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Abstrakt  
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v 

regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. 

Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především na regionální úrovni. 

 

 

 

Abstrakt 
This master's thesis analyzes problems, which are connected with building industrial 

zones in Telč region. It intents especially in human resources usage and industry 

developing. It includes some suggestions how to deal with these problems, mainly 

suggestions on the regional level. 
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Úvod 
 

Jednou z omezujících podmínek rychlého postupu transformace ekonomik střední 

a východní Evropy je nedostatečně fungující tržní prostředí, které by působilo na 

efektivní využívání existujících zdrojů. Pozitivní vliv mají v tomto ohledu na vývoj 

ekonomik přímé zahraniční investice, a to zejména v odvětvích průmyslu. Kromě toho 

zahraniční firmy zpravidla přinášejí zvýšení produktivity práce zaváděním nových 

špičkových technologií, zvýšení přidané hodnoty, nové metody řízení a rozvoj 

vědeckovýzkumných aktivit. Snaha zvýšit atraktivitu určitého regionu, a získat tak 

investora, vedla vyspělé země k vypracování více či méně rozsáhlého systému 

investičních pobídek, které zahrnují jak oblast daňovou a celní, tak politiku 

zaměstnanosti, různé typy grantů a dotací a v neposlední řadě také průmyslové zóny. 

Průmyslové parky, které lze do jisté míry chápat jako předchůdce speciálních zón, 

začaly vznikat na počátku tohoto století ve Velké Británii a ve Spojených státech jako 

výsledek obchodů na trhu s pozemky. Původně se většina pozemků prodávala pro 

zemědělské využití. Ve snaze zvýšit zisk je však majitelé byli ochotni prodávat i pro 

jiné účely a vybavit je odpovídající technickou infrastrukturou, což pozemky při prodeji 

zhodnotilo. Průmyslové zóny a parky se postupem času staly významným stimulem 

ekonomického rozvoje území, ve kterém se nacházely. V Evropě byl jejich vývoj 

podmíněn restrukturalizací průmyslové základny a snahou o řešení problému 

nezaměstnanosti. Průmyslové parky se vyvinuly ve dva základní typy: tzv. klasické 

průmyslové zóny, kde investoři staví výrobní závody, a vědeckotechnické parky, které 

slouží jako centra výzkumu. 10  

Jedním z hlavních důvodů zakládání průmyslových parků je aktivní podpora 

vytváření nových pracovních příležitostí, a to nejen přímých. Podle odborných studií 

generuje jedno místo vytvořené investorem v průmyslové výrobě vznik minimálně 

jednoho až dvou dalších pracovních míst u dodavatelů, případně v navazující výrobě 

nebo ve službách. Aktivizace soukromého podnikání, zvýšení životní úrovně a kupní 

síla obyvatelstva v regionu jsou dalšími z cílů, které jsou při výstavbě zóny sledovány. 

Zatímco přímý finanční zisk z přípravy a následného prodeje či pronájmu pozemků je 

v případě zón budovaných z veřejných prostředků většinou nulový a někdy i záporný, 

v případě soukromých průmyslových zón je hlavním motivem jejich výstavby. 
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Vlády v České republice poměrně dlouho možnosti investičních pobídek 

ignorovaly s odůvodněním, že deformují tržní prostředí (svou selektivností mají 

negativní dopad na soutěž na trhu) a spoléhaly na to, že dostatečným lákadlem jsou tyto 

faktory: možnost účasti v privatizaci, přirozené komparativní výhody jako levná a 

zároveň kvalifikovaná pracovní síla, výhodná geografická poloha atd. a také, že trend 

přílivu přímých zahraničních investic byl vzestupný i bez pobídek. Řada expertů ovšem 

už tehdy upozorňovala, že jen přirozené komparativní výhody České republice v soutěži 

o investory stačit nemohou. Celý příliv přímých zahraničních investic do roku 1996 byl 

tažen masivní privatizací, což byl proces nestandardní a pouze přechodný. Zájem 

zahraničních investorů se omezoval na akvizice v rámci velké privatizace a v soutěži s 

okolními zeměmi v kategoriích společných podniků už s privátními subjekty. V nových 

investicích „na zelené louce“ Česká republika ztrácela. Jen v projektech, které prošly 

agenturou CzechInvest v letech 1993 - 1996, to byly investice v hodnotě 2,5 až 3 mld. 

USD, které ve většině případů skončily v Maďarsku, Polsku a v jednom případě i na 

Slovensku). 14 

Pokles přímých zahraničních investic a zhoršení celkové ekonomické situace v ČR 

byly základními faktory, které vedly dočasnou úřednickou vládu ke schválení 

investičních pobídek a všeobecných kritérií pro jejich poskytnutí v dubnu 1998. V 

prosinci roku 1998 pak nová vláda schválila další rozšíření pobídek tak, aby se Česká 

republika v tomto směru vyrovnala okolním státům. Rozšíření spočívalo ve snížení 

limitu investice pro poskytnutí pobídky z 25 mil. USD na 10 mil. USD, v 

operativnějším prodeji pozemků za symbolickou cenu z Pozemkového fondu a z Fondu 

národního majetku, v zavedení systému podpory průmyslových zón, uplatnění pobídek 

na rozšíření výroby, zavedení všeobecného kritéria 40% podílu strojních investic na 

celkovém objemu, zvýšení maximální částky na zřízení nového pracovního místa z 80 

tis. Kč na 100 tis. Kč. Rovněž byla zavedena investiční pobídka pro výzkum a vývoj a 

pro zavádění systémů šetrných k životnímu prostředí. 10  

Pokud pomineme dotaci pro průmyslové zóny v Karviné a v Bystřici nad 

Pernštejnem, přidělené vládním usnesením č.379/98 (šlo o 55,6 mil. Kč z prostředků 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na aktivní politiku zaměstnanosti), byl systém 

podpory rozvoje průmyslových zón do státního rozpočtu zařazen až v roce 1999 

vládním usnesením č.4/99 (v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu – MPO), kdy 
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státní podporu na jejich založení a rozvoj obdrželo 18 obcí. Většinou šlo o města, která 

začala tyto zóny budovat již v minulosti, aniž by věděla, že nějakou podporu od státu 

mohou získat. Dotace v celkové výši cca 150 miliónů korun byla použita na vybudování 

technické infrastruktury na 336 hektarech. V nových průmyslových zónách bylo již v 

roce 1999 uskutečněno sedm projektů v hodnotě 284 miliónů dolarů a vzniklo celkem 

na 2900 přímých pracovních míst. Ačkoliv schválené regule o průmyslových zónách 

umožňovaly dotaci obcím až do výše 60% celkových nákladů, tvořily prostředky 

státního rozpočtu jen 32% nákladů na technickou infrastrukturu a pouze 19% nákladů 

na pořízení připraveného území. 14  

Počínaje rokem 2002 se také mění charakter poskytování dotací. MPO nyní již 

opouští strategii široké podpory a začíná se soustředit hlavně na financování velkých 

strategických zón – např. průmyslová zóna v Kolíně v tomto roce obdržela zhruba 77% 

veškerých prostředků Programu na podporu průmyslových zón a také velká část 1,13 

mld. Kč určených na rok 2003 byla vázána na již schválené projekty. Strategickou 

investici definuje program schválený vládou, platný do roku 2006. Od takového 

investora se očekává finanční vklad nejméně 3,5 miliardy korun a vytvoření více než 

1000 nových pracovních míst. 16 

Růst investic v ekonomice se takřka v žádné zemi neobejde bez konkrétní přímé 

podpory státu, regionů a měst. To se týká i České republiky, která se v uplynulých 

letech vývojem v oblasti podpory průmyslových investic zařadila mezi standardní země 

snažící se o rozvoj ekonomiky a vyšší příliv investic. Základním krokem pro 

nastartování tohoto procesu bylo založení agentury pro podporu zahraničních investic 

CzechInvest, příspěvkové organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zaměřené 

na aktivní marketing zahraničních investorů a průmyslových nemovitostí v České 

republice. Dalším krokem potom byla optimalizace legislativního prostředí a tvorba 

programů podpory, kam patří schválený Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 

72/2000 Sb., investiční pobídky byly ovšem zavedeny již v roce 1998 usnesením vlády 

č. 298/98) a Systém podpory rozvoje průmyslových zón. 10  
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1 Vymezení problému a cíle práce 
 
Tato práce systematicky analyzuje prostředí Telče a vyjadřuje nedostatky a 

výhody regionu z různých pohledů. Nejlépe pomocí SLEPT analýz tohoto prostředí 

z hlediska lidských zdrojů, struktury výroby atd.  

Cílem této práce je navrhnout průmyslovou zónu v takovém rozsahu a složení, 

které by umožnily zlepšit situaci v regionu. Zlepšení situace by se mělo projevit v 

několika oblastech, především v oblasti rozvoje města, sociální oblasti, snížení vysoké 

míry nezaměstnanosti v regionu, zvednutí úrovně v regionu. Návazně i rozvoj malého a 

středního podnikání v regionu. Rozvoj průmyslových zón přináší i finanční přínos pro 

rozpočet města.  

 

Tento hlavní strategický cíl lze dále rozdělit na jednotlivé dílčí cíle: 

 Vytváření lepších podmínek pro investice 

 Stanovení podmínek pro vznik nových pracovních míst 

 Řešení vyjížďky pracovníků do vzdálených regionů 

 Zajištění vhodné struktury zaměstnanosti podle národohospodářských sfér  

 Zlepšení infrastruktury 

 Zvýšení životní úrovně obyvatelstva 

 

 
Obr. č.1: Pohled na město Telč. 
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2 Teoretická východiska 
 
Rozvoj průmyslových zón v České republice začal ve druhé polovině 90. let jako 

odpověď na zvýšení poptávky zahraničních a domácích investorů ze zpracovatelského 

průmyslu po prostoru připraveném pro investice a to především formou greenfields.  

Greenfields (angl. zelená pole) je urbanistický termín označující území, které 

dosud nebylo zastavěno a je využíváno jako zemědělská půda, nebo jde o ryze přírodní 

plochy. Termín greenfields není v české odborné terminologii příliš častý, běžně se 

užívá slovní spojení zelená louka (např. stavby na zelené louce). Druhou, u nás méně 

častou, formou jsou tzv. brownfields.  

Brownfields je plocha, která ztrácí, nebo již ztratila svoje původní funkční využití. 

