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Úvodní část:
Naše město, jako řada dalších malých měst, se potýká s mnoha problémy a k jejich řešení se 
často nedaří přistupovat plánovitě, s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj. Vedení města 
Židlochovice proto přistoupilo k vypracování  projektu Strategie rozvoje města. Snahou bylo 
navrhnout  takový  postup  tvorby  strategie,  který  by  aktivoval  co  nejširší  zapojení  místní 
veřejnosti i zájmových skupin do procesu, proto také bylo upuštěno od možnosti zpracování 
strategie dodavatelsky odbornou firmou a byl schválen postup tzv. komunitního plánování 
podle metodiky pro Místní agendy 21.
Rada  města  Židlochovice  dne  15.2.2005  pověřila  tajemníka  úřadu  sestavením  pracovní 
skupiny a schválila členy řídící skupiny.
V úvodní  etapě  bylo  připraveno  dotazníkové  šetření  (říjen  2005),  které  umožnilo  všem 
občanům Židlochovic vyjádřit své názory na život ve městě. Výsledky dotazníkového šetření 
včetně vize rozvoje města byly představeny veřejnosti na veřejném setkání s občany, které 
se uskutečnilo dne 14.11.2005. Po celou I.  etapu probíhala informační  kampaň (městský 
Zpravodaj, letáky, vývěsky ve městě, spolupráce se školami – zejména Gymnáziem a MŠ- 
vysílání kabelové TV, hlášení rozhlasu),o procesu a o možnostech občanů se do plánování 
rozvoje města zapojit (veřejná setkání, práce v tematicky zaměřených skupinách, kontaktní 
místa na MěÚ i prostřednictvím internetových stránek města.)
V následující etapě byly stanoveny klíčové oblasti rozvoje města a začaly pracovat tematicky 
zaměřené pracovní skupiny s významným aktivním zapojením řady občanů. Byly provedeny 
analýzy klíčových oblastí s výstupem formou SWOT analýzy, kde na základě popisu výchozího 
stavu  a  na  základě  výsledků  dotazníkového  šetření,  výsledků  šetření  podnikatelského 
prostředí byly stanoveny přednosti i  slabiny Židlochovic a očekávané příležitosti  i  ohrožení 
jejich budoucího rozvoje.
V návaznosti na SWOT analýzu byla navržena opatření v dlouhodobém časovém horizontu – 
do  roku  2015  a  byla  představena  spoluobčanům  a  všem  zúčastněným  subjektům  na 
veřejném setkání dne 26.4. 2006. Poté byla připravena k nahlédnutí a připomínkování na 
veřejně oznámených pracovištích MěÚ a na webových stránkách města a to do 9. 6.2006. Po 
zapracování připomínek a kompletaci byla předložena Radě města dne 29.9.2006.

Na zpracování Strategie rozvoje města se podíleli:

Tematicky zaměřené skupiny:
I. Tématická skupina – Kultura, sport, péče o památky, cestovní ruch:
Cvrk Miroslav, Helma Vlastimil, Jakubcová Barbora, Motlíčková Gabriela, Stiborová Eva, Petr 
Válek, Jan Válek, Košar Milan, Kratochvíl  Josef, Hanzlíková Hana, Vašíčková Květa, Vavřík 
Karel.

II.  Tématická  skupina  –  Péče  o  občany,  školství,  zdravotnictví,  soc.  péče, 
bezpečnost:
Lenka Brázdová,  Barbora Jakubcová,  Hana Kratochvílová,  Jiří  Kubeš,  Gabriela  Motlíčková, 
Petr Svoboda, Tycová Iva, Válková Eva, Vavřík Karel.

III.  Tématická skupina – Životní  prostředí,  infrastruktura,  doprava  a dopravní 
bezpečnost:
František  Dobeš,  Martin  Dratva,  Pavel  Forejtek,  Milan  Komenda,  Zdeňka  Koutná,  Jakub 
Kratochvíl, Pavel Musil.

IV. Tématická oblast – Hospodářský rozvoj:
Bibiana Janebová, Jana Richterová, Hana Schönwalderová, Jan Vitula.
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Řídící  skupina: Mgr.  Miroslav  Cvrk,  František  Dobeš,  ing.  Pavel  Forejtek  CSc.,  Vlastimil 
Helma, ing.Petr Chocholáč, ing. Oldřich Kahoun, ing. Milan Košar, JUDr. Hana Kratochvílová, 
ing. Dr. Karel  Kraus , RNDr. Jiří  Kubeš, Jaroslav M. Pařík ,  Milan Řežábek, Petr Svoboda, 
František Švaříček, ing. Jan Vitula.

Pracovní skupina: Lenka Brázdová, Mirostlav Cvrk, Martin Dratva, Bibiana Janebová, Milan 
Komenda, Zdenka Koutná, Jana Richterová, Hana Schönwalderová, Eva Stiborová, Iva Tycová 
, Eva Válková, Jiří Pavlus.

Videopropagace: Radovan Motlíček

Přehled datových a informačních zdrojů:
Územní plán města Židlochovice
Strategie rozvoje Židlochovického regionu
Projekt krajinného plánu Cezava 
Údaje z Úřadu práce a Českého statistického úřadu
Seznam významných krajinných prvků , OŹP MěÚ Židlochovice
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Seznam použitých zkratek:
BC biocentrum
CR cestovní ruch
ČD České dráhy
ČOV Čistírna odpadních vod
ČR Česká republika
ČSAD Česká autobusová doprava
ČZS Český zahrádkářský svaz
ČSÚ Český statistický úřad
DPS Dům s pečovatelskou službo
DSO Dobrovolný svazek obcí
EU Evropská unie
FK Fotbalový klub
HD Hromadná doprava
CHO Chráněná oblast
CHKP Chráněný krajinný prvek
CHÚ Chráněné území
IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
IMP OHK Informační místo pro podnikatele okresní hospodářské komory
Jmk, JMK Jihomoravský kraj
LBC Lokální biocentrum
LBK Lokální biokoridor
MěÚ Městský úřad
MK Ministerstvo kultury 
NNO Nestátní nezisková organizace
NTL Nízkotlak
NUTS (La Nomenclatur des Unités Territoriales Statistiques) územní statistické 

jednotky používané EU
o.p.s obecně prospěšná společnost
OŽP odbor životního prostředí
PD projektová dokumentace
PP přírodní park
RBK regionální biokoridor
RRAJM Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SF EU Strukturální fondy Evropské unie
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP Státní fond životního prostředí
SK Sportovní klub
SLDB Sčítání lidu, domů a bytů
STL středotlak
SR státní rozpočet
TIC Turistické informační středisko
ÚP územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚSES územní systém ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZS zdravotní středisko
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola
ŽP životní prostředí
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Část I: Profil města

I.1: Vnější kontext města Židlochovice 
Město  Židlochovice  leží  jižně  od  moravské metropole  Brna  v oblasti  představující  vstupní 
bránu do naší republiky od jihu a jihovýchodu, je napojeno na významné dopravní tahy a 
snadno dostupné zejména ze sousedních států – Slovenska, Rakouska, Maďarska. 
Z hlediska  správního  uspořádání  leží  v Jihomoravském kraji  a  je  součástí  administrativně 
správní jednotky NUTS II Jihovýchod. 

Město  je  svoji  polohou,  systémem  veřejné  dopravní  obslužnosti,  zdravotnických  služeb, 
existencí kvalitního osmiletého gymnázia a dalších škol, pracovišť některých státních institucí 
a  především současným statutem ORP,  administrativním a  vzdělávacím centrem regionu. 
Zároveň je významnou součástí  dobrovolných svazků a sdružení obcí,  především sdružení 
obcí Region Židlochovicko, Region Cezava a Cyklistická stezka Brno – Vídeň.

I.2: Popis města 
I.2.1: Historický vývoj města

Osídlení  Židlochovic  je  prastaré,  jak  dokazují  četné  archeologické  nálezy  z pravěku.  Je 
pravděpodobné,  že  první  lidé  se  sem dostali  po  tzv.  jantarové stezce.  Ta  byla  důležitou 
obchodní cestou mezi Jadranem a Baltem. Asi v 9. stol. se zde usadili Slované, takže dnešní 
území města se vyvíjelo na místě staroslovanské osady.
První písemná zmínka o Židlochovicích se datuje k roku 1237, kdy se Židlochovice uvádějí na 
listině vydané českým králem Václavem I. pro kostel sv. Petra v Brně. Zdá se, že už v této 
době stávala v Židlochovicích na místě dnešního zámku vodní tvrz, která chránila procházející 
kupce i brod přes Svratku. 
Moravský markrabě  Jošt  udělil  roku 1379 židlochovickým vinohradníkům horenské právo. 
V té době byly svahy židlochovického Výhonu osázeny vinnou révou, která byla pro město 
zdrojem blahobytu. 
V 16. století se stávají Židlochovice majetkem Viléma z Pernštejna, který k panství připojuje 
18 okolních obcí se správním střediskem v Židlochovicích. Pro město je to doba poměrného 
blahobytu,  stavebního  rozvoje  i  rozkvétajícího  vinařství.  Prováděly  se  také  úpravy  toku 
Svratky. Mj. byla v roce 1559 Vratislavem z Pernštejna rozšířena radnice, což dokumentuje 
letopočet na sloupech podloubí i znak pernštejnského zubra na židlochovické radnici. Jsou 
také vybudovány radniční vinné sklepy. Za Viléma z Pernštejna a jeho dědiců se v městečku 
objevují příslušníci Jednoty bratrské a luteráni, aby tu pak nadlouho zdárně působili. Na konci 
zmíněného století se tu také usazují novokřtěnci. Roku 1591 začal v městečku působit jeden 
z nejvýznamnějších bratrských kněží Jiří Strejc, jeden z překladatelů Bible kralické.
Největšího rozmachu se Židlochovice dočkaly v době panství Žerotínů ve druhé polovině 16. 
století.  Fridrich z Žerotína,  známý vojevůdce a zemský hejtman přestavěl  tvrz na zámek. 
V městečku nastal  také rozvoj  řemesel  a obchodu.  Žerotínové byli  význačnou moravskou 
šlechtou,  nábožensky  i  národnostně  velmi  tolerantní.  Podporovali  postavení  bratrského 
kostelíku a podle přání Fridricha z Žerotína byla pod kostelíkem vybudována krypta, v níž byl 
nakonec spolu s dalšími členy rodiny pohřben.
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Na počátku 17. století patřily Židlochovice Adamu z Valdštejna. Jako katolík se obrátil proti 
nekatolíkům – novokřtěncům, luteránům i Jednotě bratrské. Třicetiletá válka, švédské vpády 
a obléhání městečka, požáry plenění, morová epidemie - to vše přineslo zkázu. Židlochovice 
byly v rozvalinách, vinice byly zničeny. 
V posledních letech 17. století zdědil Židlochovice po své tchyni hrabě Filip Ludvík Sinzendorf. 
Nastala  opět  doba  rozmachu,  která  se  plně  projevila  už  v prvních  letech  18.  století. 
Obyvatelstvo bylo třeba doplnit a tak se zde usazuje mnoho přistěhovalců. Městečko prožívá 
dobu významného vzestupu v souladu s hospodářskou činností vrchnosti. Sinzendorf dbá o 
ochranu chovu bažantů a koroptví, objevuje se také pěstování meruněk. Zámek je postaven 
do dnešní podoby, přes Svratku se staví kamenný most s dřevěnou mostovkou a je také je 
postaven  barokní  katolický  kostel  podle  plánů  známého  vídeňského  dvorního  architekta 
Johanna  Lucase  Hildebrandta.  Stavbu  kostela  financoval  nejvyšší  kancléř  vídeňského 
císařského dvora a majitel židlochovického panství hrabě Filip Ludvík Sinzendorf. To vše dává 
městečku dnešní podobu.
V polovině 18. století přecházejí Židlochovice do majetku Dietrichštejnů a pro městečko to 
znamená další  období  vzestupu.  Je provedena přestavba zámecké kaple,  která  je zvenčí 
ozdobena sochami Jana Sterna ze židlochovického pískovce. Jeho sochy zdobily také most 
přes  Svratku.  Ke  spokojenému  životu  obyvatel  městečka  přispěly  také  politicko-
administrativní  změny  iniciované  osvícenou  Marií  Terezií  a  Josefem  II.,  např.  zrušení 
nevolnictví, ale také soupis veškeré půdy podle obcí, podpora vzdělání, atp.
Začátek 19. století je poznamenán hospodářským úpadkem. Dietrichštejnové ruší zámecké 
skleníky,  dokonce  i  zámecký  park  je  zčásti  přeměněn  na  štěpnici  ovocných  stromů. 
Napoleonova vojska projíždějí krajem k bitvě u Slavkova. Roku 1819 František Dietrichštejn 
prodává židlochovické panství zeti císařovny Marie Terezie Albrechtovi. Tak získávají panství 
Habsburkové,  které  je  vlastní  až  do  roku  1918.  Habsburkové  provedli  pozdně  empírové 
úpravy zámku.
V roce 1836 pronajímají Habsburkové část svých pozemků vedle zámku k výstavbě cukrovaru 
Florentinu Robertovi. Cukrovar byl dokončen počátkem roku 1838 a proslul tím, že v roce 
1864 v něm bylo zavedeno jako první na světě difúzní vyluhování šťávy z řepy a v r. 1880 
měl první elektrické osvětlení v českých zemích. 
V roce 1873 byly Židlochovice rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšeny na město.
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Významnou událostí bylo založení tělocvičné jednoty Sokol v roce 1896.
Dvacáté století přineslo našemu státu i městu množství převratných událostí. V první světové 
válce  zahynulo  72  židlochovických  občanů  a  50  se  jich  vrátilo  jako  invalidé.  Vznikla 
samostatná Československá republika a židlochovický cukrovar i zámek se stává majetkem 
státu. Prezident T. G. Masaryk si zvolil židlochovický zámek jako svoje letní sídlo. 
Dochází  k rozšiřování  města  výstavbou rodinných domů v části  Žižkov a  v Nádražní  ulici. 
V roce 1925 je otevřena nově postavená Zemská odborná hospodářská škola. Je postavena 
chemická továrna Avion, která vyráběla automobilové oleje, vosky na řemeny, modřidla na 
prádlo, a v menším množství také parketové vosky.
Slibný vývoj  samostatného státu byl  násilně přerušen v roce 1938, kdy se mnichovským 
diktátem stávají  Židlochovice pohraničním městem a v březnu 1939 součásti  Protektorátu 
Čechy a Morava. Za odboj proti okupaci bylo popraveno 7 občanů. V roce 1945 bylo město 
obsazeno sovětskou armádou a tím skončila nacistická okupace. 
Poválečný vývoj byl poznamenán komunistickým převratem v roce 1948. Akční výbor převzal 
továrnu Avion. Byly zlikvidovány všechny podnikatelské aktivity, ve městě zůstali pouze dva 
soukromí živnostníci. Zcela se rozpadla infrastruktura služeb. Podobným způsobem bylo také 
zlikvidováno soukromé zemědělství a sadařství. 
V roce 1949 se stalo město sídlem okresního národního výboru, který byl zrušen v roce 1960. 
V roce 1964 byla  uvedena do provozu nová budova základní  školy  pro cca 800 žáků ze 
Židlochovic a deseti okolních obcí.
Slibný demokratický vývoj šedesátých let byl ukončen v roce 1968 sovětskou okupací. V roce 
1969 se začalo se stavbou sídliště za cenu zbourání rodinných domů poloviny Masarykovy 
ulice  a  postavení  panelových  domů.  Došlo  k nárůstu  obyvatelstva,  které  však  za 
zaměstnáním dojíždělo do Brna. 
Po roce 1989 došlo k realizaci akcí, které zásadním způsobem změnily charakter města. Byl 
dokončen nový most přes Svratku a v souvislosti  s výstavbou čistírny odpadních vod byla 
také  vybudována  lávka  pro  pěší  přes  Svratku  v oblasti  Havlíčkovy  ulice.  Bylo  nově 
zrekonstruováno náměstí včetně obnovy fasád na většině domů, přibylo množství obchodů a 
restauračních zařízení a v roce 1999 došlo k postavení ochranných protipovodňových hrázek 
za přispění z fondu Phare.
Ke kulturnímu rozvoji města přispělo také zřízení gymnázia v roce 1994. Je umístěno v bývalé 
budově  hospodářské  školy  a  Židlochovice  tak  plní  funkci  střediska  středního  školství 
v regionu.
Židlochovický zámek i nadále zůstává majetkem státu a jako takový je mj. využíván i pro 
státnické účely. Nejvýznamněji se do novodobé historie našeho státu zapsalo 9. listopadu 
1992 zde konané společné jednání vlád ČR a SR, na kterém došlo ke schválení významných 
smluv upravujících rozdělení Československa. 
Od 1. ledna 2003 byly Židlochovice pověřeny státní  správou v rozšířené působnosti  a ve 
svém správním  obvodu  mají  23  obcí.  K tomuto  účelu  byla  postavena  nová  trojpodlažní 
válcovitá budova městského úřadu vyprojektovaná architektem Jiřím Adamem. 
K oživení turistického ruchu a zvýšení povědomí o Židlochovicích přispěla cyklistická  stezka 
vedoucí  z Brna  přes  Židlochovice,  Pasohlávky  a  Nový  Přerov  k hraničnímu  přechodu 
Hevlín/Laa an der Thaya a odtud do Vídně, která zavede cykloturisty do nejmalebnějších 
koutů  jižní  Moravy.  Také  naučná  stezka  Krajinou  Výhonu,  zřízená  v roce  2002,  je 
vyhledávanou turistickou trasou.
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I.2.2: Obyvatelstvo

Počet obyvatel 
V Židlochovicích ke dni 31.12. 2005 žilo 3086 občanů. U počtu obyvatel již dlouhodobě 
převažuje klesající tendence, jak ukazuje následující tabulka:

Tabulka č. Vývoj počtu obyvatel Židlochovic v letech 1990 až 2005
Rok 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Počet
obyvatel 3316 3299 3206 3212 3197 3183 3138 3105 3132 3121 3101 3059 3063 3053 3081 3081
Bazický
Index (%) 100,0 99,5 96,7 96,9 96,4 96,0 94,6 93,6 94,5 94,1 93,5 92,2 92,4  92,1  92,9  92,9
Rětězový 
Index (%) --- 99,5 97,2 100,2 99,6 99,6 98,6 98,9 100,9 99,6 99,4 98,6 100,1  99,7 100,9 100,0

Zdroj MěÚ, Židlochovice, matrika

(Bazický index = počet obyvatel v jednotlivých letech se v % vztahuje k hodnotě prvního 
roku sledované řady, tedy k roku 1990; řetězový index = počet obyvatel v jednotlivých letech 
se v % vztahuje k hodnotě předchozího roku.)

Vývoj počtu obyvatel Židlochovic 

2900

3000

3100

3200

3300

3400

léta 1990 - 2005

Graf č. Vývoj počtu obyvatel Židlochovic v letech 1990 až 2005, zdroj MěÚ Židlochovice, matrika

Vývoj počtu obyvatel dokresluje zejména vztah mezi přirozeným přírůstkem (rozdíl počtu 
narozených a zemřelých) a migrací (rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých).

Tab. č.: Celkový přírůstek obyvatelstva v Židlochovicích

Celkový přírůstek obyvatelstva v Židlochovicích 

rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2003 2004 2005

Přirozený přírůstek - 18 - 14 + 6 + 2 - 13 - 8 - 21 - 20 + 3 - 20 + 3  - 3
Saldo migrace - 27 - 19 + 21 - 13 - 7 -34 + 25 + 10 + 25 + 10 + 25 + 3
Celkový přírůstek 
obyvatelstva - 45 - 33 + 27 - 11 - 20 - 42 + 4 - 10 + 28 - 10 + 28  0

Zdroj MěÚ Židlochovice, matrika

S klesajícím, případně stagnujícím trendem počtu obyvatel souvisí i stárnutí místní populace. 
Jak  dokládá  následující  tabulka,  průměrný  věk  obyvatelstva  v Židlochovicích  oproti  roku 
1991, kdy jeho hodnota byla 36,9 let , stoupl v roce 2001 na 40,2 let a dostává tak město 
mezi nejstarší obce Regionu Židlochovicko.
Tab. č.: Věkové skupiny obyvatel Židlochovic
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Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin 
Město: Židlochovice

 

1991 2001

obyvatelstvo celkem v tom obyvatelstvo 
celkem v tom

počet v % muži ženy počet v % muži ženy
Obyvatelstvo celkem 3 251 100,0 1 595 1 656 3 087 100,0 1 514 1 573
v tom ve věku:         
0 - 14 632 19,4 336 296 436 14,1 221 215
15 - 59 2 024 62,3 1 030 994 2 053 66,5 1 056 997
60 a více vč. nezj. věku 595 18,3 229 366 598 19,4 237 361

Průměrný věk 36,9 x 34,6 39 40,2 x 38,4 42,0

Zdroj SLDB 2001, ČSÚ Brno

Při  porovnání  věkové  struktury  obyvatelstva s hodnotami  v Regionu  Židlochovicko, 
Jihomoravském kraji a České republice, zjistíme, že město Židlochovice má nejmenší podíl 
dětské věkové skupiny na úkor starších věkových skupin. Tento trend „stárnutí  populace“ 
postupuje rychleji než u zbývajících porovnávaných celků.
Za  jeden  z významných  faktorů  tohoto  výraznějšího  „stárnutí“  místního  obyvatelstva  je 
možné považovat vliv zvyšování průměrného věku obyvatel panelového sídliště, které bylo 
vystavěno a obydleno cca před 45-ti lety zejména mladými rodinami. Viz tab.č. 

Tab. č.: Věková struktura obyvatelstva
Věková struktura obyvatelstva (v %)

Rok 1991 Rok 2001
Podíl obyvatel v letech Podíl obyvatel v letech

0 – 14 let 15 – 59 let 60 a více 0-14 let 15-59 let 60 a více
Město Židlochovice 19,4 62,3 18,3 14,1 66,5 19,4
Region Židlochovicko 20,8 60,6 18,5 16,5 65,2 18,3
Jihomoravský kraj 21,0 60,4 18,6 16,0 65,0 19,0
Česká republika 21,0 61,1 17,9 16,2 65,4 18,4
Zdroj ČSÚ

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 ( 1000 – 4999 obyvatel). Viz.následující tabulky.

Tab. č.: Nejvyšší ukončené vzdělání v rámci JMK 
Nejvyšší ukončené vzdělání 
Nejvyšší ukončené vzdělání Židlochovice Obce JMK

1000-4999 obyvatel
Jihomoravský kraj

Vysokoškolské 8,3 5,6 10,3
Střední s maturitou vč. vyššího 27,4 24,2 28,1
Zdroj SLDB 2001, ČSÚ Brno
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Tab.: Vzdělanostní struktura města Židlochovic
Obyvatelstvo Židlochovic ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity,

pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání 

 
Obyvatelstvo v tom Ekonomicky aktivní

celkem v % muži ženy
muži ženy

počet v % počet v %

Celkem 2 651 100,0 1 293 1 358 878 100,0 698 100,0
v tom nejvyšší ukončené vzdělání:         

základní, vč. neukončeného 620 23,4 218 402 74 8,4 84 12,0
vyučení bez maturity 606 22,9 369 237 263 30,0 139 19,9
střední odborné bez maturity 451 17,0 243 208 200 22,8 116 16,6
učební obor s maturitou 34 1,3 27 7 26 3,0 7 1,0
úplné střední všeobecné s mat. 162 6,1 50 112 29 3,3 71 10,2
úplné střední odborné s mat. 437 16,5 186 251 145 16,5 182 26,1
nástavbové studium 69 2,6 27 42 20 2,3 32 4,6
vyšší odborné 23 0,9 9 14 5 0,6 10 1,4
vysokoškolské 219 8,3 140 79 109 12,4 56 8,0

z toho bakalářské 8 0,3 6 2 3 0,3 - -
vědecká příprava 10 0,4 8 2 6 0,7 1 0,1
bez vzdělání 3 0,1 1 2 - - - -
nezjištěno 17 0,6 15 2 1 0,1 - -

Zdroj SLDB 2001, ČSÚ

Národnostní složení obyvatel Židlochovic je téměř homogenní, drtivá většina považuje 
češtinu za svůj mateřský jazyk a hlásí se k české nebo moravské národnosti.

Národnostní struktura obyvatel v roce 
Česká + moravská národnost Slovenská  národnost Jiná  Národnost *

Město Židlochovice 96,8 0,6 2,6
Region Židlochovicko 96,7 0,9 2,4
Jihomoravský kraj 95,7 1,4 2,9
Zdroj SLDB 2001
* Údaj zkreslen zahrnutím odpovědí bez uvedení národnosti.

