,0  112,5  54,5  84,2  

Zdroj: Český statistický úřad 
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Obr. 6 Počet sňatků a rozvodů ve městě Židlochovice v období 2005 – 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
V souvislosti s novými trendy ve společnosti (např. pokles významu manželství, nárůst počtu nesezdaných 
párů, vyšší míry rozvodovosti) narůstá i počet dětí narozených mimo manželství (viz Tab. 6 a Obr. 7), na 
jejichž počtu má významný podíl nárůst dětí narozených svobodným matkám; děti rozvedených žen se na 
celkových hodnotách nepodílí příliš výrazně. 
 
Tab. 6 Počet dětí narozených matkám podle rodinného stavu v Židlochovicích v období 2005 – 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

narození 29  36  28  41  45  39  50  39  44  65  

svobodné 2  8  9  11  10  7  13  16  17  26  

vdané 25  25  18  29  32  29  35  22  26  37  

rozvedené 2  3  1  1  3  3  2  1  1  2  

mimo manželství 4  11  10  12  13  10  15  17  18  28  

mimo manželství (%) 13,8  30,6  35,7  29,3  28,9  25,6  30,0  43,6  40,9  43,1  

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Obr. 7 Vývoj procentuálního podílu dětí narozených mimo manželství ve městě Židlochovice (období 
2005 – 2014) 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Jedním z trendů v současné společnosti je i zvyšování věku matky při narození dítěte (viz Tab. 7 a Obr. 8). 
Zatímco před 10 lety (rok 2005) převažovala věková skupina matek 25 až 29 let a následovala ji skupina 
30 až 34 let, v následujících letech zde již byl výrazný trend zvyšování věku matky při narození dítěte 
(dominance věkové skupiny 30 až 34 let). Počet dětí narozených matkám v této věkové skupině se stále 
zvyšuje, narůstá i počet dětí narozeným matkám ve věkové skupině 35 až 39 let.  
 
Tab. 7 Počty dětí narozených matkám podle věkových kategorií ve městě Židlochovice za období 2005 
až 2014 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

     - 19 -  4  2  3  -  -  1  -  2  1  

20 - 24 5  5  2  3  6  4  5  3  4  9  

25 - 29 11  13  7  14  15  13  18  16  13  18  

30 - 34 8  9  11  16  16  18  20  17  19  28  

35 - 39 5  5  6  5  6  4  5  3  5  9  

40 +  -  -  -  -  2  -  1  -  1  -  

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Obr. 8 Počty dětí narozených matkám podle věkových kategorií ve městě Židlochovice za období 2005 
až 2014 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Ostatní demografické charakteristiky 
 
Vzdělanostní struktura odpovídá průměru v Jihomoravském kraji: v počtu vysokoškolsky a středoškolsky 
vzdělaných obyvatel Židlochovice sice nedosahují celkového průměru Jihomoravského kraje (vliv zejména 
univerzitního města Brna), avšak převyšují průměrnou hodnotu obcí a měst své velikostní skupiny (2 000 
až 4 999 obyvatel). 
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Tab. 8 Nejvyšší ukončené vzdělání v rámci Jihomoravského kraje (2011) 

Nejvyšší ukončené vzdělání Židlochovice Obce podobné velikosti Jihomoravský kraj 

Vysokoškolské 13,8 % 10,2 % 14,3 % 

Střední s maturitou a VOŠ  29,1 % 28,9 % 30,7 % 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 
Tab. 9 Vzdělanostní struktura obyvatel města Židlochovice v r. 2011 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 3 014 1 463 1 551 

z toho 
 podle stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 4 1 3 

základní včetně neukončeného 502 175 327 

střední vč. vyučení (bez maturity) 1 029 579 450 

úplné střední (s maturitou) 780 328 452 

nástavbové studium 73 30 43 

vyšší odborné vzdělání 24 5 19 

vysokoškolské 417 236 181 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 
Národnostní složení obyvatel Židlochovic je téměř homogenní, drtivá většina se hlásí k české nebo 
moravské národnosti. Dále je významněji zastoupena národnost vietnamská a slovenská. 
 
Tab. 10 Národnostní struktura obyvatel města Židlochovice (2011) 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 3 562 1 752 1 810 

z toho 
národnost 

česká 1 722 794 928 

moravská 750 388 362 

slezská 1 1 - 

slovenská 43 18 25 

německá 1 1 - 

polská - - - 

romská 1 1 - 

ukrajinská 25 16 9 

vietnamská 61 33 28 

neuvedeno 818 425 393 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 

Domácnosti a bytová situace 
 
Přehled o typech domácností v Židlochovicích podává Tab. 11. V Židlochovicích i vyšších územně správních 
jednotkách (ORP Židlochovice, Jihomoravský kraj) převažují hospodařící domácnosti s jednou rodinou, 
přičemž v Židlochovicích tato hodnota dosahuje cca 60 %, kdežto v ORP 68 % a v JMK celkem 62 %. 
 
V rámci jednočlenných domácností převažují úplné rodiny bez závislých dětí (srovnatelné hodnoty – 45% 
za město, 45 % za ORP a 46 % za JMK), následují úplné rodiny se závislými dětmi (34 % za město, 37 % za 



ORP, 33 za JMK) – nejvyšší relativní hodnota v rámci ORP Židlochovice může být interpretována tak, že do 
regionu (nejen do Židlochovic, ale i do ostatních obcí v okolí) se stěhují mladé rodiny s dětmi. 
 
Co se týče neúplných rodin bez závislých dětí, zde je situace ve městě, v ORP a JMK obdobná, naopak 
domácností tvořených neúplnou rodinou se závislými dětmi je v Židlochovicích a na Židlochovicku 
procentuálně méně než v rámci Jihomoravského kraje (cca 10 % ve městě a v ORP oproti 8 % v JMK). 
 
Tab. 11 Přehled jednotlivých typů domácností ve městě Židlochovice (2011) 

Hospodařící domácnosti celkem 1 558 

v tom: 

tvořené 1 rodinou 929 

v 
tom 

úplné 
bez závislých dětí 418 

se závislými dětmi 316 

neúplné 
bez závislých dětí 102 

se závislými dětmi 93 

tvořené 2 a více rodinami 16 

domácnosti jednotlivců 552 

vícečlenné nerodinné domácnosti 61 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 
 
Jak již bylo uvedeno výše, Židlochovice jsou v posledních letech výrazně ovlivňovány suburbanizací. 
Důležitými faktory jsou výhodná poloha v zázemí města Brna, dobrá dopravní dostupnost, významnou roli 
však hraje i samotná obec, která umožňuje výstavbu nových rodinných domů a bytů. 
 
Bytová situace 
 
Město je vlastníkem 75 nájemních bytů a 25 bytů zvláštního určení (v domě s pečovatelskou službou). 
V současnosti nemá město žádné volné bytové jednotky – jednak jsou obsazené, jednak se rekonstruují. 
Evidenci o volných bytech v soukromých domech město nemá k dispozici. Odhadovaný počet volných 
bytových kapacit je zhruba 5 %. Ve všech případech se však jedná o soukromé domy, jejichž obsazenost 
město nemůže ovlivňovat. Město eviduje 80 žádostí sociálně slabých žadatelů (tedy těch, jejichž příjmy 
nedosahují dvojnásobku životního minima), ostatní žádosti o byty, a to i mimo-židlochovických občanů, 
jsou sice také evidovány, ale pouze informativně, v současnosti bez reálné možnosti tyto žadatele 
uspokojit poskytnutím bydlení. 
 
V souvislosti s legislativními změnami se plánuje rekonstrukce některých bytových jednotek a vybudování 
systému prostupného bydlení (respektive systém sociálního bydlení v závislosti na legislativě), zajištěny 
by měly být všechny tři typy bydlení (krizové bydlení, sociální byty a dostupné byty). 
 

Trh práce 
 
Ekonomická aktivita obyvatel 
 
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří přibližně polovinu všech obyvatel města (50,18 %). Z ekonomicky 
aktivních obyvatel převažují zaměstnanci. Zaměstnavatelů je pouze 57, což představuje přibližně 3,5 %. 
Valná většina zaměstnavatelů jsou muži. Kolem 13 % je osob pracujících na vlastní účet. Pracujících 
důchodců je 4,3 %, osob na mateřské dovolené je 2,9 %, přičemž jsou to samé ženy. 
 



Tab. 12 Ekonomická aktivita obyvatel města Židlochovice 

 Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 1 681 923 758 

v tom: 

zaměstnaní 1 562 868 694 

z toho podle 
postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 1 209 632 577 

zaměstnavatelé 57 47 10 

pracující na 
vlastní účet 

216 150 66 

ze 
zaměstnaných 

pracující 
důchodci 

73 35 38 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

48 - 48 

nezaměstnaní 119 55 64 

Ekonomicky neaktivní celkem 1 669 704 965 

z toho 
nepracující důchodci 823 304 519 

žáci, studenti, učni 418 209 209 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 212 125 87 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 
Město Židlochovice je charakteristické výraznou vyjížďkou za prací. Z ekonomicky aktivních obyvatel 
vyjíždí do zaměstnání denně mimo obec plných 40,6 % z nich (zdroj SLDB 2011), což vyplývá ze skutečnosti, 
že město je v zázemí velkého centra s dobrou dopravní obslužností a dostupností. Do škol vyjíždí 47,1 % 
z celkového počtu žáků a studentů. 
 