Obvykle se nachází na území města (v centru, na okraji, výjimečně mimo něj), má větší 

rozlohu (zpravidla se uvádí 2 ha a více) a nese si ekologickou zátěž (většinou poměrně 

značnou). Jedná se především o bývalé průmyslové areály, krajinu poškozenou těžbou, 

a okrajově je možné mezi brownfields zařadit i opuštěné vojenské areály. V poměrně 

masivním rozsahu postihl stejný osud i řadu zemědělských objektů (kravíny, seníky, 

silážní jámy apod.). Brownfields se často nalézají v atraktivních lokalitách, kde se volné 

pozemky už vůbec nevyskytují. 1 

Regeneraci českých brownfields odstartovali soukromí investoři. Za zmínku stojí 

třeba pražský Karlín, kde byl rozsáhlý průmyslový komplex částečně přestavěn a dílem 

odstraněn. Podle odborníků se v budoucnosti stane jedním z největších projektů 

kladenský brownfields - podle hrubých odhadů jde o 500 hektarů pozemků. Před 

nedávnem se problémem začala zabývat i státní správa, především Ministerstvo pro 

místní rozvoj, MPO, agentura CzechInvest, vedle nich pak samozřejmě místní 

samospráva. Z hlediska polohy a míry znečištění existují čtyři typy brownfields. O ten 

první se vzhledem k jejich velmi dobré poloze postará sám trh. Druhý typ, který už 

nemá tak lukrativní polohu, potřebuje veřejnou podporu a intervenci veřejných 

prostředků, obvykle v poměru 1:5 až 1:10. Ve třetím případě je rozvoj veden více 

sociálními aspekty či cíli ochrany životního prostředí - v tomto případě je zapotřebí 

vyšší intervence v poměru 1:1 až 1:4. 1 V posledním případě se jedná o hazard 
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ohrožující zdraví a životní prostředí a to tehdy, kdy není možné dohledat či přivést k 

zodpovědnosti toho, kdo znečištění způsobil. Zde zaplatí náklady vždy daňový 

poplatník.  

Celospolečenská hodnota pozemku ve volné krajině (greenfields) je oproti 

pozemku v zastavěném území města (brownfields) hluboce podceňována. Federální 

agentura pro ochranu životního prostředí v Německu vytvořila nástroj ochrany volné 

krajiny. Ten formou porovnávací metody prokazuje na finanční bázi významné 

ekonomické ztráty způsobené tím, že se nedostatečně využívá ploch brownfields. 

Podstatou metodologie je postup, kdy na základě preferenčního indexu, který 

reprezentuje kvalitu hodnoty místa z komplexního hlediska jednotlivých složek 

životního prostředí, je prokazováno, že skutečná hodnota pozemku v krajině převažuje 

nad výslednou hodnotou jejího požadovaného investičního využití. Tento nástroj 

hodnocení byl ověřován v rozhodovacím procesu místních samospráv v Německu a 

ukázal se být v zájmu trvale udržitelného rozvoje významným kontrolním kritériem při 

posuzování umístění investice do území. 1  

Pro revitalizaci či eliminaci brownfields jsou ve světě používány různé nástroje. 

Mezi nimi jde zejména o podporu investic z veřejných rozpočtů či daňová zvýhodnění. 

V některých zemích je dokonce zakázáno stavět mimo městská území, takže investorům 

nezbývá než využívat brownfields. Znovu využití brownfields by nemělo a ani nemůže 

v žádném případě být pouze předmětem velkých národních dotačních titulů. Na to není 

dost peněz a ani jiným a vyspělejším národním ekonomikám se na takové řešení peněz 

nedostává. I s pomocí financí ze strukturálních fondů se pravděpodobně vyřeší pouze 

malý zlomek českých brownfields. Ve znovu využití brownfields se proto bude muset 

hlavně a velmi podstatně angažovat soukromý kapitál a soukromí investoři. 1  

Je nutno připomenout, že největší zájem o vznik, budování a rozvoj drtivé většiny 

průmyslových zón má místní správa. Jejím cílem je především přilákání nových 

investorů, kteří pak vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele ze samotného města či 

nejbližšího okolí. Druhou skupinou (mnohem menší, přesto více diskutovanou) tvoří 
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velké zóny podporované vládou se záměrem vybudování plochy pro strategického 

investora.  

Pokud by však celou průmyslovou zónu mělo zafinancovat pouze město ze svého 

rozpočtu, muselo by se zadlužit na dobu velmi dlouhou. Právě proto existují dotační 

programy, které připravuje a koordinuje agentura CzechInvest, jež byla založena 

Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem podporovat podnikání a investice v České 

republice. 3 

Agentura CzechInvest se dokonce setkala s několika případy, kdy zahraniční 

investoři nemohli uskutečnit své investiční záměry v České republice, protože zde 

nevznikaly průmyslové zóny. Na základě studií, které vypracovali zejména britští a 

skotští poradci a které se opírají o zkušenosti s účinky budování průmyslových zón 

zvláště ve Walesu, Skotsku a Irsku, bylo jasné, že účinná podpora rozvoje 

průmyslových zón by mohla mít velmi pozitivní přínos především pro hospodářství 

ekonomicky zaostalých regionů a České republiky jako celku. 4 

Z tohoto důvodu se v roce 1998 začal na základě usnesení vlády č. 379/98, o 

schválení finančních dotací ve výši 1,5 milionu EUR na podporu investic pro pilotní 

projekty průmyslových zón v Karviné a Bystřici nad Pernštejnem, podporovat rozvoj 

průmyslových zón v České republice. 3 Podpory se dostalo rovněž přípravě průmyslové 

zóny v Plzni o rozloze 95 hektarů. Od roku 1999 až do současnosti realizuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ve spolupráci s agenturou 

CzechInvest systematicky Program podpory rozvoje průmyslových zón, na jehož 

základě se poskytuje podpora ve formě dotací a levných státních pozemků. Navíc vedle 

výstavby průmyslových zón „na zelené louce“ zahrnuje program od roku 1999 i 

průmyslové zóny v předměstských průmyslových oblastech (tzv. brownfield), výstavbu 

budov k pronájmu a akreditaci průmyslových zón. 

CzechInvest aktivně působí na trhu průmyslových nemovitostí už od roku 1998, 

kdy začal realizovat Program na podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ). Tento 

program Ministerstva průmyslu a obchodu poskytuje podporu ze státního rozpočtu mj. 

na projekty výstavby a regenerace průmyslových zón a příslušné infrastruktury. 

Narozdíl od programu Reality bude tento program nadále podporovat pouze zóny 
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spojené s investorem, který získá investiční pobídky (tzv. pobídkovým investorem). 

Program se vztahuje také na rozvoj území postižených redukcí nebo zánikem 

vojenských posádek. 

MPO tedy prostřednictvím CzechInvestu koordinovalo do roku 2006 dva 

programy určené pro podporu průmyslových zón. Jedná se o Program na podporu 

rozvoje průmyslových zón a program Reality. Příjem žádostí programů o dotace byl 

ukončen 1.10.2006. Hlavním rozdílem mezi oběma jmenovanými programy je způsob 

získávání finančních prostředků. U programu Reality je přispívá Evropská unie 

prostřednictvím svých strukturálních fondů, zatímco PPRPZ čerpá finance ze státního 

rozpočtu. Je tedy zřejmé, že okruh příjemců z programu Reality je mnohem větší než 

v případě PPRPZ. 14 

Program na podporu rozvoje průmyslových zón zahrnuje další čtyři podprogramy, 

jenž se věnují jednotlivým možnostem budování a revitalizace průmyslových zón. 

Jednotlivé podprogramy tedy jsou:  

 Příprava průmyslových zón 

 Regenerace nevyužívaných průmyslových areálů 

 Výstavba a rekonstrukce nájemních objektů 

 Akreditace průmyslových zón – zvyšování konkurenceschopnosti průmyslových 

zón 4 

"Akreditace průmyslových zón" je podprogramem programu "Podpora rozvoje 

průmyslových zón" realizovaného CzechInvestem pro Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a je zaměřen na zabezpečení rozvoje lidských zdrojů především v oblasti rozvoje 

průmyslových zón a jejich marketinku při získávání mobilních investic. 

Každá rozvojová průmyslová zóna by měla mít svého manažera, který bude 

zároveň kontaktní osobou pro jednání s potencionálními investory. Tento manažer bude 

schopen profesionálně zajišťovat správu a rozvoj průmyslové zóny, její prezentaci, 

zajišťovat organizaci návštěv investorů a koordinovat zabezpečení všech potřebných dat 

a informací a přípravu vhodných marketinkových materiálů. 4 
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S cílem zajistit odborné vyškolení manažerů byl vytvořen cyklus školení doplněný 

praktickým seznámením se zkušenostmi při získávání mobilních investic v některém z 

úspěšných regionů Evropské unie (Skotsko, Irsko), a to formou desetidenní studijní 

cesty do uvedených zemí. Školení je završeno zkouškami, které se skládají z písemného 

testu a prezentace průmyslové zóny / investičních příležitostí. Na průběh zkoušek 

dohlíží a výkon uchazečů o akreditaci posuzuje a vyhodnocuje Akreditační komise. 

Každý školící cyklus je pak formálně uzavřen slavnostním vyhlášením akreditovaných 

průmyslových zón a akreditovaných manažerů. 

Program podpory rozvoje průmyslových zón poskytuje podporu ve formě dotací a 

levných státních pozemků. Program navíc vedle výstavby průmyslových zón „na zelené 

louce“ (tzv. greenfields) zahrnuje od roku 1999 i průmyslové zóny v předměstských 

průmyslových oblastech (tzv. brownfield), výstavbu budov k pronájmu a akreditaci 

průmyslových zón.  

 V letech 1998 až 2002 bylo podpořeno 71 průmyslových zón o celkové rozloze    

1 870 hektarů. 

 K 30. červnu 2003 činila míra vytížení zón 63 %. 

 K 30. červnu 2003 se investoři ve zpracovatelském průmyslu rozhodli investovat 

3,65 miliard EUR v zónách a vytvořit 43 544 nových pracovních příležitostí. 

 Výše vládních dotací na jedno nově vytvořené pracovní místo činila 1 752 EUR. 7 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že státní podpora rozvoje průmyslových 

zón v České republice je účinná. Tuto efektivnost je možné doložit, například pokud 

porovnáme výši vládních dotací na jedno nově vytvořené pracovní místo (1 752 EUR) a 

výdaje na jednoho nezaměstnaného ročně, které podle údajů Ministerstva práce a 

sociálních věcí České republiky činily v roce 2002 5,25 milionů EUR. Ze všech 

průmyslových zón podporovaných formou dotací neměly k 30. červnu 2003 investora 

pouhé tři.7 

Při dalším rozvoji průmyslových zón v budoucnosti by se měla věnovat pozornost 

zejména přípravě infrastruktury pro konkrétní investory a intenzivnějšímu využití 

průmyslových zón, které již byly připraveny. Lokality vhodné pro umístění 
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průmyslových zón, které významně přispívají k hospodářskému rozvoji jednotlivých 

regionů, neleží vždy v přímém dosahu silniční a železniční sítě. 

Dále pak v oblasti podpory rozvoje průmyslových zón a technologických parků je 

doporučena zejména podpora veřejných projektů, využití „brownfields“ a budování 

průmyslových zón pro malé a střední podniky, které jsou často lokalizovány v obytných 

částech měst (emise, hluk, doprava, vypouštění nečištěných odpadních vod do městské 

kanalizace apod.). V takových průmyslových zónách (včetně brownfields) lze 

poskytovat malým a středním podnikům environmentální a další služby (odpadní vody, 

odpady, monitoring, prevence havárií a požárů, zabezpečení apod.) za ekonomicky 

výhodnějších podmínek. 3 

Jako příklad budování průmyslových zón v západní Evropě uvádím Španělsko, 

oblast Katalánska, a Francii, oblast Lotrinska.  