I.2.3. Bydlení

Židlochovice mají  v současné době cca 600 bytů a 570 rodinných domů. Město samo je 
vlastníkem  113  nájemních  bytů  a  14  bytů  zvláštního  určení  (v  domě  s pečovatelskou 
službou). Odhadovaný počet volných bytových kapacit je cca 70. Ve všech případech se však 
jedná o soukromé domy, jejichž  obsazenost  město nemůže ovlivňovat.  Město eviduje 30 
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.
Současný stav zcela odpovídá celorepublikovému trendu. 
Město  plánuje  v nejbližší  době  výstavbu  rodinných  domů  v lokalitách  -  Líchy,  Avion,  Za 
hřbitovem,  kde  má  být  postaveno  celkem  73  rodinných  domů.  Rovněž  lokalita  Areálu 
cukrovaru se připravuje na stavbu 57 RD a 3 bytových domů s celkem 60 byty. Plánovaná je i 
dostavba Domu s pečovatelskou službou (II.etapa) – 11 bytů zvláštního určení.
I v případě realizace těchto záměrů bude mít město stále dostatek bytových kapacit k tomu, 
aby  mohlo  dojít  k uvolnění  trhu  s volnými  byty.  Existence  nedostatku  malometrážních 
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„levných“ bytů pro mladé rodiny, případně osaměle žijící  občany, případně forma dočasné 
ubytovny, by byla vhodným završením plánu rozvoje města v oblasti bytové politiky.

Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů
a vlastnictví, trvale obydlené byty podle techn. vybavení a velikosti

 
Trvale obydlené 

domy
počet v %

 
Trvale obydlené byty

počet v %

Veřejný vodovod 589 98,7 Vodovod v bytě 1 135 98,7
Přípojka na kanal. síť 404 67,7 Plyn zaveden do bytu 1 004 87,3

Plyn ze sítě 546 91,5
Teplá voda ze zdroje mimo 
budovu 194 16,9

Ústřední topení celkem 484 81,1 Způsob vytápění   
kotelna mimo dům 18 3,0 ústřední topení 920 80,0
kotelna v domě 466 78,1 etážové topení 121 10,5

   kamna 86 7,5
Počet všech bytů v domě   Energie použitá k vytápění1)   

1 - 2 517 86,6 uhlí 51 4,4
3 - 4 24 4,0 elektřina 31 2,7
5 - 9 35 5,9 plyn 880 76,5
10 - 19 20 3,4 Koupelna (sprch. kout) v bytě 1 112 96,7
20 - 49 1 0,2 Splachovací záchod v bytě 1 106 96,2
50 a více - - Byty s obytnou plochou v m2   

   do 19,9 61 5,3
Vlastník domu   20,0 - 39,9 368 32,0

fyzická osoba 510 85,4 40,0 - 49,9 236 20,5
obec, stát 20 3,4 50,0 - 59,9 150 13,0
stavební bytové 
družstvo 5 0,8 60,0 - 79,9 186 16,2
ostatní právnické osoby 31 5,2 80,0 - 99,9 75 6,5
kombinace vlastníků 29 4,9 100,0 a více 66 5,7

1) bez dálkového vytápění
Zdroj SLDB 2001 Město: Židlochovice

Trvale obydlené domy podle technického vybavení, počtu bytů a vlastnictví, trvale obydlené 
byty podle technického vybavení a 

 
Trvale obydlené domy

počet v %
 

Trvale obydlené byty

počet v %
Veřejný vodovod 589 98,7Vodovod v bytě 1 135 98,7
Přípojka na kanalizační síť 404 67,7Plyn zaveden do bytu 1 004 87,3

Plyn ze sítě 546 91,5
Teplá voda ze zdroje mimo 
budovu 194 16,9

Ústřední topení celkem 484 81,1Způsob vytápění   
kotelna mimo dům 18 3,0 ústřední topení 920 80,0
kotelna v domě 466 78,1 etážové topení 121 10,5

   kamna 86 7,5
Počet všech bytů v domě   Energie použitá k vytápění1)   

1 - 2 517 86,6 uhlí 51 4,4
3 - 4 24 4,0 elektřina 31 2,7
5 - 9 35 5,9 plyn 880 76,5
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10 - 19 20 3,4Koupelna (sprch. kout) v bytě 1 112 96,7
20 - 49 1 0,2Splachovací záchod v bytě 1 106 96,2
50 a více - -Byty s obytnou plochou v m2   

   do 19,9 61 5,3
Vlastník domu   20,0 - 39,9 368 32,0

fyzická osoba 510 85,4 40,0 - 49,9 236 20,5
obec, stát 20 3,4 50,0 - 59,9 150 13,0
stavební bytové družstvo 5 0,8 60,0 - 79,9 186 16,2
ostatní právnické osoby 31 5,2 80,0 - 99,9 75 6,5
kombinace vlastníků 29 4,9 100,0 a více 66 5,7

1) bez dálkového vytápění
Zdroj SLDB 2001 Město: Židlochovice

I.2.4: Organizace a působnost orgánu města a státní správy 

Město Židlochovice je samostatným územně správním sídlem a splňuje veškeré podmínky 
dané zákonem O obcích č.128/2000Sb., které stanovují základní funkce obcí. Z historického 
hlediska je již  od roku 1873 městem se sídlem městského úřadu.  Město je zřizovatelem 
základní a mateřské školy a organizačních složek: Sbor dobrovolných hasičů, Městská policie, 
Pečovatelská  služba,  Městská  knihovna  a  Regionální  turistické  informační  centrum. 
Samospráva města řídí záležitosti města prostřednictvím 15 členného zastupitelstva města a 
5 členné rady města.

Město Židlochovice je současně podle § 64 odstavce 1 zákona o obcích, zákona č.320/2002 
Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
a dle zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení 
obcí  s rozšířenou  působností  od  1.1.2003  administrativním  centrem  správního  území 
Židlochovice, města s rozšířenou působností přenesené pravomoci státu. Toto území zahrnuje 
celkem 24 obcí s počtem 27 800 obyvatel. I tato skutečnost má své historické tradice, neboť 
od  roku  1949  do  roku  1960  bylo  město  sídlem  okresního  národního  výboru.  Výkonnou 
institucí státní správy a samosprávy je Městský úřad Židlochovice se svými 9 odbory vedený 
tajemníkem úřadu. 
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Působnost  vybraných činností  MěÚ a  institucí  státní  správy  v Židlochovicích  ve správním 
území ORP dokládá následující tabulka:

Obec Matrika Úřad práce Stavební úřad Policie ČR Katastrální úřad
Blučina prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Bratčice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Holasice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Hrušovany Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Ledce prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Medlov Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Měnín prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Moutnice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Nesvačilka prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Nosislav Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Opatovice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Otmarov prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Popovice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Přísnotice Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Rajhrad prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Rajhradice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Sobotovice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Syrovice prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Těšany prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Unkovice Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Vojkovice Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Žabčice Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Žatčany prac.Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

Židlochovice Židlochovice prac.Židlochovice Židlochovice OO Židlochovice prac.Židlochovice

I.2.5: ÚPD, pozemkové úpravy

Pro katastr města Židlochovice je zpracován územní plán schválený v roce 1998, do současné 
doby byly schváleny 3 změny tohoto územního plánu a bylo zahájeno projednávání 4. změny 
ÚP. (Územní plán města Židlochovic je k nahlédnutí na MěÚ, na Odboru územního plánování 
a stavební úřad a taktéž na Odboru investic a místního hospodářství). 
Komplexní  pozemkové  úpravy  v katastru  Židlochovic  doposud  neproběhly.  V březnu  2006 
byly zahájeny jednoduché pozemkové úpravy v oblasti Výhonu.
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I.3: Zaměstnanost a trh práce

I.3.1:Charakteristika trhu práce:

Město Židlochovice je charakteristické výraznou vyjížďkou za prací. Z ekonomicky aktivních 
obyvatel vyjíždí do zaměstnání denně mimo obec plných 58% z nich (zdroj SLDB 2001), což 
vyplývá ze skutečnosti, že město je v zázemí velkého centra s dobrou dopravní obslužností a 
dostupností (srovnej – celorepublikový průměr dojížďky za prací činí 35,7% -zdroj Strategie 
rozvoje Židlochovického regionu, Saura). 
Možnost pracovního uplatnění ve městě je velmi nízká (nulový počet volných pracovních míst 
na 100 uchazečů o zaměstnání) , míra nezaměstnanosti  ve městě (8,06) lehce přesahuje 
průměrnou  míru  nezaměstnanosti  Regionu  Židlochovicko  (7,61)  (Zdroj  Strategie  rozvoje 
Židlochovického regionu, SAURA).
Podíl ekonomicky aktivních obyvatel k roku 2001 je 51,05% (v Regionu Židlochovicko činí 
49,6% , v ČR 51,4%).

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a odvětví ekonomické

Činnosti (SLDB2001)
Město: Židlochovice

 Celkem
v tom Struktura v %

muži ženy celkem muži ženy

Podíl žen
v odvětví

v %

Ekonomicky aktivní celkem 1 576 878 698 100,0 100,0 100,0 44,3
v tom odvětví ekonomické činnosti:        

zemědělství, lesnictví a rybolov 83 58 25 5,3 6,6 3,6 30,1
průmysl 430 262 168 27,3 29,8 24,1 39,1
stavebnictví 162 143 19 10,3 16,3 2,7 11,7
obchod, opravy motorových vozidel
a spotřebního zboží 204 88 116 12,9 10,0 16,6 56,9
pohostinství a ubytování 61 32 29 3,9 3,6 4,2 47,5
doprava, pošty a telekomunikace 115 87 28 7,3 9,9 4,0 24,3
peněžnictví a pojišťovnictví 33 11 22 2,1 1,3 3,2 66,7
činnosti v oblasti nemovitostí,služby pro 
podniky, výzkum 82 47 35 5,2 5,4 5,0 42,7
veřejná správa, obrana, povinné sociální 
zabezpečení 100 50 50 6,3 5,7 7,2 50,0
školství, zdravotnictví, veterinární a 
sociální činnosti 189 42 147 12,0 4,8 21,1 77,8
ostatní veřejné a osobní služby 70 34 36 4,4 3,9 5,2 51,4
nezjištěné odvětví 47 24 23 3,0 2,7 3,3 48,9

Ve městě je  nízká podnikatelská aktivita obyvatel, která může být způsobena jednak 
vysokým prům. stářím obyvatel (prům. stáří 40,2 roků činí Židlochovice jedním z nejstarších 
v regionu  – zdroj  Strategie  rozvoje  Židlochovického regionu,  Saura),  dále  také  z  důvodu 
obavy z vysoké konkurence blízkého Brna.
Výrazně  převažují  zaměstnavatelé  s menším  počtem  zaměstnanců  (nejvíce  do5-ti 
zaměstanců).
Největší zaměstnavatelé v oblasti průmyslu:
• Papírny Moudrý (výroba mucholapek) – 70 zaměstnanců
• Dřevomonta (výroba nábytku) – 50 zaměstnanců
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I.3.2: Nezaměstnanost 

Jak  vyplývá  z níže  uvedené  tabulky  i  grafické  přílohy  č.  1,  v Židlochovicích  je  míra 
nezaměstnanosti nízká, přestože je zde velice 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.

Míra nezaměstanosti 
Město Židlochovice Brno-venkov JMK ČR

Období

Počet 
uchazečů
o zam. 
celkem

EAO )*
Míra 

nezaměstnanosti
(%)

Míra 
nezaměstnanosti

(%)

Míra 
nezaměstnanosti

(%)

Míra 
nezaměstnanosti

(%)

Leden 2005 123 1576 7,80 7,40  11,10  9,80
Červnec 2005 106 1576 6,70 6,80  9,90  8,80
Leden 2006 103 1576 6,50 6,90  10,50  9,10
Březen 2006 111 1576 7,08 6,50  10,00  8,70
Zdroj Úřad práce Brno – venkov
)* Ekonomicky aktivní obyvatelé - údaj ze SLDB 2001

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti je nízká, (viz. grafická příloha č. 2) hodnota za správní 
území Židlochovic je druhá nejnižší v JMK- 32%.

Grafické přílohy :
1. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 1.1.2005
2. Dlouhodobá nezaměstnanost v Jihomoravském kraji k 1.1.2005
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Příloha č. 1
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I.4: Hospodářství

I.4.1: Zemědělská výroba

Na území katastru Židlochovic je zemědělská výroba představována především pěstováním 
meruněk a vinné révy (svahy kopce Výhonu).
Hospodaří zde převážně drobní pěstitelé, z větších subjektů: ZD VOJKOVICE Holasice, AGRO 
VOJKOVICE, CEZAVA Blučina.
Problémovým se stává hospodaření na Výhoně – zejména klučení sadů a vinohradů. 
Živočišná výroba – chov kuřat a bažantů je soustředěn ve dvou areálech na jihu města.

I.4.2: Průmyslová výroba a skladování

Průmyslové výrobní činnosti jsou v současné době převážně soustředěny v průmyslové zóně 
na jihu města na pravém břehu Svratky a dále se soustřeďují drobné výrobní činnosti na 
levém břehu Svratky při státní silnici.
Významná je výroba chemická a výroba nábytku.

Další rozvoj ploch pro lehkou výrobu, skladování či služby : 
• kalová pole (rozvojová plocha 4,5 ha)
• areál  bývalého  cukrovaru  –  studie  na  sanaci  území  o  rozloze  2,4  ha  –využití  jako 

polyfunkční centrum – obchod, služby, kultura, bydlení)

I.4.3: Drobné podnikání , služby

Významně se podílejí na vytváření pracovních míst, avšak v souvislosti s možnostmi rozvoje 
místního cestovního ruchu a jeho služeb zde lze spatřovat nevyužitý potenciál. 

1.5. Doprava a infrastruktura
1.5.1.Doprava – výchozí stav

Přepravní vztahy
Město  Židlochovice  svými  dopravními  vazbami  výrazně  spáduje  k  městu  Brnu.  Současně 
vytváří především pro veřejnou hromadnou dopravu osob z přilehlých obcí přestupní bod při 
cestách do Brna a částečně i stanici koncovou pro některé aktivity (úřady, cesta za prací, 
lékaři, do škol apod.). Z hlediska druhů doprav je v Židlochovicích téměř výhradně doprava 
silniční . 
Železniční doprava
Západně od města prochází železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno - Břeclav 
s železniční stanicí Hrušovany u Brna ve vzdálenosti cca 3 km od města. 
Do Židlochovic je vedena železniční trať zakončená koncovým nádražím, jež v současnosti 
vzhledem k nízké rentabilitě není provozována veřejnou osobní dopravou. Technický stav této 
trati  neumožňuje  obnovení  osobní  dopravy  bez  rekonstrukce  svršku.  Rovněž  vlečka  v 
současnosti není provozována.
V  rámci  zavádění  integrované  dopravy  v  jihomoravském  kraji,  je  připravována  možnost 
umístění  koncového  nádraží  pro  osobní  dopravu  v  Židlochovicích  ,  včetně  návaznosti  na 
autobusovou dopravu.
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Automobilová doprava
Automobilová doprava je dominantní v přepravních vztazích.
Širší vztahy
Území je z hlediska širších vazeb sítí státních silnic napojeno na rychlostní komunikaci R 52 
Brno - Pohořelice – Mikulov - státní hranice. Původní komunikace I/52 zůstala zachována ve 
stávající  trase a je  přeřazena na silnici  III/42510 Rajhrad -  Pohořelice.  Tato  silnice  tvoří 
důležitou dopravní  tepnu pro obsluhu území.  Od Židlochovic  je  území  na Brno napojeno 
silnicí II/425, která končí napojením na R 52 v křižovatce A 214. Jiné optimální spojení do 
Brna  mimo rychlostní  komunikaci  neexistuje.  Další  důležitou  dopravní  vazbou  je  vztah  k 
dálnici D2 Brno – Břeclav – státní hranice - ve východním směru. Toto spojení na dálniční 
křižovatku Blučina zajišťuje v současnosti silnice II/416 Slavkov – Židlochovice – Pohořelice s 
nevyhovujícím  průtahem obcí  Blučina.  Ve  výhledu  se  předpokládá  realizace  „Jihozápadní 
tangenty“ R 52 - D 2 (dlouhodobý výhled), na niž bude silnice II/425 připojena jižně od 
Vojkovic. Tyto stavby v zásadě neovlivní dopravní vztahy v území.
Výhledově se předpokládá přeložení komunikace III/41619 Židlochovice – Hrušovany u Brna 
– Ledce (obchvat obce Hrušovany). Tato komunikace by měla být v katastru obce Hrušovany 
převedena do nové polohy (severní obchvat obce) s propojením na stávající  průmyslovou 
komunikaci a dále by měla pokračovat v těsné blízkosti II. ochranného pásma vodního zdroje 
Vojkovice a novým mostem přes řeku Svratku.  Předpokládá se její  výsledné zapojení  do 
dnešní křižovatky A 21 komunikací II/425 a II/416. Současně by na tuto komunikaci měla být 
napojena nová komunikace, která by měla vzniknout přeložením silnice II/416 (obchvat obce 
Blučina). Pro odlehčení  dopravní  situace v křižovatce A 22 komunikací  II/425 a II/416 je 
uvažováno s přeložkou II/416 a to v prostoru nově vybudovaného nadjezdu nad tratí  ČD 
v k.ú.  Žabčice,  dále podél  železniční  trati  s napojením na průmyslovou komunikaci  v k.ú. 
Hrušovany a dále jak je popsáno výše. Celý takto popsaný dopravní systém je nutno chápat 
jako dlouhodobý výhled. 

Silniční síť
Katastrálním  územím  města  Židlochovice  procházejí  tyto  státní  silnice  (mimo  místních 
komunikací):
II/425 Rajhrad - Břeclav - Bratislava
II/416 Slavkov - Židlochovice - Pohořelice
III/41619 Židlochovice - Hrušovany u Brna - Ledce
Jako dominantní ve městě se jeví dopravní zátěž křižovatky A 22 silnic II/425, II/416 a místní 
komunikace ve středu města.
Trasa  silnice  II/425  v  průtahu  městem  podél  řeky  poskytuje  poměrně  vysoký  komfort 
automobilové dopravě. Jako problematická se jeví křižovatka A 22 – propojení dvou silnic 
druhé  třídy  a  jediným propojením dvou  částí  města,  kde  dochází  ke  kolizi  pěšího  tahu 
(zámek,  autobusové  nádraží,  školy,  kulturní  zařízení  MěÚ  x  centrum,  náměstí,  obytná  a 
obchodní  část)  s dopravou.Snížení  nebezpečí  pro  chodce  bylo  částečně  dosaženo 
vybudováním ochranných ostrůvků uprostřed silnice u přechodu. Tato křižovatka není řízena 
semafory, takže v době dopravní špičky zde dochází k zácpě a kolizím jak na komunikacích 
druhé třídy,  tak i  ve vztahu výjezdu z náměstí.  Povrch těchto komunikací  není  v dobrém 
stavu. Na komunikaci II/425 je připravováno provedení rekonstrukce. 
Za závadu lze rovněž považovat průběh silnice II/416 v úseku podél bývalého nádraží ČD, 
kde  směrové  oblouky  mají  nevyhovující  poloměry  (často  nepřehledné)  a  chybí  souběžné 
chodníky pro pěší a řádné odvodnění vozovky. Křižovatka se silnicí III/41619 u autobusového 
nádraží má rovněž nevhodný (nepřehledný) tvar, její úprava souvisí s celkovou rekonstrukcí 
předprostoru zámku a nádraží.
Z hlediska bezpečnosti provozu je provoz na silnicích městem problematický i z toho důvodu, 
že na silnicích nejsou téměř žádné zklidňující  prvky (vjezdové brány, hustší  síť přechodů 
s ochrannými  ostrůvky,  zúžení  jízdních  pruhů)  a  tím  je  umožněna  vyšší  jízdní  rychlost 
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zejména na komunikaci  II/425.  Připravovaná rekonstrukce vozovky  počítá  s vybudováním 
zklidňovacích prvků.

Místní komunikace - vozovky
Místní  komunikace  mimo  průtahy  státních  silnic  jsou  tvořeny  především  obslužnými 
komunikacemi funkční tř. 2 a 3.
Nově bylo rekonstruováno centrální náměstí, jež se svou především obchodní funkcí řadí do 
funkční třídy obslužných komunikací C 1 - městská třída. Velký problém je , že komunikace 
na náměstí přenáší dopravu do větší části Židlochovic a již nelze v současnosti uspokojivě 
omezit,  tím je  původně  uvažovaná  funkce  náměstí  omezena.  Vhodným řešením by  byla 
výstavba přípojné komunikace mimo náměstí, zejména jižním směrem . 
Časté jsou závady v prostorovém uspořádání místních komunikací ve staré zástavbě,spočívají 
především  v  malé  šířce  uličního  prostoru,  jež  neumožňuje  bezkolizní  obousměrný 
motoristický  provoz  se  samostatnými  dostatečnými  pěšími  pruhy,  a  v  nedostatečných 
rozhledech na křižovatkách. Nemalým problémem je taktéž spád vozovek ( a tím i  sklon 
křižovatek) , které jsou na úpatí kopce Výhon.
Ulice  Jiráskova,  Bezručova,  Dvořákova,  Žižkova  a  větší  část  ulice  kpt.  Rubena  má  buď 
nedostatečné nebo úplně chybějící odvodnění. Problém s odvodněním vozovek je patrný ve 
velké části města, často je problém způsoben zavezením původních příkopů.
Velkým problémem je  kvalita  povrchů místních  komunikací,  jež  tvoří  převážně  nekvalitní 
živičné kryty, případně kamenné dlažby . Časté jsou i vozovky bez jakéhokoliv podloží ( ulice 
Havlíčkova, většina vozovek na Žižkově).
Snad jediná bezproblémová komunikace je nově vybudovaná Brněnská ulice ( část je obytná 
zóna ) a konec ulice kpt. Rubena.
Nově jsou vybudovány komunikace v areálu bývalého cukrovaru , v části pro bydlení jako 
obytná zóna. Zde zatím nejsou komunikace v přední části dobudovány.

Doprava v klidu
Význam klidové  dopravy  především v  centrech  měst  v  poslední  době  silně  roste  vlivem 
nárůstu stupně automobilizace. Tato situace je velice aktuální rovněž v Židlochovicích.
Odstavné plochy a garáže ve městě :
•garážový dvůr u sídliště na soutoku Svratky a Litavy u ulice Masarykovy
•garážový dvůr při ulici Brněnské, garáže u býv. mlýna
•garážový dvůr u cihelny
•řadové garáže při ukončení ulice Legionářské
•garážový dvůr při ulici Komenského
•parkoviště na sídlišti a při ulici Masarykově
•parkoviště u Pošty a při ulici Brněnské
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•parkoviště v ulici Komenského ( vedle kostela , pod kostelem)
•parkovací plochy na náměstí 
•parkovací plochy v ulici „ Za Bankou“
•parkovací plochy vedle Radnice na ul. Masarykova
•parkovací plochy na ul Legionářská
•parkovací plochy v ul. Nádražní před a v bývalém cukrovaru
•parkovací plochy za budovou MěÚ na ul. Nádražní
•parkovací plochy na Strejcově Sboře
Na náměstí se zlepšila situace s možností parkování po zřízení placeného stání.
Parkovacích míst je zejména v okolí náměstí a významných ( hodně navštěvovaných) budov 
a na sídlišti stále velký nedostatek.

Hromadná doprava osob
Hromadná osobní doprava je v současnosti zajišťována autobusovou dopravou provozovanou 
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.

Přehled linek
Tourbus, a.s.Brno:
• 720160 Brno- Židlochovice – Šitbořice
• 720 165 Brno – Židlochovice – Šitbořice - Boleradice
• 729  151  Brno  Líšeň  –  Šlapanice  –Kobylnice  –  Sokolnice  –  Měnín  –  Židlochovice- 

Hrušovany u Brna 
• 727 520 Židlochovice – Žabičce - Přisnotice

ADOSA Rosice:
• 727 151  Brno  Líšeň  –  Šlapanice  –Kobylnice  –  Sokolnice  –  Měnín  –  Židlochovice- 

Hrušovany u Brna 
• 728 520 Židlochovice – Žabičce – Přisnotice
• 729 154 Ivančice – Dolní Kounice – Židlochovice 
• 729 520 Židlochovice - Žabičce - Přisnotice
• 730 430 Hrušovany u Brna – Židlochovice – Šitbořice – Horní Bojanovice 
• 730 450 Židlochovice – Pohořelice – Troskotovice – Trnové Pole
• 730 500 Přisnotice – Židlochovice - Brno

BORS a.s. Břeclav:
• 740200 Břeclav – Brno – Praha
• 740 410 Hustopeče - Brno

VYDOS BUS Vyškov:
• 729 514 Modřice – Rajhrad – Blučina - Židlochovice

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 nevzhledné, jsou zde 2 čekárničky a staré lavičky a žádné jiné 
zařízení.
V čekací době školní mládež nekontrolovatelně pobíhá po ploše.
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Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK)
1.9.2006  byl  zaveden  do  města  IDS  J,k  v tangenciálním směru,  spojujících  Židlochovice 
zejména s dalšími obcemi regionu:.
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. 520 Židlochovice – Žabčice - Přisnotice 
Spoj 151,154 a 514 však jezdí pouze v pracovních dnech .
Autobusové spojení ve směru Brno a Hustopeče není prozatím do IDS zapojeno.