Tab. 13 Struktura vyjížďky do škol a do zaměstnání ve městě Židlochovice 

 Celkem 

Vyjíždějící celkem 880 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 683 

v tom 

v rámci obce 127 

do jiné obce okresu 156 

do jiného okresu kraje 363 

do jiného kraje 23 

do zahraničí 14 

vyjíždějící do škol 197 

v tom 
v rámci obce 79 

mimo obec 118 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 
Co se týče odvětví ekonomické činnosti, největší část obyvatelstva pracuje ve službách (přes 50 %), 
přibližně pětina obyvatelstva pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Relativně vysoký je i podíl pracujících 
v zemědělství, což je pravděpodobně způsobeno tím, že Židlochovice leží v oblasti, která je pro zemědělství 
příhodná. 
 



Následující tabulka podává přehled ekonomické činnosti podle pohlaví. Podíl ekonomicky aktivních mužů 
je ve srovnání se ženami vyšší, avšak v některých oblastech ženy dominují, např. zdravotní a sociální péče, 
vzdělávání, veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení nebo činnosti v oblasti nemovitostí. 
 
Tab. 14 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví činnosti pohlaví a odvětví ekonomické činnosti 

  
celkem muži ženy % muži % ženy 

podíl žen 
(%) 

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní 1681 923 758 54,91 45,09 45,09 

z toho podle odvětví ekonomické činnosti: 

zemědělství, lesnictví, rybářství 69 47 22 2,80 2,80 31,88 

těžba a dobývání 4 3 1 0,24 0,18 25,00 

zpracovatelský průmysl 353 227 126 21,00 13,50 35,69 

výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla  
a klimatizovaného vzduchu 

6 4 2 0,36 0,24 33,33 

zásobování vodou; činnosti související  
s odpadními vodami, odpady a sanacemi 

10 9 1 0,59 0,54 10,00 

stavebnictví 123 109 14 7,32 6,48 11,38 

velkoobchod a maloobchod; opravy  
a údržba motorových vozidel 

199 105 94 11,84 6,25 47,24 

doprava a skladování 92 70 22 5,47 4,16 23,91 

ubytování, stravování a pohostinství 37 16 21 2,20 0,95 56,76 

informační a komunikační činnosti 46 35 11 2,74 2,08 23,91 

peněžnictví a pojišťovnictví 29 13 16 1,73 0,77 55,17 

činnosti v oblasti nemovitostí 6 2 4 0,36 0,12 66,67 

profesní, vědecké a technické činnosti 79 41 38 4,70 2,44 48,10 

veřejná správa a obrana;  
povinné sociální zabezpečení 

92 30 62 5,47 1,78 67,39 

vzdělávání 95 26 69 5,65 1,55 72,63 

zdravotní a sociální péče 86 14 72 5,12 0,83 83,72 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 10 6 4 0,59 0,36 40,00 

jiné činnosti 78 28 50 4,64 1,67 64,10 

nezjištěno 248 130 118 14,75 7,73 47,58 

Zdroj: Český statistický úřad – SLDB 2011 
 
Ve městě je nízká podnikatelská aktivita obyvatel, která může být způsobena obavou z vysoké konkurence 
blízkého Brna. Výrazně převažují zaměstnavatelé s menším počtem zaměstnanců (do 5 zaměstnanců). 
 
Významní zaměstnavatelé v oblasti průmyslu: 

- Papírna Moudrý, s.r.o. (výroba mucholapek) – 70 zaměstnanců 
- Dřevomonta, s.r.o. (výroba nábytku) – 50 zaměstnanců 
- Karlova pekárna, s.r.o. (výroba pečiva) 
- Hortiscentrum, s.r.o. (zahradnictví) 
- Zelenka s.r.o. (odchov a výkrm krůt) 

 



Další významní zaměstnavatelé: 
- Městský úřad Židlochovice 
- Základní škola Židlochovice 
- Základní umělecká škola Židlochovice 
- Gymnázium Židlochovice 
- Lesy ČR (LZ Židlochovice) 

 
Nezaměstnanost a pracovní příležitosti 
 
Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, v Židlochovicích je míra nezaměstnanosti poměrně nízká, přestože je 
zde relativně malý počet volných pracovních míst na počet uchazečů. Tato skutečnost odpovídá vysoké 
vyjížďce za prací a potvrzuje zásadní vliv dobré dopravní dostupnosti a obslužnosti města na 
zaměstnanost. Vysokou dojížďkou za prací jsou na trhu práce znevýhodněny ženy s malými dětmi, pro 
které může být z důvodů časové náročnosti vzdálené pracoviště často nepřijatelné. Vývoj 
nezaměstnanosti v letech 2008 – 2011 (pro pozdější roky nejsou data vzhledem ke změně metodiky 
k dispozici) odpovídá vývoji v ČR – náhlý nárůst v r. 2009 byl způsoben pravděpodobně ekonomickou krizí, 
poté dochází k mírnému poklesu. 
 
Tab. 15 Míra nezaměstnanosti (pozn.: data jsou jen do r. 2011, poté se měnila metodika výpočtu) 

 Židlochovice ČR 

rok Uchazeči o práci Ekonomicky aktivní Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti 

2008 87 1 776 4,9 % 6,0 % 

2009 130 1 646 7,9 % 9,2 % 

2010 112 1 600 7,0 % 9,6 % 

2011 95 1 583 6,0 % 8,6 % 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Tab. 16 Struktura nezaměstnanosti v červenci 2015 ve městě Židlochovice a v rámci celého SO ORP 

 
Dosažitelní uchazeči 

15-64 
Obyvatelstvo 

15-64 
Podíl nezaměstnaných 

osob 
Volná místa 

Židlochovice 119 2 412 4,90% 18 

Židlochovicko 1 044 21 404 4,90% 215 

Zdroj: ÚP Židlochovice 
 

Služby pro rodiny 
 
Školství 
 
V Židlochovicích se nachází mateřská i základní škola, v obou případech je zřizovatelem Město 
Židlochovice. Dále je zde Gymnázium (zřizovatel Jihomoravský kraj), Základní umělecká škola (zřizovatel 
JMK) a další organizace, které v rámci svých činností nabízejí péči o děti. 
 



MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE (Sídliště Družba 673, Brněnská 705) 
 
Mateřská škola má 6 tříd, kde jsou děti rozděleny dle věku (čtyři třídy jsou na sídlišti Družba, dvě na 
odloučeném pracovišti Brněnská), je zde zaměstnáno 12 pedagogů a 1 asistent pedagoga. 
Mateřskou školu navštěvuje 154 dětí (v roce 2012/2013) 
Kapacita mateřské školy: 155 dětí. 
Počet dětí na jednu třídu: 25,66 dětí 
Počet dětí na jednoho učitele:  12,9 dětí 
V mateřské škole je také umístěna kuchyně, která plně pokrývá požadavky stravy dětí. 
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE (Tyršova 611, Komenského 182, Coufalíkovo náměstí 256) 
 
Základní školu navštěvuje: celkem 595 žáků (školní rok 2012/2013), kapacita je 845 žáků. 
1. stupeň (8 tříd) – 185 žáků 
2. stupeň (16 tříd) – 410 žáků 
Počet žáků na jednu třídu: 
1. stupeň – 23,1 žáků 
2. stupeň – 25,6 žáků 
Celkem průměrný počet žáků na jednu třídu: 24,8 
Počet pedagogických pracovníků: 47 
Průměrný počet žáků na 1 učitele: 12,66 žáků. 
 
Spádovost: ZŠ Židlochovice navštěvují žáci těchto obcí: Blučina (2. stupeň), Hrušovany u Brna (2. stupeň), 
Ledce (od 5. třídy), Medlov (od 5. třídy), Nosislav (od 5. třídy), Přísnotice (2. stupeň), Sobotovice 
(Židlochovice nebo Rajhrad), Unkovice (od 4. popř. od 6. třídy), Vojkovice (od 5. třídy), Žabičce (2. stupeň), 
Židlochovice (1. až 9. třída). 
 
Při základní škole je zřízena školní družina, která má čtyři oddělení a je umístěna v budově na Coufalíkově 
nám. Školní družinu navštěvuje 95 dětí (začátek školního roku 2012/2013). Funguje zde i Školní 
poradenské pracoviště (od r. 2005), kde mohou žáci a jejich rodiče s odborníky konzultovat otázky dalšího 
vzdělávání, popřípadě problémy ve škole, lze využít školního psychologa, výchovného poradce a kariérního 
poradce. 
 
Vzhledem k tomu, že počet narozených v Židlochovicích má v posledních letech rostoucí tendenci, má MŠ 
problém s kapacitou (ačkoliv v r. 2014 byla otevřena další třída), neboť tam začínají chodit děti narozené 
v silných ročnících a zájem mají i rodiče dětí narozených později. V budoucnosti lze předpokládat, že 
porodnost se nebude držet na tak vysokých hodnotách, nicméně vznikne poptávka po tom, aby bylo 
možné do MŠ dávat děti již od dvou let (i vzhledem k tomu, že současný systém je nakloněn tomu, aby 
matky na mateřské zůstávaly jen dva roky). Navýšená kapacita MŠ tedy určitě bude využita 
i v budoucnosti. 
 
Co se týče kapacity ZŠ, pravděpodobně bude dostačující (volné kapacity jsou kolem 150 dětí), nicméně 
bude pravděpodobně nutné řešit otázku kapacity školní družiny (případné otevření nového oddělení). Je 
rovněž nutné vzít v potaz i potenciální žáky z okolních obcí (Hrušovany, Nosislav, Vojkovice), pro které je 
židlochovická základní škola spádová. 
 