Katalánsko bylo v posledních letech velkoryse podporováno španělskou vládou 

při rozvoji průmyslových zón a prosazovaly se zde politiky zaměřené na přilákání 

zahraničních investic. V Katalánsku se usídlil zahraniční kapitál, životní úroveň této 

autonomie se zvýšila a Barcelona dosahovala lepších výsledků a stávala se atraktivnější 

než samotné hlavní město Madrid. Nyní je ale tendence opačná. Barcelona ztrácí 

postupně svou ekonomickou moc i své vedoucí postavení. Projevuje se ztráta dynamiky 

v některých sektorech ekonomiky jako jsou např. ve farmaceutickém nebo v textilním 

průmyslu, problémy jsou rovněž ve spotřební elektronice. V důsledku silného otevření 

katalánské ekonomiky (je zaměřena hlavně na vývoz), dochází v momentu exportní 

krize k přemísťování zahraničních investic a k úniku do levnějších regionů. 

Ekonomická recese se v tomto smyslu dotkla Barcelony více než jak tomu bylo 

kupříkladu ve Francii či v Německu. Zahraniční investice v minulých letech nastavily 

vysokou životní úroveň a daly zaměstnání řadě lidí. 8 

Nyní se projevuje silný fiskální tlak na oživení této úrovně. Katalánsko se tedy 

pokouší apelovat nejrůznějšími způsoby na centrální vládu v Madridu s požadavky na 

větší finanční příděly do regionu. Katalánsko se navíc aktuálně potýká s problémy 
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odchodu velkých společností jako Autotex, Sony, Philips, Samsung a není schopno 

upevnit své pozice v rámci telekomunikačního a farmaceutického průmyslu. Vláda 

Katalánie nedokáže implantovat podpůrné politiky, omezuje výdaje na investice a 

rozvoj a na inovace průmyslu, zatímco Madrid plně využívá své dobré geografické 

umístění. Kapitál, centrum sítí, komunikací a vůbec logistické jádro se soustřeďuje v 

centru země. Z této pozice je efektivnější distribuovat obchod logicky z bodu více 

středového, protože se tak eliminují vzdálenostní extrémy do jednotlivých vzdálenějších 

regionů. Madrid se chlubí větším počtem univerzitních studentů, muzeí, větším počtem 

obchodních návštěv a investic většího rozsahu. Madrid se lépe prosadil v podmínkách 

světové konkurence. Disponuje novými technologiemi, jak těmi telekomunikačními, tak 

i informačními. Madrid věnuje větší pozornost vytváření obchodních a vědecko-

výzkumných parků, podpoře veřejných i soukromých univerzit a dalších jednotek, jež 

jedna k druhé vytvářejí silné linie prosperity. 8  

Z příkladu Katalánska je zřejmé, že není důležité pouze budovat průmyslové zóny, 

ale zajistit i udržení investorů v oblasti (infrastruktura, vzdělaná pracovní síla, výzkum a 

vývoj). 

Lotrinsko patřilo ke starým průmyslovým regionům, které se začaly od šedesátých 

až sedmdesátých let minulého století potýkat s recesí. Těžilo se zde uhlí a sůl, vyrábělo 

železo a textilní zboží. Proto se začala hledat nová průmyslová odvětví s perspektivním 

vývojem. Zavedením nových technologií, které pečlivě respektují jejich historické 

dědictví, městskou ekologii a rozvoj firem, se ve městě s bohatou historií nyní 

soustřeďují na řízení vlastní budoucnosti. S rostoucí populací a vysokou úrovní školení 

a vzdělávání se stalo vysoce dynamickým místem. V Europoli Sarreguemines-Hambach 

je k dispozici i univerzita, Všeobecně vzdělávací střední škola, odborné a technické 

střední školy zaměřené na elektroniku, mechaniku, výrobu spojenou s počítačovými 

technologiemi a průmyslovou údržbou. Univerzitní technologický institut poskytuje 

vzdělávání v oblasti marketingu, logistiky a dopravy. 8 
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Na úrovni veřejného sektoru působila s podporou státu veřejná státní zařízení a 

obce, respektive sdružení obcí, což jsou nestátní veřejnoprávní korporace. Pro pomoc 

při vytváření průmyslových zón, vědeckotechnických parků a podnikatelských 

inkubátorů byly v Lotrinsku na úrovni kraje, departementů a okresů vytvořeny různé 

podniky veřejnoprávního i soukromého charakteru. Patří k nim například CAPEM, 

organizace pro ekonomický rozvoj Generální rady departmentu Moselle, jejímž cílem je 

vyhledávat domácí i zahraniční investory, propagovat průmyslové zóny, hledat způsoby 

financování. 8 K tomu má zřízené pobočky i v zahraničí. Veřejná státní zařízení jako 

například EPML (Veřejná organizace metropole Lotrinska) mají za úkol: 

 nákup půdy a budov pro zřízení průmyslových zón od soukromých subjektů 

 zajištění ubytování pro budoucí pracovníky 

 nákup pozemků pro výstavbu zařízení pro organizaci volného času  

 komercionalizaci zón 8 

Veřejné státní zařízení nemá zájem získat zisk. Zahraničnímu investorovi jsou 

odpuštěny daně (záleží to na rozhodnutí příslušného města, obvykle maximálně pět let). 

Přínosem pro region je vytvoření nových pracovních míst, na kterých má zájem stát, 

region, obec i Evropa. Úkolem obcí a sdružení obcí bylo nakupovat vhodné pozemky 

pro vznik průmyslových zón, výstavbu bytů a sociální infrastruktury. 

Vznikající průmyslové zóny jsou budovány s cílem vytvářet určité příznivé a 

tvůrčí prostředí pro podnikatele a další instituce, které s nimi spolupracují. Tyto zóny 

nejsou určeny pouze začínajícím podnikatelům, ale slouží i k přilákání již zkušených 

investorů včetně zahraničních. Ve vyspělých zemích průmyslové zóny nesoustřeďují na 

jedné ploše pouze výrobní podniky jako je tomu v ČR, ale rovněž další spolupracující 

zařízení. Spolupráce mezi nimi přináší oboustranný užitek a úzké spojení teorie s praxí. 

Profil průmyslové zóny tak nemá charakter jenom vědeckého centra nebo centra 

technologického či podnikatelského, ale obvykle soustřeďuje na všechny tyto aktivity, i 

když jejich konkrétní podíl může být v jednotlivých zónách odlišný. 
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3 Analýza problému současného stavu 
 

V následujících subkapitolách je uveden popis regionu, historie města Telč, 

struktura analýzy výroby, obchodní činnost, technické sféry, lidské zdroje, analýza 

SWOT a souhrn nedostatků současného stavu. 

 

 

3.1 Popis regionu 
 
Město Telč patří se svými šestitisíci obyvateli mezi malá města v rámci sídelního 

systému České republiky. Velikost města se odvíjí jednak od periferní polohy města 

v kraji, jednak také od charakteristické velikosti měst v dané lokalitě. V okolním území 

města Telče převládají především menší města, která vytváří základní kostru sídelního 

systému (zajišťují např. základní služby pro venkovská sídla, pracovní příležitosti aj.).  

Významové hodnocení postavení města je založeno na dvou základních 

způsobech vyhodnocení jeho funkcí. Jedná se o stanovení úrovně koncentrace 

střediskových funkcí, tj. obytné, pracovní a obslužné (nevýrobní sektor), funkce ve 

městech a o navazující rozlišení významových kategorií měst. Agregátním vyjádřením 

této koncentrace je ukazatel komplexní funkční velikosti, jež je konstruovaná jako 

průměr města na celou ČR podle tří výše uvedených základních funkcí. Dle hodnocení 

komplexní funkční velikosti získalo město Telč hodnotu 6,6 a v rámci středisek ČR tak 

obsadilo 166. místo. V rámci kraje Vysočina mají obdobnou hodnotu KFV tato další 

města: Třešť, Světlá nad Sázavou a Ledeč nad Sázavou. Na základě tohoto hodnocení 

patří město Telč mezi malá střediska. 9 

Rozsah regionálního působení střediska lze definovat prostřednictvím 

regionálních procesů (tj. např. dojížďka za prací, migrace obyvatel apod.). Na základě 

regionálního působení města Telč (tj. dostředivých procesů – dojížďka za prací, do škol 

apod.) byl vymezen jeho region, který zahrnuje cca 11,8 tis. obyvatel (město Telč je 

dojížďkovým cílem přibližně 30 okolních obcí). Prostřednictvím vymezené velikosti 

regionu lze město Telč zařadit do kategorie středisek – subregionální typ. Hierarchicky 

nadřazeným střediskem města Telče je pak krajské město Jihlava.    
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Město Telč, resp. jeho celý region (území obce III. stupně), zařadil Krajský úřad 

na základě socio-ekonomické situace mezi tzv. problémové regiony. Region města 

Telče byl vybrán mezi problémové regiony na základě vysoké míry nezaměstnanosti a 

na základě nepříznivého hospodářského vývoje.  

 

Historický vývoj 
 

Podle místní pověsti je založení Telče spojováno s vítězstvím moravského knížete 

Otty II. nad českým Břetislavem r. 1099. Na paměť bitvy prý založil vítěz Otta II. kapli, 

později kostel a osadu, dnešní Staré Město. Historicky doložená je teprve zpráva o 

zeměpanském dvorci a strážní věži s kostelíkem sídle královského správce, v dnešním 

okolí kostela sv. Ducha. Toto královské zboží vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy 

(1335) a později vyměnil za pohraniční hrad Bánov (1339) s Jindřichem z Hradce. Rod 

Pánů z Hradce zakládá novou Telč na opačné severozápadní straně. Předpokládá se, že 

to byl Menhart z Hradce, který po roce 1354 postavil hrad, kostel, vodní opevnění a 

gotické domy po obvodu rozsáhlého tržiště. Rozvíjející se město, obdařené již od Karla 

IV. právem hrdelním a výročními trhy, trpělo v dalším čase požáry (1386 vyhořela celá 

západní polovina náměstí včetně kostela a radnice) a později husitskými bouřemi. 

Město se dlouho vzpamatovávalo, i když získalo v 15. století další privilegia (jarmark, 

vaření piva, prodej soli). 19 

V polovině 16. století se ujímá telčského panství Zachariáš z Hradce a nastává 

doba rozkvětu pro hrad i město. Osvícený a bohatý velmož (též díky sňatku s Kateřinou 

z Valdštejna) přestavuje velkoryse gotický hrad na renesanční zámek. Italští řemeslníci 

povolaní na zámek pomáhali i měšťanům přestavět gotické příbytky na úhledné domy 

se štíty a podloubím. V té době byl také vybudován městský vodovod, nový špitál, 

založeny cechy, nové rybníky a zaveden nový způsob hospodaření. Zachariáš i ostatní 

z Hradeckého rodu umírají bez mužských potomků, a tak Lucie Otýlie, poslední z rodu, 

přivádí na Telč (i na Hradec) r. 1604 svého manžela Viléma Slavatu (známého 

místodržícího z pražské defenestrace r. 1618) a s ním nový rod. 19  

Panování Slavatů je poznamenáno třicetiletou válkou. Telč i celý kraj trpí pod 

švédskými (ale i císařskými) vojsky. Město bylo r. 1645 i krátce obsazeno a vyrabováno 

Švédy. Panství spravovali mužští členové rodu (Vilém, Jáchym Oldřich, Ferdinand 
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Vilém), do telčské historie se však nejvýrazněji zapsala vdova po prostředním z nich – 

Františka, roz. hraběnka z Meggau. Povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej 

přímo proti zámku (1655), kostel Jména Ježíš (1667), přestavěla bývalou sladovnu pod 

farním kostelem na konvikt sv. Andělů (jakousi chrámovou hudební školu), založila 

nový hřbitov na Podolí (1676). V té době bylo založeno i jezuitské latinské gymnázium, 

lékárna a meteorologická stanice. Také Slavatové umírají bez mužských potomků a 

poslední syn Františky, Jan Karel Jáchym, generální představený karmelitánského řádu, 

se přes papežský dispens odmítl vrátit na rodové statky. 19 

Po Slavatech v Telči nastupuje rod Lichtensteinů – Kastelkornů, ale už první 

z nich – František Antonín (postavil kostel sv. Jana Nepomuckého a rozšířil kapli sv. 