Cyklistická 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 Nosislavy.
Pěší doprava
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 v ulici Nádražní a na konci ul. Komenského, propojení Židlochovic na 
stezku do Hrušovan ul. Tyršova.
Vliv dopravy na životní prostředí
Dopravní zátěže na státních silnicích dosahují hodnot, jež mohou negativně ovlivnit hladiny 
hluku v  obytné zástavbě podél  komunikací.  Většina  obytných budov je  však  umístěna v 
dostatečné vzdálenosti od těchto zdrojů hluku.

1.5.2. Infrastruktura - výchozí stav

Vodní hospodářství
Zásobení vodou
Obec je pitnou vodou zásobena ze skupinového vodovodu na k.ú. Vojkovice. Prameniště je 
částečně  na  katastru  všech  tří  obcí  a  ve  výkresech  jsou  vyznačena  pásma  hygienické 
ochrany. 
Vydatnost zdroje je 30 l/sec a voda je jímána z několika studní do sběrné studny a čerpána 
do vodojemů nad Židlochovicemi samostatným výtlačným řadem DN 200. Kvalita vody je 
dobrá, ale obtížně udržitelná . 
Výtlačný řád je převážně ve špatném stavu ( časté poruchy ). Zásobovací vodovodní řad je 
postupně rekonstruován.
Na veřejný vodovod je napojeno téměř všechno obyvatelstvo a všechny výrobní podniky ve 
městě. Kapacita zdroje je zatím dostatečná. 
Tlakové poměry jsou vyhovující. Vodojem 400 + 650 m3  je na kótě hladiny 255,0 m n.m., 
maximální  hydrostatický  tlak  je  0,7  MPa.  Kóta  hydrodynamického  tlaku  je  od  250,0  u 
vodojemu po 242,0 m n.m na okrajích zástavby.
V současnosti je navrženo napojení na Vírský oblastní vodovod přivaděčem s napojením na 
stávající výtlak na rohu ul. Tyršova a Lidická , t.j.počítá se s využitím stávajících vodojemů a 
rozvodů. 
Vodovod je v majetku svazku Vodovody a kanalizace Židlochovicko.
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Užitková  voda  v  Židlochovicích  rozvedena  není,  avšak  obnovují  se  soukromé  studny  s 
ohledem na zdražení pitné vody. 
Vodní toky
Stávající stav 
Vodními toky v katastru Židlochovic jsou řeka Svratka (část povodí 4-15-03-125 pravý břeh, 
část povodí 4-15-03-114 levý břeh) a říčka Litava (Cezava - část povodí 4-15-03-113 ), které 
jsou ve správě Povodí Morava, a.s. Brno. Občasná vodoteč (svodnice Farský potok) na levém 
břehu je ve správě státního podniku Lesy České republiky.
Q100  pro Svratku v Židlochovicích je 400 m3/s , přičemž pod mostem proteče max. 297 m3.. 
Zbývajících  103  m3  se  bude  přelívat  přes  komunikaci  na  ul.  Brněnská  u  koupaliště  do 
inundace.
Levý břeh Svratky a tok Litavy má ochranu na Q100,  avšak při tomto stavu je nutná zabránit 
nátoku ze strany Farského potoka a Litavy u garáží na sídlišti. .
Pravý  břeh Svratky  je  mimo cca  100  m úseku u  ČOV chráněn na  Q100  protipovodňovou 
ochranou , postavenou v roce 1999 (rekonstrukce hrází od ĆOV po most, betonová zeď od 
mostu po garáže a dále hráz). 
Protipovodňová ochrana chrání pomocí hrázek dále pravobřežní zástavbu Židlochovic -území 
Žižkova  ,protože  je  ponechán  nátok  do  území  inundace  v  prostoru  koupaliště.  Z těchto 
důvodů jsou chráněny hrázkami i odběrná místa pitné vody vodního zdroje Vojkovice. 
Podrobně je stav a nebezpečná místa rozpracován v Povodňovém plánu města Židlochovice. 
Svodnice Farský potok slouží jen k odvádění vod z extravilánu. V zastavěném území jsou tyto 
občasné vodoteče v poměrně dobrém stavu.
Odvodnění území
Židlochovice leží na obou březích řeky Svratky, která tvoří přirozenou vodoteč pro dešťové 
vody.  Zástavbu  obce  tvoří  převážně  nízkopodlažní  objekty,  běžná  vybavenost,  drobná 
průmyslová výroba, zámek s parkem a tomu odpovídá kvalita odpadních vod (komunální).
V Židlochovicích je vybudovaná kanalizace jednotná, v nových částech a na sídlišti oddílná, 
napojená v roce 1998 na ČOV na jihu města. 
ČOV  je  mechanicko-biologická  s aerobní  stabilizací  kalu  a  kapacitou  6990  EO.  Likvidace 
přebytečného kalu z ČOV Židlochovice je řešena strojním odvodněním kalu.
Na ČOV je napojena obec Vojkovice – 1050 EO . 
Přibližně 1/3 celkové délky kanalizace byla vybudována v posledních 15-ti letech. Zbývající 
kanalizace je starší (některá až z 20-tých let minulého století),  část je ve špatném stavu 
(Komenského ul, Havlíčkova ul., Strejcův sbor).
Kanalizace chybí na konci ul. Masarykova (od. ul . Husova) , na sídlišti Družba v ulici „ za 
bankou), ul. Legionářská „nad farou“, na Žerotínově nábřeží,  konec ul. Komenského – za 
hřbitovem.
Některé nemovitosti je možné připojit na kanalizaci pouze výtlakem. 
Kanalizace je gravitační avšak s 6-ti přečerpávacími stanicemi .

Energetika a energetická zařízení
Zásobení plynem 
Město Židlochovice je od roku 1982 napojeno na VTL plynovod Břeclav-Brno od jihozápadu a 
Křepice - Brno od severovýchodu. VTL řady jsou ukončeny v regulačních stanicích RS 3000 
dvouřadých, jednostupňových. 
Rozvody v obci jsou jak středotlaké tak nízkotlaké. Na pravém břehu je RS 1200 STL/NTL u 
sokolovny a další dvě RS typu ALz. Na levém břehu je 6 RS stejného typu. Plynofikace je 
dokončena .
Rozvody potrubí jsou v dobrém stavu.
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Zásobení elektrickou energií
Město  Židlochovice  je  zásobováno  elektrickou  energií  z  rozvodny  110/22  kV,  která  je 
situovaná  v  obci  Hrušovany.  Rozvodna  je  osazena  jedním transformátorem 25  MVA.  Do 
systému sítě 110 kV je zapojena dvěma přívody - z VVN 517 z rozvodny Sokolnice a z VVN 
527 z Hrušovan nad Jevišovkou. 
V současné době je ve městě v provozu 25 trafostanic. Stanice jsou převážně sloupové.Části 
napájecího primárního vedení 22 kV jsou provedeny kabelovým vedením , většina rozvodů 22 
kV je provedena vedením venkovním.

Spoje a zařízení spojů
V roce 1996 byla  v  Židlochovicích provedena rekonstrukce místní  telefonní  sítě.  Stávající 
objekty bytové, občanské vybavenosti i průmyslové a zemědělské výroby jsou připojovány 
výhradně kabelovým vedením v zemi,  ve výkopu,  částečně ve stávajícím podpovrchovém 
kabelovodu (nám. Míru).
Kabely jsou kladeny v chodnících, případně v přilehlé zeleni po obou stranách komunikací.
Nová  digitální  telefonní  ústředna  je  v  prostoru  před  zámkem,  do  které  jsou  převedeny 
stávající kabely. 
Přes Židlochovice vedou i dálkové kabely TELECOMU.
Převážně v souběhu s telefonními rozvody jsou položeny rozvody fy Self Servis pro kabelovou 
televizi i internet. 

V ulici Nádražní , nedaleko autobusového nádraží je umístěna radiotelekomunikační věž, na 
které jsou umístěny zesilovače pro televizi, rádia i pro všechny operátory mobilních telefonů.
Nad  katastrem  Židlochovic  prochází  v  nadmořské  výšce  390  m  n.m.  radioreléová  trasa 
Barvičova - Děvín. 

I.6: Sociální péče a zdravotnictví, bezpečnost
I.6.1: Sociální péče a zdravotnictví

Oblast  sociální  péče a zdravotnictví  patří  k podstatným, ale  často  neprávem opomíjeným 
oblastem života společnosti. Pokud se člověk neocitne sám ve složité situaci, ať už z titulu 
nemoci  či  stáří,  popřípadě  pokud  taková událost  nepostihne nejbližší  rodinné příslušníky, 
neumí a možná ani nechce si připustit, že by mohl být odkázán na pomoc okolí. Za tímto 
účelem v Židlochovicích fungují určitá centra služeb, která by měla zajistit potřebnou pomoc.
V současné době je péče o staré a zdravotně postižené občany řešena pouze na minimální – 
základní úrovni. V Židlochovicích působí pečovatelská služba, pro 16 zájemců byl vybudován 
dům s pečovatelskou službou, funguje zde zdravotnické zařízení – poliklinika. Dále existují 
dvě  fungující  organizace  –  Sdružení  občanů  Židlochovicko  zabývající  se  volnočasovými 
aktivitami dětí a mládeže a Sdružení zdravotně postižených, které sdružuje zejména starší 
občany s handicapem převážně pohybového charakteru. Tímto jsou veškeré aktivity v této 
oblasti vyčerpány.
S ohledem na celorepublikový trend stárnutí  populace a celkového zhoršování zdravotního 
stavu je třeba podpořit rozvoj dalších organizací zabývajících se poskytováním služeb starým 
a zdravotně znevýhodněným občanům.

V obci není v současné době vůbec zajištěna péče o občany mimo běžnou pracovní dobu. Od 
dubna 2005 nefunguje ani lékařská služba první pomoci, takže občané jsou odkázáni zcela 
sami na sebe.

Aktivita v oblasti sociální péče a zdravotnictví by se měla zaměřit jak na inicializaci vzniku 
nestátních subjektů (neziskové organizace), které by se zabývaly péčí o ohrožené skupiny 
občanů a využitím volného času těchto občanů, tak inicializaci  vzniku zařízení typu klubů 
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důchodců,  denních  center  či  chráněných  dílen  pro  zdravotně  postižené.  V oblasti 
zdravotnictví  podporovat  nejen  udržení  stávajícího  stavu,  ale  i  rozšíření  poskytovaných 
služeb. Současný stav – 2 praktičtí lékaři zajišťující péči o dospělou populaci celého města - 
není vyhovující jednak z kapacitních důvodů, jednak i z možnosti výběru svého lékaře. Jako 
nedostatečné se jeví i zajištění odborných lékařů.

I.6.2: Bezpečnost

Veřejný pořádek a dopravní bezpečnost
Městská  policie  Židlochovice,  zřízená  obecně  závaznou  vyhláškou  města  Židlochovice, 
přispívá k ochraně osob a majetku svou preventivní formou. Hlavní náplní 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 pěti obcích :Hrušovany u Brna, Nosislav, Unkovice, Vojkovice, Žabčice.

Vzhledem k tomu, že strážníci (současný stav činní 7 strážníků, z toho 1 strážník jako okrskář 
pro Hrušovany) působí na rozlehlém katastru, jsou začleněni do dvoučlenné hlídky používající 
osobní  motorové  vozidlo  Š  –  Fábia  Combi,  vybavené  výstražnou  světelnou  a  zvukovou 
rampou.Výbavou vozidla je i TPZOV tzv.botička v počtu 3 ks na osobní vozidla a 1 ks pro 
nákladní a autobus.Všichni strážníci mají platná licenční osvědčení ministerstva vnitra a jsou 
schopni samostatně rozhodovat a jednat v dané chvíli vzniklé situace.
Městská policie řeší i odchyt zatoulaných psů , kteří jsou umístěni do odchytových kotců MP 
(dva odchytové kotce) a jejich převoz do psího útulku v Bulharech.K odchytu těchto zvířat 
mají osvědčení pouze 3 strážníci, kteří mohou použít i uspávací prostředky k odchytu těchto 
zvířat.
Dvoučlenná hlídka operující 12 hodin na tak rozsáhlém území , není schopna vykrýt celkovou 
potřebu města Židlochovice (parkování vozidel, placené parkovné na náměstí Míru , zábory 
veřejného prostranství, zabezpečení kulturních akcí, usměrňování dopravy na frekventované 
státní silnici zvláště v ranních hodinách, kdy se zde pohybuje školní mládež).Hlídka musí tedy 
sama  rozvrhnout  časový  plán  a  postup,  aby  byla  věnována  patřičná  pozornost  i  situaci 
v ostatních obcích. Pohybující se hlídka řeší přímo na místě přestupky a operativně reaguje 
na případná telefonická oznámení.Nejvíce přestupků je pácháno na úseku dopravy, následuje 
občanské soužití a v neposlední řadě vandalismus podnapilých osob , bohužel i nezletilých , 
vracejících se ze zábav.
Městská policie Židlochovice spolupracuje zejména s ostatními orgány obce ( odbor dopravy , 
živnostenský  úřad,  sociální  odbor),  ale  i  úzce  spolupracuje  s PČR,  zvláště  s OOPČR 
Židlochovice  a  s HZS  Židlochovice.  Strážníci  se  složkami  PČR  a  HZS  nejsou  nikterak 
propojeni, komunikace probíhá přes mobilní telefon a lustrace vozidel či osob je možná pouze 
v pracovní dny, což strážníkům řádně práci ztěžuje, neboť osoby se musejí předvádět na 
OOPČR Židlochovice k ověření  totožnosti  a hlídka je tak blokována dalšími  úkony ,  které 
mohla provádět jinde.
V současné době se instaluje technické zařízení (pult  centrální  ochrany PCO ) umožňující 
napojení elektronického zabezpečení objektů na městskou policii. Budou to objekty města a 
obcí , kde městská policie vykonává službu a to zejména budovy škol , mateřských školek , 
knihovny a obecní úřady. Je to tedy další posilnění na poli bezpečnosti a ochrany majetku , 
neboť je do budoucna počítáno i s objekty soukromé i podnikatelské sféry. Je zde připravena 
i aplikace pro napojení a využívání kamerového systému.
Otázka bezpečnosti  je dlouhodobou záležitostí,  kde výsledek se kloubí  i  v odrazu rozvoje 
společnosti  a  morálních  hodnot  každého  jednotlivce.  Avšak  vždy  by  měla  prevence 
předcházet represi. 
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Požární bezpečnost
Zajištění požární ochrany má dle zákona o požární ochraně a dalších souvisejících právních 
předpisů v povinnosti každá obec a může využít následujících způsobů:
• zřízení vlastní Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH)
• sdružení finančních prostředků za účelem vzniku JSDH se sousedními obcemi
• využití Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR) 
• zřízení požární hlídky.
Úkolem těchto jednotek je vedle zajišťování požární bezpečnosti i celková ochrana obyvatel 
před následky živelních pohrom, průmyslových havárií, dopravních nehod.

Město Židlochovice zřídilo vlastní JSDH, současně je v katastru města dislokována jednotka 
HZS ČR, která zajišťuje bezpečnost v celém správním obvodu ORP Židlochovice i mimo něj. 
Umístění jednotky HZS ve městě je velkou výhodou, neboť dojezd jednotky HZS na místo 
události je zde v reálném čase do 5-ti minut (v ČR je mezní limit pro dojezd jednotek požární 
ochrany 25 minut).

Požární a jiné nebezpečí města Židlochovice:
Obecně s nárůstem techniky v životě společnosti narůstá i potenciální nebezpečí obyvatel, 
v současné době jsou vážným ohrožením též četné živelní pohromy. Tento stav je potvrzován 
výjezdy jednotek požární ochrany (dále jen PO) v katastru města, jejichž počet a náročnost 
narůstá.  Rizikovost  města  Židlochovice  byla  spočtena  dle  prováděcí  vyhlášky  k zákonu o 
požární  ochraně  a  je  vyjádřena  stupněm nebezpečí  II  B,  z čehož  plynou  požadavky  na 
jednotky PO pro prvotní zásah, tj. první jednotka PO se musí dostavit na místo události do 10 
minut a další dvě jednotky PO do 15 minut od ohlášení události: 1.JPO do 10 min – HZS JMK 
ÚO Brno – PS Židlochovice, 1.JPO do 15 min – JSDH města Židlochovice a 2.JPO do 15 min - 
JSDH Hrušovany u Brna.
Požární nebezpečí v katastru města Židlochovice (stupeň II.B) není zvýšené oproti okolním 
obcím, ve městě se nenachází žádný významně ohrožující faktor (podnik, firma, produktovod 
apod.), který by zvyšoval požární nebezpečí.
Velkým nebezpečím pro město je ohrožení přírodními živly a to zejména v důsledku působení 
řeky Svratky, která hrozí svým vylitím z břehů v důsledku povodní. Tyto situace v minulých 
letech reálně nastaly. I další přírodní či průmyslové havárie v katastru města Židlochovice 
nelze  vyloučit  a  je  nutné  na  ně  brát  zřetel,  zejména  v souvislosti  např.  s  dopravou 
nebezpečných látek po silnici dle ADR. 
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Zařazení faktoru nebezpečí ve městě do třídy II B klade poměrně velké nároky na zajištění 
požární ochrany:

Stav HZS:
 Místní jednotka HZS (kategorie JPO I –vyjíždí do 2 minut po ohlášení události) 
zajišťuje  výjezd  zmenšeného  družstva  1+3  k mimořádné  události.  Celkem  dle 
platné vyhlášky má na požární  stanici  sloužit  15 příslušníků HZS pro výjezd ve 
třech směnách a jeden velitel  stanice. Skutečný stav je, že na PS slouží  jeden 
velitel  stanice  a  12  příslušníků,  tzn.  4  ve  směně.  Tato  jednotka  zajišťuje 

bezpečnost téměř 45 obcí v širokém okolí a určena pro řízení zásahu, tzn. ostatní JSDH obcí 
jsou ji v případě operačního řízení podřízeny. Jednotka HZS je ze zákona určena pro likvidaci 
mimořádných událostí  a jejich následků. Z výše uvedených početních stavů pro výjezd je 
patrné,  že  jednotka  HZS  v podstatě,  vyjma  drobných  případů,  není  schopna  sama  řešit 
mimořádné události a je odkázána na pomoc ostatních JPO. 

Stav JSDH města Židlochovice:
 JSDH města Židlochovice je zřízena jako organizační složka města v kategorii 
JPO  III/1  (jednotka  vyjíždí  do  10  minut  z místa  dislokace  po  ohlášení  a 
zabezpečuje jeden organizovaný výjezd 1+3), při počtu členů v jednotce 22. Ti 
jsou schopni řešit mimořádné události v katastru města i mimo něj a to ihned 
po prvotním zásahu jednotky HZS i samostatně. Jednotka je vybavena OOPP na 

standardní úrovni a postupně se dovybavuje potřebným vybavením pro řešení všech typů 
událostí. Disponuje následující technikou VEA 2 Opel Frontera 2,4i, CAS K 25 L 101.860, DA 
12 Avia  a  Praga  V3S,  které  jsou v majetku  města.  Souhrnné informace  o jednotce  jsou 
k dispozici na webových stránkách www.zidlochovice.cz/jsdh 

Stav občanských sdružení na úseku požární ochrany:
 Ve městě Židlochovice působí občanské sdružení na úseku požární ochrany a to 
Sbor  dobrovolných  hasičů  města  Židlochovice,  který  se  stará  zejména  o 
preventivně výchovnou činnost, práci s mládeží a podílí se na kulturním životě 
města Židlochovice.
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I.7: Životní prostředí
1.7.1. Příroda a krajina 

Geologie
Celé k.ú. Židlochovice má poměrně složitou geologickou stavbu. Výhon náleží ke karpatské 
soustavě zastoupené jak neogénem čelní hlubiny a Vídeňské pánve tak i sedimenty vnějšího 
flyše. Neogenní sedimenty jsou zastoupeny svrchním miocénem (tvořen jíly, slíny, štěrky a 
lithothumniovými vápenci) a pliocénem (levantské štěrky a písky). Z kvarterních sedimentů 
se uplatňují uloženiny fluviální (štěrkopísky pleistocenních říčních teras a údolního dna – údolí 
Svratky a holocenní náplavy údolních niv), eolické (spraše – značně zastoupeny) a svahové 
(soliflukční sutě a hlíny).

Geomorfologie
Území patří ke Karpatům a zasahuje do dvou geomorfologických jednotek, které jsou odlišné 
vývojem, stářím i povrchovým reliéfem. Členitý erozní reliéf Středomoravských Karpat ostře 
kontrastuje s převážně plochým akumulačním dnem Dyjskosvrateckého úvalu. Údolní  nivy 
jsou vyvinuty v širokých pruzích kolem toků Svratky a Cézavy s nadm. výškou cca 180 m n. 
m. a  jsou lemovány nízkými  terasami.  Středomoravské Karpaty,  které  zasahují  do území 
výběžkem  Ždánického  lesa  v  podobě  lokality  Výhon,  jsou  charakteristické  erozně 
denudačními  tvary  s  nadm.  výškou  183  až  355  m n.  m.  I  v  současné  době  dochází  k 
modelaci  terénu a to  větrem, plošným splachem a stružkovitou  erozí.  Význačným jevem 
území Výhonu jsou sesuvné procesy.

Pedologie
Na Výhonu se na převládajících matečných substrátech – jílovitých, většinou silně vápnitých 
sedimentech mořského neogénu s překryvy pleistocenních spraší  vytvořily  převážně půdy 
černozemního  charakteru.  Na  temeni  Výhonu se  nachází  rozsáhlejší  areál  hnědozemí  na 
spraších. V nivě řeky Svratky převažují oglejené a glejové nivní půdy, pomístně se vyskytují 
černice.

Hydrologie
Řešené  území  náleží  do  povodí  řeky  Svratky,  územím  protékají  řeky  Svratka  a  Cézava 
(Litava). Z geomorfologických poměrů vyplývají i extrémní hydrologické a hydrogeologické 
poměry. Pro odtok z území Výhonu jsou směrodatné přívalové srážky, které způsobují silné 
erozní  procesy narušující  přírodní  reliéf  a  občasné záplavy místního charakteru.  Srážkové 
vody tedy nezvyšují akumulaci podzemních vod, ale voda odtéká do údolních niv. Na Výhonu 
se  nachází  i  několik  pramenů.  Niva  řek  Svratky  a  Cézavy  je  tvořena  silně  zvodnělými 
štěrkovými a písčitými vrstvami, překrytými aluviálními náplavami. Vzhledem k rovinatému 
reliéfu dochází k zasakování srážkových vod. Regulace toků zamezila dřívějším pravidelným 
jarním záplavám a způsobila pokles hladiny spodní vody v údolní nivě.

Klimatické poměry
Řešené území je zařazeno do klimatické oblasti T4 a je charakterizováno jako mírně teplé 
(Výhon) do nadm. výšky 400 m n. m. a tvoří v dané lokalitě přechod mezi teplým, suchým až 
mírně suchým klimatem s mírnou zimou (nivní polohy) a mírně teplou, mírně suchou, mírně 
vlhkou oblastí (Výhon) s mírnou až studenou zimou a krátkým trváním sněhové pokrývky. 
Převládající  směr větrů je severní (19%) a jižní (16%) se silou 1,7 Beaufortovy stupnice. 
Průměrný úhrn atmosférických srážek za rok je 551 mm. Období vegetačního klidu trvá v 
průměru 135 dní.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice I.,II. a III. část (2006) 29



Vegetace
V  dané  lokalitě  se  vyskytují  druhy  květeny 
karpatské  s  vtroušenými  ostrůvky  květeny 
ponticko-panonské  s  množstvím  dnes 
chráněných a zvláště chráněných druhů rostlin 
(např.  Orchis  militaris,  Gymnadenia  conopsea,  
Aster  amelus  či Quercus pubescens) Výhon je 
pozoruhodný fenoménem starých sadů a vinic, v 
nichž  přežívá  množství  těchto  teplomilných 
druhů významných fytogeograficky i z hlediska 
ochrany přírody.