GYMNÁZIUM ŽIDLOCHOVICE (Tyršova 400) 
 
Jedná se o osmileté gymnázium všeobecného zaměření. Vyučuje se v 8 třídách. Některé vyučovací hodiny 
probíhají také v pronajatých prostorách Sokolovny Židlochovice. Tělesná výchova je organizována buď v 
Sokolovně nebo na hřišti základní školy. 
Počet žáků: 250 
Počet učitelů: 21 
 
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽIDLOCHOVICE (Nádražní 232) 
 
Na ZUŠ mohou děti rozvíjet svůj talent v tanečních, hudebních a výtvarných oborech. 
Počet žáků: 380 
Kapacita dnes nedostačuje, poptávka je velice vysoká; pracovníky ZUŠ bylo založeno občanské sdružení 
Art ZUŠ, o.s., které nabízí výuku (finančně sice náročnější, ale žádaná). 
 
Další zařízení péče o děti a mládež (viz dále): 

- Mateřské centrum Robátko 
- Lesní školka Výhonek 
- Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA (zřizovatelem je Charita Rajhrad, je registrováno 

jako sociální služba) 
 
Sociální služby a zdravotnictví 
 
V současné době je péče o seniory a zdravotně postižené občany ve městě zajištěna terénními službami a 
službami s nadregionální působností. Nejbližší pobytová zařízení pro seniory jsou v Rajhradě a 
v Hrušovanech u Brna. Město Židlochovice samo zřizuje organizační složku – Pečovatelská služba 
Židlochovice, která poskytuje služby seniorům a zdravotně postiženým občanům v domácnostech a 
v Domě s pečovatelskou službou s 25 byty a kapacitou 28 obyvatel. 
 
Jsou zde dostupné i služby s nadregionální působností (poradna Persefona pro oběti násilí a znásilnění, 
Středisko rané péče Brno pro rodiny s dětmi s postižením, Dorea/Slezská diakonie rovněž pro rodiny dětí 
s postižením, Tyfloservis pro zrakově postižené, Rodinná pohoda zabývající se aktivizačními činnostmi 

seniorů, Svaz tělesně postižených rovněž provozující sociálně aktivizační služby pro seniory a 
zdravotně postižené atd.). Pod odborem sociálních věcí funguje Etopedická poradna. 
 
S ohledem na celorepublikový trend stárnutí populace je třeba podpořit rozvoj nebo vznik dalších 
organizací a zařízení, které se budou zabývat poskytováním služeb seniorům a zdravotně znevýhodněným 
občanům. 
 
Jako sociální služba je registrováno i Nízkoprahové centrum VATA, které je určeno dětem a mládeži do 26 
let. Poskytuje služby sociální prevence a sociálně aktivizační služby. V souvislosti s problematikou volného 
času mládeže v Židlochovicích a okolních obcích pravděpodobně vznikne i nízkoprahové volnočasové 
centrum (ve spolupráci s Charitou Rajhrad). 
 
Podrobněji jsou sociální služby ve městě a v regionu rozpracovány v Komunitním plánu sociálních služeb 
pro ORP Židlochovice. 
 



Zdravotní péči zajišťují v Židlochovicích 3 praktičtí lékaři a lékaři různých odborností. Na zubním středisku 
je mimo zubních lékařů a zubní laboratoře i nově zřízené oddělení zubní hygieny. Dalšími odbornými 
odděleními jsou oční, kožní, rehabilitace, ortopedie, alergologie, plicní oddělení, ORL, chirurgie, 
gynekologie, dětská kardiologie, rentgen, interní a diabetická ambulance a odborná laboratoř. Chybí zde 
ordinace psychiatrická, psychologická a neurologická, které se ze Židlochovic přemístily do blízkých 
Hrušovan u Brna. Záchrannou zdravotní službu zajišťuje pro Židlochovice stanice RZS v Pohořelicích. 
 
Volnočasové organizace, ostatní instituce věnující se aktivitám pro rodiny 
 
Kultura 
 
Na organizačním zajištění kulturních akcí se podílejí zejména: 

- Městské kulturní středisko (příprava aktivit, informační servis o akcích ve městě i v okolí na 
webových stránkách města, spolupracuje při vydávání Židlochovického zpravodaje) 

- Městská knihovna (registruje 540 čtenářů, z toho je přibližně 1/3 z okolních obcí, počet výpůjček 
za rok je přibližně 48 000 – rok 2014, v jejím areálu – Robertova vila – se nachází Family point, 
pořádá pravidelné akce pro děti) 

- Regionální turistické informační centrum s vinotékou (podává informace o akcích ve městě a 
v okolí, podílí se na organizování kulturních akcí a propaguje je) 

- Místní školy (MŠ, ZŠ, ZUŠ, Gymnázium) 
- Sokol, Orel, hasiči a další volnočasové organizace a sdružení, která jsou postavena na aktivitě 

místních obyvatel. 
 
Co se týče kulturních zařízení, pro větší akce je využívána zejména sokolovna (Masarykův kulturní dům). 
Dále je k dispozici zámek s kaplí, kostel a radniční sklepení s vinotékou, galerie Orlovna, pro akce pod širým 
nebem je využívána zejména zahrada Robertovy vily nebo náměstí Míru.  
 
Město přispívá k podpoře kulturních akcí jednak jako provozovatel některých výše uvedených zařízení, 
jednak investiční činností a dotacemi z rozpočtu města. S významnou finanční podporou města jsou ve 
městě pořádány veškeré tradiční kulturní akce. 
 
Nástroje města k podpoře kulturních aktivit 

- Financování a provozování kulturních zařízení v majetku města: Městská knihovna, Městské 
kulturní středisko, Městský kulturní klub a Regionální turistické centrum s vinotékou. 

- Propagace kulturních akcí formou celoročního kulturního kalendáře, plakátů s měsíčním 
programem kulturních akcí, zveřejňováním na internetových stránkách města, zveřejňováním 
měsíčních programů ve zpravodaji města, aktuálním přehledem kulturních akcí ve vysílání 
regionální kabelové televize. 

- Veřejná podpora zájmových a společenských organizací prostřednictvím finančních příspěvků 
z rozpočtu města 

- Odpuštění poplatku ze vstupného dle ustanovení obecně závazné vyhlášky města O místních 
poplatcích. 

- Sponzoring je důležitou součástí financování kultury ve městě, a to jak formou finanční, naturální 
nebo prominutím nájemného. Většinou oslovují sponzory samotní pořadatelé akcí, pouze u 
velkých akcí je prostředníkem město. 

 



Ve městě Židlochovice funguje značné množství spolků a volnočasových organizací, některé cílí svoje 
aktivity na děti a mládež, některé se více věnují seniorům. Tab. 17 podává jejich přehled a uvádí stručně 
vybrané aktivity. 
 
Tab. 17 Přehled volnočasových organizací a spolků ve městě (stav r. 2015) 

Organizace Hlavní aktivity 

Art zuš 
Občanské sdružení založené pracovníky školy, spolupráce se ZUŠ na 
uměleckých a kulturních akcích, výuka hry na hudební nástroje 

Český zahrádkářský svaz, 
základní organizace Židlochovice 

Pořádají jubilejní výstavy vín, výstavy ovoce, meruněk apod. 

Divadelní odbor Sokola 

V roce 1995 byla obnovena tradice ochotnického divadla 
v Židlochovicích, dnes se divadelníci sdružují v rámci Sokola a využívají 
zrekonstruovanou sokolovnu. Trend nastudovat a předvést na scéně 
minimálně dvě nové inscenace za rok se divadelnímu spolku daří 
nadále dodržovat. Přechodem divadelních ochotníků do budovy 
Sokolovny získalo divadlo důstojnější prostory pro svoji činnost, 
nicméně je potřeba dovybavit jeviště kvalitní technikou, zejména 
kvalitním osvětlením a ozvučením. 

Fotbalový klub Židlochovice 
Sportovní akce, práce s mládeží, soutěže, Copa de Židle (každoroční 
pohár) a další aktivity 

INSPIRO 

Sdružení mladých lidí, kteří pořádají zejména pro své vrstevníky 
večery s netradiční literární a filmovou tvorbou, čajovny s 
cestopisnými přednáškami, filmové večery s různorodou tématikou, 
čtení poezie, hudební produkce mladých umělců  

Junák - svaz skautů a skautek ČR 
Židlochovice 

Volnočasová organizace, organizace akcí pro děti, táborů pro děti, 
výletů… Spoluorganizace celostátní sbírky „Postavme školu v Africe“. 
Pravidelně pořádají pro děti Jarní probouzení broučků, dále 
celoodpolední hru, zaměřenou každým rokem na jiné téma, drakiádu 
a těsně před vánocemi rozdávají Betlémské světlo.  