Vojtěcha) umírá 1761 bez mužského dědice. Příbuzný po přeslici, Alois hrabě 

Podstatský, spojuje 1762 erby obou rodů. Podstatští – Lichtensteinové hospodařili pak 

v Telči až do roku 1945, kdy byli poslední členové rodu vysídleni do Rakouska.  

Životní úroveň v 18. století je poznamenána nejprve vrchnostenským útiskem, 

poté však nastává vzestup měšťanského stavu a majetnější měšťané si krášlí město 

kašnami, mariánským sloupem, sochami a kaplemi. V druhé polovině století přicházejí 

josefínské reformy: 1773 je zrušen jezuitský řád (z koleje se stávají kasárna), o rok 

později gymnázium, 1785 kostel sv. Ducha a další kaple. Nastává germanizační období 

ve školách, ve veřejném životě i v rodinách. 19 

Počátek 19. století je ve znamení industrializace. V bývalém Slavatovském dvoře 

vznikla Langova továrna na sukna, která měla až 600 zaměstnanců. Druhá půle 19. 

století přinesla posun v národním uvědomění. Důležitou roli hrály školy, od 60. let již 

české, včetně nižší reálky, založené 1852. Díky učitelům a profesorům i dalším, kteří tu 

působili (nakladatel Šolc aj.), vznikaly spolky (Občanská beseda, Omladina, Sokol, 

Národní jednota) a Telč hrála významnou roli v celém jihozápadním moravském 

regionu. 19 

Postavením železnice z Kostelce do Telče 1898 a jejím propojením přes Slavonice 

do rakouské Švarcenavy skončila i komunikační izolace města. Rozproudil se nový 

kulturní i hospodářský život. Telč ožila a rostla. Uvnitř mezi rybníky a branami si však 

podržela půvabnou tvář Zachariášových časů. To je také důvod, proč bylo historické 

jádro města zapsáno v r. 1992 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.  
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3.2 Analýza struktury výroby 
 

Co se týče počtu ekonomických subjektů, je oblast průmyslové výroby druhým 

největším sektorem hospodářství města. V průmyslové výrobě v současné době působí 

přibližně 15 % hospodářských jednotek v rámci ekonomiky města. Relativně vyšší 

významnost průmyslové výroby na ekonomice města názorně dokumentuje graf. č.1. 

Konkrétně je pak významnost průmyslu v hospodářské struktuře města zvýrazněna 

pomocí indexu specializace. Index specializace za průmyslovou výrobu dosahuje 

hodnoty 1,2. Vyšší významnost průmyslu je dána velikostí města a jeho hierarchickým 

postavení v sídelní (administrativní) struktuře ČR. 9 

kovodělný
24,0% elektrotechnický

11,7%

oděvní
11,0%

ostatní
9,7%

textilní
5,2%

stavebních hmot
5,2%

polygrafický
4,5%

strojírenský
2,6%

dřevozpracující
26,0%

 

Graf č.1: Rozdělení průmyslu do sektorů podle počtu podnikatelských subjektů. 9 

 

Také u sektoru průmyslu města platí, že je tvořen především z menších 

podnikatelských subjektů. Z pohledu velikostní struktury jde u více než 87 % případů 

z celkového počtu průmyslových podniků o podniky bez zaměstnanců. Podle odhadů 

vytvořily průmyslové podniky necelých 600 pracovních příležitostí, což odpovídá cca 

23 % podílu na celkovém počtu pracovních míst ve městě Telči. Průmysl ve městě 
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prošel v minulém období výrazným útlumem, kdy v roce 2004 došlo k výraznému 

snížení počtu pracovníků resp. k ukončení výroby u nejvýznamnějších zaměstnavatelů 

(Telč Nábytek a Motorpal Telč). Z pohledu struktury průmyslu podle počtu 

ekonomických subjektů patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví dřevozpracující 

průmysl (26,0 %), kovodělný průmysl (24,0 %) a elektrotechnický průmysl (11,7 %).9 

Mírně odlišná je situace ve významnosti jednotlivých průmyslových odvětví 

z pohledu vytvořených pracovních míst. Mezi největší zaměstnavatele v průmyslu patří 

odvětví kovodělného průmyslu, oděvního a nábytkářského průmyslu. V posledním roce 

došlo k dramatickým změnám v průmyslové výrobě města, kdy dva významní 

zaměstnavatelé byli nuceni ukončit, resp. výrazně utlumit svoji výrobní činnost. Šlo o 

již výše zmíněný podnik Telč Nábytek, který ještě v roce 2003 zaměstnával více než 

150 zaměstnanců. Druhým podnikem bylo detašované pracoviště Motorpal Jihlava – 

Motorpal Telč, toto pracoviště zaměstnávalo více než 250 zaměstnanců. Ve výrobních 

prostorech zrušených podniků sice vznikly v průběhu roku 2004 nové firmy Telčská 

strojírenská a.s. a TERCO CB, a.s., avšak počet jimi vytvořených pracovních míst je 

mnohem nižší. 

nábytekářský
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12%

dřevozpracující
9%
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7%plastikářský

6%
elektrotechnický
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Graf č.2: Struktura průmyslu dle odhadovaného počtu pracovních míst. 9 
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V předrevolučním období, tj. v roce 1989, bylo v průmyslu města vytvořeno 950 

pracovních míst. Ve městě působila především detašovaná pracoviště velkých 

národních podniků (což bylo dáno centrálně plánovanou ekonomikou). Mezi největší 

zaměstnavatele této doby patřily tyto podniky: Motorpal Jihlava (638 zaměstnanců), 

INTERIER Praha (159 zaměstnanců, předchůdce Telčského Nábytku) a LACRUM 

Brno (62 zaměstnanců). 9 

Do roku 2001 prošla průmyslová výrobní základna města určitými změnami, které 

souvisely s restrukturalizačními procesy v podnicích. U většiny podniků došlo 

k zeštíhlení pracovního kolektivu, některé provozy byly zrušeny. Naproti tomu došlo ke 

vzniku řady nových podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu. V roce 1989 bylo za 

komplex národního hospodářství v oblasti průmyslu ve městě Telč vykazováno 6 

výrobních závodů. Na konci časového období, tj. v rozmezí let 1989 až 2001, bylo ve 

městě Telči registrováno cca 155 průmyslových podniků. Jak již bylo zmíněno výše, 

v části velikostní struktura průmyslových subjektů, velká část průmyslových podniků je 

představována podniky fyzických osob. V roce 2001 zaměstnávaly tři průmyslové 

podniky více než 100 pracovníků. V rámci města Telče vytvořily průmyslové podniky 

v roce 2001 cca 1070 pracovních míst, za posledních sedm let tak ubylo přibližně 40 % 

pracovních příležitostí. 9 

 

 

3.3 Analýza obchodní činnosti 
 
Služby jsou největším sektorem ekonomiky města Telče, a to jak z pohledu počtu 

subjektů, tak i z pohledu počtu vytvořených pracovních míst. Sektor služeb se 

v současné době podílí téměř 70 % na celkovém počtu ekonomických subjektů 

lokalizovaných ve městě. Podíl ekonomických subjektů působících v sektoru služeb je 

v rámci města na totožné úrovni se situací v ČR. 9 

Také zde platí, že ve většině případů jde o malé podniky bez zaměstnanců, a to 

přímo v 85,6 % případů z celkového počtu firem působících v sektoru služeb. 

Z hlediska počtu vytvořených pracovních míst se pak sektor služeb podílí 56 % na 

celkovém počtu pracovních míst ve městě. Nižší podíl sektoru služeb na celkové 

zaměstnanosti je dán jednak již zmíněnou velikostní strukturou podniků v tomto 
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sektoru, tak i samotnou velikostí města (ve městě nejsou až na výjimky zastoupeni 

zaměstnavatelé v sektoru služeb s nadregionálním významem). 

Struktura sektoru služeb dle počtu podnikatelských subjektů je pak následující. 

Největším odvětvím je oblast obchodu a oprav spotřebního zboží a motorových vozidel, 

zde působí téměř 40 % hospodářských subjektů sektoru. V odvětví obchodu a oprav 

působí zejména malí podnikatelé, přičemž téměř 90 % ekonomických subjektů 

podnikajících v odvětví obchodu nemá žádného zaměstnance. Mezi další významná 

odvětví patří ostatní obchodní služby (16,4 %), oblast ostatních služeb – různá zájmová 

sdružení apod. (14 %) a činnosti související s ubytováním a pohostinskou činností (12,5 

%). Vyšší významnost pohostinství a ubytování je dána vysokým potenciálem města 

v oblasti cestovního ruchu. 9 

 
 
 

3.4 Analýza technické sféry 
 
 

Průmyslové zóny 

 

Pro podporu rozvoje podnikání má město Telč vyčleněnu plochu o velikosti 8,75 

ha, průmyslová zóna se jmenuje Rovné pole. Vyčleněná plocha je v současnosti ve 

vlastnictví soukromé osoby, z tohoto důvodu není zatím průmyslová zóna zasíťována 

technickou infrastrukturou (vyjma možnosti napojení na zemní plyn a elektrickou 

energii).  I z tohoto důvodu není zóna prozatím žádným subjektem osídlena. K zastavění 

je pak možno využít až 60 % rozlohy průmyslové zóny. Jako vhodné se jeví využití 

průmyslové zóny pro lehký průmysl a zbudování skladů. V součastní době je zde 

vybudována vlečka, která ale není využívána. 5  

Další vytipovaná zóna podél ulice Radkovské, která je napojena na stávající 

průmyslové areály, není s ohledem na okolní kvalitní zemědělskou půdu v součastné 

době k dispozici. Pro vybudování případné průmyslové zóny jsou v územním plánu 

města Telče vyčleněny tyto další lokality: Za nádražím a Na sádkách. 

Další možnosti pro nové investory, resp. pro rozšíření výroby stávajících podniků, 

představují nevyužité hospodářské budovy, kterých je především díky restrukturalizaci  
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hospodářství z devadesátých let k dispozici celá řada. Jisté obtíže při případném 

zájmu o využití těchto objektů však mohou nastat při jednání se soukromými vlastníky. 