Fauna
Z  hlediska  zoogeografického  tvoří  převážnou 
část  fauny  složka  zvířeny  evropské  a 
eurosibiřské. Nejvýznamnějším stanovištěm pro 
velké  množství  druhů  živočichů  je  území 
Výhonu,  které  je  tvořeno  neobyčejně  pestrou 
mozaikou  různých  typů  stanovišť.  Výhon  je 
významnou entomologickou lokalitou  (otakárek 
ovocný,  otakárek  fenyklový),  ornitologické 
průzkumy  registrují  66  druhů  ptáků  včetně 

chráněných (např. pěnice vlašská, vlha pestrá či strnad luční). Ze zvláště chráněných druhů 
obratlovců se zde vyskytují např. ještěrka obecná, slepýš křehký či sysel obecný. Celé území 
Výhonu je významným stanovištěm zvěře a tudíž  významné z hlediska myslivosti.  Území 
kolem řeky Svratky jižně od Židlochovic patří k nejvýznamnějším nocovištím havranů u nás.

I.7.2. Aktuální stav krajiny

Vyskytující se typy ekosystémů
Katastr Židlochovic je z hlediska přírodních podmínek velmi pestrý, což ovlivňuje zcela odlišný 
charakterem krajiny v nivě Svratky a v oblasti Výhonu. Na řešeném území je možné rozlišit 
pět základních typů ekosystémů:
1. ekosystém  kulturních  polí,  sadů  a  vinic,  který  je  v  daném  území  nejrozšířenější.  Z 

hlediska ekologické stability většinou málo významné plochy, vyskytují se však ekologicky 
cennější plochy extenzivních zatravněných sadů, které se s končící zemědělskou činností 
stále rozšiřují.

2. ekosystém neobdělávaných ploch s převahou travních porostů je z ekologického hlediska 
nejhodnotnější  s největší  druhovou diverzitou a největší  ekologickou stabilitou, plošné 
zastoupení je však malé. Příkladem jsou protierozní zarostlé meze a větší celky neplodné 
půdy zarostlé bylinnou vegetací s dostatečným výskytem dřevin.

3. ekosystém listnatého lesa – pouze malé plošné zastoupení  na Výhoně, ale z hlediska 
ekologického  má značný  význam.  Ekologicky  nejcennějším příkladem je  část  Velkého 
hájku, jinak často lesní ekosystémy znehodnoceny šířením akátu.

4. ekosystém formací blízkých ekosystému listnatého lesa tvoří zámecký park v anglickém 
stylu  s  pestrým  zastoupením  exotických  i  domácích  dřevin,  je  však  znehodnocován 
chovem jelení a mufloní zvěře.

5. ekosystém urbanizovaného prostředí tvoří cca 20 % rozlohy katastru, jde o plochy buď 
zcela  bez  zeleně  nebo  izolované  zahrady  s  kulturními  druhy  či  plochy  s  nitrofilní  či 
ruderální vegetací.
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6. ekosystém říční a potoční; Říční ekosystém v nivě Svratky a Cézavy zaujímá většinou jen 
úzký  prostor  mezi  hrázemi  regulovaných  toků  se  zatravněným  pásem  s  minimem 
dřevinné  vegetace.  Výjimkou  je  jižní  polopřirozená  část  toku  Svratky  s  výskytem 
břehových porostů. Ekosystémy potoční se vyskytují na svazích Výhonu a tvoří především 
odtoky pramenů a vývěrů, k malé vydatnosti jsou však zanedbatelné.

Vymezení skupin typů geobiocénů (STG)
Na území k.ú. Židlochovice se nacházejí tyto STG:
1 BD 3 – Ligustri.querceta (doubravy s ptačím zobem)
1 BC 4 – Querci roboris – fraxineta inf. (jasanové doubravy)
1 CD 3 – Corni – acereta campestris inf. (babykové javořiny s dřínem)
1 C 4 - Ulmi – fraxineta populi (jilmové jaseniny s topolem)
2 BD 3 – Fagi – querceta tiliae (lipobukové doubravy)
2 BC 3 – Ligustri – querceta aceris /carpini/ (javorové doubravy s ptačím zobem /a habrem/
2 BD 4 – Tili – querceta roboris inf. (javorové doubravy)
2 BC 5 – Fraxini – alneta inf. (jasanové olšiny)
Mimo poslední dvě STG (2BD4, 2BC5) jsou všechny skupinami reprezentativními a je nutné 
zajistit pro jejich uchování biocentra.

Popis krajinného rázu a jeho ochrana
Okolí  města  Židlochovice  je  krajinou  kulturního  charakteru  s  intenzivním  i  extenzivním 
zemědělstvím a velmi nízkým podílem lesů a vodních ploch. Přičemž krajina Židlochovic má 
zcela odlišný charakter v nivě řeky Svratky a Cézavy a zcela jiný v oblasti Výhonu, kde se 
nachází větší část k.ú. 
Dominantním prvkem nivních poloh je tok řeky Svratky z větší části zregulovaný a s malým 
podílem dřevinné vegetace. Svratka a její  blízké okolí  bude vyžadovat revitalizaci,  aby se 
mohla stát zelenou páteří města. Okolní rovinatá krajina je využívána především zemědělsky 
jako orná půda. Velmi zřídka je oživena dřevinnými vegetačními prvky jako jsou stromořadí, 
aleje či  větrolamy. Ze západní  strany je město chráněno poměrně významným krajinným 
prvkem – zámeckým parkem.
Území Výhonu, které bylo vyhlášeno v roce 2002 přírodním parkem je kulturní krajinou, která 
je výsledkem především zemědělské činnosti člověka. Z hlediska zachování krajinného rázu 
se  jedná  o  jedinečně  dochovanou  scenérii  extenzivně  obhospodařované  krajiny.  Mozaika 
sadů,  zahrad,  vinic,  lesíků  a  travnatých  lad  v  členitém  reliéfu  masívu  Výhonu  vytváří 
krajinářsky cenné území s působivými dalekými výhledy do okolních rovinatých terénů. Nelze 
pominout ani neobyčejný význam kulturně – historický, geologický a paleontologický. Výhon 
je výraznou krajinnou dominantou rozsáhlého území pod Brnem. 

Základem  ochrany  krajinného  rázu 
židlochovického katastru se v první řadě 
musí stát zachování všech přirozených i 
člověkem  vytvořených  estetických 
dominant,  významně  se  podílejících  na 
charakteristickém  obrazu  krajinného 
rámce. Pro tento účel existuje legislativní 
opora zejména v zákoně č. 114/92 Sb. (o 
ochraně  přírody  a  krajiny).  Zákon 
stanovuje  mimo  jiné  kategorii 
významných  krajinných  prvků  jako 
ekologicky,  geomorfologicky  nebo 
esteticky  hodnotnou  část  krajiny,  která 
utváří její typický vzhled nebo přispívá k 
udržení její stability.
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Problémy krajiny 
a) Niva
•velkoplošná orná půda   - stále hojně rozšířené velkoplošné intenzivní hospodaření na orné 
půdě, které způsobuje větrnou erozi, nadměrnou prašnost a neprostupnost území s řídkou 
cestní sítí.
•regulované koryto  Svratky  a  Cézavy   s  nedostatkem přirozených  dřevinných  vegetačních 
prvků (DVP). Koridory řek neumožňují plnohodnotné využití pro relaxaci a vycházky obyvatel 
z důvodu absence vybavení mobiliářem, cestní sítě, DVP.
•nedostatek vodních ploch, mokřadů   – absence vody v původně zaplavované krajině
•nedostatek DVP   – alejí, stromořadí, remízků či lesů, využitelných pro každodenní rekreaci 
obyvatel
•bývalá kalová pole cukrovaru   - poměrně rozsáhlá plocha, která je dle ÚP z části určena pro 
vytvoření průmyslové zóny, v současné době skládka převážně stavebního odpadu zarůstající 
ruderální vegetací

b) Výhon
• vodní a větrná eroze –   velmi častý a škodlivý jev, který je způsoben absencí opatření, 

která zajistí větší zasakování, rozptýlení srážkových vod, neškodné odvedení přívalových 
srážek a zpomalení  proudění  větru.  Zásadním požadavkem je proto řešení protierozní 
ochrany půdy, a to zatravněním, zalesněním či technickými opatřeními.

• velkoplošná orná půda   – především vrcholová část Výhonu je postižena velkoplošným 
využíváním orné půdy s absencí trvalých porostů, tento fakt snižuje celkovou ekologickou 
stabilitu území, krajinářskou hodnotu a negativně ovlivňuje erozi území.

• konec  činnosti  ZD  Vojkovice  na  Výhoně  –  způsob  obhospodařování  stávajících   
zemědělských pozemků – koncem roku 2005 vyvstal problém zajištění obhospodařování 

zemědělských  pozemků 
vrcholové  části  Výhonu. 
Dosavadní  uživatel  ZD 
Vojkovice vypověděl k 1.10. 
2006  veškeré  nájemní 
smlouvy  s  vlastníky 
pozemků  na  Výhoně. 
Problém je aktuálně řešen i 
se  zapojením  pracovní 
skupiny za životní  prostředí 
SPRMŽ.  Zájem  hospodařit 
na  těchto  pozemcích 
projevilo  ZD  z  Blučiny  – 
Cezava a.s. Blučina, avšak za 
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předpokladu, že budou stávající ovocné sady a vinohrady nahrazeny z větší části ornou 
půdou. Pracovní skupina za životní prostředí vedla sérii jednání se současnými nájemci – 
ZD Vojkovice a potencionálními budoucími nájemci – Cezava a.s. Blučina s cílem dořešit 
způsob využití dotčené části Výhonu. Pracovní skupina SPRMŽ vytvořila návrh budoucího 
využití, který byl odsouhlasen všemi dotčenými subjekty včetně nástinu způsobu postupu 
jednotlivých  kroků.  Cílem  je  zachování  kulturního  charakteru  krajiny  s  převážně 
zemědělským využitím.  Je  však  třeba  zajistit  eliminaci  větrné  a  vodní  eroze,  zvýšení 
podílu dřevinných vegetačních prvků a trvalých travních porostů a tím zajištění zvýšení 
ekologické stability území. Dále je navrženo zajistit rozumný rozvoj turistiky s obnovou 
cestní sítě a zavedením značené trasy KČT. Na vrcholu Výhonu v nadm. v. 355 m n.m. je 
plánována  stavba  dřevěné  rozhledny  (probíhá  stavební  řízení).  Cílem  je  taktéž 
zatraktivnění  krajiny  Výhonu  pro  návštěvníky.  K  vytčeným  cílům  povede  především 
realizace  prvků  ÚSES  –  biocenter  a  biokoridorů,  zakládání  stromořadí  podél  cest  a 
zajištění údržby nezemědělské půdy – travních porostů stepních společenstev. Pro údržbu 
travních porostů a zatraktivnění území pro turisty je uvažováno o zavedení pastvy ovcí. Je 
dohodnuto s budoucím nájemcem– Cezava a.s. Blučina, že bude pozemky udržovat do 
doby,  než  dojde  k  založení  navržených  vegetačních  prvků.  Pro  provedení  navržených 
úprav bude třeba zajistit pozemky, což bude vyžadovat složitá jednání s vlastníky drobných 
pozemků.  Město  Židlochovice  zde vlastní  celkem 7,2  ha,  pro  úpravy  bude  třeba  větší 
plocha. Je požádáno o provedení pozemkových úprav , způsob zajištění pozemků bude 
řešen v nejbližším období.

• stav polních cest   – cesty jsou na mnoha místech v havarijním stavu – především z důvodu 
vodní eroze, voda není účinně odváděna z povrchu cest, dochází k zarůstání průjezdného 
profilu u méně používaných cest, což způsobuje problémy při výjezdech hasičů při likvidaci 
četných požárů na Výhoně

• absence údržby trvalých travních porostů   – extenzivně obhospodařované sady s kvalitními 
lučními  porosty  patří  k  nejcennějším  lokalitám  z  hlediska  druhové  pestrosti  rostlin  a 
bezobratlých. S ustupujícím zájmem o zemědělskou činnost klesá i podíl sečených ploch a 
dochází tak k zarůstání těchto cenných stanovišť dřevinnou vegetací.

• šíření nepůvodních druhů rostlin   – nebezpečné pro zachování přirozené vegetace je značné 
šíření především trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia),  dále pak javoru jasanolistého 
(Acer  negundo),  pajasanu  (Ailanthus  altissima)  a  kustovnice  cizí  (Lycium  barbarum). 
Nevhodné je též použití na Výhoně nepůvodních jehličnatých dřevin borovice lesní (Pinus 
sylvestris) a smrku obecného (Picea abies). Tyto nepůvodní druhy by měly být nahrazovány 
v co největší míře dřevinami původních druhů.

• narušení krajinného rázu rekreačními objekty   – především v období  socialismu došlo k 
výstavbě velkého množství  většinou černých staveb nevkusného provedení,  kdy nebylo 
zohledněno potřebné začlenění objektu do krajiny Výhonu. Těmto nežádoucím činnostem 
je třeba propříště čelit přísnou regulací stavební činnosti.

• nedostatečné turistické využití   – území přírodního parku Výhon má silný potenciál  pro 
šetrný  rozvoj  turistiky,  který  zatím není  zcela  využit.  Parkem je od roku 2002 vedena 
značená naučná stezka „Krajinou Výhonu“, další opatření se teprve připravují - zavedení 
značené trasy KČT a plánovaná stavba turistické rozhledny (probíhá stavební řízení) na 
vrcholu Výhonu.
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Vlastní pozemky vhodné pro zlepšující krajinné úpravy
a) Líchy – plocha mezi Lidickou ulicí a západním okrajem k.ú. za ochrannou protipovodňovou 
zdí, v současnosti orná půda v záplavovém území, vhodné pro založení lesoparku s mokřady
b) U stadionu - plocha orné půdy mezi stadionem a větrolamem určená územním plánem pro 
založení lokálního biocentra – LBC 3a – U stadionu, s cílem vytvořit společenstvo travobylinné 
vegetace a dřevin typu lesoparku.
c) Bývalá kalová pole cukrovaru – větší část je určena územním plánem (ÚP) pro vytvoření 
průmyslové zóny, východní  část  podél  stávající  cyklostezky je ÚP vymezena jako součást 
biokoridoru  podél  Svratky  –  potřebné  pro  izolační  zeleň  mezi  průmyslovou  zónou  a 
cyklostezkou;  jižní  část  mezi  ČOV a budoucí  průmyslovou zónou je  vhodná pro  založení 
dřevinného porostu s mokřadem či menší vodní plochou.
d) Podél cest v celém k.ú. - zelené pásy podél silničních komunikací, cyklostezek, chodníků a 
polních cest jsou v některých lokalitách nedostatečně nebo vůbec osázeny dřevinami.
e)  Výhon - větší  množství  pozemků ve vrcholové části,  jedná se o parcely pozemkového 
katastru  (PK),  zatím  bez  provedených  pozemkových  úprav  –  je  však  o  ně  požádáno  a 
oficiálně  byly  zahájeny  v  březnu  2006.  Pozemkové  úpravy  jsou  podmínkou  úspěšné  a 
kompletní  realizace  založení  chybějících  prvků  ÚSES.  Aktuálně  lze  zakládat  stromořadí  a 
menší remízky na mezích podél cest.

I.7.3. Hodnocení životního prostředí v intravilánu

Stav veřejných prostranství ve městě
V bezprostřední blízkosti  města Židlochovice je naprostý nedostatek přírodních dřevinných 
vegetačních prvků lesního typu. O to větší jsou požadavky obyvatel města na plochy veřejné 
zeleně  v  intravilánu.  Prostorové  uspořádání  města  umožňuje  kvantitativně  i  kvalitativně 
naplnit požadavky na veřejnou zeleň. Aktuální stav však zatím tyto požadavky splňuje jen 
částečně. 
Za největší problém lze považovat absenci kvalitních odpočinkových prostorů s dostatečným 
vybavením kvalitním mobiliářem. V  mnoha případech  lze  využít  stávající  kostru  poměrně 
kvalitních vegetačních prvků. Dalším výrazným problémem je nedostatečná údržba travních 
porostů,  která  neumožňuje  zachování  a  rozvoj  kvalitních  trávníků.  Třetím  největším 
problémem  je  nekázeň  obyvatel  a  návštěvníků  města  při  udržování  čistoty  veřejných 
prostranství a následná nedostatečná údržba ze strany města.
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Stav jednotlivých částí města

a)  Centrum – náměstí  Míru,  most  přes  Svratku,  prostranství  kolem pošty,  budovy MÚ a 
autobusového nádraží, část ulice Brněnské po MKK - všechny tyto části centra byly vytvořeny 
nebo zrekonstruovány v období let 1990 až 2005. 
Náměstí Míru se vyznačuje především neustále rostoucím pěším i automobilovým provozem. 
Kompletní  rekonstrukce  z  roku  1994  přinesla  na  náměstí  především  logické  uspořádání 
pěšího a motorového provozu s použitím kvalitní kamenné a betonové dlažby, vytvoření zatím 
jediných dvou vodních prvků ve městě a především osázení prostoru zelení. Nejvýraznější 
prvek – výsadba 26 ks stromů platanů tvoří  důležitou kostru dřevinné vegetace v centru 
města. Stávající mobiliář je již ve stavu, kdy potřebuje nutně rekonstrukci.

Prostranství  kolem pošty a část  ulice Brněnské je v dobrém stavu a dobře slouží  svému 
účelu. Mladé výsadby stromů platanů a lip je třeba důsledně udržovat aby se mohly stát 
součástí kostry dřevinné vegetace. Jedná se o pohledově velmi exponovaný prostor města.
Autobusové nádraží je s jistotou nejhorší místo bezprostředního centra města. Nádraží čelí 
obrovskému  každodennímu  provozu  cestujících  –  především  studentů,  na  které  není 
dostatečně vybaveno. Jsou zde nedostatečně zpevněné plochy, špatný či chybějící mobiliář a 
nedostatek zeleně. Často se zde vyskytuje vandalismus. 

Navazující prostor kolem nové budovy MÚ je nově upraven s dostatečným množstvím zeleně. 
Kvalita prostranství je ze zadní strany budovy narušena provizorním řešením parkoviště a 
přístupových  komunikací,  které  budou  dořešeny  až  po  dostavbě  plánované  druhé  části 
budovy MÚ.

b) Sídliště Družba – sídliště z panelových domů postavené v 70. letech 20. století. Vybavení 
parteru  sídliště  včetně  pěších  komunikací  je  již  značně  za  svým  zenitem  a  neodpovídá 
dnešním potřebám obyvatel sídliště. 
Původní  výsadby  dřevin  procházejí  postupnými  pěstebními  zásahy  a  postupně  se  stávají 

perspektivním  základem  okrasné 
zeleně  sídliště.  Některé  výsadby 
dřevin z doby zakládání sídliště byly 
situovány  dost  nevhodně  –  často 
jsou vysázeny velké stromy v těsné 
blízkosti  domů a  na četné  žádosti 
obyvatel  dochází  k  jejich 
postupnému  kácení.  Je  zpracován 
Projekt  regenerace  sídliště 
(Viapont,  MZLU Brno 2002),  který 
je základním podkladem pro získání 
dotace  ze  státního  programu 
regenerace  panelových  sídlišť. 
Zatím bylo žádáno dvakrát, bohužel 
neúspěšně.

c) Obytné ulice – až na pár výjimek je největším problémem židlochovických ulic neutěšený 
až  havarijní  stav  komunikací.  V  důsledku toho nelze  účinně tyto  ulice  čistit  a  dochází  k 
nadměrné prašnosti prostředí.
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Neexistence  obrubníků  a  vymezených 
parkovacích ploch pro automobily (parkování v 
trávnících) jen přispívá  k narušenému vzhledu 
většiny ulic. Některé ulice mají založené kvalitní 
stromořadí  (kpt.  Rubena,  Dvořákova,  část 
Brněnské)  či  skupinové  výsadby  dřevin 
(  Komenského,  Masarykova,  Legionářská),  u 
většiny ulic však zeleň tvoří pouze pásy trávníků 
a  zeleň  předzahrádek  rodinných  a  bytových 
domů.

d) Prostranství historických památek architektury – okolí těchto pohledových dominant města 
- kostel povýšení sv. Kříže, gotická zvonice a Robertova vila čekají bez výjimky na kompletní 
rekonstrukci.
Nová podoba prostranství před kostelem je projekčně zpracována (Ing. Wagnerová,1999) a 
postupně dochází k její částečné realizaci – každoročně jsou vysazovány ve spolupráci se ZŠ 
1-2 stromy okrasných jabloní jako součást navrženého stromořadí. Kontroverzní je navržené 

odstranění vzrostlých borovic, které již zcela 
zakrývají průčelí kostela.

Okolí zvonice je především ze západní strany 
značně  zanedbáno,  jsou  zde  patrny  zbytky 
zahrádkářské  činnosti  a  prostor  je  nyní 
prakticky  využit  jako  kosený  luční  porost. 
Tento prostor  kolem zvonice má však silný 
potenciál  stát  se kvalitní  parkovou klidovou 
plochou s dostatečným vybavením pro pobyt 
a  odpočinek  občanů  a  návštěvníků  města. 
Dále  je  uvažováno  o  přiblížení  historie 
zvonice  a  starecu  pomocí  informačních 
panelů.  Návrh  nového  řešení  prostoru  je 
zpracován  zatím  ve  formě  studie  (Ing. 
Dratva, 2006).

Poměrně  rozlehlý  areál  zahrady  památkově 
chráněné  Robertovy  vily  je  také  značně 
zanedbán  a  zasluhuje  komplexní 
rekonstrukci.  Návrh  řešení  je  taktéž  již 
zpracován (Ing. Wagnerová, 1994), ale nové 
skutečnosti  (nezájem  o  hospodaření  na 
stávajících zahrádkách, snaha speciální školy 

o větší  využití  prostoru pro školní  činnost,  plánované obnovení železniční  tratě a nádraží) 
budou pravděpodobně vyžadovat nové řešení.
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e)  Zámecký  park –  území  památkově  chráněného  parku  (ve  vlastnictví  Lesů  ČR,  s.p.) 
proběhlo během posledních deseti let částečnou rekonstrukcí ( projekt Ing. Šubr, 1994).

 Kromě  bezprostředního  JZ  okolí 
zámku je park volně přístupný. Tento 
registrovaný  významný  krajinný 
prvek  a  navržená  lokalita  Natura 
2000,  který  je  ve  správě  LZ 
Židlochovice  by  si  zasloužil  řádnější 
údržbu.  Bylinné  porosty  jsou  až  na 
ústřední  louku  nedostatečně  koseny 
a  jsou  degradovány  příliš  vysokým 
stavem mufloní a jelení zvěře. Taktéž 
dřeviny  parku  jsou  poškozovány 
touto  zvěří.  Díky  tomuto  stavu  byl 
zámecký park během posledních 20-
ti  let  nenápadně  přejmenován  na 
oboru.  Dalším  problémem  parku  je 

stylově zcela nevhodný mobiliář, který je navíc již v nedobrém stavu.

f) Řeka Svratka ve městě - Tok řeky Svratky je dominantním prvkem města, který rozděluje 
město na dvě části zcela odlišné svým charakterem. Řeka je při průtoku městem z větší části 
regulovaná, pravý břeh je opatřen protipovodňovou zdí, resp. hrází proti stoleté vodě. Tok 
řeky a jeho bezprostřední okolí má relativní nedostatek přirozených dřevinných vegetačních 
prvků. Tento fakt spolu s absencí vybavení mobiliářem a cestní sítě neumožňují plnohodnotné 
rekreační  využití  koridoru  řeky.  Svratka  je  základní  osou  navrženého  územního  systému 
ekologické stability (ÚSES) jako regionální biokoridor (šířka 50m) s biocentry o min. velkosti 
3  ha,  která  by  měla  být  vložena  v  jeho  trase  maximálně  po  700m.  Pokud  se  podaří 
zrealizovat navržená opatření ÚSES a provést revitalizaci, může se Svratka stát významnou 
zelenou páteří města.
Lokality pro náhradní výsadby dřevin
Pro naplňování  § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny musí  obce vést 
přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadby dřevin jako kompenzaci ekologické újmy 
vzniklé pokácením dřevin. V současnosti a v blízké budoucnosti budou v intravilánu města 
vhodné pro náhradní výsadby dřevin tyto lokality:

a) Parčík v bývalém cukrovaru – mezi vznikající novou obytnou čtvrtí, zámeckým parkem a 
areálem firmy Oseva se v současné době připravuje pozemek pro založení parčíku se zemním 

valem s hlavní funkcí vytvoření 
izolačního prvku mezi obytnou a 
výrobní  zónou.  Plánovány  jsou 
především  výsadby  domácích 
stromů  a  keřů  s  izolační  a 
protierozní funkcí.
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b) Zahrada Robertovy vil  y   – areál čekající na rekonstrukci dle existujícího projektu, která by 
mohla být částečně provedena pomocí náhradních výsadeb.

c)  Biocentrum u lávky – LBC 3 - U mostu jako součást plánovaného ÚSES. V současnosti 
nevyužitý  prostor  u  cyklostezky  mezi  lávkou  přes  Svratku  a  areálem  sběrného  dvora. 
Plánované společenstvo: lesopark s lavičkami a cestami, použití domácích druhů stromů

.

d)  Zelené pásy v obytných ulicích – v některých ulicích, kde chybí stromové výsadby bude 
možno díky příznivému vedení inž. sítí a prostorovému uspořádání založit nová stromořadí. 
Jde  o  ulice  Legionářská,  Tyršova  (část),  Alšova,  Žerotínovo  nábřeží,  Brněnská  (část), 
Komenského (část), Malinovského a v příštích letech nově vznikající ulice v areálu bývalého 
cukrovaru a v lokalitě Líchy.

e)  Areál ZŠ Tyršo  va   – sportovně rekreační areál, je zpracován projekt rekonstrukce jehož 
součástí jsou i nové výsadby dřevin.

f) Stadion – po vykácení přestárlých topolů v minulých letech je třeba v areálu fotbalového 
stadionu provést náhradní výsadby dlouhověkých domácích dřevin.