Klub turistů Organizace výletů, akce pro občany města i okolních obcí 

Kynologický klub Židlochovice 
klubové i otevřené závody, chovatelské akce a každoročně regionální 
výstava “Židlochovický HAFÍK“ 

Mateřské centrum Robátko 

Organizace sdružující aktivní rodiče, kteří centrum navštěvují nebo se 
dobrovolnicky starají o jeho chod a program. Pilíře činnosti centra 
jsou především sociální prevence mladé rodiny, rozvoj potenciálu 
rodičů na rodičovské dovolené, nenásilná socializace dítěte, princip 
pospolitosti a vytváření tradiční komunity, osvěta na poli výchovy, 
vztahů a zdraví. Hudební kurzy pro děti a rodiče. Lze zapůjčit 
knížky pro děti i dospělé, společenské hry pro celou rodinu, cestovní 
sedačky. Sídlo v Robertově vile, akce v Přírodní zahradě Robertovy 
vily. Aktivní, i v projektech (Zdraví do rodin, Kniha – člen rodiny) 

Myslivecké sdružení 
Židlochovice 

Myslivost, občas akce pro veřejnost - povídání s myslivci, měsíc 
myslivosti (střelby + zábava), „Uklidíme svět“ (spolu s dalšími 
organizacemi) 

Občanské sdružení Quartum 
Atriis 

Šerm 



Orel Židlochovice 

Sportovní aktivity, bowling, spolupráce s klubem Za komínem, zumba, 
volejbal, pilates, judo; soutěže, utkání…  
Galerie v objektu Orlovny je otevřena všem umělcům a nabízí 
možnost prezentace vlastní tvorby. 

Pasquil Zpěv, kulturní vzstoupení 

RC Autoklub Židlochovice 
Občanské sdružení zájemců o modelářství, provozování offroad dráhy 
pro modely automobilů v lokalitě u fotbalového hřiště 

Římskokatolická farnost 
Židlochovice 

Spolupráce na Noci kostelů, poutní zájezdy, zpívání dětí, charita 
(Daruj hračku) 

Sbor dobrovolných hasičů 
Židlochovice 

Hasičský sport, pořádání tradičního plesu, práce s mládeží, městské 
velikonoční a vánoční trhy, tradiční židlochovické hody. 

Sdružení rodičů při ZŠ 
Židlochovice 

Podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí v Základní škole 
Židlochovice. Sdružení přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů 
i materiálními a finančními prostředky k zajištění činnosti školy 
a zlepšování školního prostředí. Spoluorganizace školních bazárků 
a dalších akcí, pomoc s financováním drobných akcí, vybavení školy, 
odměny žákům (vše u příspěvků členů).  

Sdružení Židlochovice 

Keramická dílna, příměstský tábor, sdružení pořídilo skateboardovou 
rampu, z jejich pravidelně pořádaných akcí jsou nejvýznamnější: Jízda 
do vrchu, Vítání broučků, vědomostní zábavné soutěže, Běhy zdraví 
apod. 

Sokol Židlochovice 
Sportovní aktivity, pronájmy sokolovny, spolupráce při organizaci 
kulturních akcí – plesy, hody, šibřinky, divadelní  představení 
(divadelní odbor), silvestry, přednášky o historii… 

SPOZ 
Sdružení pro občanské záležitosti při Městě Židlochovice pořádá 
besedy a výstavy pro seniory 

SPCCh 
Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá pro své členy besedy 
a zájezdy. 

ŠAK Židlochovice 
Školní atletický klub – sportovní aktivity, atletika, spolupráce s obcí 
Židlochovice, Žabčice, se ZŠ Židlochovice 

VATA 
Nízkoprahové centrum (zřizovatelem je Charita Rajhrad), 
registrováno jako sociální služba, poskytuje prostor pro mladé, podílí 
se na akcích pro veřejnost 

Židlochovický vlastivědný klub 
Vlastivědná činnost, pravidelné přednášky, 1x až 2x ročně tematická 
výstava, články do zpravodaje 

Židlochovický dětský sbor 
Skřivánek 

Sborový zpěv, rozdělen na mateřinku, přípravný a koncertní sbor, ve 
všech tělesech zpívá přibližně 120 dětí a mládeže ve věku 3 - 22 let. 
Účast v soutěžích a na festivalech doma i v zahraničí. Taneční oddělení 
– pro rodiče a děti. Pod vedením paní sbormistryně Zdenky Vrbové 
působí již od roku 1977. 

Zdroj: webové stránky organizací, obcí, vlastní šetření 
 
Tab. 18 Přehled dotací pro volnočasové organizace ve městě Židlochovice na rok 2015 

organizace žádost rozhodnutí RM 

Fotbalový klub 80.000 25.000 

Pasquil 10.000 10.000 



Junák - svaz skautů a skautek ČR 30.000 25.000 

Kynologický klub 50.000 30.000 

Mateřské centrum Robátko 80.000 50.000 

Myslivecké sdružení 20.000 10.000 

Orel jednota 200.000 130.000 

Sbor dobrovolných hasičů 105.000 70.000 

Sdruženi Židlochovice 54.000 45.000 

ŽDS Skřivánek 100.000 65.000 

Školní atletický klub 15.000 15.000 

TJ Sokol 150. 000 150.000 

Český zahrádkářský svaz 10.000 10.000 

Římskokatolická farnost 18.000 15.000 

VATA - centrum pro děti a mládež 200.000 40.000 

Zdroj: www.zidlochovice.cz 
 
Tab. 19 uvádí kulturní akce, které ve městě probíhají každý rok. 
 
Tab. 19 Pravidelné kulturní akce v Židlochovicích 

akce pořadatel 

Židlochovické hody  
TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů města 
Židlochovice 

Burčákové slavnosti Městské kulturní středisko, RTIC 

Divadelní představení  Divadelní odbor sokola 

Společenský ples Gymnázia  Gymnázium Židlochovice 

Ples města Městské kulturní středisko 

Sokolské Šibřinky  TJ Sokol 

Dětský maškarní ples  Sdružení Židlochovice 

Výstava vín  ZO Českého svazu zahrádkářů 

Pálení čarodějnic  Sdružení Židlochovice 

Absolventský koncert ZUŠ  ZUŠ Židlochovice 

Den otevřených dveří v keramické 
dílně  

Sdružení Židlochovice 

Burčákové odpoledne u cimbálu  RTIC Židlochovice 

Adventní koncert  Dětský pěvecký sbor Skřivánek 

Adventní trhy Městské kulturní středisko 

Vánoční koncert ZUŠ  ZUŠ Židlochovice 

Vánoční výstava vín ZO Českého svazu zahrádkářů 

Farmářské trhy Městské kulturní středisko 

Zámecké slavnosti Městské kulturní středisko 

Zdroj: webové stránky organizací, Strategie města Židlochovice 
 

http://www.zidlochovice.cz/


Sport 
 
Sportovní vyžití dětí, mládeže a dospělých je provozováno většinou ve třech sportovních tělocvičnách (ZŠ 
Tyršova, Sokolovna a Orlovna). Otevřená sportoviště jsou v areálu ZŠ na Tyršově ulici, na dvoře 
Sokolovny, na fotbalovém stadionu, v areálu Robertovy vily, hřiště „Na Starci“ a víceúčelová hřiště na 
sídlišti. V areálu Sokolovny se nacházejí tenisové kurty, které jsou však nevyhovující. Areál FC je ve 
špatném stavu a skateboardová rampa – umístěna v areálu FC také není vyhovující. 
 
Nově však bylo zbudováno hřiště na Robertově vile a sportoviště u ZŠ. Na sídlišti jsou hřiště v relativně 
dobrém stavu, je potřeba spíše menších oprav. Jedno štěrkové hřiště na sídlišti není využívané, nabízí se 
možnost využít lokalitu pro venkovní posilovnu nebo podobný záměr. V Orlovně funguje tělocvična, dále 
bowling, posilovna a squash. Co se týče Sokolovny, je potřeba průběžných investic. 
 
Přehled sportovních zařízení a míst pro sportování a pohybové aktivity ve městě 

- Masarykův kulturní dům - Sokolovna (TJ Sokol Židlochovice) 
- Orlovna (TJ Orel Židlochovice) 
- Fotbalový stadion (Fotbalový klub Židlochovice) 
- Tělocvičny ZŠ Židlochovice 
- Otevřené sportoviště ZŠ Židlochovice 
- Skate rampa 
- Víceúčelové hřiště na sídlišti 
- Ostatní hřiště – gymnázium, Robertova vila, „Na Starci“ 

 
Dětská hřiště jsou v obci celkem 3 – sídliště Družba, zahrada Robertovy vily, u fotbalového hřiště. 
 
Nástroje města k podpoře sportovních aktivit 

- Financování a provozování sportovních zařízení v majetku města: fotbalový stadion, tělocvičny 
a otevřená sportoviště skol, víceúčelové hřiště na sídlišti a u Robertovy vily, malé sportovní plácky. 

- Propagace sportovních akcí formou celoročního kulturního kalendáře, plakátů s měsíčním 
programem sportovních akcí, zveřejňováním na internetových stránkách města, zveřejňováním 
měsíčních programů ve zpravodaji města, aktuálním přehledem akcí ve vysílání regionální 
kabelové televize. 

- Veřejná podpora zájmových a společenských organizací prostřednictvím finančních příspěvků 
z rozpočtu města. 

- Sponzoring je důležitou součástí financování sportu ve městě, a to jak formou finanční tak věcnou. 
Většinou oslovují sponzory samotní pořadatelé akcí, pouze u velkých akcí je prostředníkem město. 

 
V Tab. 20 jsou uvedeny pravidelné sportovní akce, které pořádají organizace uvedené v Tab. 17 (viz výše). 
Na jejich organizaci se podílí i Komise sportu města Židlochovice. 
 