Přehled volných objektů typu brownfields vhodných k podnikání uvádí následující 

tabulka: 

 

Malírna Telč  
 

charakteristika popis 

Poloha v rámci obce Zastavěná, obydlená část obce, vzdálenost od centra obce cca 
1 km 

Současný stav  Částečně využitý objekt 
Původní účel Lehký průmysl 
Typ stavby  Cihlová stavba 
Vlastník (počet 
vlastníků) Soukromý majetek – 1 vlastník 

Celková podlahová plocha 1 068 m2 Charakteristika objektu 
Plocha pro výrobu 1 068 m2 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, centrální zásobování 
teplem 

Tab. č.1: Detaily objektu – Malírna Telč. 9 
 
 
ICOM Transport a.s. 
 

charakteristika popis 
Poloha v rámci obce Okraj města 
Současný stav  Částečně využitý objekt 
Původní účel Areál dopravního podniku 
Typ stavby  Cihlové stavby + skeletová stavba 
Vlastník (počet 
vlastníků) Soukromý majetek – 1 vlastník 

Charakteristika objektu Celková plocha (včetně komunikací a manipulačních ploch) – 
16 248 m2 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina 
 

Tab. č.2: Detaily objektu – ICOM Transport a.s. 9 
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Školní statek 

charakteristika popis 
Poloha v rámci obce Zastavěná, obydlená část obce, v těsné blízkosti centra 

Současný stav  

Školní statek byl do vlastnictví Města Telče převeden v roce 
2004 darovací smlouvou mezi krajem Vysočina a Městem 
Telč. Současným provozovatelem statku jsou Služby Telč, 
spol. s r.o.  
V současné době je areál využíván pro zemědělskou 
prvovýrobu,  výchovu a vzdělávání. 

Vlastník (počet 
vlastníků) Město Telč 

Charakteristika  Rozsáhlý areál 5 zemědělských budov, dvou budov určených 
pro bydlení a objektu občanské vybavenosti + pozemky.  

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina 
Tab. č.3: Detaily objektu – Školní statek. 9 
 
 
Objekt kachní farmy, Radkovská ul. 

charakteristika popis 
Poloha v rámci obce Okraj města 
Současný stav  Objekt prázdný 
Vlastník (počet 
vlastníků) Rybářství Telč, a.s. 

Charakteristika  Bývalý objekt kachní farmy + přilehlé pozemky. Celkem 
rozloha cca 80 tis. m2 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina 
Tab. č.4: Detaily objektu – Objekt kachní farmy.  9 
 
 
Areál bývalé mlékárny  

charakteristika popis 

Poloha v rámci obce Zastavěná, obydlená část obce, vzdálenost od centra obce cca 
1 km 

Současný stav  Objekt prázdný, v současné době používané tři služební byty 
Vlastník (počet 
vlastníků) Moravia Lacto a.s. 

Charakteristika  Celková plocha areálu:  7 700 m2 
Zastavěná plocha:          2 300 m2 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina – plně zajištěno 
Tab. č.5: Detaily objektu – areál mlékárny.  9 
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Bývalé výrobní objekty Motorpalu 

charakteristika popis 
Poloha v rámci obce Zastavěná, obydlená část obce, v těsné blízkosti centra 
Současný stav  Částečně využíván – pronájem Telčské strojírenské, a.s. 
Vlastník (počet 
vlastníků) Motorpal, a.s. Strojírenská 9, 587 22 Jihlava 

Charakteristika  

Budova č. 502: I. NP – Dílna 450 m2, sklad 30 m2 
II. NP – Kanceláře 600 m2 
Budova č. 203: I. NP – Jídelna + kuchyň 200 m2 
II. NP – šatny 200 m2 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina – plně zajištěno 
Tab. č.6: Detaily objektu – Bývalé výrobní objekty Motorpalu. 9 
 
 
Lira 

charakteristika popis 
Poloha v rámci obce Zastavěná, obydlená část obce, v těsné blízkosti centra 
Současný stav  Částečně využívaný objekt (výstavy, koncerty apod.) 
Typ stavby  Cihlová stavba 
Vlastník (počet 
vlastníků) Soukromý majetek 

Charakteristika objektu 
Industriální prostor pro pořádání alternativních scén, výstav, 
koncertů, happeningů, chybí odpovídající technické a sociální 
zázemí 

Infrastruktura Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina 
Tab. č.7: Detaily objektu – Lira. 9 

 
 

Dopravní spojení 

Město Telč leží v jihozápadní části kraje Vysočina. Je vzdáleno cca 30 km jižním 

směrem od současného krajského města Jihlavy. Mezi nejvýznamnější dopravní 

komunikace, jež procházejí městem, patří silnice I/23 (Písek – Jindřichův Hradec – 

Třebíč – Kývalka). Neméně významnou je pak silnice II/406. Jde o poměrně 

frekventovanou SV – JZ spojku v okrese Jihlava (Kostelec – Telč – Slavonice – st. 

hranice). Tato silnice zároveň představuje jednak hlavní dálniční připojení města, které 

je od dálnice D1 vzdáleno cca 35 km, jednak jde i o příjezdovou komunikaci ke státní 

hranici přes město Slavonie, které je od Telče vzdáleno cca 30 km.  
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Město je také napojeno na celostátní železniční síť, a to prostřednictvím lokální 

železnice č. 203. Tato lokální trať se v železničním uzlu Kostelec u Jihlavy napojuje na 

republikově významnou železnici č. 225. Trať č. 203 vede z již zmíněného Kostelce 

přes město Třešť do Telče. Z Telče dále pokračuje přes město Dačice a končí ve městě 

Slavonice. Dříve byla tato trať napojena na rakouskou železniční síť, avšak po druhé 

světové válce bylo její přeshraniční pokračování ukončeno. 

 
 

3.5 Analýza lidských zdrojů 
 
Město Telč se rozkládá na ploše cca 2 485 ha. Na jeho území žilo k 31. 12. 2006 5 

831 obyvatel, což odpovídá hustotě osídlení na úrovni 231 obyvatel na km2. Intenzita 

osídlení jednotlivých částí města je na různé úrovni. Nejhustěji je obydlena centrální 

část města, naproti tomu jen minimálně je osídlena připojená městská část Studnice 

vzdálená cca 2 km. Mezi hustotou osídlení ostatních městských částí neexistují téměř 

žádné významnější rozdíly. 15  

Velikost města Telče odpovídá charakteru území kraje Vysočina, ve kterém 

převládají velikostně menší sídla (a to i včetně měst). Absence velkých městských 

aglomerací v kraji Vysočina, resp. většího počtu měst, se pak přímo odráží ve velmi 

nízkém podílu městského obyvatelstva. Kraj Vysočina (podíl 56,6 %) patří po 

Středočeském kraji (55,7 %) k regionům s nejnižším podílem městského obyvatelstva a 

výrazně tak zaostává za celorepublikovým průměrem (podíl 70,9 %). 

Město Telč se vyznačuje vysokým stupněm územní koncentrovanosti obyvatel. 

Přibližně  85 % populace města žije na pouhých 10 % rozlohy města. Na polovině 

rozlohy území žije pak 99 % městské populace, což ukazuje na jisté rezervy 

v osídlenosti z pohledu intenzivního rozvoje města. 9 

V  k 31. 12. 2006 žilo na území města Telče 5 831 obyvatel, avšak stupeň osídlení 

dílčích městských částí byl různý.  Nejvíce obyvatel je v městské části Staré Město      

(2 865 obyvatel), což je dáno především převažující zástavbou. V této městské části 

mají vyšší zastoupení vícebytové domy, které jsou tvořeny především výstavbou 

panelových sídlišť. Nejmenší městkou částí Telče, alespoň co do počtu obyvatel, jsou 

pak Studnice.  
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Více než polovina městské populace je zastoupena místními rodáky, přesněji jde o 

51,4 % městské populace. Jedinou městskou částí, která je výrazně obydlena 

starousedlíky, je městská část Studnice. Naproti tomu u městské části Staré Město 

převažují novousedlíci, kteří mají 50,9 % podíl na populaci této městské části. 

Ve vývoji počtu obyvatel města Telče lze spatřovat stejné vývojové cykly, jakými 

prošla celá Česká republika. 9  

V první části sledovaného období (tj. od roku 1869 do roku 1950) docházelo 

k postupnému poklesu počtu obyvatel města. Jednou z možných příčin poklesu počtu 

obyvatel může být jisté „hospodářské ustrnutí“ ve vývoji města, ke kterému došlo 

v průběhu 19. a ještě i z počátku 20. století. Jednou z hlavních příčin nedostatečného 

hospodářského růstu bylo i chybějící železniční spojení a do jisté míry také periferní 

poloha v řídce osídlením prostoru. Pokles byl ještě ve 20. století umocněn světovými 

válkami, během kterých došlo k výraznému snížení počtu obyvatel. 15 
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Graf č.3: Vývoj populace v Telči v období let 1869 až 2001. 9 
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Nejméně obyvatel za dobu statistického sledování mělo město Telč právě po 

skončení druhé světové války. Tehdy ve městě žilo necelých 4,3 tis. obyvatel. Tak nízký 

počet obyvatel na počátku padesátých let souvisí do značné míry s válečnými událostmi, 

avšak město Telč nebylo významně postiženo odsunem německého obyvatelstva jako 

např. Jihlava, Stonařov aj. Srovnání vývoje městského obyvatelstva s populací okresu 

Jihlava podává graf č.3. Od padesátých let pak výrazně dochází k nárůstu městské 

populace, což souvisí i s tehdejší socialistickou politikou, tj. koncentrace průmyslu a 

systém střediskových obcí. V rámci socialistické industrializace byly v Telči 

v padesátých letech nově založeny závody podniků Motorpal a Interiér. V rámci 

druhého procesu, tj. budování střediskových obcí, byla z hlediska dalšího sídelního 

rozvoje preferována vybraná sídla. Díky tomu byla také v Telči podporována nová 

bytová výstavba, což se pozitivně projevilo na růstu počtu obyvatel.  

 

-12,0

-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

rok

po
če

t o
so

b 
na

 1
00

0 
ob

yv
. s

tře
dn

íh
o 

st
av

u 
(‰

)

přirozený přírůstek migrační saldo celkový přírůstek
 

 

Graf č.4: Pohyb populace města v časovém období 1995 až 2002. 9 
 

Od osmdesátých let dochází ke stabilizaci městského obyvatelstva, což do jisté 

míry souvisí i s ustálením hospodářského vývoje v regionu. Vývoj v daném časovém 

období, tj. za posledních dvacet let, naznačuje, že bude postupně docházet ke stagnaci 

počtu obyvatel města resp. k jejich poklesu. Pohyb populace v letech 1995 až 2002 se 
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skládá ze dvou základních složek, a to z přirozeného pohybu a migračního salda 

obyvatel, největší vliv má ve městě na celkový přírůstek vývoj migračního salda, neboť 

přirozený přírůstek jen minimálně kolísá. Od roku 1998 dochází ve městě k výraznému 

propadu celkového přírůstku, hlavní podíl na tom má především negativní vývoj 

migračního salda. V této době se v telčském regionu začínají projevovat prvotní 

hospodářské problémy. Jak názorně ukazuje graf, lze očekávat nepříznivý vývoj 

přirozeného přírůstku i do budoucna. 