Vztah obyvatel k veřejným prostranstvím
a)  Čistota přilehlých prostranství     -  stav pozemků přiléhajících k soukromým parcelám, tj. 
předzahrádky, chodníky a zelené pásy mezi domy a vozovkami, bývá v mnoha případech 
velmi  rušivým  elementem  celkového  vzhledu  města.  V  Židlochovicích  je  bohužel  velké 
množství  obyvatel,  které  nejeví  absolutně žádný zájem o péči  o  okolí  svého domu.  Tito 
obyvatelé si neuvědomují, že vzhledem svého pozemku narušují celkovou podobu města. S 
omezením tohoto negativního jevu by mohla napomoci důsledná činnost městské policie a 
preventivní výchova ve školách a rodinách.

b) Znečišťování veřejných prostranství - nekázeň obyvatel a návštěvníků města při udržování 
čistoty  veřejných  prostranství  je  značná.  Největším  problémem  se  jeví  podle  občanů 
znečištění  psími výkaly a odpadky všeho druhu a to zvláště u kontejnerů na separovaný 
odpad, které na mnohých místech kapacitně nevyhovují. Následná údržba ze strany města je 
většinou  nedostatečná.  Příčinou  všudypřítomného  nepořádku  může  být  i  nedostatek 
odpadkových košů v některých lokalitách města.
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c) Vandalismus – ani Židlochovicím se tento špatný jev nevyhýbá. Je velmi častý a projevuje 
se prakticky na všech součástech veřejných prostranství a mobiliáře města. Nejhorší jsou 

však případy, kdy dochází 
k  poškozování  okrasné 
zeleně,  kdy  jsou  škody  v 
mnoha  případech  v 
podstatě  nevratné.  K 
nejvíce  postiženým 
lokalitám  města  patří 
autobusové  nádraží, 
starec  a  sídliště  Družba. 
Dále  pak  bývá  časté 
poškozování  vybavení 
cyklostezek,  dopravního 
značení,  lámání  stromů a 
krádeže  květin  a  keřů 
(velmi časté na hřbitově).

I.7.4.Územní systém ekologické stability - ÚSES
V zákoně č. 114/1992 Sb. (o ochraně přírody a krajiny) je územní systém ekologické stability 
krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě 
blízkých  ekosystémů,  které  udržují  přírodní  rovnováhu.  Rozlišuje  se  místní,  regionální  a 
nadregionální  systém  ekologické  stability.  Základními  skladebnými  prvky  ÚSES  jsou 
biocentrum, biokoridor a interakční prvek. 
V rámci regionálního ÚSES je na k.ú. Židlochovice několik skladebných prvků. Území Výhonu 
bylo vymezeno za biocentrum regionálního významu provázané na Červené vrchy u Hrušovan 
u Brna a další větví na oblast Moravského krasu. Biocentrum Výhon je nutno přesně vymezit 
v předpokládané velikosti  50 ha se společenstvy lesními a stepními. Dále je zde trasován 
biokoridor  regionálního  významu podél  řeky  Svratky  s  nejbližším biocentrem u  Nosislavi. 
Ekologicky významné krajinné segmenty (EVKS), vytvářejí  existující ekologicky nejcennější 
lokality katastru - kostru ekologické stability. Ekologicky významné krajinné segmenty byly 
vyhlášené jako významné krajinné prvky:
1.Nové hory – Strže - Přírodní památka, severozápadní svah Výhonu, výrazně modelovaný 
sesuvy.  Plošně  rozsáhlá  společenstva  travinobylinných  lad  s  výskytem  vzácných  a 
xerotermních druhů. Částečně zasahuje na k. ú. Blučina. EVKP
Návrh opatření: Potlačovat akát.
2. Vrchní sady
Vyvýšenina na severozápadním svahu Výhonu. Akátový porost extenzívní sad, travobylinné 
společenstvo. EVKP
Návrh opatření: Postupně nahrazovat akát dubem pýřitým.
3. Křiby
Příkrý svah na severozápadním úpatí Výhonu. Akátový porost s topoly bílými, duby zimními a 
dříny, místy přechází ve stepní lada. Porost má stabilizační charakter. EVKP
Návrh opatření: Chemicky (nátěry) likvidovat akát.
4. Drůbežárna
Jižně  orientované  údolí  na  západním svahu  Výhonu.  Porosty  akátu,  jilmu,  slivoní,  místy 
travinobylinná  lada.  Návrh  opatření:  Zabránit  pokračující  ruderalizaci,  vymístit  bažantnici, 
kosit.
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5. Hájek  Horní část západního svahu Výhonu. Část území tvoří opuštěné lomy na litavský 
vápenec. Les má pestrou dřevinou skladbu. Vyskytují se 
vzácné a ohrožené rostlinné druhy. EVKC
Návrh opatření : Jižní část VKP - suchou dubovou habřinu 
s dubem pýřitým převést pod ochranu vyššího stupně, ve 
zbývající  části  postupně  nahradit  nepůvodní  dřeviny 
(akát, smrk) dřevinami stanovištně odpovídajícími).
6. Podhájí
Výrazný  sesuv  s  odhalenou  smykovou  plochou  na 
západním  svahu  Výhonu.  Starý  opuštěný  sad  s 
křovinatými a travinobylinnými společenstvy. EVKPNávrh 
opatření  :  Rozšířit  o  50  m  k  jihu,  až  po  plot  vinice, 
pravidelně kosit.
7. Maděrán  Vysoká a široká mez na jihozápadním svahu 
Výhonu.  Křovinatá  ladní  společenstva  ovocných  a 
nalétnutých  dřevin  (především  jilm  habrolistý,  přimíšen 
akát). EVLS
Návrh opatření: Postupně likvidovat akát za použití nátěrů 
arboricidy.

8.  VýšavyJižně  orientovaný  svah  Výhonu.  Starý  švestkový  sad,  dnes  travobylinná  lada  s 
náletem akátu, bezu černého, růže šípkové a svídy. EVKPNávrh opatření : Postupně likvidovat 
akát za použití nátěrů arboricidy.
9. Kyndlířky Jižně orientovaný svah Výhonu postižený sesuvem. Prameniště se skupinou vrb, 
xerotermní lada. EVKP
10. Zámecký park
Park  v  ploché  říční  nivě  Svratky.  Parkově  upravená  plocha  s  pestrým  zastoupením  jak 
exotických, tak domácích dřevin. Park je devastován chovem oborní zvěře. EVKC
Návrh opatření : Redukce počtu kusů oborní zvěře.
11. V Háku
Přirozený  tok  Svratky  pod  Židlochovicemi.  Koryto  je  na  levém břehu  místy  zpevněného 
dlažbou,  pravý  břeh  lemují  hráze.  Břehové  porosty  tvořeny  akátem,  jasanojavorem 
peřenolistým, vrbami a topoly. EVLS
Návrh  opatření  :  Postupně  nahradit  nepůvodní  dřeviny  (akát,  jasanojavor  peřenolistý) 
domácími dřevinami odpovídajícími stanovišti.
12. U studánky
Vrbový, topolový a akátový porost kolem pramene v Podsedkách, malá kulturní loučka před 
sochou sv. Jana. EVKP
Návrh opatření : Postupně likvidovat akát, kosit loučku.

Na  území  židlochovického  katastru  byl  v  zákonem  stanovené  formě  zpracován  generel 
lokálního ÚSES, řešený v mapovém měřítku 1 : 10 000 ( Löw a spol., Brno, 1993.). Tento 
generel byl zapracován a upřesněn i  do územního plánu města Židlochovice ( pro část v 
intravilánu).  Základní  osou územního systému ekologické stability  je  regionální  biokoridor 
Svratky  .  Velmi  důležitým prvkem je  přírodní  park  Výhon,  který  je  zároveň  regionálním 
biocentrem v trase regionálního biokoridoru velmi ovlivněným lidskou hospodářskou činností. 
V tomto velkém biocentru se nachází  řada jádrových území,  s  výrazně vyšší  ekologickou 
stabilitou.  Protože  však  tu  není  ucelená  plocha,  která  by  svými  parametry  odpovídala 
regionálnímu biocentru, t.j. pro stepní lada 10 ha, pro lesní společenstva 30 ha je navrženo 
ve výrazně větším rozsahu s tím, že ekologickou funkci plní jednotlivá jádrová území. Tento 
"suchý" regionální biokoridor pak přes širokou nivu Svratky pouze anemochorně komunikuje 
s obdobnými stanovišti mimo území Židlochovického katastru.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice I.,II. a III. část (2006)40



Lokální  biocentra  (lužní)  vložená  do  trasy  regionálního  biokoridoru  Svratky  v  prostoru 
zástavby města se stala předmětem složitého vyjednávání. Na základě zpracovaných studií se 
zástupci města, vlastníka pozemků a orgánů ochrany přírody shodli na následujících lokálních 
biocentrech v regionálním biokoridoru Svratky:
LBC 2 - Na soutoku
- plocha na soutoku Svratky s Litavou, v současné době orná půda. 
Cílové společenstvo: les.
LBC 3 - U mostu
- prakticky biokoridor Svratky rozšířený o komunikaci po pravém břehu Svratky. 8 m široký 
pás zeleně spojující biocentrum se zámeckým parkem koncipovaný jako interakční prvek, je 
podmínkou existence tohoto biocentra. 
Cílové společenstvo: travobylinná vegetace, dřevinné formace, břehové porosty.
Protože  takto  navržené biocentrum svoji  funkci  neplní,  navrhuje  se  v jeho bezprostřední 
blízkosti - cca 200 m lokální biocentrum další
LBC 3a - U stadionu
- plocha mezi stadionem a větrolamem. 
Cílové společenstvo: travobylinná vegetace, dřevinné porosty - lesopark.
LBC 4 - K háku
- jižní okraj katastru. 
Cílové společenstvo: les, travobylinná společenstva.

I.7.5. Přírodní parky a přírodní památky

Přírodní park Výhon
Nařízením bývalého okresního úřadu Brno – venkov č.6/2002 ze dne 25.11.2002 byl zřízen 
podle zákona ČNR č.14/1992Sb. (§12, odst. 3 a §77 odst.3) přírodní park „Výhon“. Nařízení 
nabylo  účinnosti  dne  16.prosince  2002.  Smyslem  zřízení  přírodního  parku  je  ochrana 
krajinného rázu,  který  umožní  standardní  zemědělské činnosti  a  únosné turistické využití 
území. Má zajistit  ochranu před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Náš 
přírodní  park  je  významný  ze  tří  hledisek:  jsou  v něm  soustředěny  významné  přírodní 
hodnoty,  kulturně  –  historické  hodnoty  a  má  i  význam krajinářsky  –  estetický.  Park  je 
jedinečnou dochovanou scenérií extensivně obhospodařované krajiny, která nemá obdoby na 
jižní Moravě. Masiv Výhon dosahuje nadmořské výšky 355 m n.m. Je nápadnou dominantou 
vystupující  nad hladinu  Svratky  přibližně  o  170  m.  Z vrcholu  jsou  překrásné  výhledy  do 
rovinaté krajiny Dyjsko – Svrateckého úvalu.  Je výraznou krajinnou dominantou podobně 
jako Pavlovské kopce. Mozaika sadů, zahrad, vinic, lesíků a travních lad v členitém reliéfu 
vytváří  krajinářsky  cenné  území.  Relativní  narušení  krajinného  rázu  zástavbou  nedosáhlo 
dosud kritických rozměrů.
Přírodní  park  má  rozlohu  kolem  17  km2 a  nachází  se  na  katastrálním  území  Blučina, 
Židlochovice a Nosislav. Území přírodního parku je jednou z nejbohatších paleontologických 
lokalit na Moravě (paleontologie je věda o životě v minulých geologických dobách, zkoumající 
především zkamenělé zbytky organismů). V minulosti zde byly nalezeny unikátní nálezy jako 
spodní čelist velryby, žraločí zuby, ale i jehličky mořských hub, ostny a destičky ježovek a celá 
řada  dalších.  Vyskytuje  se  zde  řada  chráněných  druhů  rostlin  jako  na  příklad  vstavač 
vojenský, len žlutý, lilie zlatohlávka a další. Vegetaci tvoří bohatá travinobylinná společenstva 
s celou řadou teplomilných druhů. Nelesní vegetace se neustále obnovuje v ovocných sadech 
na svazích celého kopce. Zvláště pozoruhodné jsou staré sady a vinice. Přirozená vegetace 
lesa zde praktický neexistuje. Původní dřeviny jako dub letní, dub pýřivý, lípa malolistá a 
další bude nutno v budoucnosti obnovit. Původní není borovice lesní a akát bílý, který se 
rozrůstá. Na území parku je registrováno 66 druhů ptáků, z nichž je 16 zvláště chráněných. 
Mezi nejcennější patří silně ohrožené vlha pestrá, strnad luční a pěnice vlašská. Vyskytují se 
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zde  i  ohrožení  obratlovci  (ještěrka  obecná  a  slepýš  křehký)  a  chránění  motýli  martináč 
hruškový,  otakárek  fenyklový  a  otakárek  ovocný.  Park  je  rovněž  významný  z hlediska 
myslivosti,  protože  je  stanovištěm srnce,  bažanta  obecného a zajíce  polního.  Výhon je  i 
významnou archeologickou lokalitou. Byla zde nalezena spodní mamutí čelist, zlomek klu a 
mamutí  kosti,  bronzové  předměty,  lidské  kosterní  pozůstatky,  hrob  s bohatou  výstrojí  a 
šperky. 
Přes výrazné a historicky dlouhé využívání území lidmi představuje území Výhonu také velmi 
cennou přírodní lokalitu, především z pohledu geologického, paleontologického, zoologického 
či  botanického  a  slouží  i  jako  příklad  možné  dlouhodobé  koexistence  přírody  s rozumně 
konajícím člověkem.

 
 
NATURA 2000

V současné době je navržen Židlochovický zámecký park mezi evropsky významné lokality 
s návrhem na vyhlášení jako Přírodní památka. Rozloha je 23,10 ha. Lokalita se nachází v 
Dyjsko-svratecké  nivě,  v  západní  části  obce  Židlochovice,  v  prostoru  zámeckého  parku.
Geologické  podloží  je  tvořeno nezpevněnými  horninami,  jako jsou fluvuální  písčito-hlinité 
sedimenty. Geomorfologicky lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o 
akumulační  rovinu  podél  řek  Svratky,  Svitavy,  Jihlavy  a  Dyje,  tvořenou  kvartérními 
usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf je v nivě Svratky plochý, s 
nadmořskou  výškou  180  m.  V  půdním  pokryvu  se  tvoří  fluvizemě.  
Významný  příklad  typického  člověkem  ovlivněného  biotopu.  Výskyt  ohrožených  druhů 
xylofágního hmyzu páchník hnědý (Osmoderma eremita). 
Páchník hnědý je saproxylofágem, typickým druhem osidlujicím stromové dutiny. Larvy mají 
víceletý vývoj v trouchu v dutinách živých listnatých stromů, především ve střední a horní 
části  kmene.  preferuje  pravděpodobně  osvětlené  dutiny,  proto  lze  často  nalézt  populace 
páchníka v solitérních stromech či alejích. Imaga se objevují od května do září. Aktivují večer 
a v noci,  dutinu však opouštěji  jen výjimečně,  létat  jsou schopni  pouze na velmi krátké 
vzdálenosti. Živí brouci se vyznačují charakteristickou vůní. 
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Přírodní památka Nové hory – Strže 
Severozápadní svah Výhonu, výrazně modelovaný sesuvy. Rozkládá se na k.ú Židlochovice i 
Blučiny na zvlněném svahovitém terénu rozbrázděn podélně roklinami a drobnými úpady. 
Místy  dosahuje  svahovitost  až  30°.  Vyskytují  se  zde  plošně  rozsáhlá  společenstva 
travinobylinných lad s výskytem vzácných a xerotermních druhů, která pokrývají 2/3 území, 
zbytek  tvoří  dřevinné  porosty.  Vyskytující  se  vegetace  patří  do  4  následujích  typů 
fytocenologických jednotek:
1.svaz  Cirsio-Brachypodion  –  druhově  bohatá,  květnatá  společenstva  hlubších  minerálně 
silných půd na vápnitých substrátech
2. prvky  svazu  Convolvulo-Agropyron  –  vegetace  zraňovaných  sesuvných  svahových 
hlinitojílovitých půd teplých oblastí
3. prvky svazu Geranion sanguinei  – lemová travinobylinná spol.  teplomilných doubrav a 
křovin teplých oblastí
4. prvky svazu Festucion valesiacae – druhově bohatá společenstva jižních skalnatých svahů 
na bazických podkladech 
Návrh opatření  : Potlačovat akát, zamezit  zarůstání  dřevinami a zajistit  alespoň 1x ročně 
sečení všech ploch travinobylinné vegetace.

I.7.6. Ovzduší, hluk, voda a odpady

Ovzduší
Podle posledního sdělení odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR (Věstník 
MŽP, prosinec 2005) nejsou Židlochovice zařazeny do oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší 
ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 350/2002 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, 
hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Stacionární zdroje znečištění ovzduší 

Velké zdroje znečišťování ovzduší se v území nevyskytují.
Podle platného znění zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícímu látkami 
patří k středním zdrojům znečišťování ovzduší technologické objekty obsahující stacionární 
zařízení  ke  spalování  paliv  o  tepelném  výkonu  od  0,2  do  5  MW  a  zařízení  závažných 
technologických procesů.
Střední zdroje znečišťování ovzduší   vyskytující se v     území:  

Firma Zdroj
Adosa čerpací stanice
Avion kotelna
Karlova pekárna kotelna
MěÚ Židlochovice – nám. Míru kotelna
Oseva kotelna
Základní škola – Tyršova 611 kotelna
Draft lakovna
VAS, a. s. ČOV Židlochovice

Město  Židlochovice  má  relativně  dobrou  kvalitu  ovzduší,  není  výrazněji  zatěžováno 
znečišťováním ovzduší nebo hlukem, což jsou hlavní negativní faktory při posuzování úrovně 
kvality  životního  prostředí.  Výrazně  pozitivním  faktorem  kvality  ovzduší  je  nepochybně 
plynofikace, rostoucí využívání elektrické energie jako plošného zdroje vytápění a příznivé 
přírodní provětrávání.
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Zdroje hluku, protihluková opatření 
Hluk je definován v nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací jako: „každý zvuk, který může být škodlivý pro zdraví nebo může být jinak 
nebezpečný“. Za hluk je tedy považován každý zvuk, který má škodlivé účinky, nebo rušivý či 
obtěžující charakter, a to bez ohledu na jeho intenzitu.
Hluk je jedním z faktorů ovlivňujících hygienickou kvalitu životního prostředí. Problematikou 
hlukového  zatížení  území  a  zásadami  řešení  se  doposud  nezabýval  podrobněji  žádný 
koncepční materiál.  Zdrojem nadměrného hluku v obci je především nákladní  doprava po 
silnici. Vzhledem k tomu, že silnice II. třídy 425 není doposud po východní straně souvisle 
obestavěna,  lze  problém  hluku  ze  silniční  dopravy  při  nové  výstavbě  řešit  stavebními 
úpravami a izolačními pásy zeleně.

Voda
Nejvýznamnějším vodním tokem, protékajícím územím, je řeka Svratka, a do řeky Svratky 
ústí řeka Litava. Svratka je znečišťována především na horním toku před Brnem, na území 
města  Brna  a  ČOV  v Modřicích.  V současné  době  proběhlo  dokončení  modernizace  ČOV 
v Modřicích, což značně zlepší kvalitu přitékající vody korytem řeky Svratky.
Řešení nevyhovujícího stavu spočívá v komplexním odkanalizování dešťových a splaškových 
řádně  vyčištěných  vod,  které  jsou  do  vodoteče  odváděny,  v zajištění  nepropustnosti 
stávajících  močůvkových  jímek  (zejména  drobných  zemědělců)  včetně  zamezení  jejich 
nedovoleného vypouštění. Dále v systémovém řešení agrochemického režimu na orné půdě, 
v omezení neúměrného hnojení půdy a v plošném budování ČOV.

Kvalita povrchových vod v území
Informace  o  kvalitě  vod v území  podává přehled  jakosti  vody  v jednotlivých  sledovaných 
profilech,  jak je uvádí  informační  server  ČHMÚ. Z podkladů jsme vybrali  kvalitu  vody ve 
Svratce a kvalitu vody v Litavě.

Jakost vody v profilu: Židlochovice, v období 2003 – 2004
Číslo profilu: 1185
Vodní tok: Litava
Hydrologické pořadí: 4-15-03-113
Říční km: 0.4
Oblast: povodí Dyje

ukazatel jednotka min max průměr medián C90 C95 imisní 
limity

třída 
jakosti

teplota vody °C 0.0 23.5 11.9 13.9 21.9 0.9 25
reakce vody 7.8 8.7 8.2 8.2 8.5 1.1 6 - 8
elektrolytická 
konduktivita mS/m 78.7 146.3 126.5 128.7 145.2 0.0 IV.

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 mg/l 3.4 35.9 14.2 11.6 32.7 5.9 6 V.

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem mg/l 24.1 163.0 49.5 32.1 121.9 4.4 35 V.

amoniakální dusík mg/l 0.03 5.64 2.15 2.10 5.28 11.15 0.5 V.
dusičnanový dusík mg/l 1.6 5.5 4.0 3.9 5.3 0.8 7 II.
celkový fosfor mg/l 0.46 2.14 0.98 0.91 1.86 13.93 0.15 V.

Strategický plán rozvoje města Židlochovice I.,II. a III. část (2006)44



Jakost vody v profilu: Židlochovice, v období 2003 – 2004
Číslo profilu: 1180
Vodní tok: Svratka
Hydrologické pořadí: 4-15-03-114
Říční km: 28.4
Oblast: povodí Dyje

ukazatel jednotka min max průměr medián C90 C95 imisní 
limity

třída 
jakosti

teplota vody °C 2.4 26.3 12.1 10.7 23.4 1.0 25
reakce vody 7.0 8.2 8.0 8.0 8.2 1.0 6 - 8
elektrolytická 
konduktivita mS/m 49.0 75.5 59.7 57.7 70.7 0.0 III.

biochemická spotřeba 
kyslíku BSK-5 mg/l 2.7 5.7 4.0 3.7 5.7 1.0 6 III.

chemická spotřeba 
kyslíku dichromanem mg/l 14.3 32.9 21.8 21.8 27.9 0.9 35 III.

amoniakální dusík mg/l 0.05 0.83 0.34 0.31 0.72 1.62 0.5 III.
dusičnanový dusík mg/l 2.5 7.3 4.9 4.8 6.9 1.0 7 III.
celkový fosfor mg/l 0.18 0.41 0.30 0.29 0.40 2.72 0.15 III.