Tab. 20 Pravidelné sportovní akce konané v Židlochovicích 

Akce a aktivity pořadatel 

Průběžné soutěže: badminton, košíková TJ Sokol Židlochovice 

Běh zdraví Sdružení Židlochovice 

Otevření a ukončení sezóny na cyklostezce Brno – Vídeň DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň 

Turnaje v bowlingu, squashi, cvičení Orel 



Tenisový turnaj 
TJ Sokol a Město Židlochovice 
společně s partnerským městem 
Gbely 

Copa de Židle (turnaj v malé kopané) a další akce Fotbalový klub 

Výšlap na Výhon (předsilvestrovský) Klub turistů 

Judo Orel 

Zdroj: webové stránky organizací, Strategie města Židlochovice 
 
Výsledky dotazníkového šetření mezi představiteli volnočasových organizací v regionu (převzato ze 
Strategie meziobecní spolupráce v ORP Židlochovice pro oblast rodinné politiky) 
 

V průběhu července, srpna a září 2014 probíhalo výběrové dotazníkové šetření týkající se volnočasových 
aktivit, při kterém byly zjištěny tyto skutečnosti: 
 

- Nejvíce jsou aktivity volnočasových sdružení směrovány na předškolní děti, dále potom na děti do 10 let 
(mladší školní věk). Věková skupina 11-15 let byla zastoupena již méně, málo organizací cílilo na mládež 
od 15 let. Otázkou je, zda je to způsobeno tím, že mládež nemá o aktivity zájem a sdružení tedy 
nepřizpůsobují aktivity pro tuto věkovou skupinu, nebo zda poptávka mládeže po volnočasových 
aktivitách se nesetkává s nabídkou (tedy že tato věková skupina by měla o nějaké volnočasové aktivity 
zájem, ale organizace a sdružení neví, o jaký typ aktivit, proto nedokážou adekvátně reagovat na 
poptávku). 

- Jako nejčastější problém byl uveden nedostatek aktivních členů nebo jejich velká vytíženost. To souvisí 
jednak s poptávkou po aktivitách konkrétních sdružení a organizací a jednak se skutečností, že ve většině 
případů organizátoři a členové sdružení akce a aktivity dělají dobrovolně ve svém volném čase a bez 
nároku na významnější finanční ohodnocení. Podpora dobrovolnictví by tedy byla na místě. Objevily se i 
problémy s financemi, prostorami, nezájmem o aktivity organizace nebo naopak vysoká poptávka, ale 
nebyly uváděny ani zdaleka v takovém rozsahu jako nedostatek aktivních členů. 

- Finance získávají organizace a sdružení většinou od obcí a některé využívají nebo v minulosti využívaly 
různé dotační tituly (Jihomoravský kraj, Fotbalový svaz apod.). Část financí plyne i z členských příspěvků 
a jiných zdrojů, např. vstupného na akce, pronájmů sportovišť a prostor ve vlastnictví organizace apod. 

- Dotazovaná sdružení by uvítala pomoc s propagací svých akcí a aktivit a dále potom informační servis 
týkající se grantů, projektů a podobně. Některé organizace by uvítaly i ekonomické a právní poradenství 
a pomoc s administrací dotací a projektů. Diskusní fórum by využily organizace a sdružení při plánování 
akcí a aktivit tak, aby se nepřekrývaly. 
 

Veřejný prostor 
 
Bezbariérovost 
 
Vybavenost veřejného prostoru města Židlochovice lze hodnotit jako přiměřenou, nechybí základní 
mobiliář, osvětlení atd. Problematická místa jsou osvětlena stejně jako některé přechody pro chodce. Pro 
vyšší bezpečnost pěších jsou v současné době budovány dopravu zklidňující prvky (ostrůvky), město 
průběžně investuje do bezbariérových chodníků a nájezdů pro osoby s omezenou možností pohybu a 
orientace v prostoru. 
 



Veřejné budovy: 
Budova Radnice na Masarykově ul. 100 není bezbariérová, městský úřad na Nádražní 750 je bezbariérový. 
Odbor sociálních věcí na Náměstí Míru 152 se nachází v přízemí budovy a je částečně bezbariérový. 
Základní škola je bezbariérová, mateřská škola na sídlišti také, její pobočka na Brněnské ulici rovněž, 
poliklinika a Dům s pečovatelskou službou také. Úřad práce bezbariérový není, je pouze vybaven 
nájezdovou rampou do mezipatra. Služebna Městské policie bezbariérová není. 
 
Co se týče zeleně, je občanům k dispozici Zámecký park, dále parčík u zvonice, jižní část katastru města je 
vhodná pro vycházky (vede sem stezka) stejně jako přírodní park Výhon, který poskytuje zelené zázemí 
celému městu i okolním obcím (značené turistické stezky, naučná stezka, odpočinková místa jak pro pěší, 
tak pro cyklisty). 
 
Město má v úmyslu vybudovat odpočinkové místo pro cyklisty na cyklostezce Brno – Vídeň, dále se 
operuje s návrhem na oživení nábřeží řeky Svratky (promenáda). Na sídlišti Družba se plánuje vybudování 
venkovní posilovny (III. - IV. etapa). 
 
Dopravní obslužnost 
 
Hromadná osobní doprava je v současnosti zajišťována v rámci Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje (zaveden 1. 9. 2006), dopravci jsou vybíráni na základě výběrového řízení. 
V současnosti to jsou: ADOSA a.s. Rosice, Tourbus a.s. Brno, BORS Břeclav a.s. a VYDOS BUS a.s. Vyškov. 
Četnost této dopravy je vyhovující ve všední dny přes den. Autobusová doprava navazuje na železniční 
s přestupem v Hrušovanech u Brna a v Rajhradě, avšak spoje na noční vlaky chybí. 
 
Autobusové linky IDS procházející Židlochovicemi: 

- č. 151 Hrušovany – Židlochovice – Měnín – Sokolnice – Kobylnice – Šlapanice – Brno Líšeň 
- č. 154 Židlochovice – (Hrušovany) – Dolní Kounice – Ivančice 
- č. 514 Židlochovice – Blučina – Rajhrad – Modřice 
- č. 505 Židlochovice – Rajhrad – Modřice – Brno, ÚAN 
- č. 520 Židlochovice – Žabčice – Přísnotice 
- č. 521 Hrušovany – Židlochovice – Nosislav – Hustopeče 
- č. 522 Hrušovany – Židlochovice – Nosislav – Šitbořice – Hustopeče 
- č. 523 Židlochovice – Hrušovany – Medlov – Pohořelice  

 
Spoje 151, 154 a 514 však jezdí pouze v pracovních dnech. 
 
Linky zajíždí na autobusové nádraží, jež se nachází většinou mimo tyto trasy a je rovněž poněkud obtížněji 
dostupné z centra města (za silnicí II/425 a řekou). Současně se však v této části města nacházejí školy 
a městský úřad, jež jsou rovněž cílem řady cest. Zastávka je pouze na nábřeží u lávky. Chybí zastávka v 
dostupnosti sídliště. 
 
Stávající autobusové nádraží je nedostatečně vybavené, chybí temperovaná čekárna, WC a bezbariérové 
nástupiště. Přínosem je světelný informační terminál s aktuální nabídkou odjezdů autobusů. V čekací době 
školní mládež nekontrolovatelně pobíhá po ploše. 
 
Bezbariérové vozy se na výše uvedených linkách vyskytují ojediněle. 
 



Cyklistická a pěší doprava 
 
V celé oblasti a okolí Židlochovicka má cyklistická doprava poměrně značný význam, a to jak z hlediska 
každodenní, tak rekreační dopravy. Katastrálním územím města vede nadregionální cyklistická trasa Brno 
– Vídeň ulicí Masarykovou, náměstím a dále již po samostatné stezce podél řeky přes lávku. Ulicí 
Masarykovou je nevyhovující průjezd. Atraktivní se jeví cyklistická trasa podél Litavy ve směru Blučina. 
Další cyklistická stezka vede ulicí Komenského do Nosislavi, další ulicí Brněnskou do Vojkovic a dále do 
Ivančic. Z ulice Tyršova je spojení cyklotrasou do Hrušovan u Brna. 
 
Pěší doprava probíhá po chodnících podél stávajících komunikací, příp. přímo po těchto komunikacích 
společně s motorovou dopravou. Významnější samostatná pěší trasa vede podél Svratky od mostu jižním 
směrem (souběh s cyklistickou stezkou) přes lávku přes řeku Svratku ve vazbě na sportovní areál. Chybí 
zejména chodníky na konci ul. Komenského. 
 
Bezpečnost, prevence kriminality 
 
Ve městě je situována služebna Policie ČR. Dále bezpečnost zajišťuje Městská policie Židlochovice, zřízená 
obecně závaznou vyhláškou města Židlochovice. Přispívá k ochraně osob a majetku svou preventivní 
formou. Hlavní náplní činnosti městské policie je kontrola a dodržování obecně závazných vyhlášek, 
dopravní činnost na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, dohlíží nad dodržováním pravidel 
občanského soužití, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a zabezpečuje místní záležitosti veřejného 
pořádku. 
 
Městská policie Židlochovice na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává svou činnost i v dalších obcích: 
Žabčice, Vojkovice, Blučina, Moutnice, Kobylnice, Sokolnice, v budoucnosti se uvažuje o rozšíření 
působnosti pro některé obce v severní části SO ORP Židlochovice (Rajhrad a okolí). 
 
Současný stav činní 7 strážníků, z toho 1 strážník jako okrskář pro Sokolnice. 
Městská policie Židlochovice spolupracuje zejména s ostatními orgány obce (odbor dopravy, živnostenský 
úřad, sociální odbor), ale i s PČR, zvláště s OO PČR Židlochovice a s HZS Židlochovice.  
 