 
Struktura populace podle pohlaví a věku 

Ve struktuře obyvatel podle pohlaví mají Telči mírnou převahu ženy, index 

feminity dosahuje ve městě hodnoty 1079 (tj. počet žen na 1000 mužů). V rámci České 

republiky se tento ukazatel pohybuje kolem hodnoty 1056. V kraji Vysočina se 

pohybuje index feminity kolem hodnoty 1023. Vyšší podíl žen souvisí s jejich vyšší 

střední délkou života (nebo též naděje dožití – daného věku při narození). V časovém 

období 1996 až 2000 dosahovala střední délka života u mužů v ČR hodnoty 71,0 let (v 

okrese Jihlava 71,4 let), ve stejném období dosahovala střední délka života u žen v ČR 

hodnoty 77,8 let (v okrese Jihlava 79,1 let). Ve sledovaném období tak okresu Jihlava 

dle nejvyšší střední délky života můžu připadalo 20. místo v rámci okresů ČR, ženy 

obsadily 2. místo v rámci ČR. Střední délka života se v současné době v ČR pohybuje u 

můžu kolem 72,1 let (kraj Vysočina 72,9 let) a u žen pak 78,5 let (kraj Vysočina 79,0 

let). Permanentně dochází, a to především díky rozvoji lékařství, k prodlužování střední 

délky života. 9  

Věková struktura populace města koresponduje s podmínkami v ČR, co se týče 

postavení jednotlivých věkových kategorií. Všeobecně dochází v dlouhodobém vývoji 

ke stárnutí populace, což názorně dokazuje ukazatel průměrného věku obyvatel města, 

kdy za posledních pět let došlo k jeho nárůstu o 2,5 roku. Město Telč prochází 

analogickým demografickým vývojem jako celá Česká republika, tzn. že dochází 

k posilování produktivní kategorie obyvatelstva, a to zejména na úkor předproduktivní 

kategorie. Intenzita nárůstu počtu osob v produktivním věku je ve městě v porovnání 

s vývojem v ČR mírně vyšší, což odpovídá faktu, že jde o městský prostor. Úbytek osob 

v předproduktivním věku v uplynulých deseti letech byl mnohem výraznější než pokles 

osob v poproduktivním věku. Tyto nepříznivé procesy se negativně promítly do věkové 
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struktury populace města, došlo ke zhoršení postavení předproduktivní kategorie osob. 

Do budoucna lze i nadále očekávat zhoršení demografických poměrů, a to v souladu 

s dlouhotrvajícími tendencemi, jež probíhají v celé České republice. Předproduktivní 

složka populace v sobě zahrnuje obyvatelstvo ve věku od 0 do 14 let. Dětská složka se 

v roce 2001 podílela na celkovém stavu populace ve městě 17,9 %. Podíl dětské složky 

populace je ve městě na vyšší úrovni, a to jak v komparaci s krajskou hodnotou (17,3 

%), tak především s republikovým průměrem (16,2 %). Jedním z faktorů, který má 

přímý vliv na postavení této kategorie, jsou migrační procesy, při kterých se do měst 

stěhují zejména mladé rodiny. 9 

Do složky produktivního obyvatelstva zahrnujeme osoby ve věku od 15 do 59 let, 

tato skupina je nejpočetnější kategorií ve městě. Produktivní skupina se v roce 2001 

podílela 63,4 % na celkovém počtu obyvatel. Průměr za město je v komparaci 

s hodnotami za kraj Vysočina (64,3 % podíl) a zejména pak s údajem za ČR (65,4 %) 

slabě podprůměrný. V porovnání let 1991 a 2001 došlo ve městě k nárůstu počtu osob v 

produktivním věku. V daném časovém období se zvýšil počet osob o 11,7 %. Tempo 

nárůstu je srovnatelné s vývojem v kraji (nárůst o 11 %) a v ČR (nárůst o 11 %). 9 

Poproduktivní kategorie zahrnuje obyvatelstvo ve stáří 60 a více let. Kategorie se 

v roce 2001 podílela na celkovém počtu obyvatelstva 18,7 %. Významnost této věkové 

kategorie ve městě koresponduje se situací v kraji Vysočina (18,4 % podíl) a v ČR (18,4 

% podíl). V době sčítání, tj. v roce 2001, bylo na území města Telče více než 2,9  tis. 

ekonomicky aktivních osob. 9 Do této skupiny patří jak osoby zaměstnané, tak na 

mateřské dovolené a dále i osoby nezaměstnané.  

 

Míra ekonomické aktivity 

Situaci v oblasti pracovní síly nejlépe vystihuje míra ekonomické aktivity 

obyvatelstva (EAO), což je poměr ekonomicky aktivního obyvatelstva k obyvatelstvu 

staršímu 15 let. Míra ekonomické aktivity dosahuje ve městě úrovně 58,9 %, což je 

hodnota značně podprůměrná, a to jak v rámci kraje Vysočina (59,8 %), tak zejména ve 

srovnání s průměrem za ČR (61,3 %). Tato situace je dána hlavně demografickými 

poměry, kde ve věkové struktuře města má totiž oproti srovnávaným územním celkům 

podprůměrné postavení produktivní kategorie. 9 



 28 

Mezi ženami a muži existují značné rozdíly v míře ekonomické aktivity. To je 

dáno celou řadou faktorů. Mezi hlavní patří vyšší střední délka života u žen (tzn. větší 

počet žen ve vyšším věku), řada žen je na další mateřské dovolené (tj. déle než 37 

týdnů) a dále ženy se také starají o domácnost. Míra ekonomické aktivity dosahuje u 

mužů ve městě hodnoty 67,7 %, naproti tomu u ženské populace je míra EAO na úrovni 

50,9 %. Situace v jednotlivých městských částech je u obou pohlaví na různé úrovni. Ve 

srovnání let 1991 a 2001 došlo ve městě ke snížení počtu ekonomicky aktivních osob o 

5,1 %. Tuto skutečnost můžeme vztáhnout k současným trendům ve vývoji populace, 

kdy v posledních deseti letech došlo ke stagnaci počtu obyvatel. Dále také dochází ke 

změně v chování/v postoji obyvatel, řada žen je v domácnosti apod. K poklesu počtu 

EAO došlo také v kraji Vysočina. Naproti tomu v rámci České republiky došlo 

k nárůstu počtu ekonomicky aktivních osob. Avšak i v ČR můžeme do budoucna 

očekávat snížení počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva, a to jak z důvodu změny 

v chování obyvatel, tak i z důvodů celkového stárnutí populace. 9 

 

Potenciál zaměstnanosti 

Z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel města (tj. 2 926 EAO) má více 

než 2,7 tis. osob své zaměstnání, většina zaměstnaných lidí pracuje v Telči. Mezi muži a 

ženami existují rozdíly v zaměstnanosti, z celkového počtu zaměstnaných občanů města 

je více než 55 % mužů. Nižší podíl v zaměstnanosti žen je dán jednak mateřskými 

povinnostmi a dále starostí o rodinu (ženy v domácnosti). V rámci města existují mezi 

jednotlivými obvody pouze drobné rozdíly v zaměstnanosti mužů a žen. 9 

 

Vyjížďka za prací 

Z celkového počtu zaměstnaných občanů města musí za prací vyjíždět 36 % osob, 

úroveň vyjížďky je na nižší úrovni oproti srovnávaným územním celkům (okres Jihlava 

- 38,1 %, kraj Vysočina - 44,0 %, ČR - 47,2 %). Nižší intenzita vyjížďky je dána jednak 

faktem, že jde o městský prostor, který generuje řadu pracovních příležitostí nejen pro 

své občany. Druhým faktorem může být i jistá neochota lidí vyjíždět za prací, což se 

pak projevuje v míře nezaměstnanosti. Za posledních deset let se ve městě snížil počet 

zaměstnaných osob vyjíždějících za prací o necelých pět procent, což koresponduje se 
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snížením počtu ekonomicky aktivních osob. Vyjíždět za prací musí častěji muži (v 64 % 

případů) než ženy, což souvisí se strukturou pracovních míst ve městě a jejich 

vytížeností v rodinném životě. Významnou roli v hospodářské struktuře města mají 

administrativní činnosti. Významné postavení má také průmysl textilní a oděvní, to 

znamená zejména pracovní příležitosti pro ženy. 9 

V rámci dosahu vyjížďky pak převládají cesty na kratší vzdálenosti (názorně 

dokumentováno v grafu). Většina vyjížděk je realizována na území bývalého okresu (60 

% případů), situace je totožná s poměry v kraji Vysočina v okrese Jihlava. Druhá 

nejčetnější kategorie vyjížděk směřuje  mimo území kraje Vysočina. Takto vysoký 

podíl je způsoben polohou města (město leží poblíž krajské hranice) a těsnou vazbou 

s městem Dačice. V rámci struktury vyjížďky mají významné postavení pracovní cesty 

mimo území ČR, město Telč je vzdáleno od státní hranice necelých 30 km. 
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Graf č.5: Struktura vyjížďky zaměstnaných obyvatel města Telče členěná dle 

dojížďkových cílů. 9 
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Denně musí vyjíždět za prací více než 69 % zaměstnaných obyvatel města, 

intenzita denní vyjížďky je srovnatelná s průměrnými hodnotami za okres Jihlava a kraj 

Vysočina. V rámci republiky je míra denní vyjížďky na nižší úrovni (63,8 %).  

Strukturu vyjížďky za prací obyvatel města Telče dle času stráveného na cestě 

zobrazuje graf č.6. Občané Telče stráví při cestě za prací nejčastěji 15 –29 minut, takto 

dlouho trvá cesta 32 % vyjíždějících osob. Druhý nejčetnější časový interval je u 

vyjížďky za prací 30 – 44 minut.  

Ve srovnání s rokem 1991 došlo ke snížení počtu osob vyjíždějících za prací na 

delší vzdálenosti, kdy se především zvýšil počet osob vyjíždějících za prací v kategorii 

do 14 minut. Pokles počtu osob vyjíždějících za prací na delší časové vzdálenosti 

souvisí kromě jiného i se zvýšením cen za dopravu. Udržení počtu osob v časové 

kategorii 30 až 44 minut souvisí s dynamickým rozvojem pracovních příležitostí v 

krajském městě Jihlavě. 9 
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Graf č.6: Struktura vyjížďky zaměstnaných obyvatel města Telče členěná dle časů 

strávených na cestě. 9 
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Za prací vyjíždí všeobecně mladší lidé, kterým cesta dělá menší problémy (např. 

zdravotní aj.), než lidé starší. Jak je však patrné z grafu, tak ve městě je nejčetnější 

skupinou věková kategorie 30 – 39 let, což souvisí do velké míry s celkově malou 

nabídkou pracovních příležitostí. 
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Graf č.7: Struktura vyjížďky zaměstnaných obyvatel města Telče členěná dle věku 

cestujících. 9 

 
Největší skupina zaměstnaných vyjíždí z města za prací do oblasti služeb, v rámci 

této vyjížďky převládají cesty do města Jihlavy (cca 28 % z celkového počtu 

vyjíždějících do sektoru služeb). Ve struktuře vyjížďky do služeb je převážná většina 

pracovních cest realizována do činností spjatých s veřejnou správou, peněžnictvím a 

ostatními obchodními službami (39 %), dále následuje školství (18 %) a doprava        

(17 %). Oproti roku 1991 došlo k nárůstu vyjížďky do sektoru služeb, což souvisí i s 

administrativním růstem města Jihlavy (především se zřízením krajského úřadu). 