Snížení kvality vody v tocích a kvality podzemních vod obecně souvisí s:
•vypouštěním nečištěných komunálních odpadních vod do vodotečí
•vypouštěním vod z ČOV
•narušením přirozených  samočisticích  schopností  toků,  které  úzce  souvisí  s regulací  částí 
koryt a likvidaci břehových porostů
•zemědělskou činností (se smyvem půdních částic a průsaky hnojiv z pozemků orné půdy)
Protipovodňová  opatření  jsou  nezbytná  v meandrujících  územích  podmáčené  nivy  řeky 
Svratky  v povodňových  hlínách,  kde  je  nebezpečí  záplav.  Zranitelnost  území  spočívá 
v infiltraci  srážkové  vody  v území  na  svazích  Českého  masivu,  odkud  vody  infiltrují  do 
mocných vysokých a středních říčních teras štěrků a písků. Na jílovitém podloží se terasy 
odvodňují kaskádovitě až k údolní nivě Svratky.
V současné  době  je  připravena  realizační  dokumentace  –  II.  etapa  protipovodňových 
opatření , realizace bude zahájena v roce 2006 (Povodí Moravy).

Odpady
Obce jsou podle  zákona 238/1991 Sb.  o odpadech považovány za původce komunálních 
odpadů, vznikajících na jejich území. Ve městě je uplatněn systém jednotného nakládání s 
odpadem z celého města. Základ tvoří spolupráce se svozovou firmou AVE – CZ, s.r.o. Brno, 
která  zajišťuje  nakládání  s  převážnou  částí  komodit.  Součástí  je  systém  sběrných  míst 
tříděného  odpadu  ve  městě  a  funkce  sběrného  dvora,  kde  AVE  CZ  zajišťuje  sběr 
nebezpečného  odpadu,  objemného  odpadu  a  pneumatik  formou  pronájmu  části  prostor 
sběrného dvora. Provozovatel a majitel sběrného dvora Stavosur Hustopeče s.r.o. zajišťuje 
hlavně sběr papírů, kovů, elektrotechnického odpadu a částečně plastů a skla.
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Náklady na odstraňování komunálních odpadů ve městě za rok 2005 činily 2,5 mil. Kč, z toho 
město z rozpočtu uhradilo 1 mil.Kč, občané uhradili 1,5 mil.Kč. Celkové množství odpadů za 
rok 2005 činilo 1 289 tun.
Nakládání s odpady řeší nově zpracovaný Plán odpadového hospodářství z roku 2006.
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I.8. Školství

Školská zařízení v Židlochovicích pokrývají potřeby občanů v oblasti předškolního, základního 
školního,  speciálního  a středoškolského vzdělávání.  Rodičům a jejich dětem je k dispozici 
pedagogicko-psychologická poradna.
Umělecky nadané děti se mohou mimoškolně vzdělávat na základní umělecké škole.

Základní školství a předškolní výchova

Mateřská škola:
sídl. Družba 673
zřizovatel: Město Židlochovice 
Mateřská škola má čtyři třídy, kde jsou děti 
rozděleny dle věku.
Mateřskou školu navštěvuje cca 89 dětí.
Kapacita mateřské školy: 105 dětí.
Počet dětí na jednu třídu: 18 – 24 dětí.
Počet dětí na jednoho učitele: 13 dětí.
V mateřské škole je také umístěna kuchyně, 
která plně pokrývá požadavky stravy dětí.
V minulém roce byla provedena 
rekonstrukce kuchyně podle nových 
hygienických a bezpečnostních požadavků. 

Základní škola:
Tyršova 611
Výuka probíhá ve třech budovách (Tyršova 611, Komenského 182, Coufalíkovo nám. 256).
Zřizovatel: Město Židlochovice
Základní školu navštěvuje: 1. stupeň (6 tříd) – 147 žáků
2. stupeň (21 tříd) – 548 žáků
Počet žáků na jednu třídu: 1. stupeň - 24,50 žáků
2. stupeň – 26,09 žáků
Průměrný počet žáků na 1 učitele: 18,2 žáků.
Spádovost:
ZŠ Židlochovice navštěvují žáci těchto škol:
Blučina (2. stupeň), Hrušovany u Brna (2. stupeň), Ledce (od 5. třídy), Medlov (od 5. třídy), 
Nosislav (od 5. třídy), Přísnotice (2. stupeň), Sobolovice (Židlochovice nebo Rajhrad), 
Unkovice (od 4. popř 6. třídy), Vojkovice (od 5. třídy), Žabičce (2. stupeň), Židlochovice (1. – 
9. tř.). 

Při základní škole pracuje školní družina, která má dvě oddělení a je umístěna v budově na 
Coufalíkově nám. Školní družinu navštěvuje cca 40 dětí.

Školní jídelna 
Provozovatel: soukromá firma M + J, s.r.o. 
Školní jídelna je umístěna v areálu základní školy, Tyršova 611. 
Možnost stravovat tu mají žáci všech škol (mimo mateřské), učitelé i zájemci ze strany 
občanů.
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Speciální školy Ořechov, pracoviště Židlochovice:
Nádražní 232
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Kapacita zvláštní školy: 85 žáků
Kapacita školní družiny: 16 žáků
Zvláštní škola pracuje v 6. třídách – počet žáků 68
Průměrný počet žáků na jednu třídu: 11,3 žáka
Průměrný počet žáků na učitele: 7,6 žáka
Trendem poslední doby je zařazovat do speciálních škol i žáky s těžšími typy mentálního 
postižení nebo integrovat žáky pomocné školy. Toto se jeví jako nutnost zřízení pomocné 
školy.

Středoškolské vzdělávání

Gymnázium:
Tyršova 400
- osmileté studium všeobecného zaměření
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského 
kraje
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: cca 244 žáků.

Umělecké školy

Základní umělecké škola:
Nádražní 232
Zřizovatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Na ZUŠ mohou děti rozvíjet svůj talent v tanečních, hudebních a výtvarných oborech.
Počet žáků: 380 dětí
Kapacita dostačuje požadavkům zájmu o studium.

Školské poradenství

Pedagogicko–psychologická poradna:
Nádražní 232
V poradně zde mohou žáci a jejich rodiče s odborníky konzultovat otázky dalšího vzdělávání, 
popřípadě problémy ve škole.

V současné době je stav na úseku školství vcelku vyhovující.
V příštích letech bude řešena možná dostavba, či střešní vestavba budovy gymnázia (tak, 
aby nemuseli žáci využívat pronajatých prostor v Sokolovně). Finanční náklady na investici 
budou kryty z rozpočtu Jm kraje.

Ostatní  budovy škol  v majetku města si  také vyžádají  nemalé finanční náklady. V budově 
mateřské školy je třeba provést opravu elektroinstalace, budova základní školy na Tyršově 
ulici potřebuje generální opravu kanalizace, budova na Nádražní 232, kde sídlí speciální škola 
a  základní  umělecká  škola,  vyžaduje  také  generální  opravu kanalizace,  nevyhovující  jsou 
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sociální zařízení a v poslední době se škola potýká s padající omítkou. S těmito náklady je 
třeba v budoucnu počítat při sestavování rozpočtu města.
V případě, že dojde k rapidnímu zvýšení, či snížení porodnosti bude muset být situace řešena 
především z hlediska ekonomického. 
V rámci regionu je třeba se zamyslet, či není vhodnější zrušit některé malotřídky v okolních 
obcích (např. Unkovice, Bratčice, Medlov, Nosislav, Syrovice či Žatčany) a investovat finanční 
prostředky např.  do  zřízení  speciálního  autobusu,  svážejícího  děti  z těchto  obcí  do  velké 
školy, která je např. v Židlochovicích. 
Obce by tak ušetřily nemalé finanční prostředky, které musí vkládat do provozu a údržby 
budovy škol, které nejsou plně využívány. 

Počet živě narozených dětí v regionu Židlochovicko v letech 1991 – 2003 v porovnání 
s městem Židlochovice

rok region Židlochovicko Židlochovice
1998 278 32
1999 252 23
2000 228 20
2001 268 30
2002 225 19
2003 255 21

Po roce 1989 nastal v demografickém vývoji populace České republiky prudký zlom, který se 
projevil  především  výrazným  poklesem  uzavřených  sňatků  a  poklesem  porodnosti.  Tyto 
trendy  se  projevily  plošně  na  celém  území  republiky,  včetně  Židlochovicka.  Z hlediska 
celkového přírůstku obyvatel,  ale  Židlochovicko významně převyšuje  republikový i  krajský 
průměr. 

(Podklady pro tuto zprávu byly čerpány z výročních zpráv jednotlivých škol za rok 2003/2004 
a Českého statistického úřadu.)

I.9. Kultura, sport a spolková činnost
I.9.1.Kultura

Kulturní aktivity města se opírají  zejména o činnost těchto zařízení a organizací:  Městská 
knihovna, Městský kulturní klub, Regionální turistické informační centrum s vinotékou, letní 
kino,  zámek  s kaplí  a  zámeckým  parkem,  sokolovna,  dětský  pěvecký  sbor  Skřivánek, 
Sdružení Židlochovice, Divadelní dramatický kroužek, Základní umělecká škola, základní škola 
a  mateřská  škola.  Jednotlivá  zařízení  nejsou  ve  městě  soustředěna  na  jednom  místě, 
většinou jsou však využívány prostory městského kulturního klubu v Brněnské ulici.
Především zámek s kaplí, kostel a radniční sklepení s vinotékou jsou využívány k občasným 
kulturním a společenským akcím.

Ve městě neexistuje prostora, ve které by bylo možno uspořádat větší kulturní akci např. 
ples, koncert pro větší skupinu posluchačů, diskotéku nebo hodovou zábavu.
Pro akce jako jsou hody nebo akce RTIC pořádané pro občany chybí  základní  zázemí v 
podobě podia a přenosných lavic, které se vždy složitě vypůjčují z okolních vesnic

Město přispívá k podpoře kulturních akcí jednak jako provozovatel některých vyjmenovaných 
zařízení,  jednak  investiční  činností  a  dotacemi  z rozpočtu  města.  S významnou  finanční 
podporou města jsou ve městě pořádány veškeré tradiční kulturní akce.
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Nástroje města k podpoře kulturních aktivit

a) Financování a provozování kulturních zařízení
v majetku  města:  Městská  knihovna,  Městský  kulturní  klub  a  Regionální  turistické 
centrum s fonotékou.

b) 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.

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

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

e) 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.

Kulturní zařízení, sdružení a organizace působící ve městě

Městská knihovna Židlochovice
Městská knihovna registruje 673čtenářů, z toho 287 z okolních obcí. Ročně navštíví knihovnu 
cca 9000 čtenářů s cca 46 tis. výpůjčkami. V knihovně se nachází také veřejné internetové 
pracoviště. Městská knihovna plní i regionální funkci pro místní knihovny v obcích regionu. 
V současné době se připravuje rozšíření internetového pracoviště. 

Masarykův kulturní dům - sokolovna –  v současné probíhá rekonstrukce,  plánované 
dokončení konec roku 2006.

Městský kulturní klub 
je  kulturním  zařízením,  jehož  úkolem  je  poskytovat  zázemí  pro  zájmové  aktivity  dětí  a 
dospělých. Z velké části týdenního programu je využíván divadelním dramatickým kroužkem 
dospělých a divadelním kroužkem dětí. Prostorná vstupní hala je již dlouhá léta využívána 
jako galerie výtvarníků. V průběhu roku se zde vystřídá kolem deseti až dvanácti výstav. Sál 
je  kromě  divadelních  představení  pro  veřejnost  využíván  i  k dalším  kulturním  akcím 
pořádaným  jak  Sdružením  Židlochovice,  kulturní  komisí  rady  města  tak  i  dalšími 
organizacemi.  Pravidelně  je  městský  klub  využíván  k jazykovým  kurzům  anglického  a 
německého jazyka pro veřejnost.

Regionální turistické informační centrum s vinotékou
RTIC  se  od  svého  vzniku  v srpnu  roku  2004,  kromě  svého  prvotního  určení  podávat 
informace  a  propagovat  region  za  účelem uspokojování  potřeb  turistického  a  cestovního 
ruchu, podílí  na organizování  kulturního dění  ve městě,  je garantem využívání  kulturních 
zařízení  města  a  stará  se  o  propagaci  kulturního  života  ve  městě.  Samostatně  je  i 
organizátorem  akcí  spojených  s propagací  vinařských  tradic  města.  Ke  svým  aktivitám 
využívá prostory vinotéky a historického sklepení pod radnicí.

Zámek s kaplí a parkem
Rozsáhlé sídlo mnoha šlechtických rodů, především Habsburků, je dnes státním zámkem ve 
správě Lesů České republiky  a.s.,  který  není  zpřístupněn veřejnosti.  Vzájemnou dohodou 
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města  a  Lesů  ČR  je  ke  menším  komorním  akcím  využívána  zámecká  kaple  se  skvělou 
akustikou.
Tradičně  je  dvakrát  ročně 
veřejnosti  přístupný  i 
interiér zámku, a to 26.12. a 
první  dubnovou  sobotu  u 
příležitosti  povýšení 
Židlochovic  na  město.  Od 
roku  2005  se  daří 
organizovat  společně 
s Městským divadlem v Brně 
zámecká hudební zastavení. 
Další kulturní a společenské 
akce  v areálu  zámku  jsou 
organizovány jako uzavřené 
pro  hosty  akciové 
společnosti.

Letní kino Židlochovice
Kino je v provozu sezóně od květena do srpna Během roku se zde promítne na 20-25 filmů a 
kromě toho zde probíhají i hudební koncerty.

Dětský pěvecký sbor Skřivánek
Dětský pěvecký sbor pod vedením paní sbormistrině Zdenky Vrbové působí již od roku 1977. 
Sbor má přípravné oddělení, kde zpívá okolo 50-ti dětí a koncertní oddělení s 70-ti členy. 
Zpravidla dvakrát ročně pořádají koncerty a zúčastňují se pěveckých soutěží i v zahraničí.

Sdružení Židlochovice
Sdružení občanů, kteří svými aktivitami vytvářejí podstatnou část volnočasových aktivit pro 
místní  děti  a mládež Sdružení Židlochovice zřídilo  a provozuje pro děti  keramickou dílnu, 
pořídilo skateboardovou rampu, z jejich pravidelně pořádaných akcí: Jízda do vrchu, Vítání 
broučků, vědomostní zábavné soutěže, Běhy zdraví apod. 

Divadelní dramatický kroužek 
V roce  1995  pan  Milan  Lvovský  obnovil  tradici  ochotnického  divadla  v Židlochovicích. 
Divadelní kroužek zkouší v Městském kulturním klubu 2x týdně a připravuje každoročně dvě 
divadelní představení která hraje v provizorním „divadle“- MKK.

Klub Magic
Zájmový kroužek mládeže pro příznivce hry Magic.

Sdružení Inspiro
Sdružení mladých lidí, kteří pořádají zejména pro své vrstevníky večery s netradiční literární a 
filmovou tvorbou . 
SPOZ 
Sdružení  pro  občanské  záležitosti  při  Městě  Židlochovice  pořádá  besedy  a  výstavy  pro 
důchodce.

SPCCH
Svaz postižených civilizačními chorobami pořádá pro své členy besedy a zájezdy .
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ZO ČSZ
Pořádají jubilejní výstavy vin.

JSDH 
Pořádají městské velikonoční a vánoční trhy, tradiční židlochovické hody.

Tradiční kulturní akce
Židlochovické hody TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů města 

Židlochovice
Divadelní představení Divadelní a dramatický kroužek
Společenský ples Gymnázia Gymnázium Židlochovice
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
Vánoční koncert ZUŠ ZUŠ Židlochovice
Vánoční výstava vín ZO Českého svazu zahrádkářů

1.9.2.Sport

Sportovní  vyžití  dětí,  mládeže  a dospělých  je provozováno většinou ve dvou sportovních 
tělocvičnách  (ZŠ  Tyršova  ul.  a  sokolovna  TJ  Sokol),  menší  tělocvična  je  i  v budově  ZŠ 
v Komenského  ul..  Otevřená  sportoviště  jsou  v areálu  ZŠ  na  Tyršově  ul.,  na  fotbalovém 
stadionu, v areálu gymnázia, v areálu Robertovy vily, hřiště na „starci“ a nově vybudované 
víceúčelové  hřiště  na  sídlišti  Míru,  i  přes  tento  výčet  sportovišť  trpí  město  nedostatkem 
otevřených specializovaných i víceúčelových hřišť a kromě uvedeného hřiště na sídlišti, jsou 
všechna uvedená sportoviště na současný standard nízké až velmi nízké kvality. K tradičním 
sportovním  zařízením  přibylo  v roce  2004  vybavení  skateboardové  rampy,  která  byla 
provizorně umístěna v areálu bývalého cukrovaru a nyní je provozována na školním pozemku 
ZŠ  Tyršova  ul..  Nadějí  rozvoje  krytých  sportovních  zařízení  je  TJ  Sokol  rekonstruovaná 
sokolovna  a  TJ  Orel  budovaná  víceúčelová  orlovna.  Malé  sportovní  plácky  se  ve  městě 
nacházejí jen sporadicky, nový malý areál je zatím jen v počátečním stádiu výstavby v místě 
dnešní výstavby rodinných domků. Částečně ke sportovní a relaxační aktivitě slouží i městský 
kulturní klub.

Nástroje města k podpoře sportovních aktivit

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

b) 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.

c) Veřejná podpora zájmových a společenských organizací
prostřednictvím finančních příspěvků z rozpočtu města.
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d) 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.

Sportovní zařízení, sdružení a organizace působící ve městě

Masarykův kulturní dům - Sokolovna TJ Sokol Židlochovice
Fotbalový stadion
Tělocvičny ZŠ Židlochovice
Otevřené sportoviště ZŠ Židlochovice
Skate rampa
Víceúčelové hřiště na sídlišti Míru
Hřiště – gymnázium, Robertova vila, „na starecu“
TJ Sokol Židlochovice
TJ Orel Židlochovice
Fotbalový klub Židlochovice
Klub turistů při Městském úřadu Židlochovice
Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice

Tradiční sportovní akce
Průběžné soutěže: badminton, košíková TJ Sokol Židlochovice
Běh zdraví Sdružení Židlochovice
Otevření a ukončení sezóny
na cyklistické stezce Brno – Vídeň DSO Cyklistická stezka Brno - Vídeň
Pravidelný cyklus turistických výletů Klub turistů při MěÚ Židlochovice
Židlochovický rekord v jízdě do vrchu Sdružení Židlochovice

I.10. Cestovní ruch, péče o památky

Současný stav  cestovního ruchu ve městě  je ovlivněn především dvěma fenomény,  a  to 
existencí zámku Židlochovice a vybudování cyklistické stezky Brno – Vídeň. Právě cyklostezka 
je v období od května do konce září nejčastějším koridorem přivádějícím turisty do města. V 
roce  2004  bylo  ve  městě  vybudováno  v objektu  radnice  Regionální  turistické  informační 
centrum, které je otevřeno po celý rok a zabezpečuje standardní služby návštěvníkům města. 
Infrastrukturu cestovního ruchu, kromě již zmíněné cyklistické stezky
Ve městě se nachází pět významných kulturních památek, z nichž nejvýznamnější je zámek 
s kaplí a zámeckým parkem, kostel Povýšení sv.kříže, Robertova vila, budova radnice, zvonice 
a  budova  č.p.32,  která  je  dochovaným renesančním objektem někdejšího  sboru  Jednoty 
bratrské. 

I.10.1.Turistické cíle

Zámek s kaplí a parkem
Stojí na místě původní vodní tvrze, která byla Fridrichem ze Žerotína přestavena na zámek. 
Další přestavbu zámku v barokním stylu uskutečnil hrabě Sinzendorf v letech 1722 – 1728. 
Kolem  zámku  vznikl  nádherný  park  jehož  plán  byl  vypracován  francouzským  zahradním 
Architektem  Charboniérem.  V roce  1743  přechází  městečko  i  se  zámkem  do  vlastnictví 
Dietrichštejnů. Roku 1819 kupují panství Habsburkové. V letech 1844 – 1845 provádějí tito 
majitelé pozdně empírové úpravy zámku, které se dochovaly do dnešní doby.
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V roce 1919 připadl zámek státu a od té doby sloužil státním reprezentačním účelům. Mezi 
dvěma  světovými  válkami  sloužil  jako  letní  sídlo  T.G.  Masaryka.  Jeho  pobyty  připomíná 
pamětní deska při vchodu do zámeckého parku.
Zámek – pro veřejnost nepřístupný ( majetek LČR), nádvoří a kaple tvoří součást prohlídky  
města, Zámecký park- přístupný veřejnosti.

Kostel Povýšení sv. Kříže
Kostel  povýšení  sv.  Kříže  byl  postaven  v letech  1724  – 
1730  známým  vídeňským  barokním  architektem  J.L. 
Hildebrandtem.  Stavbu  financoval  majitel  panství  hrabě 
Sinzendorf.  Jehlanovitá  střecha  není  původní,  byla 
provizorně postavena v roce 1855, kdy původní báň byla 
stržena  vichřicí.  Schodiště  před  kostelem  zdobí  sochy 
židlochovického sochaře J.Sterna z 18. století (sv. Florián, 
sv. Leonard, sv. Augustin, sv. Urban a dvě sochy sv. Jana 
Nepomuckého.) Uvnitř kostela jsou na postranních oltářích 
pozoruhodné  obrazy  sv.  Jana  Nepomuckého  a  P.  Marie, 
jejichž autorem je židlochovický malíř Georg Matzger.
Kostel  Povýšení  Sv.  Kříže–  součástí  prohlídky  města,  
většinou uzavřen

Zvonice
Nachází se jen několik desítek metrů na severní straně od 
farního  kostela.  Ze  starého  gotického  kostela, 
vysvěceného  v roce  1446  zbyla  už  jen  zvonice  a 
arkádovitá  předsíň  s lomenými  oblouky.  Kostel  byl 
poškozen  v husitských  válkách,  později  vyhořel  a  byl 
zbořen. Z původního hřbitova, který kostelík obklopoval, 
jsou zachovalé náhrobní kameny nyní umístěny na novém 
hřbitově.Objekt  je  nutné  stavebně  rehabilitovat  a 
realizovat  již  zpracovaný  projekt  harmonického  řešení 
okolí.
Zvonice–součástí  prohlídky  města,  avšak  uzavřena  pro 
špatný technický stav

Radnice
Jedna z nejstarších  budov města.  Původní  radnice 
byla  přízemní  budovou  s doškovou  střechou  a 
jednou místností. Její dnešní podoba je z roku 1559, 
kdy  byla  majitelem  panství  Vilémem  z Pernštejna 
rozšířena.  Dnes  je  využívána  jako  centrum 
samosprávy  města.  Nedokonalá  stavební  úprava 
z devadesátých  let  a  současný  stavební  stav  nutí 
k celkové rehabilitaci celého objektu se zaměřením 
na reprezentativní sídlo samosprávy města s obřadní 
síní, regionálním informačním centrem s vinotékou a 

zpřístupnělým historickým sklepením, využitelným k propagaci historických tradic vinařství ve 
městě a drobným společenským a kulturním akcím.
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 Renesanční radnice se sklepy, ženskou šatlavou a vinotékou – možnost prohlídky s výkladem

Dům č.p. 32
Město Židlochovice prožívalo významnou dobu rozkvětu hospodářsky i kulturně především 
v 16.  století  za  držení  Pernštejnů  a  Žerotínů.  Z nich  je  významný  Bedřich  ze  Žerotína, 
osobnost konce 16. století. Podporoval Jednotu bratrskou, školu v Ivančicích, místní sbor, ve 
kterém byl správcem Jiří Strejc, jeden z překladatelů a tvůrců Bible kralické.
Vlastní stavební části objektu čp. 32 skrývají renesanční jádro, původní lisovnu Sekorů ze 
Sekenberku s rozsáhlým a zajímavým sklepením. Lze předpokládat, že dům je jedním z mála 
zachovaných původních objektů ze sborů Jednoty bratrské na jižní Moravě.
Pod  nedochovaným  bratrským  kostelíkem,  jež  se  nacházel  poblíž  domu  čp.  32,  byla 
vybudována  krypta,  do  níž  byly  uloženy  ostatky  Fridricha  ze  Žerotína  a  dalších  pěti 
příslušníků  tohoto  rodu.  Po  dlouhém  pátrání  nadšeného  znalce  židlochovické  historie 
Františka Horáka byla v roce 1956 hrobka objevena.  Avšak odborným průzkumem v roce 
1990 bylo zjištěno její úplné zničení.
Dnešní velmi špatný stav interiérů a fasády je řešen studií a projektem k záchraně objektu 
pro využití navrácení muzea do našeho města, vybudování stálé expozice o historii Jednoty 
bratrské na Jižní Moravě a klubového zázemí a pro vlastivědný spolek a zájmové volnočasové 
aktivity.