Městská policie využívá technické zařízení – pult centrální ochrany PCO umožňující napojení 
elektronického zabezpečení objektů na městskou policii. Jsou to objekty města a obcí, kde městská policie 
vykonává službu, a to zejména budovy škol, mateřských školek, knihovny a obecní úřady, napojeny jsou i 
objekty soukromé i podnikatelské sféry. Je to tedy další posilnění na poli bezpečnosti a ochrany majetku. 
Je zde využívána i aplikace pro napojení a využívání kamerového systému. 
 
Na školách probíhají akce týkající se prevence kriminality, ZŠ i Gymnázium mají zpracované minimální 
preventivní plány a spolupracují s neziskovými organizacemi na přípravě preventivních aktivit. 
 

Institucionální a koncepční zajištění rodinné politiky v městě Židlochovice 
 
V rámci městského úřadu Židlochovice není pozice koordinátora rodinné politiky oficiálně ustanovena 
(žádný pracovník úřadu nemá koordinaci rodinné politiky explicitně specifikovanou ve své pracovní 
náplni). Do konce září 2015 byla pozice koordinátora rodinné politiky neoficiálně vykonávána 
koordinátorem meziobecní spolupráce v rámci Projektu meziobecní spolupráce, v souvislosti s ukončením 
projektu se pozice pravděpodobně přesune do Oddělení projektové přípravy a dotací. Významná je však 



spolupráce s pracovní skupinou pro komunitní plánování sociálních služeb (zejména s koordinátorkou pro 
KPSS) a sociálním odborem MěÚ Židlochovice. 
 
Rodinná politika (respektive prorodinná opatření) je zakotvena v několika strategických dokumentech: 
 
Strategie SO ORP Židlochovice v oblasti rodinné politiky a akční plán na období 2016 – 2017 (výstup 
Projektu meziobecní spolupráce): součástí dokumentu je návrh opatření, který zahrnuje pozici 
koordinátora pro celý region (ten by poskytoval metodickou pomoc obcím např. při tvorbě koncepcí, při 
zajištění rodinné politiky, obcím a volnočasovým organizacím by pomáhal s hledáním finančních zdrojů, 
propagací akcí apod.). 
 
Komunitní plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice pro období 2016 – 2019: zde se rodinná politika a 
příbuzné aktivity částečně objevují v rámci priority III – Aktivity zaměřené na osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, priority IV – Dobrovolnictví a v rámci priority V – Podpora informovanosti veřejnosti o 
sociálních službách a jiných aktivitách v sociální oblasti. 
 
Podrobná specifikace opatření z KPSS, která se dotýkají rodinné politiky (priorita III – Aktivity zaměřené 
na osoby ohrožené sociálním vyloučením): 
 

- Opatření III.d - Volný čas dětí a mládeže ohrožených sociálním vyloučením 
o Zmapování priorit cílové skupiny ohledně volnočasových a jiných aktivit 
o Podpora vzniku volnočasového centra ve spolupráci s ostatními obcemi ORP Židlochovice 

- Opatření III.e - Pro-rodinná opatření 
o Koncepční řešení rodinné politiky v obcích (zpracování koncepcí rodinné politiky, 

metodická pomoc obcím) 
o Podpora mateřských a rodinných center, podpora dalších organizací, které se věnují 

volnočasovým aktivitám jakožto prevenci před sociálním vyloučením 
 

Strategický plán rozvoje města Židlochovice na období 2015 až 2025: v rámci Oblasti rozvoje č. VI - 
Bydlení, sociální a zdravotní péče, podpora rodin, podoblasti VI.2 – Sociální služby je vymezeno obecné 
opatření VI.2.5 - Prorodinná politika (podpora rodin, slaďování rodinného a pracovního života, 
volnočasové aktivity pro všechny skupiny obyvatel, včetně mládeže 13-18 let, seniorů atd.) 
 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko: v rámci priority 1: Zabezpečení 
kvalitních veřejných služeb a jejich dostupnosti je vymezen Specifický cíl 1.5: Prorodinná politika a 
následující dílčí opatření: 

- Opatření 1.5.1: vytváření prostředí přátelského rodině: podpora prorodinných opatření obcí a 
dalších aktérů prorodinné politiky na místní úrovni, zlepšení komunikace mezi rodinami a aktéry 
prorodinné politiky, informovanost rodin, vzdělání, osvěta, propagace prorodinné politiky 
obecně. 

- Opatření 1.5.2: podpora zařízení pro děti předškolního věku (včetně dětí do tří let) a mladšího 
školního věku: dostatečná kapacita MŠ, školních družin a klubů, případně jeslí, podpora hlídání 
těchto dětí a péče o ně v mateřských a rodinných centrech a podobných organizacích. 

- Opatření 1.5.3: prevence sociálně patologických jevů ve společnosti: drogová závislost, domácí 
násilí, bezpečnost seniorů, nízkoprahová zařízení apod.  

 
Dále jsou příbuzné aktivity uvedeny v rámci Priority 1 - Zabezpečení kvalitních veřejných služeb a jejich 
dostupnosti (zejména oblast školství a vzdělávání), Priority 2 - Zvýšení informovanosti a angažovanosti 



obyvatel regionu (aktivizace místních, dobrovolnictví), Priority 4 - Zabezpečení volnočasové a turistické 
infrastruktury a podmínek pro volný čas (jak zázemí, tak samotné aktivity) a Priority 7 - Zachování 
historického a kulturního dědictví a posílení místního partnerství a identity (spolupráce, identita, vazby 
k regionu). 
 

Komunikace s rodinami, monitorování jejich potřeb 
 
V rámci zpracování Strategického plánu rozvoje města Židlochovice (rok 2014) proběhlo dotazníkové 
šetření, pro účely Koncepce rodinné politiky byly důležité zejména následující oblasti: 
 
Životní a pracovní možnosti pro mladou generaci ve městě 
 
Jaké jsou podle vašeho názoru v obci životní a pracovní možnosti pro mladou generaci? 

V Židlochovicích je možnost… lepší než v 
okolí 

asi jako v 
okolí 

horší než v 
okolí 

nevím 

získat byt 10,53 % 47,68 % 12,07 % 29,72 % 

získat zde vzdělání a kvalifikaci 32,51 % 37,46 % 12,69 % 17,34 % 

najít si zde dobré zaměstnání 5,59 % 34,16 % 37,27 % 22,98 % 

uplatnit své vzdělání a kvalifikaci 4,64 % 31,58 % 38,08 % 25,70 % 

začít podnikat 4,95 % 38,70 % 20,74 % 35,60 % 

trávit zde volný čas 30,65 % 46,44 % 11,15 % 11,76 % 

 
Jako významné možnosti pro mladé byly uvedeny „získat zde vzdělání a kvalifikaci“ a „trávit zde volný čas.“ 
Naopak jako horší byla hodnocena možnost najít si zde zaměstnání, začít podnikat a uplatnit zde své 
vzdělání a kvalifikaci. Tyto výsledky jsou však ovlivněny pravděpodobně blízkostí Brna, kam mladá 
generace za prací dojíždí, proto jsou podmínky pro získání zaměstnání uváděny jako horší.  
 
Trávení volného času 
 
Jaká zařízení určená ke sportovním a oddechovým aktivitám v Židlochovicích jsou nedostatečná nebo 
chybí? 

možnost koupání 134 

propojení, bezpečnost cyklostezek 73 

volně přístupná víceúčelová hřiště 79 

dětská hřiště 47 

veřejná prostranství pro setkávání 64 

rybník, vodní plochy 87 

venkovní sportoviště pro organizované sporty 46 

lesopark 47 

klubovna, zázemí pro spolkovou činnost 47 

pěší a běžecké trasy 40 

naučná stezka, značené turistické trasy 20 

prostor pro netradiční sporty 18 

jiné 84 

nic nechybí 28 

bez odpovědi 31 

 



Možnost koupání byla označena v nejvíce případech, co se týče zařízení pro sportovní a rekreační aktivity, 
s tím částečně i souvisí uvedená absence rybníku nebo vodní plochy. Mezi „jiné“ byly uvedeny např. kino, 
venkovní posilovna, muzeum města/regionu nebo kluziště, sportovní hala atd. 
 
Které z následujících aktivit by měly být v Židlochovicích více podporovány? 

zájmová a spolková činnost 81 

nezisková a charitativní činnost 36 

promítání kina 101 

koncerty 103 

divadelní představení 66 

výstavy, besedy 28 

taneční zábavy, diskotéky 92 

kurzy a kroužky pro děti 62 

mimoškolní vzdělávání dospělých 79 

nic nechybí 24 

bez odpovědi 37 

jiné 20 

 
Nejvíc podporovány by podle občanů měly být koncerty, dále promítání kina, taneční zábavy a zájmová a 
spolková činnost. Téměř čtvrtina dotazovaných by uvítala mimoškolní vzdělávání dospělých. Jako „jiné“ 
byly uvedeny např. podpora tradičních trhů, aktivity pro seniory nebo akce na podporu soudržnosti (např. 
zahradní slavnosti apod.). 
 
Doprava a veřejný prostor 
 
 Jaké jsou největší problémy dopravy ve městě? 

chybějící parkovací místa 168 

špatná průjezdnost městem 109 

stav komunikací 128 

bezpečnost silničního provozu 84 

nedodržování rychlosti v obci 121 

nevhodné parkování 79 

jiné 32 

nejsou problémy 14 

bez odpovědi 17 

 
Nejčastěji byla uváděna chybějící parkovací místa a stav komunikací. Problémem automobilové dopravy 
je i nedodržování rychlosti v obci a špatná průjezdnost městem. 
 