Druhým sektorem z pohledu četnosti vyjížďky je oblast průmyslové výroby. V rámci 

vyjížďky do průmyslu je hlavním vyjížďkovým cílem obec Krahulčí, kde působí 

největší zaměstnavatel regionu (Krahulík - MASOZÁVOD Krahulčí, a.s.). Do Krahulčí 

vyjíždí 33 % osob z celkového počtu vyjíždějících za prací v průmyslu. 9 
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Udržení postavení sektoru průmyslu na celkové vyjížďce lze spojit s  dynamickým 

rozvojem průmyslu ve městě Jihlavě a s vytvořením vhodných podmínek pro dopravu 

zaměstnanců. 

 

Vzdělanostní struktura zaměstnaných 

Ve struktuře obyvatel podle vzdělání má převahu složka osob vyučených, ta má 

39,1 % podíl na obyvatelstvu města starších patnácti let. Druhou největší vzdělanostní 

kategorií je skupina osob se středoškolským maturitním vzděláním (24,1 % podíl na 

osobách starších 15 let). Poměrně vysoký podíl, vzhledem k charakteristickým 

hodnotám pro kraj Vysočina a okres Jihlava, vykazuje kategorie vysokoškolsky 

vzdělaného obyvatelstva (8,8 %). Všeobecně můžeme hodnotit vzdělanostní úroveň 

obyvatelstva jako relativně dobrou, odpovídající průměru ČR. Vzdělanostní struktura 

populace města Telče je na vyšší úrovni v komparaci se srovnávanými územními celky.  
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Graf č.8: Vzdělanostní struktura zaměstnaných osob. 9 
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Mezi muži a ženami existují významné rozdíly v úrovni vzdělanosti. Ženy mají 

významné zastoupení v kategorii osob se základním a úplným středoškolským 

vzděláním. V rámci druhé vzdělanostní kategorie ženy pracují především 

v administrativě (tzn. sekretářky, účetní aj.). Muži jsou více zastoupeni ve 

vzdělanostní kategorii vyučen, střední odborné vzdělání. Muži s tímto stupněm vzdělání 

jsou zaměstnaní především v průmyslu, kde je v převážné většině vyžadována práce 

mužů.  V uplynulém desetiletí došlo ve městě ke zlepšení vzdělanostních poměrů, kdy 

výrazně poklesl počtet osob s dosaženým základním vzděláním. Naproti tomu došlo 

k nárůstu počtu osob se středoškolským vzděláním s maturitou a vysokoškolsky 

vzdělaných lidí. Přesto kvalifikační struktura obyvatel ne vždy odpovídá požadavkům 

trhu práce, jde především o vzdělanostní kategorii úplné střední s maturitou. Řada 

středních škol působí v rámci všeobecného vzdělávání a administrativních oborů, 

naproti tomu je tak relativní nedostatek odborných (technických) oborů (resp. jejich 

studentů).  

 
 

Struktura zaměstnanosti 

 
Ve struktuře zaměstnanosti má nejvýznamnější postavení sektor služeb, ve kterém 

pracuje téměř 48 % ekonomicky aktivních obyvatel města. Zaměstnanost městského 

obyvatelstva ve službách je i přesto podprůměrná ve srovnání se situací v ČR. Druhá 

nejvýznamnější skupina osob je zaměstnána v průmyslové výrobě, jde o 37,1 % 

obyvatel. Nejméně zaměstnaných osob pracuje v činnostech spojených se 

stavebnictvím. Lidé pracující v zemědělství se podílí na celkové struktuře zaměstnanosti 

8,8 %. Takto vysoká hodnota odpovídá charakteru kraje Vysočina, avšak v rámci celé 

České republiky je vykazována více než poloviční (4,2 %) zaměstnanost v tomto 

sektoru. 9  

Mezi roky 1991 a 2001 došlo k přesunu počtu zaměstnanců v rámci jednotlivých 

sektorů národního hospodářství. K největšímu propadu z pohledu zaměstnanosti došlo 

v sektoru zemědělství, kde se počet zaměstnanců snížil téměř o 62 %. Nárůst počtu 

pracovníků vykázal především sektor zpracovatelského průmyslu. Zde došlo k nárůstu 

počtu osob o více než šest procent. V uplynulých deseti letech bylo vykázáno zvýšení 
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zaměstnanosti také u sektoru služeb, kdy se zvýšil počet zaměstnaných osob v sektoru 

služeb o více než pět procent. 9 

Většina pracujících obyvatel města je v zaměstnaneckém poměru, tzn. že více než 

85 % osob je někde zaměstnáno. Druhou největší skupinou osob dle postavení 

v zaměstnání je kategorie samostatně výdělečně činných osob. Ta má více než deseti 

procentní podíl. Nejmenší kategorii pak představují podnikatelé (zaměstnavatelé), vyšší 

míra podnikatelské aktivity je u mužské složky populace (cca v 64 % případů).  
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 Graf č.9: Struktura pracovních poměrů u obyvatelstva města Telče. 9 

 

 

Nezaměstnanost  

 
Ke konci roku 2007 bylo na území města registrováno 250 osob ucházejících se o 

práci, což odpovídá míře nezaměstnanosti na úrovni 8,3 %. Z hlediska nezaměstnanosti 

leží město Telč v jedné z nejproblematičtějších oblastí kraje Vysočina. Míra 

nezaměstnanosti se tak ve městě pohybuje vysoko nad průměrnými hodnotami za ČR 

(7,1 %), za kraj Vysočina (6,5 %) a především pak za okres Jihlava (5,5 %). Stávající 
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nepříznivé poměry v oblasti trhu práce jsou způsobeny existenčními problémy u 

významných zaměstnavatelů ve městě a okolí. Ještě do poloviny roku 2003 byla totiž 

míra nezaměstnanosti ve městě pod republikovým průměrem. 12 

Ve vývoji nezaměstnanosti se projevují pravidelné cyklické změny, ke konci roku 

vždy dochází k výraznému nárůstu nezaměstnanosti v souvislosti s ukončením 

sezónních prací. Druhým časovým obdobím, kdy se mírně zvyšuje nezaměstnanost, je 

poprázdninové období, kdy se na úřad práce hlásí absolventi škol. Nezaměstnanost pak 

klesá počátkem jara, kdy se rozjíždějí stavební a zemědělské práce. Minimálních hodnot 

pak dosahuje nezaměstnanost v měsíci červnu. 11  

Nejvíce uchazečů o práci 24 % osob je se základním vzděláním, vyučených je 61 

% uchazečů. Uchazeči se středním odborným vzděláním tvoří 3 % a s maturitou 5 %. 

Nejméně uchazečů o zaměstnání je z řad vysokoškoláků 4 % osob a osob s vyšším 

vzděláním jen 1 %. 2  

 
 

Volná pracovní místa 
 
Na konci roku 2007 Úřad práce v Telči registroval 163 volných pracovních míst 

(VPM), to znamená, že na jedno volné pracovní místo připadá 1,6 uchazečů o 

zaměstnání. Situace v okrese Jihlava je jiná, 1,8 uchazečů na jedno volné pracovní 

místo. 12  

V rámci struktury nových pracovních míst jich je většina určena pro dělnické 

profese, jedno místo je pak určeno pro technicko – hospodářské pracovníky. Většinu 

volných míst vytvořily soukromé subjekty. Pracovní místa byla vytvořena v sektorech 

průmyslu a služeb. Počet volných pracovních míst závisí na ročním období. Všeobecně 

platí, že v letních měsících je nabídka VPM oproti konci roku širší. 11 

 

 
Vzdělávání 
 

Ve městě se nachází mateřská škola, dvě základní školy (vč. zvláštní školy), 

Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Střední školství je zastoupeno 
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Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou (SOŠ). K 1.7.2004 došlo na 

základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina ke sloučení těchto dvou středních škol 

s novým názvem: Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, 

Hradecká 235. K 30.6.2004 byla zároveň ukončena činnost dislokovaného pracoviště 

Vyšší odborné školy Jihlava, obor "Cestovní ruch", které působilo při SOŠ. 9  

Město Telč se řadí také mezi vysokoškolská města, neboť zde působí stálé 

pracoviště Masarykovy univerzity Brno. V roce 2006/2007 bylo v rámci nově 

vybudovaných prostor zřízeno centrum celoživotního vzdělávání. Tento projekt je 

realizován za finanční podpory ze strukturálních fondů EU. 

 

 

3.6 SWOT analýza 
 

Silné stránky Slabé stránky 
Geografická poloha 
Rozsáhlá nabídka volných budov 
(brownfields) 
Tradice strojírenské výroby 
Dostupná pracovní síla 
 

Dopravní infrastruktura 
Vysoká nezaměstnanost 
Nízký počet pracovních míst 
Vysoký počet vyučených uchazečů 
o práci 
Vysoká vyjížďka za prací 
Špatný rozvoj průmyslu 

Příležitosti Ohrožení 
Rozvoj strojírenského průmyslu 
Využití dotačních programů 
Zkvalitnění infrastruktury 
Vybudování průmyslových zón 
 

Konkurence sousedních regionů 
Odchod kvalifikované pracovní síly 
Útlum velkých firem 
Stárnutí populace 
Úzké zaměření na zemědělství a 
letní turistiku 

Tab. č.8: SWOT analýza. 
 

 
 
3.7 Souhrn nedostatků současného stavu 

 
Mezi hlavní problémy patří vysoká nezaměstnanost. Telč je druhé největší město 

okresu Jihlava, které soustředí cca 10 % pracovních příležitostí okresu. Vysoká míra 
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nezaměstnanosti je zde zapříčiněna hlavně zaměřením mikroregionu na zemědělství a 

převážně letní turistiku. V současné době je nejvyšší nezaměstnanost ve všech 

lokalitách obcí tohoto regionu, tj. Mrákotín, Telč, Nová Říše a Stará Říše. Hlavním 

důvodem nadprůměrné nezaměstnanosti v této nejméně průmyslové oblasti jihlavského 

regionu je sezónní využívání pracovní síly v zemědělství a utlumení výroby nebo úplné 

uzavření velkých podniků. 

Mezi výrazné nedostatky je nutné počítat i nízký počet pracovních míst na 

jednoho uchazeče o zaměstnání oproti okresnímu průměru. V rámci struktury volných 

míst je většina určena pro dělnické profese a pro technicko-hospodářské pracovníky.  

Dalším faktorem je nedostatek jakéhokoliv průmyslu, který se zde jen velmi těžce 

rozvíjí, nízká aktivita místních podnikatelů, kteří zde nemají vhodné podmínky pro 

rozvoj svých aktivit, a v neposlední řadě nedostatek dopravních linek z těchto oblastí do 

míst s volnými pracovními místy. Navrhované průmyslové zóny jsou pouze 

rozpracované v územním plánu města Telče, k realizaci zón zatím nedošlo. 

Dalším nedostatkem je poměrně vysoká dojížďka za prací. Nejvíce vyjíždí 

všeobecně mladší lidé, kterým cesta dělá menší problémy, než starším lidem. Největší 

skupina zaměstnaných vyjíždí z města za prací do oblasti služeb.  