Strejcův sbor– součástí prohlídky města, uzavřen pro špatný technický stav
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Náměstí - součástí prohlídky města, nedostatkem je zavírací doba obchodů
Cukrovar–  významná památka,  kvůli  dezolátnímu stavu  zcela  nevyužitelná pro  cestovní  
ruch
Cukrovarská železnice- zrušena
Přírodní  park  Výhon s naučnou stezkou –  v průběhu  roku 2006  probíhají  jednání  s 
Českým klubem turistů o vyznačení turistické trasy přes Výhon a probíhá zpracování projektu  
rozhledny v nejvyšším bodě kopce.

I.10.2. Doprovodné služby cestovního ruchu

Ubytování
Penzion Pavir, Masarykova (p. Klvaň)
Hotel Národní dům, náměstí Míru (p.Wu) 

Stravování
Penzion Pavir, Masarykova (p. Klvaň)
Hotel Národní dům, náměstí Míru (p.Wu)
Restaurace Faust , Komenského (p. Severa)
Restaurace La verdadera Habana, náměstí Míru

Občerstvení
Bar – Herna, náměstí Míru 21 (p. Hromcová)
TIPSPORT BAR „U Sedláčků“, Strejcův sbor,(p. Sedláček)
Pivnice, náměstí Míru 23 (p. Kašparovský)
„U Kafků“, Komenského (p.Kafka)
„U Krtka“,Masarykova (p. 
Cukrárna-Espresso, náměstí Míru, (p. Jochmanová)
Bufet- Espresso, Tyršova, (p. Helmová)
Nonstop- TRUCK BAR – sídliště
Milton – letní kino

Dopravní služby
Vlakové spojení– neexistuje
Autobusové spojení – hlavní trasa Ž.- Brno
– dostatečné vedlejší trasy po regionu
– nedostatečné (IDS - neexistuje o víkendu)
Servis pro automobilisty– Autoslužby Březina, Žerotínovo nábřeží
Servis pro cyklisty – PM Bike, Komenského
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Část II: Názorový průzkum

V rámci  průzkumu názorů  občanů na život  ve  městě bylo  provedeno plošné dotazníkové 
šetření, kdy každá domácnost obdržela dotazník, vyplněných dotazníku jsme obdržely 370. 
Uvádíme počty odpovědí na jednotlivé otázky:

Názorový průzkum

Konečný počet odpovědí.

1. Jak dlouho bydlíte v Židlochovicích:
a 27 méně než 5 let c 160 jsem židlochovický rodák
b 150 více než 5 let d 44 nebydlím v Židlochovicích

2. Ve které části Židlochovic bydlíte (uveďte prosím místní část):
… uvedlo 184 respondentů 

3. Jaký je Váš věk:
a 27 menší než 18 let d 93 51 až 65 let
b 61 19 až 30 let e 58 66 a více
c 136 31 až 50 let f 6 bez odpovědi

4. Jaké je Vaše vzdělání:
a 47 základní d 68 vysokoškolské
b 81 odborné e 6 bez odpovědi
c 179 střední

5. Jste muž nebo žena:
a 146 muž b 231 žena

6. Jaké je Vaše zaměstnání:
a 171 pracující- zaměstnanec d 8 nezaměstnaný
b 37 podnikatel e 99 důchodce
c 49 student f 16 v domácnosti

7. V jakém typu domu bydlíte:
a 163 bytový dům b 201 rodinný domek

8. Jak sám/sama hodnotíte Vaši životní úroveň :
a 31 velmi dobrá d 9 velmi špatná
b 243 spíše dobrá e 35 bez odpovědi
c 63 spíše špatná
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Volný čas, sport a kultura ve městě:
9. Jaká  zařízení  určená  ke  sportovním  a  oddechovým  aktivitám  v Židlochovicích  jsou 

nedostatečná nebo chybí:
a 90 možnost koupání i 32 hřiště pro organizované sporty
b 79 propojení, bezpečnost 

cyklostezek
j 28 naučná stezka, značené turistické 

trasy
c 85 volně přístupná víceúčelová 

hřiště
k 57 rybník

d 87 dětská hřiště l 54 rozhledna 
e 49 prostor pro netradiční sporty m 47
f 60 veřejná prostranství pro 

setkávání

jiné (doplňte): …

g 25 pěší a běžecké trasy n 3 nic nechybí
h 199 víceúčelové kulturní zařízení o 19 bez odpovědi

10. Které z následujících aktivit by měly být v Židlochovicích více podporovány:
a 130 zájmová a spolková činnost g 75 taneční zábavy, diskotéky
b 36 nezisková a charitativní 

činnost
h 86 mimoškolní vzdělávání dospělých

c 119 promítání kina i 15 nic nechybí
d 96 koncerty
e 84 divadelní představení

j 24 jiné (doplňte): ……

f 45 výstavy, besedy k 45 bez odpovědi

11. Víte o nějakých problémech týkajících se školství ve městě? 
a 69 ano, uveďte jaké:…
b 253 ne

12. Co na židlochovickém školství hodnotíte kladně, co by mělo být dále podporováno?
Vypište  prosím:98  odpovědí,  nejčastěji  byla  kladně  hodnocena  existence  a  prestiž 
gymnázia, zastoupení různých typů škol, podpora zájmové činnosti.

Čistota města a kvalita životního prostředí
13. Jak se v posledních 10-ti letech změnilo prostředí v okolí Vašeho bydliště?
a 115 zlepšilo c 141 zůstalo stejné
b 85 zhoršilo d 27 bez odpovědi

14. Jaké jsou problémy s čistotou ve městě?
a 150 nedostatečný úklid ulic e 79 nepořádek na soukromých 

pozemcích
b 106 údržba veřejné zeleně f 29 jiné: …
c 183 psí výkaly g 23 s čistotou nejsou problémy
d 140 nepořádek u kontejnerů h 19 bez odpovědi

15. Jak hodnotíte zeleň ve městě a jeho okolí? 
a 147 je vyhovující c 55 je ji potřeba zásadně zlepšit
b 155 je ji potřeba doplnit d 12 bez odpovědi
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16. Co podle vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí?
a 161 automobilová doprava g 54 chybějící kanalizace
b 83 hluk v okolí h 29 špatná informovanost o životní 

prostředí
c 155 nedostatek kontejnerů na 

tříděný odpad
i 32 jiné:…

d 44 znečištěné ovzduší j 24 v Židlochovicích je kvalitní životní 
prostředí

e 109 černé skládky k 25 bez odpovědi
f 32 nepravidelné odvážení 

odpadků

17. Domníváte se, že je třeba podporovat třídění odpadu?
a 343 ano b 10 ne

Doprava
18. Jaké jsou případné problémy s automobilovou dopravou ve městě a ve spojení s okolními 

městy?
a 221 chybějící parkovací místa e
b 71 špatná průjezdnost městem

49 jiné : …

c 230 stav komunikací f 20 nejsou problémy
d 95 bezpečnost silničního provozu g 11 bez odpovědi

19. Co Vám vadí na veřejné dopravě – propojení Židlochovic s okolím?
a 35 velká vzdálenost od místa bydliště k zastávce veřejné dopravy
b 58 nízká četnost spojů do okolních obcí a zpět-upřesněte, které spoje a ve kterou 

dobu:…
c 62 nízká četnost spojů do Brna a zpět – upřesněte, které spoje a ve kterou 

dobu:…
d 170 nedostupnost železnice f 34 nejsou problémy
e 210 kultura prostředí 

autobusového nádraží
g 28 bez odpovědi

20. Jaké jsou problémy s dopravou na kole po městě?
a 90 řídká a nepropojená síť 

cyklostezek 
d 87 časté krádeže kol

b 39 nedostatek stojanů na kola, 
uveďte kde:…

e 22 jiné problémy (uveďte):…

c 44 nebezpečí pro cyklisty – 
uveďte jaké:

f 52 nejsou problémy
g 100 bez odpovědi

21. Co Vám vadí, když se pohybujete po městě pěšky?
a 91 automobilová doprava se rozšiřuje na úkor chodníků a zeleně
b 28 nedostatek přechodů pro chodce – uveďte kde:…
c 40 nedostatečně ošetřené křižovatky z pohledu chodců, uveďte které:
d 72 nebezpečí pro chodce – uveďte jaké: ……
e 24 jiné (uveďte): ……
f 177 kvalita, případně údržba chodníků
g 47 nejsou problémy
h 26 bez odpovědi
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22. V případě, že máte děti docházející do místních škol, považujete cestu dětí do školy 
z místa Vašeho bydliště za :

Bezpečnost
23. Důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně v místě bydliště?
a 128 činnost státní a městské 

policie
f 13 obavy z lidí zde žijících

b 166 nevhodné chování 
mladistvých

g 44 cítím se bezpečně

c 94 častý výskyt problémových 
osob

h 18

d 83 obavy o majetek

jiné (uveďte): …

e 44 špatné pouliční osvětlení i 23 bez odpovědi

24. Vypište dle Vašeho názoru nebezpečné místo či část města Židlochovic:
Nejčastěji areál bývalého cukrovaru, okolí autobusového nádraží, zámecký park a také 
hřiště u zvonice (Starec).

Péče o občany
25. Jaké zařízení nebo služby v péči o občany ve městě chybí anebo jsou nedostatečné?

126 domov důchodů 56 chráněná dílna pro zdravotně 
postižené

37 pečovatelská služba 
(asistenční péče)

22

95 denní centrum pro seniory

Jiné(uveďte)…

26. Jste spokojen/a s úrovní zdravotní péče ve městě? 
167 ano 75
119 ne (upřesněte):…

postrádám specialisty, speciální 
zdravotní služby(uveďte):…

27. Spokojenost s nakupováním ve městě:
95 jsem spokojen
176 přivítal bych ve městě 

supermarket
117 ve městě je mnoho 

stánkového prodeje

65 vadí mi úroveň místního prodeje- 
upřesněte:

10 velká vzdálenost z mého 
bydliště do nejbližší prodejny 
potravin

59 chybí specializované prodejny 
nebo služby:

16 jiné(uveďte):

28. Jakou cestou získáváte informace z radnice?
a 277 z měsíčního Zpravodaje f 36 z úřední desky
b 206 z vysílání kabelové televize g 16 z TIC
c 150 z hlášení městského rozhlasu h 10 nevyhledávám tyto informace
d 45 z internetu i 4 jiné
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e 71 od známých a přátel j 9 bez odpovědi
Ekonomická situace:

29. Jakým směrem by se měl ubírat ekonomický rozvoj města?
a 205 podpora drobného a 

středního podnikání
d 119 rozvoj cestovního ruchu a 

doprovodných služeb cestovního 
ruchu

b 108 rozvoj průmyslové výroby e 160 rozvoj služeb pro občany
c 120 podpora zemědělství 

(vinařství a ovocnářství
g 7 jiné (doplňte):…

30. Kde by mělo docházet k dalšímu rozvoji průmyslové výroby ?
a 183 spíše za městem c 37 nikde
b 165 spíše na místě starých areálů d 22 bez odpovědi

31. Co byste ve městě rozhodně ukázal(a) návštěvě?
Nejčastěji občané uváděli: zámek – zvenku , zámecký park, Výhon a rozhled z něho, stará 
radnice, nová radnice a most, zahradnické centrum Hortis, kostel, zvonice.

32. Kterou z následujících oblastí byste dlouhodobě podporoval(a) více a kterou méně než 
doposud:

Více než 
doposud

Méně než 
doposud

Stejně jako 
doposud

Bez 
odpovědi

Pracovní příležitosti 259  0 27 51
Bytový fond 162 5 87 77
Údržba silnic a chodníků 275 0 41 31
Ochrana živ. prostředí 165 1 104 64
Čistota města, zeleň 215 2 76 47
Nakládání s odpady 149 4 116 60
Bezpečnost 205 4 77 51
Zapojování občanů 123 3 102 94
Sociální zařízení a služby 137 2 105 83
Školství 109 2 133 84
Péče o historické památky 136 3 125 69
Cestovní ruch 140 9 99 79
Sport a rekreace 165 5 94 70
Kultura 172 5 93 61
Veřejná doprava 141 5 104 80
Obnova propojení s železniční dopravou 190 26 27 92
Rozvoj průmyslových zón 130 35 72 90
Rozvoj obchodní sítě a služeb 181 4 79 67
Podpora drobného a středního 
podnikání

203 6 66 61

33. Čím by se podle Vás měly stát Židlochovice v budoucnu?
a 52 průmyslovým městem d 104 klidným venkovským městečkem
b 242 uznávaným kulturně - 

vzdělávacím a společenským 
centrem židlochovického 
regionu 

e 5 jiné :…

c 94 turistickým městem f 17 bez odpovědi
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34. Jak hodnotíte celkový vzhled ostatních obcí a měst Regionu Židlochovicko a kvalitu života 
v nich:

a 128 jsou většinou lepší než 
Židlochovice

c 36 jsou většinou horší než 
Židlochovice

b 151 jsou na tom stejně d 62 bez odpovědi

35. Jaké tři největší problémy budou muset řešit Židlochovice v příštích 10–ti letech?
a 161 nezaměstnanost h 42 poškozené životní prostředí
b 137 nedostatek bytů i 81 ohrožení povodněmi
c 120 problémy s dopravou j 83 vztah radnice a občanů
d 66 nakládání s odpady k 40 zásobování vodou
e 96 péče o občany l 14 zásobování energiemi
f 114 čistota města, zeleň m 26 jiné (doplňte) :
g 67 soužití lidí ve městě n 21 bez odpovědi

36. Jste ochoten/ochotna zúčastnit se veřejného setkání ke Strategii rozvoje města 
Židlochovic?

a 221 ano b 129 ne

37. Která oblast života města Vás nejvíce zajímá a chtěl/a byste o ní diskutovat na veřejném 
setkání?

a 72 ekonomická situace g 59 čistota
b 74 doprava h 39 cestovní ruch
c 74 životní prostředí i 49 školství
d 58 bydlení j
e 77 služby občanům

16 jiné

f 89 zdravotnictví a soc. služby k 111 bez odpovědi

********
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Průzkum  podnikatelského  prostředí:  na  předem  položené  otázky  dopovědělo  celkem  29 
náhodně vybraných místních podnikatelských subjektů:

1. Jaký je předmět Vaší činnosti (případně oblast)?
Obchod 13
Služby – pohostinství,stravování 4
Reklama- 1
Autoservis –1
Fotoslužby – 1
Autobazar - 1
Řemesla- klempířství – 1
Elektro-1
Kamenictví – 1
Potravinářství (pekárna) 1
Výroba – chemická 2 (AVION, Moudrý)
Výroba nábytku 1
Lesnictví, myslivost, doprava 1

2. Jaký je počet pracovních míst?
0,1 - 7
2-5 - 13
6-10 - 2
11-20 - 1
nad 20 - 5 (Lesy, AVION, Pekárna, Moudrý,Dřevomonta)

3. Očekáváte  vznik  nových  pracovních  míst?  Pokud  ano,  v jakém  časovém 
horizontu?
Drobní podnikatelé – 2
2 subjekty s více než 20 zaměstnanci

4. Pociťujete  nedostatek  kvalifikovaných  pracovních  sil?  Pokud  ano,  v jaké 
kvalifikaci zejména?
Málo kvalitních – pekař, klempíř, pokrývač
Automechanik, prodejce auto-moto
Vazač květin
Truhlář-nábytkář

5. Domníváte  se,  že  budete  navyšovat  provozní  plochy?  Pokud  ano,  v jakém 
časovém horizontu?
Ano – 2 (podniky s více než 20 zaměstnanci)

6. Víte o existenci Informačního místa pro podnikatele v Židlochovicích (pobočka 
Okresní hospodářské komory) a využíváte jejich služeb?
Ano 20/ano 3

7. Jaké služby nebo činnosti pro podnikatele ve městě postrádáte?
Prezentace místních firem 2
Kontakt s radnicí 1
Vytvoření parkovacích ploch – před obchody na sídlišti od silnice
Kvalitní sportovní a kulturní vyžití 
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8. Měli byste zájem se účastnit pravidelných informačních schůzek se zástupci 
samosprávy města?
17 ano + 2 elektronicky zasílat výstupy (časové důvody)

9. O jaká témata na těchto schůzkách máte zájem především?
Všeobecné 1
Spolupráce v odbornosti 1
Nabídka prodejních míst – přednostní nabídka místním firmám 1
Navázání spolupráce mezi podnikateli,kontakt s podnikateli 5
Rozvoj města 4
Činnost pov. úřadu 1
Kultura, sport, podpora podnikatelů

10. Město připravuje studii  na využití  areálu bývalého cukrovaru – polyfunkční 
centrum (bydlení cca 500 obyvatel, obchod, služby, volný čas, kultura).
Máte  zájem o  bližší  informace  k tomuto  záměru,  případně o  participaci  na 
něm?
15 ano

Shrnutí:
Převládají obchod a služby, nejvíce je zastoupena skupina se 2-5 zaměstnanci
Navýšení pracovních míst – 4 firmy 
Nedostatek kvalifikací – spíše převládá nekvalita a neochota pracovat ,než neodbornost
Navýšení ploch – 2 subjekty, někteří drobní podnikatelé nevyhovující plochy 

OHK – velice nízká spolupráce (3)
Služby pro podnikatele – prezentace místních firem, nabídka kultury a sportovního vyžití, pro 
obchodníky – parkovací plochy
Velký zájem o pravidelné schůzky (témata – spíše kontakt a vzájemná informovanost), 
zájem o informace k záměru revitalizace cukrovaru
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Část III. SWOT Analýza

SWOT analýza ( z angličtiny  Strong points,  Weak points,  Opportunities,  Threats,  tj.  silná 
stránka,  slabá  stránka,  příležitosti,  hrozby)  je  standardní  metoda  používaná  k utříbení  a 
shrnutí  analytických  poznatků  o  zkoumaném  objektu  –  v našem  případě  o  městě 
Židlochovice.
SWOT analýza se skládá se z vnitřní a vnější analýzy:
vnitřní – určuje silné a slabé stránky města (S+W) ( tedy to co můžeme ovlivnit, co vychází 
z města)
vnější – identifikuje příležitosti a hrozby (O+T) (to co nemůžeme ovlivnit, jak očekáváme že 
se může vyvíjet vnější okolí a jak může působit na život ve městě)

Tyto analýzy se vztahují přímo ke klíčovým oblastem rozvoje města:
Územní a regionální kontext
Hospodářství, zaměstnanost
Doprava 
Infrastruktura
Bydlení, soc. a zdravotní péče
Bezpečnost
Životní prostředí
Školství
Kultura, sport, cestovní ruch a péče o kulturní památky

V přiloženém výčtu jsou jednotlivé položky analýz řazeny sestupně dle významu jejich vlivu, 
výčet položek i jejich pořadí  vlivů je výsledkem konsensu jednotlivých pracovních skupin, 
které daná témata zpracovávaly.
Aktuálnost analýzy je omezena dalším rozvojem města, výchozím datem zkoumané situace je 
1/Q roku 2006. 
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SWOT analýza - Územní a regionální kontext

Silné stránky Slabé stránky

• výhodná dopravní poloha města na 
silničních trasách regionálního, 
republikového i mezinárodního významu

• dobrá dopravní dostupnost krajského 
města 

• poloha města ve středu regionu 
Židlochovicko

• účast v DSO
• existence strategického plánu rozvoje 

Regionu Židlochovicko, Regionu Cezava a 
krajinářská studie regionu Cezava

• neexistence koncepčních materiálů: 
dopravně inženýrská studie (generel 
odpravy), generel a pasport zeleně

• nejsou provedeny komplexní pozemkové 
úpravy

• stárnutí populace
• vysoká vyjížďka za prací 
• špatná dopravní dostupnost Židlochovic z 

regionu
• ÚPD –schvalování 4. změny

Příležitosti Hrozby
• spolupráce a funkční partnerství města 

s obcemi regionu při přípravě a realizaci 
projektů nadmístního významu 

• zřízení přestupního uzlu IDS 
v Židlochovicích a revitalizace areálu 
cukrovaru může významně podpořit 
rozvoj Židlochovic jako spádového 
historického a správního centra regionu 

• neschopnost stanovit rozvojové priority 
města a dohodnout jejich financování zbaví 
postupně město atraktivity a 
konkurenceschopnosti vůči ostatním 
regionům okresu Brno - venkov

• nedostatek přirozené autority města 
vyplývající z konkurence subcenter 
(ekonomicky i počtem obyvatel) a z toho 
vyplývající odstředivé tendence

• neřešení dostatečné dopravní dostupnosti 
státní správy může zapříčinit nespokojenost 
obyvatel a následné odstředivé tendence 
některých obcí regionu směrem k Brnu, 
případně dopravně dostupnějším 
pověřeným obcím

• neprovedením komplexních pozemkových 
úprav mohou být omezeny projekty pro 
obnovu krajiny –nevyjasnění vlastnických 
vztahů

• prohlubování negativních trendů vývoje 
obyvatelstva – demografické stárnutí 
obyvatel a snižování podílu ekonomicky 
aktivního obyvatelstva 
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SWOT analýza  – zaměstnanost, hospodářství

Vnitřní vlivy
Silné stránky
• dostatek pracovních sil
• dobré dopravní napojení
• vhodné podmínky pro pěstování meruněk 

a vin. révy 
• existence informačního místa pro 

podnikatele (pobočka OHK)
• existence dislokovaného pracoviště Úřadu 

práce Brno – venkov

Slabé stránky
• nedostatek rozvojových ploch , příp. 

jejich nepřipravenost
• nízká podnikatelská aktivita
• nedostatečná zpracovatelská základna 

pro zem. produkty (meruňky, vinná réva)
• nedostatečná tvorba nových pracovních 

příležitostí 
• nedostatečná úroveň výměny informací 

mezi veřejným a podnikatelským 
sektorem

• nedostatek  atraktivit  ihned využitelných 
pro růst cestovního ruchu

Vnější vlivy
Příležitosti
• rozvoj veřejno-soukromého partnerství a 

komunikace
• zlepšení podmínek pro dojížďku za prací – 

uzel IDS
• další rozvoj zpracovatelského průmyslu ve 

vazbě na místní zem. produkci
• rozvoj rukodělné výroby a terciálního 

sektoru s očekávaným rozvojem 
cestovního ruchu (může být řešením 
zaměstnanosti rizikových skupin 
obyvatelstva (matek s malými dětmi, 
handicapovaných a tělesně postižených)

• posílení doprovodných služeb cestovního 
ruchu

• aktivní spolupráce s OHK - nastartování 
vzdělávacích a informačních programů pro 
podnikatele, spolupráce s podnikateli 
sousedních regionů (Slovensko, Rakousko)

Hrozby
• konkurence sousedních regionů a 

„nasávací efekt Brna“
• snižující se podíl ekonomicky aktivního 

obyvatelstva
• nízká efektivnost státní podpory rozvoje 

malého a středního podnikání
• nedostatek investičního kapitálu
• nedostatečná komunikace mezi 

podnikateli  a veřejnou správou
• nezájem investorů investovat na území 

města (vč. revitalizace nevyužívaných 
průmyslových areálů a objektů)

• chátrající vzhled částí města v důsledku 
nerozvíjejících se podnikatelských aktivit

• zhoršení dopravní obslužnosti města 
hromadnou dopravou (v případě že zde 
nebude uzel IDS)
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SWOT analýza – Doprava

Vnitřní vlivy
Silné stránky
• význam města v regionu a výhodná 

poloha
• existence ploch v ÚP pro rozvoj dopravy 
• založená síť cyklostezek – páteřní Brno- 

Vídeň prochází středem města

Slabé stránky 
• jediný přejezd přes řeku Svratku
• špatná stav povrchů silnic i většiny 

místních komunikací , nevhodné 
parametry

• dopravně přetížené náměstí Míru a 
křižovatka pod náměstím

• v části města chybí chodníky , část špatný 
stav

• nedostatek parkovacích míst 
• chybí řešení klidových zón , uličních 

prostor a zklidnění dopravy
• část cyklostezek chybí, kolizní s 

autodopravou
• v některých časech a dnech nedostatečné 

spojení do Brna i do okolních obcí 
• špatná kultura cestování veřejnými 

prostředky (přeplněné autobusy, 
• chybí vlakové spojení 
• velká docházková vzdálenost k odjezdům 

autobusů
• chybí koncepce řešení autobusového 

nádraží včetně okolí a zázemí
Vnější vlivy

Příležitosti
• zavedení IDS a spolupráce kraje a obcí v 

rámci IDS
• příhodné geografické podmínky pro rozvoj 

cyklodopravy po realizaci plánovaných 
projektů v dopravě se významně zvýší 
kvalita bydlení a tím i atraktivita města 

Hrozby
• nespokojenost s dopravní dostupností 

(snížení významu města)
• nerealizací a odsouváním úprav 

komunikací dojde postupně k zhoršení 
kvality ŽP 

• vytvoření přestupního uzlu v rámci IDS 
mimo Židlochovice 
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SWOT analýza – Infrastruktura

Vnitřní vlivy
Silné stránky
• kompletní kapacitní rozvody vody, plynu, 

elektriky, telekomunikací vč. kabelové 
televize a možností napojení na internet

• ČOV s rezervou pro rozvoj
• existence podstatné části protipovodňové 

ochrany 
• digitální telefonní ústředna v 

Židlochovicích
• vysílací stanice kabelové televize ve městě
• kvalitní signál mobilních operátorů

Slabé stránky 
• nedokončené rozvody kanalizace v 

zastavěné části
• vysoký podíl starých rozvodů potrubí 

kanalizace i vody 
• náročná úprava kvality pitné vody
• chybějící nebo nedostatečné veřejné 

osvětlení v koncových částech 
• chybějící koncepce odvádění vod z 

Výhonu při přívalových deštích obtížně 
udržovatelné otevřené občasné vodoteče 
(Farský potok, Masarykova)

• nedokončená protipovodňová ochrana 
města

Vnější vlivy
Příležitosti
• možnost čerpání finančních prostředků z 

evropských a státních fondů
•spolupráce se správci a vlastníky sítí
• napojení na Vírský oblastní vodovod

Hrozby
• časový odsun plánované výstavby a 

rekonstrukce kanalizace a částečně 
vodovodu zhorší nespokojenost občanů a 
možnost ekonomické rekonstrukce 
komunikací

• časový odsun dostavby protipovodňové 
ochrany

• narušení odtokových poměrů Výhonu 
(ne)činností vlastníků pozemků a 
nemovitostí

• kontaminace vodního zdroje při záplavách 
• destrukce hrází při povodni
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SWOT analýza - Sociální péče a zdravotnictví

Silné stránky Slabé stránky
• existence koncepce regionálního rozvoje 

regionu
• dokončená I. etapa DPS 
• funkční PS
• existence sdružení občanů – 

Židlochovicko, Svaz zdravotně postižených

• nemožnost obce přihlásit se do 
vyhlášených dotačních programů

• nefungující spolupráce mezi jednotlivými 
odbory v rámci obce

• neschopnost obce iniciovat vznik či 
komunikovat s občanskými sdruženími, 
které by pro ni zabezpečovali činnosti 
v oblasti soc. péče a zdravotnictví 
(problém i participace obce na financování 
takového programu)

• řešení sociálních situací není prioritou 
obce

• nespolupráce organizací působících 
v oblasti soc.věcí a zdrav.