Jaké jsou největší problémy pro pěší? 

automobilová doprava se rozšiřuje na úkor chodníků a zeleně 74 

nedostatek přechodů pro chodce 72 

nebezpečí pro chodce 96 

jiné 22 

kvalita, případně údržba chodníků 95 

nejsou problémy 61 

bez odpovědi 27 



 
Nejvážnější problém pro chodce představuje nebezpečí ze strany husté automobilové dopravy, jejího 
rozšíření na úkor chodníků a zeleně, dále potom kvalita a údržba chodníků. Cyklisté jako největší problém 
vnímají nepropojenost cyklotras v rámci města. 
 
Bezpečnost 
 
Jaké jsou největší problémy z hlediska bezpečnosti? 

vysoká kriminalita ve společnosti obecně 97 

nevhodné chování mladistvých 103 

častý výskyt problémových osob 87 

obavy o majetek 76 

špatné pouliční osvětlení 64 

obavy z nezvaných návštěvníků (podomní prodejci apod.) 70 

cítím se bezpečně 55 

bez odpovědi 35 

jiné 23 

 
Dotazovaní nejčastěji uváděli nevhodné chování mladistvých a vysokou míru kriminality obecně. Téměř 
30 % dosáhl i výskyt problémových osob. V otevřené otázce „jiné“ – volně pobíhající psi, bary a herny, 
noční podniky. Jako nebezpečná místa ve městě byla uváděna následující: křižovatka u mostu a u radnice, 
okolí heren, nočních podniků, zámecký park, okolí Penny, autobusové nádraží, Náměstí Míru v noci. 
 
V souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních služeb byly monitorovány vybraných skupin 
obyvatelstva. V následujících odrážkách jsou shrnuty některé potřeby seniorů, které vyplynuly z šetření: 

- Cítí se být dostatečně informováni o sociálních službách v regionu (dávají přednost informacím 
ve zpravodaji a tištěným materiálům) 

- Uvítali by denní stacionář pro seniory a prostor pro setkávání seniorů 
- Výpomoc dobrovolníků je také poptávaná: doprovod k lékaři, na nákup, společenské aktivity atd. 

 
Dále proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky a studenty ve věku přibližně od 11 let na ZŠ Židlochovice a 
Gymnáziu, které se týkalo zejména volnočasových aktivit. Šetření proběhlo formou vyplňování on-line 
dotazníků. Následující text stručně prezentuje nejdůležitější zištění; podrobnejší výsledky jsou k dispozici 
ve studii „Volnočasové aktivity dětí a mládeže v obcích Židlochovice, Hrušovany u brna a Vojkovice“. 
 

- Na otázky měla odpovídat mládež sama bez spolupráce s rodiči či učiteli. Z celkového počtu 649 
žáků a žákyň (z toho 424 ZŠ a 225 Gymnázium) na online dotazníky odpovědělo 320 žáků a žákyň, 
tedy 49,3 %. 

- Negativní postoj vůči kroužkům a ostatním volnočasovým aktivitám mají spíše dotázaní chlapci 
než dívky. 

- Jako nejčastější způsoby trávení volného času byly uvedeny následující činnosti: 
o Setkávání se s přáteli 
o Sport aktivně 
o Hraní počítačových her 
o Kultura pasivně 
o Četba 
o Surfování na internetu 



o Další (méně četné odpovědi): kultura aktivně, sport pasivně 
- Preference mládeže ohledně trávení volného času (jakým kroužkům by dala mládež přednost): 

o Posilovna 
o Filmový, fotografický kroužek 
o PC kroužek 
o Vzdělávací kurzy 
o Legální graffiti stěny 

- Mládež se domnívá, že v jejím okolí je spíše dostatečná nabídka volnočasových aktivit, ochotna je 
dojíždět do 20 minut, v některých případech i dále 

- Více jak 50 % respondentů by se rádo podílelo na vzniku takového prostoru, který by nabízel 
volnočasové aktivity 

- Bylo zjištěno, že část mládeže by se ráda věnovala dobrovolnictví (48 % na ZŠ, 52 % na Gymnáziu) 
zejména v oblasti výpomoci při kulturních a sportovních akcích, dále při péči o zvířata, případně 
by byli ochotni spolupracovat při hlídání dětí nebo pomáhat seniorům, někteří respondenti zatrhli 
i možnost „doučování mladších dětí“ 

- Jedna z otázek zjišťovala povědomí mládeže o existenci NZDM VATA Židlochovice, převážná část 
na ZŠ odpověděla, že ví, o co se jedná (68 %), na Gymnáziu je povědomí nižší (pouze 26 %). 

 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat následující: 
 

- Bylo by vhodné mládež více informovat o aktuálně dostupných volnočasových aktivitách v okolí 
města Židlochovice, protože se v dotaznících často objevovaly požadavky na kroužky a jiné 
aktivity, které může mládež navštěvovat již nyní; je možné, že o této nabídce pouze neví. Nabízí 
se však i vysvětlení (např. v souvislosti s hudebními a sportovními kroužky a aktivitami), že 
kapacitně tyto kroužky nedostačují nebo jsou zaměřené jen na děti/mládež, které se chtějí dané 
aktivitě věnovat opravdu důkladně a ne jenom jako svému koníčku. 

- Volnočasové aktivity (nové i „nedostatkové“) by mohly být rozvíjeny a nabízeny v nově vznikajícím 
volnočasovém centru pro děti a mládež, respektive v komunitním vícegeneračním centru. 

- V souvislosti s dobrovolnictvím by bylo vhodné se této problematice věnovat dále a koordinovat 
poptávku (která v regionu existuje - viz např. Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP 
Židlochovice pro období 2016 – 2019) a nabídku. 

- NZDM VATA by mohlo provést informační kampaň mezi místní mládeží vzhledem k tomu, že 
značné procento mládeže o jeho existenci pravděpodobně neví. 

 
V souvislosti s lepším plánováním prorodinných aktivit by měla podobná šetření probíhat i nadále (lze 
využít např. Židlochovický zpravodaj k distribuci dotazníků, dotazování přímo na akcích pro rodiny apod.). 
 

  



SWOT analýza 
 
SWOT analýza představuje jednoduchý nástroj, jak shrnout a vyhodnotit silné a slabé stránky v určité 
oblasti, dále zahrnuje příležitosti a hrozby pro danou oblast. SWOT analýza pro rodinnou politiku ve městě 
Židlochovice vyplynula z analýzy a diskuzí s aktéry v oblasti rodinné politiky, dále byly brány v úvahu i 
výsledky analýzy a informace zjištěné dotazníkovým šetřením v průběhu zpracování Strategie rodinné 
politiky pro SO ORP Židlochovice (léto 2014); výsledky viz výše.  
 

Silné stránky Slabé stránky 

Příznivá demografická struktura – relativně 
vysoké přírůstky obyvatelstva 
Fungující služby péče o děti ve městě 
Pestré spektrum volnočasových organizací a 
jejich aktivit 
Podpora města spolkům (finanční, organizační) 
Aktivní skupiny obyvatelstva usilující o zavedení 
nových forem péče o děti 
Městské kulturní středisko a Regionální 
informační centrum propaguje aktivity místních 
sdružení a organizací 
Mimoškolní aktivity – ZŠ, knihovna 
Fungující Family Point 
Existence mateřského centra ve městě 

Stárnutí populace 
Nedostačující kapacita MŠ 
V budoucnu možná nedostačující kapacita školní 
družiny 
Nedostatečná nabídka volnočasových aktivit pro 
mládež 
Vytíženost spolků a organizací 

Příležitosti Hrozby 

Alternativní formy péče o děti (zřízení lesní 
školky – částečné řešení kapacity MŠ) 
Podpora sladění rodinného a pracovního života 
(informovanost zaměstnavatelů, vzdělávání 
rodičů a zvyšování jejich uplatnitelnosti na trhu 
práce) 
Zakotvení pozice „koordinátor rodinné politiky“ 
(pomoc s dotacemi spolkům, koordinace aktivit, 
spolupráce v oblasti bezpečnosti a sociálních 
služeb) 
Rozvoj dobrovolnictví 

Nedostatek financí na podporu volnočasových 
organizací 
Neaktivita spolků a jiných organizací spojená 
s nedostatkem času, motivace a financí 
Nezájem mládeže o nabízené aktivity 

 
 
  



NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

Vize 
 
Židlochovice v roce 2021 jsou městem přátelským rodině, protože: 

- usilují o vytvoření příjemného prostředí pro život všech členů rodiny, věnují pozornost jejich 
potřebám, průběžně je informují a komunikují s nimi 

- podporují prorodinná opatření prostřednictvím podpory spolků, škol, volnočasových sdružení a 
aktivních skupin občanů 

- efektivně řeší problematiku bezpečného pohybu a prostoru v rámci svého území 
- v regionu plní koordinační funkci v oblasti rodinné politiky a příbuzných aktivit, poskytují 

metodickou pomoc obcím a organizacím, které se zabývají prorodinnými opatřeními 
 

Priority a strategické cíle 
 

- Informovanost obyvatel a reflexe potřeb všech členů rodiny → cíl 1 
- Kvalitní služby pro rodiny → cíl 2 
- Prostor města přátelský rodině → cíl 3 
- Koordinační úloha města v regionu → cíl 4 