• omezené a pomalé financování programů
• nedostatečné získávání finančních 

prostředků z místních zdrojů
• nedostatečný zájem rodičů a veřejnosti o 

problematiku a spolupráci
• nedostatek odborníků poskytujících služby 

v oblasti zdravotnictví a péče o děti a 
staré nebo zdravotně postižené občany

• nedostatek odborných lékařů – spec. typu 
alergologie, plicní,endokrinologie apod. 

• neexistence Lékařské služby první pomoci
• v oblasti zdravotnictví a lékárnictví není 

konkurence
• zcela chybí bezbariérová lékárna
• zcela chybějící veřejné WC

Příležitosti Hrozby
• uskutečnění Komunitního plánování soc. 

služeb
• vytvoření funkční sítě sociálních a zdrav. 

služeb 
• jednoznačné vydefinování rolí a 

kompetencí pracovníků na obcích
• sdružování finančních prostředků 

v regionech
• spolupráce s médii
• výzkumné studie, zkušenosti ze zahraničí,
• zahraniční finanční zdroje
• volby
• spolupráce s nezisk. organizacemi a 
• sdruženími působícími v obci

• nejistota ve financování programů
• nedostatečné finanční zdroje
• nespolupráce s občany, obcemi a 

sdruženími jako v obci, tak v regionu
• zánik programů
• volby
• zvyšování  zneužívání  návykových  látek 

zejména mezi mladistvými
• neexistence Lékařské služby první pomoci
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SWOT analýza  - Oblast bezpečnosti

Silné stránky Slabé stránky 
• Fungující služebna městské policie 

zajišťující činnost pro šest obcí 
• Zřízen PCO (pult centrální ochrany) 
• Začlenění MP do integrovaného 

záchranného systému
• Odchytová služba
• dislokace jednotky HZS v katastru města 

a 
• její funkčnost
• funkční JSDH města Židlochovice
• celková funkčnost zajištění požární 

ochrany 
• jako celku
• velice kladný postoj vedení města 

k zajištění 
• požární ochrany a bezpečnosti obyvatel 
• protipovodňová ochrana města
• práce pracovníků MěU Židlochovice – 
• krizové řízení a havarijní plánování
• funkce IZS (ve větších případech)
• funkční SDH města Židlochovice
• činnost JSDH pro město (ořez stromů, 

čištění kanalizace, apod.)

• neexistence koncepce regionálního 
rozvoje regionu

• nefungující spolupráce v rámci obce
• nefungující spolupráce s ostatními 

státními orgány, PČR, HZS, školy
• řešení bezpečnostní situace není prioritou 

obce
• omezené (nedostatečné) financování 
• nedostatečný zájem veřejnosti o 

problematiku a spolupráci
• neexistence Lékařské služby první pomoci
• neexistence kamerového systému
• uzavřené parkoviště pro odtažená vozidla
• špatný stav odchytových kotců
• není k dispozici radar na měření rychlosti 

vozidel
• nízký počet službukonajících strážníků
• nevhodné prostory a nevybavenost 

služebny
• není k dispozici radiová síť, která by 

propojila nejen strážníky mezi sebou, ale i 
ostatní bezpečnostní a záchranné složky

• nepochopení zákonných možností MP ze 
strany starostů obcí a veřejnosti

• dálkový přístup 24 hodin denně 
k evidencím (motorová vozidla, evidence 
obyvatelstva)

• finanční situace města Židlochovice
• areál požární stanice Židlochovice
• problematické zajištění výjezdu JSDH 
• v pracovní době
• funkce IZS (v menších případech)
• nezájem mládeže o práci v SDH (kroužek 
• mladých hasičů)
• vysoké ceny vybavení hasičských jednotek
• problémy v soužití JSDH a HZS v jednom 
• objektu , postavení člena JSDH ve 
• společnosti (zejména ve vztahu 

k zaměstnavateli)
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Příležitosti Hrozby 
• vytvoření strategie 
• zajištění spolupráce s obcemi, státními 

orgány, PČR, HZS, školami v oblasti 
prevence 

• jednoznačné vydefinování rolí a 
kompetencí pracovníků na obcích

• sdružování finančních prostředků 
v regionech

• spolupráce s médii
• komunální volby
• vytvoření  funkčního  kamerového, 

radiového a radarového systému
• zvýšení počtu strážníků MP
• výstavba odpovídající služebny
• granty a dotace MV – GŘ HZS ČR
• granty a dotace JMK
• převod majetku státních organizací (pro 
• JSDH)
• rekonstrukce areálu PS (legalizace 

objektu, st. budova – JSDH, nová budova 
HZS)

• vytvoření pracovních míst pro členy JSDH 
• u města Židlochovice (sloučení JSDH a 
• Městské policie, technické čety, sanitní s
• služby apod.), tak aby byla vytvořena 
• záloha pro výjezd JSDH v pracovní době.

• nejistota samotné existence MP
• nejistota ve financování 
• nespolupráce s občany, obcemi, ostatními 

státními orgány, PČR, HZS
• volby
• zvyšování  zneužívání  návykových  látek 

zejména mezi mladistvými
• neexistence Lékařské služby první pomoci
• zrušení jednotky HZS v katastru města
• zánik JSDH města Židlochovice
• zhoršující se stav techniky JSDH
• nedostatečné finanční zdroje
• komunální volby, postoj k zajištění PO
• nedostatečné personální obsazení JSDH
• zvyšující se tempo rozvoje společnosti 

(větší nebezpečí hrozby mimořádné 
události)

• zvětšující se nároky na členy JSDH a 
příslušníky HZS (zdravotní, organizační, 
znalosti apod.)

• tlak  HZS  na  město  Židlochovice 
k financováni  jednotky  HZS  a  omezení 
činnosti JSDH
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SWOT ANALÝZA – Životní prostředí

Silné stránky Slabé stránky

• kvalitní  klimatické  a  přírodní  podmínky, 
příznivá  kvalita  ovzduší,  nízká  hluková 
zátěž území

• zajímavý základní urbanisticko – krajinný 
obraz  města  daný  pestrostí  přírodních 
podmínek

• zbylé  lesy  v  podobě  lužních  lesů  s 
dochovanou  florou  a  faunou  v  blízkosti 
města

• územní  rezervy  a  možnosti  pro 
vybudování vodních a mokřadních ploch

• neexistence černých skládek
• profesionální  řešení  svozu  a  likvidace 

odpadů, přítomnost sběrného dvora
• vysoký stupeň plynofikace a elektrifikace, 

čímž  nedochází  k  nadměrnému 
znečišťování ovzduší

• existence  řady  dotačních  titulů 
podporujících realizaci ÚSES a krajinných 
úprav

• základní  prvky  ÚSES  v  intravilánu  jsou 
vymezeny v rámci závazného ÚP města

• blízkost lokality  Výhon – velmi cenného 
území  z  krajinářského  i  ekologického 
hlediska,  součást  nadregionální  kostry 
ekologické stability

• výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů – hl. na Výhoně

• přítomnost dvou vodních toků – Svratky 
a  Cézavy  jako  možné  zelené  páteře 
města

• relativně  velké  množství  městských 
pozemků  (především  v  intravilánu) 
vhodných pro zlepšující krajinné úpravy a 
výsadby zeleně

• nízká lesnatost území
• častá letní sucha
• silné negativní vlivy větrné a vodní eroze
• nedostatek vodních ploch a nedostatečně 

využité  možnosti  pro  pobyt  a rekreaci  v 
přírodním  prostředí  –  vybavenost  území 
pro  volné aktivity  v přírodě  a návaznost 
na  cyklistické  stezky  a  pobytovou 
rekreační zeleň

• většinou málo krajinné zeleně rozptýlené 
v  zemědělské  krajině,  chybí  vzájemné 
propojení městské zeleně v intravilánu se 
zelení v okolní krajině

• nedostatek plně funkčních kvalitních ploch 
zeleně  parkového  charakteru  s  dobrou 
vybaveností  pro  občany  pro  krátkodobý 
oddech

• především  na  Výhoně  nevyřešené 
majetkoprávní  vztahy  k  pozemkům, 
neproběhnuté pozemkové úpravy

• ÚSES ve velké části extravilánu není v ÚP 
rozpracován na úroveň jednotlivých parcel 
(pouze  schematické  lokalizování 
jednotlivých prvků ÚSES)

• není  zpracovaný  generel  ani  pasport 
zeleně

• zatím nevyužité  pozemky určené ÚP pro 
biocentra a biokoridory

• špatný  stav  polních  cest  na  Výhoně  v 
důsledku  vodní  eroze,  nevyřešené 
odvodnění

• narušení  krajinného rázu některých částí 
Výhonu nevhodnými rekreačními objekty
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Příležitosti Hrozby 
• udržování  kvality  stávajících  lesů  a 

porostů doprovodné zeleně a její rozvoj - 
revitalizace  a  obnova  podle  kvalitního 
koncepčního plánu

• zalesňování méně úrodných a zemědělsky 
nevyužívaných  půd,  obnova  přirozených 
biotopů

• revitalizace  a  rekultivace  nevyužitých 
průmyslových areálů a jiných nevyužitých 
území  a  jejich  převedení  na  plochy  s 
převahou  veřejné  zeleně  s  rekreačním 
využitím,  zvýšení  rekreačního  potenciálu 
území

• oživení  krajinného  rastru  zakládáním 
trvalých vegetačních a přírodních formací

• rozvoj a podpora tradičního extenzivního 
charakteru  zemědělské  produkce  – 
vinařství a ovocnářství

• zapracování  ÚSES  v  extravilánu  do  ÚP 
města  a  postupná  realizace  navržených 
opatření  a  jejich  investiční  zajištění 
(dotační tituly MŽP a EU, vlastní zdroje)

• provedení pozemkových úprav na Výhoně, 
což  usnadní  realizaci  ÚSES  a  dalších 
krajinných opatření

• šetrný rozvoj turistiky na Výhoně
• realizace  protierozních  opatření  na 

Výhoně  ochrání  i  intravilán  města  před 
negativním účinkem přívalových srážek

• zachování  a  zlepšování  unikátního 
krajinného rázu Přírodního parku Výhon

• existující  projekt  „Koncepce  revitalizace 
krajiny regionu Cézava“

• existující  projekt  potřebné  regenerace 
sídliště Družba

• existence  projektů  na  rekonstrukci 
prostranství  u  historických  památek 
architektury

• koncepční  zakládání  zeleně  v  nově 
vznikajících obytných čtvrtích

• osázení zelených pásů některých 
stávajících ulic stromy.

• ohrožení  existence  lužních  lesů,  porostů 
krajinné  zeleně  a  doprovodné  zeleně 
vodotečí  nevhodnými  hospodářskými 
postupy  (snižování  hladiny  podzemních 
vod, nevhodné obdělávání půd,..)

• nebezpečí  zhoršení  kvality  vody  v 
důsledku  nedokončení  realizace  čištění 
odp.  vod.  a  nadměrného  hnojení 
zemědělských půd

• zvyšování nebezpečí půdní eroze a kvality 
krajiny  –  velkoplošná  orná  půda,  málo 
zalesněných  území  ,  absence 
protierozních opatření

• nepřipravené  dílčí  dokumentace  pro 
rozvojové plochy  v  návaznosti  na  řešení 
ÚSES znemožňuje čerpání dotací z MŽP a 
EU  pro  obnovu  a  regeneraci  ploch 
vymezených  v  ÚSES  a  realizaci  dalších 
ozdravných  a  biotechnických  zásahů 
obnovy a regenerace krajinné zeleně

• šíření  akátu  a  dalších  nepůvodních 
invazních druhů dřevin

• degradace  zámeckého  parku  chovem 
jelení  a  mufloní  zvěře  a  nedostatečnou 
péčí o dřevinné a bylinné porosty

• zvýšená  prašnost  v  blízkosti  komunikací 
při  nedostatečném  úklidu  posypových 
materiálů

• sesuvné procesy na území Výhonu
• Vysoké stavy srnčí zvěře poškozují porosty 

ovocných dřevin i dřevin volné krajiny
• nevyjasněný způsob užívání zemědělských 

pozemků  ve  vrcholové  části  Výhonu  v 
souvislosti  s  ukončením  činnosti 
dosavadního  největšího  uživatele  –  ZD 
Vojkovice

• ústup údržby trvalých travních porostů na 
Výhoně  a  zarůstání  těchto  cenných  a 
druhově pestrých ekosystémů dřevinami

• nekázeň  obyvatel  města  při  udržování 
čistoty veřejných prostranství  (především 
psí  výkaly  a  odpadky),  následná  údržba 
není vždy včasná a dostatečná

• vandalismus  na  vybavení  veřejných 
prostranství a zeleni

• Konzumní způsob života
• Příliv  investic  nevhodných  z  hlediska 

životního prostředí
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SWOT analýza současného stavu v oblasti školství
Silné stránky
• zastoupení všech typů škol a školní
• školy družiny, včetně předškolního 
• zařízení ve městě
• existence a dobrá úroveň gymnázia
• činnost základní umělecké školy
• existence pedagogicko-psychologické
• poradny
• možnost vyžití mládeže v mládež. a
• sportovních organizacích
• existence zájmových kroužků a
• dostatečné vyžití dětí v nich
• zajištění stravování ve všech typech škol
• uspokojivý kulturní a společ. kalendář

Slabé stránky
• diskutabilní úroveň a vybavení základní 
• rozmístění budov škol po celém městě 
• neuspokojivý  stavebně  technický  stav 

budovy 
• Robertovy vily
• snižující  se  počet  žáků  mateřské  a 

základní 
• školy 
• stabilizace mladých učitelů 
• zapojení učitelů ve veřejném životě 
• malá  bezpečnost  dětí  při  docházce  do 

škol
• neexistence aktivit o letních prázdninách

Příležitosti
• využití školních a společenských
• prostor pro mimoškolní a volnočasové
• aktivity podpoří ekonomiku těchto 
• zařízení a také atraktivitu škol 
• z hlediska zájmu žáků i jejich 
• rodičů o docházku školství
• rozšíření internetu umožní snazší přístup
• k informacím
• pocit sounáležitosti k obcím a stimulace
• občanů k dobrovolné práci
• znalost historie města
• využití přístavku mateřské školy pro
• různé aktivity např. příměstské tábory,
• pořádání různých kroužků, kurzů a 
• různých aktivit pro děti i jejich rodiče

Hrozby
• dopravní dostupnost z okolních obcí -
• možné riziko odlivu klientů žáků z hůře
• dostupných obcí regionu
• nezachycení vývojových trendů ve 
• (technické vybavení škol, zvyšující se 
• pedagogická úroveň, podpora jazykové a
• počítačové vybavenosti, nabídka mimo- 
• školních aktivit)
• v důsledku nepříznivého demografického
• vývoje dojde ke snižování vnitřního 
• potenciálu
• snižování potenciálu města v důsledku 
• přetrvávající nižší vzdělanosti obyvatel
• nedostatečné finanční zdroje
• zneužívání drog a konzumace alkoholu a 
• návykových látek
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SWOT- Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch a péče o památky

Silné stránky Slabé stránky

• výhodná dopravní poloha území na 
silničních a železničních dopravních trasách 
regionálního, 

• republikového a mezinárodního významu, 
včetně tras historických

• klidné a zdravé životní prostředí, relativně 
malá 

• hustota osídlení a dobrá dopravní 
dostupnost krajského města

• správní funkce města Židlochovice jako 
obce s přenesenou působností

• účast města na společných projektech 
regionu Židlochovicko

• zpracovávaná strategie rozvoje regionu 
Židlochovicko 

• výborné územně technické podmínky pro 
rozvoj 

• cyklistické dopravy
• město je telefonizováno, území je 100% 

pokryto TV kabelem 
• možnost pořádání menších sportovních 

akcí v krytém prostoru
• bohatý kulturní a společenský kalendář 
• aktivní a dobře fungující spolková činnost
• městská knihovna 
• snadno dostupná kulturní a sportovní 

zařízení 
• krajského města
• město má výborné podmínky pro 

cykloturistiku, především pro rodiny 
s dětmi a méně zdatné cykloturisty 
(zapojení do projektů cyklotras, přes 
region vedou dálkové i regionální 
cyklotrasy)

• město má podmínky pro vinařskou 
turistiku

• město má výborné a v rámci ČR 
mimořádné podmínky pro loveckou 
turistiku 

• na území města se nacházejí kulturně 
historické památky nadmístního významu 
(budova části původního Strejcova sboru, 
zámek s parkem v Židlochovicích a další)

• sousedství významných turistických 
destinací (Rajhrad, Slavkovské bojiště, 
Lednicko-valtický areál a Pálava)

• bohatý potenciál vinných sklípků
• množství podzemních prostor

• malá rozloha území města
• špatná dopravní dostupnost a pro okolní 

obce o víkendech a o prázdninách
• vysoká vyjížďka za prací 
• nabídka jednoduchých a víceúčelových 

otevřených sportovišť
• možnost pořádání kulturních, 

společenských akcí v krytém prostoru
• není dokončena síť cyklistických stezek 

(především pro cesty do školy, do 
zaměstnání, pro krátkodobou rekreaci), 
případně vedou po frekventovaných 
komunikacích

• kryté sportovní a společenské prostory 
jsou často ne zcela vyhovujícím 
provizoriem (sokolovna, tělocvičny při 
ZŠ) a ve špatném technickém stavu

• ve městě není přírodní koupaliště 
s potřebnou infrastrukturou

• neuspokojivý stavebně technický stav 
kulturních, historických a 
architektonických památek kromě zámku 
a kostela

• městu chybí výrazná přístupná turistická 
atrakce(zámek, rozhledna,.)

• chybějící turistická infrastruktura 
(především ubytovací a stravovací služby, 
jejich nedostatečně diverzifikovaná 
nabídka)

• nedostatečná infrastruktura pro rozvoj 
cykloturistiky

• nedostatek vycházkových tras 
s vybavením pro odpočinek – lavičky, 
krytá posezení 

• nízká kvalita většiny poskytovaných 
služeb

• obtížné získávání úvěrů pro 
podnikatelské záměry v oblasti CR

• bohatý potenciál málo využívaných 
vinných sklípků

• množství nevyužitých podzemních 
prostor
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Příležitosti Hrozby
• podpora institucionálního rozvoje 

Židlochovic jako spádového a správního 
centra regionu 

• spolupráce při řešení společných projektů 
pro více obcí na úrovni regionu s finanční 
podporou strukturálních fondů EU

• využívání partnerství veřejného a 
soukromého sektoru při realizaci 
rozvojových projektů

• resortní, grantové a další doplňkové zdroje 
spolufinancování rozvojových programů

• dořešení přijatelné dopravní dostupnosti 
Židlochovic pro všechny obce regionu, 
především lepší organizací a doplněním HD

• dobudování sítě cyklostezek zajistí vyšší 
bezpečnost dojíždějícím do škol a 
zaměstnání a dále zvýší atraktivitu pro 
cykloturistiku

• včasná projektová i finanční příprava 
projektů vhodných ke spolufinancování ze 
státních fondů i strukturálních fondů EU

• při rekonstrukci místních komunikací lze 
vyřešit chybějící plochy pro stání a 
parkování vozidel

• nabídka klidnějšího životního stylu 
s bohatým kulturním a společenským 
zázemím a maximálním využitím výhod 
blízkosti a dostupnosti Brna

• využití školních a společenských prostor 
pro mimoškolní a volnočasovou zájmovou 
činnost podpoří ekonomiku těchto zařízení 
a zároveň i atraktivitu škol z hlediska 
zájmu žáků i rodičů o docházku

• pocit příslušnosti k městu a regionu 
podpoří vznik a rozvoj neziskových 
organizací a stimulace občanů 
k dobrovolné práci v kulturní a sportovní 
oblasti

• prozatím nevyužitý potenciál vinařství 
• dostatek a kvalita stravovacích a 

ubytovacích kapacit prodlouží průměrnou 
délku pobytu návštěvníků města i regionu

• prostor pro rozvoj kongresové turistiky – 
zámek a nově vytvořená zařízení 
(vzhledem ke vzdálenosti Brna)

• navázání spolupráce IC a provázání 
informačního systému s IC sousedních 
turistických oblastí včetně Brna

• vytvoření koncepce cestovního ruchu 
města v rámci regionu, založené na 
specifických charakteristikách a potenciálu 
území

• tvorba produktů cestovního ruchu
• rozvoj cestovního ruchu přinese nové 

pracovní příležitosti a nové zdroje příjmů

• neschopnost stanovit rozvojové priority 
města a dohodnout jejich financování 
zbaví postupně město atraktivity a 
konkurenceschopnosti vůči ostatním 
regionům okresu Brno- venkov

• nedostatek přirozené autority Židlochovic 
vyplývající z konkurence subcenter 
(ekonomicky i počtem obyvatel) a z toho 
vyplývající odstředivé tendence 

• neřešení dopravní dostupnosti státní 
správy může v budoucnosti zapříčinit 
nespokojenost obyvatel a následné 
odstředivé tendence některých obcí 
regionu směrem k Brnu, případně 
dopravně dostupnějším pověřeným 
obcím

• časový odsun plánovaných dopravních 
investic (obchvatů a průjezdů) na 
regionálních tazích postupně přetíží 
dopravní síť a sníží kvalitu pobytu ve 
městě

• nerealizací konečných úprav místních 
komunikací a protihlukových opatření na 
silniční a železniční síti dojde 
k postupnému zhoršení kvality ŽP 
(zejména prašnosti a hlučnosti)

• neřešení dopravní dostupnosti zbaví 
zařízení v Židlochovicích 
(polikliniku,gymnázium …) klientů/žáků 
z hůře dostupných obcí regionu, 
především z jeho východní části 
(konkurence dopravně výhodnějšího 
Brna)

• možný nárůst sociopatologických jevů 
jako důsledek nedostatku a neatraktivity 
nabídky volnočasových aktivit

• absence projektů revitalizace cenných 
objektů v regionu a s tím související 
nedostatek finančních zdrojů na opravu 
dále zhorší jejich stavebně technický stav

• cestovní ruch se nerozvine bez 
profesionálního managementu a 
kvalitních produktů CR
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