 
1. Informovanost obyvatel o prorodinné politice, zjišťování potřeb všech členů rodiny 

a. Propagace myšlenek rodinné politiky (indikátor: počet setkání, diskuzí, kulatých stolů, 
článků na webu, ve zpravodaji) 

b. Zjišťování potřeb rodin a specifických skupin obyvatelstva (indikátor: počet realizovaných 
šetření) 

c. Služby pro rodiny v tísni (indikátor: počet dílčích opatření na podporu rodin v tísni) 
d. Vzdělávací aktivity (indikátor: počet aktivit a školení – kurzů; počet účastníků těchto 

aktivit) 
 

2. Podpora služeb pro rodiny 
a. Zvyšování kvality místního předškolního a základního školství prostřednictvím podpory 

mimoškolních a nadstandardních aktivit (indikátor: počet a rozrůznění těchto aktivit) 
b. Podpora volnočasových organizací a dalších subjektů věnujících se prorodinným aktivitám 

(indikátor: počet podpořených subjektů/projektů/dílčích aktivit) 
c. Alternativní formy péče o děti (indikátor: počet dílčích aktivit týkajících se alternativních 

forem péče o dítě) 
d. Sportování pro všechny (indikátor: objem finančních prostředků) 
e. Podpora mezigeneračních aktivit (indikátor: počet dílčích aktivit v této oblasti) 

 
3. Bezpečný a příjemný prostor obce pro všechny 

a. Zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi (indikátor: objem finančních prostředků) 
b. Zajištění bezpečného pohybu po obci pro všechny věkové skupiny (indikátor: objem 

finančních prostředků) 
c. Přívětivý prostor města (indikátor: objem finančních prostředků) 
d. Akce týkající se prevence kriminality (indikátor: počet realizovaných akcí) 

 



4. Koordinace prorodinných aktivit v regionu 
a. Pozice koordinátora pro rodinnou politiku v rámci SO ORP Židlochovice (indikátor: 

existující pozice koordinátora RP) 
b. Pokračující podpora RTIC (indikátor: počet obcí finančně podporující fungování RTIC) 

 

Opatření 
 

1. Informovanost obyvatel o prorodinné politice, zjišťování potřeb všech členů rodiny 
 

a. Propagace myšlenek rodinné politiky, průběžná informovanost veřejnosti, informace o 
aktivitách a možnostech týkající se sladění pracovního a osobního života, propagace 
flexibilních forem práce 

i. Průběžná informovanost veřejnosti (články na webu obce a ve zpravodaji týkající 
se rodinné politiky, prorodinných opatření, sladění rodinného a pracovního 
života) 

ii. Setkávání aktérů rodinné politiky (pořádání kulatých stolů, diskuzí – zástupci 
obce, škol, volnočasových organizací, podnikatelů, veřejnosti atd.) 

iii. Informovanost o možnostech alternativních forem péče o děti (ve spolupráci 
s MAS, vzdělávání chův atd.) 

 
b. Zjišťování potřeb rodin a specifických skupin obyvatelstva 

i. Průběžné monitorování potřeb rodin – prostřednictvím dotazníkového šetření 
ii. Průběžné monitorování potřeb seniorů – prostřednictvím dotazníkového šetření 

iii. Průběžné monitorování potřeb mládeže – prostřednictvím dotazníkového šetření 
 

c. Služby pro rodiny v tísni 
i. Finanční a dluhové poradenství (poradenství při oddlužení, prevence finančních 

problémů v rodině, přednášky jako pro rodiny, tak pro seniory, ochrana 
spotřebitelů) 

ii. Informovanost o sociálních a příbuzných službách v regionu (součinnost 
s koordinátorem pro KPSS pro ORP Židlochovice a se sociálním odborem MěÚ 
Židlochovice, podpora komunitního plánování sociálních služeb a jeho 
provázanosti s rodinnou politikou, volně dostupné informační materiály na 
městském úřadě) 

 
d. Vzdělávací aktivity 

i. Školení/kurzy pro rodiče na rodičovské dovolené, ve spolupráci s MAS 
Podbrněnsko (témata: návrat na trh práce, sebeprezentace, účetnictví atd.) 

ii. Semináře pro firmy a instituce, ve spolupráci s MAS Podbrněnsko (sladění 
rodinného a pracovního života, flexibilní formy práce, podpora částečných úvazků 
atd.) 

 
2. Podpora služeb pro rodiny 
 

a. Zvyšování kvality místního předškolního a základního školství prostřednictvím podpory 
mimoškolních a nadstandardních aktivit 

i. Podpora mimoškolních aktivit (kroužky, kurzy) 



ii. Odborní pracovníci ve školství (školní psycholog, výchovný a kariérní poradce) – 
hledání zdrojů financování 

iii. Úzká spolupráce rodičů, škol a aktérů rodinné politiky 
iv. Preventivní akce – kriminalita, dopravní bezpečnost, výchova ke zdraví (ve 

spolupráci s městem, Městskou policií, neziskovými organizacemi apod.) 
 

b. Podpora volnočasových organizací, spolků a jedinců, kteří se věnují prorodinným 
aktivitám 

i. Každoroční dotace města spolkům, které se věnují prorodinným opatřením 
ii. Hledání alternativních finančních zdrojů pro spolky – ve spolupráci 

s koordinátorem RP pro ORP (investice do vybavení a příspěvky na samotné akce) 
iii. Propagace prorodinných aktivit, které pořádají organizace (na webových 

stránkách obce, ve zpravodaji, dále ve spolupráci s koordinátorem RP pro celé 
ORP Židlochovice a RTIC Židlochovice) 

iv. Podpora vzniku volnočasového centra pro mládež/komunitního centra (ve 
spolupráci s Charitou Rajhrad) 

v. Podpora akcí v knihovně 
 

c. Alternativní formy péče o děti 
i. Dobrovolnictví, sousedská výpomoc (metodická podpora koordinátora RP, 

vzdělávání ve spolupráci s MAS Podbrněnsko, zapojení starší generace, 
provázanost s aktivitami pro seniory) 

ii. Podpora činnosti MC Robátko 
iii. Podpora činnosti Lesní školky Výhonek 
iv. Podpora příměstských táborů (pomoc s organizačním zajištěním, hledáním zdrojů 

financí – ve spolupráci s koordinátorem RP a MAS Podbrněnsko) 
 

d. Sportování pro všechny 
i. Údržba, obnova a úpravy sportovišť 

ii. Venkovní posilovna 
iii. Podpora konkrétních sportovních akcí a aktivit 

 
e. Podpora mezigeneračních aktivit 

i. Aktivizace seniorů a jejich zapojení do života ve městě (přednášky, kurzy, 
trénování paměti, dílny, dobrovolnictví) 

ii. Mezigenerační soužití (výlety pro prarodiče a vnuky, další aktivity) 
 

3. Bezpečný a příjemný prostor obce pro všechny 
 

a. Zázemí pro rodiče s nejmenšími dětmi 
i. Zachování provozu Family Pointu, případné rozšíření služeb 

ii. Údržba a obnova dětských hřišť, herních prvků atd. 
 

b. Zajištění bezpečného pohybu po obci pro všechny věkové skupiny 
i. Bezbariérovost chodníků 

ii. Dopravní bezpečnost (dopravní značení, dopravu zklidňující prvky, zvýšení 
bezpečnosti zejména na silnici II/425, osvětlení přechodů) 

iii. Podpora cyklodopravy (propojení cyklostezek vedoucích přes město) 



 
c. Přívětivý prostor 

i. Údržba veřejných prostranství a zeleně, údržba vycházkových míst v okolí obce 
ii. Nové možnosti pro vycházky (promenáda podél Svratky)  

 
d. Akce týkající se prevence kriminality 

i. Koncepční řešení prevence kriminality (jak město, tak celé území ORP 
Židlochovice – zpracování koncepce prevence kriminality) 

ii. Kurzy, diskuze pro veřejnost (ve spolupráci s koordinátorem RP pro ORP, 
Městskou policií, PČR, případně s MAS Podbrněnsko) – finanční gramotnost, 
bezpečnost, ochrana spotřebitelů, první pomoc, krizové situace, prevence 
kriminality (souvislost s výše zmíněnými opatřeními) 

iii. Dopravní výchova na školách (mobilní dopravní hřiště, souvislost s výše 
uvedenými opatřeními) 

 
4. Koordinace prorodinných aktivit v regionu 
 

a. Pozice koordinátora pro rodinnou politiku v rámci správního obvodu ORP Židlochovice 
i. Zřízení a udržení pozice koordinátora 

ii. Stanovení náplně práce a kompetencí (metodická podpora obcím, hledání 
finančních zdrojů, koncepční řešení rodinné politiky ve městě a v regionu, 
koordinace dobrovolnictví, spolupráce při prevenci kriminality apod.) 

 
b. Pokračující podpora RTIC (Regionální turistické a informační centrum) 

i. Zachování finanční podpory ze strany obcí (DSO Region Židlochovicko a další 
obce) 

ii. Zajištění větší provázanosti (vzájemné komunikace) volnočasových organizací a 
RTIC – možnost využití podpory propagace ze strany NNO (webové stránky apod.) 

 

  



IMPLEMENTAČNÍ ČÁST 
 
Koncepce rodinné politiky města Židlochovice (respektive její dílčí cíle a opatření) je naplňována akčním 
plánem, kde jsou konkretizovány projekty a dílčí aktivity včetně jejich harmonogramu a finanční 
náročnosti (náklady, možné zdroje financování). Akční plán bude zpracován na období 2016 až 2017, poté 
bude vyhodnocen koordinátorem rodinné politiky a zpracován na další období. 
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