Technický stav a parametry silnice první třídy neodpovídají potřebám současné 

dopravy. 

 

 

4 Návrh průmyslové zóny 
 

Budování průmyslových zón je velice účinnou možností, jak snížit 

nezaměstnanost. Jde zejména o přilákání investičních partnerů. Tato možnost je na 

Telčsku velice žádaná, neboť se region zařadil mezi sedm regionů s největší 

nezaměstnaností v kraji Vysočina. 2 Příchod nových investorů by pak znamenal 

vytvoření pracovních míst, jejichž nabídka je v regionu velice omezená a žádána. 

Základní pravidla o možnosti přilákání investičních partnerů, respektive vytvoření 

průmyslové zóny jsou následující: 
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 vytvořit progresivní pobídkový systém k využití průmyslových zón investory, 

kteří by nabídli nové pracovní příležitosti 

 intenzívně hledat využití pro staré průmyslové závody na území města 

 získat velkého investora, ale nikoli za každou cenu. Telč nesmí připustit vznik 

takového druhu výroby, který by jakýmkoli způsobem obtěžoval občany nebo 

zatížil životní prostředí. 

 při jednání s investory mít na paměti příležitosti pro místní podnikatele. Zajistit 

tak maximální možný efekt z nových investic. 

 respektovat při výběru investora strukturu nezaměstnaných v regionu. 

 prezentovat město jako místo vhodné pro investice, zintenzívnit a lépe zacílit 

marketing připravené zóny. 6 

 

 

4.1 Základní údaje o projektu 
 

Opatření je zaměřeno na přilákání investic (zejména zahraničních) do regionu, 

jejichž prostřednictvím by měly být nastartovány a stimulovány zásadní změny 

mikroekonomického resp. podnikového prostředí a zároveň zvýšená míra zapojení 

regionu do světové ekonomiky (z obecného hlediska přínosy zahraničních investorů 

nespočívají pouze ve zvýšení zaměstnanosti, tvorbě přidané hodnoty či exportu, ale i ve 

stimulaci poptávky po dodávkách místních firem a zavádění nových technologií a 

manažerských praktik, podporujících rozvoj znalostní báze regionu).  

Úspěšnost v získávání přímých investic, především investic na zelené louce, je 

determinována investiční atraktivitou regionu a jeho hlavních sídelních center 

(odvíjející se z působení tzv. lokalizačních faktorů reflektujících preference 

potenciálních investorů) a kvalitou managementu jednotlivých měst a obcí a 

perspektivně i regionálního managementu (odvíjející se z nabídky rozvojových ploch a 

dalších nemovitostí). 13 



 39 

V tomto kontextu považuji za vhodný selektivní přístup k podpoře výstavby 

nových či zkvalitňování nabídky stávajících průmyslových zón. Tento přístup 

koresponduje s poznatky o úspěšnosti relevantních politik v zemích EU.  

Cílem projektu by mělo být připravit takovou lokalitu, která bude určena pro 

rozvoj průmyslové výroby, která nepoškozuje životní prostředí. Město by pozemky 

v lokalitě vykoupilo a rozhodlo se vybavit je všemi nutnými inženýrskými sítěmi jako je 

komunikační napojení, zajištění dostatečné kapacity vody, plynu a elektrické energie, 

napojení na telekomunikační vedení a odkanalizování území oddílnou kanalizací. Město 

Telč by jako investor inženýrských sítí mělo při jejich výstavbě samozřejmě respektovat 

i specifické požadavky budoucích investorů.  

První krok město Telč již učinilo, když vymezilo lokality pro vybudování 

průmyslových zón do územního plánu města v roce 1998. Jedná se o pozemky 

v lokalitách u ulice Radkovská na jižním okraji města, o lokalitu Rovné pole za areálem 

firmy Terco CB, a.s. na východozápadním okraji města, Za nádražím na východním 

okraji města a o lokalitu Na sádkách na západním okraji města. Tyto lokality nejsou ve 

vlastnictví města, proto bude nutné nejprve odkoupit pozemky od stávajících vlastníků 

a následně je vyjmout z půdního fondu. Po nezbytném napojení na stávající 

infrastrukturu a zasíťování mohou být nabídnuty k odprodeji vhodným investorům – 

město by posléze mělo nabídnout k prodeji jednotlivé části (pozemky) průmyslové zóny 

za příznivé ceny.  

To vše za předpokladu, že investice realizované v průmyslové zóně povedou 

k dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit na území města, např. povedou ke vzniku a 

rozvoji různých subdodavatelů. 

Zvýšení podnikatelského potenciálu na území Telče přispěje k rozvoji jak 

celkového objemu ekonomiky regionu, tak povede i k vylepšení sociálního prostředí a 

rozvoji terciální sféry.  

 



 40 

Důvody umístění průmyslové zóny v Telči 

Telč je druhým největším městem jihlavského okresu s populací blížící se 6 

tisícům obyvatel. Je centrem dojížďky do zaměstnání a součastně i velké míry vyjížďky 

za prací. Je také centrem regionálního středoškolského vzdělávání. 

Telč je spojena zejména s průmyslem strojírenským a nábytkářským. Tato odvětví 

zde mají dlouholetou tradici. V oblasti je tedy dostatek pracovních sil, ale málo 

pracovních míst.  

 

 

4.2 Výběr vhodné lokality pro průmyslovou zónu 

 

Výběr vhodné lokality pro umístění průmyslové zóny je nezbytné zhodnotit 

regulativy dané územním plánem města. Pro každou lokalitu platí jiné regulativy. 

Regulativy jsou pro jednotlivé územní celky uvedeny dále. 

 

4.2.1 Lokalita Rovné pole 

 
Obr. č.2: Pohled na Rovné pole od severu. 
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a) identifikace lokality 

 zahrnuje plochy výrobních aktivit mezi silnicí I/23 a železniční tratí, v současné 

době je zde vybudována vlečka, která ale není využívána; plochy na rozšíření – 

i.č.42  – jsou navrženy o velikosti 8,75 ha 

 za železnicí jsou menší rozvojové plochy – i.č.40 – pro aktivity bez dopadu na 

obytné prostředí (menší sklady,…) přístupné z Myslibořské ulice o rozloze 1,42 

ha s komunikačním napojením na Myslibořskou ulici  5 

 

b) funkčně – obslužné regulativy 

 zóna pro průmyslovou výrobu s největším závodem – výrobou nábytku, 

rozvodnou a sklady 

 stávající areály nejsou intenzivně využívány, jsou to převážně zavlečkované 

plochy 

 dopravní napojení ze silnice I/23, u které je navrženo parkoviště a benzinové 

čerpadlo 

 zásobování vodou – prodloužení vodovodního řádu z prostoru přejezdu přes 

železnici 

 odkanalizování – jednotná síť s vybudováním kanalizačního sběrače do ulice 

Třebíčská 

 zásobování plynem – napojení na středotlakou síť v ulici Myslibořská, kterou je 

nutno plynofikovat 

 zásobování elektrickou energií – nutno přeložit venkovní vedení NN 5 

 

c) prostorové regulativy 

 respektovat regulativy pro území bez většího vlivu na charakter města 

 exponovaná poloha při pohledech ze silnice od Mysliboře 

 výška objektů – maximálně dvě nadzemní podlaží – 7 m nad terénem 



 42 

  potlačit rušivé objekty – komín a silo v areálu nábytku 5 

 

d) životní prostředí 

 respektovat podmínky hygienického ochranného pásma kolem sila nábytku 5 

 

e) ochranné režimy 

 respektovat ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie 22 kV 

 respektovat ochranné pásmo rozvodny elektrické energie 

 respektovat bezpečnostní pásmo vysokotlakého plynovodu, který vede podél 

vlečky 

 respektovat ochranné pásmo železnice a vlečky 5 

 

 

4.2.2 Lokalita Radkovská 
 

 
Obr. č.3 : Pohled na Radkovskou od severu. 
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a) identifikace lokality 

 zahrnuje areály podél Radkovské ulice v jižní části města; rozvojové plochy 

nejsou s ohledem na okolní kvalitní zemědělskou půdu v současné době 

k dispozici 5 

 

b) funkčně – obslužné regulativy 

 území slouží pro výrobní služby, sklady a chov vodní drůbeže 

 dopravní napojení je provedeno z Radkovské ulice 

 zásobování vodou – ze stávající sítě 

 odkanalizování – jednotná síť – nutno vybudovat samostatný sběrač do čistírny 

 zásobování plynem – ze stávající středotlaké sítě 

 zásobování elektrickou energií – ze stávající sítě 5 

 

c) prostorové regulativy 

 respektovat podmínky pro prostory bez většího vlivu na charakter města 

 maximální výška – dvě nadzemní podlaží – 7 m nad terénem 

 provést ozelenění zóny 5
 

 

d) životní prostředí 

 v maximální možné míře snížit organoleptický zápach z chovu vodní drůbeže a ze 

živočišné výroby 

 po vybudování čistírny odpadních vod revitalizovat biologický rybník 5 

 

e) ochranné režimy 

 respektovat ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie VN 

 respektovat ochranné pásmo kolem areálu Společného zemědělského podniku pro 

opravu strojů 5 
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4.2.3 Lokalita Za nádražím 
 

 
Obr. č.4: Pohled na lokalitu Za nádražím od východu. 

 

a) identifikace lokality 

 zahrnuje plochy východně od města mezi železnicí a zemědělským areálem; 

rozvojové plochy o velikosti – i.č.31 – 2,55 ha a rezervní plocha – i.č.30 5 

 

b) funkčně – obslužné regulativy 

 území je v dnešní době využíváno pro výrobní služby, zemědělskou a lesní výrobu 

 v rámci zóny je vymezena územní rezerva 

 dopravní obsluha je navržena z nové obslužné komunikace, jejíž trasa prochází 

západní částí zemědělského areálu, což umožní vyloučení nákladní dopravy 

z ulice Za Stínadly 

 zásobování vodou – nutno provést rozšíření sítě z ulice Za Stínadly 

 odkanalizování – nutno vybudovat sběrač se zaústěním do Masarykovy ulice (pod 

železnicí)  
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 zásobování plynem – prodloužení středotlaké sítě z ulice Za Stínadly 

 zásobování elektrickou energií – nutno přeložit venkovní vedení elektrické energie 

22 kV, posílení venkovního vedení 22 kV dalším vedením 5 

 

c) prostorové regulativy 

 respektovat regulativy pro prostory bez většího vlivu na charakter města 

 zemědělský areál je rušivý v dálkových pohledech, je nutno provést ozelenění 

 protažení zeleně z prostoru Oslednice do areálu zemědělského družstva (ZD) 

 maximálně jedno nadzemní podlaží – 4 m  nad terénem 5 

 

d) prostředí 

 jednotlivé podniky musí respektovat zákony o životním prostředí, provést opatření 

proti hluku v areálu lesů u nádraží 

 zvýšené riziko hluku u železnice 5 

 

e) ochranné režimy 

 území je zasaženo množstvím ochranných pásem od venkovních vedení elektrické 

energie 

 respektovat ochranné pásmo železnice 

 kolem areálu ZD je pásmo hygienické ochrany 300 m  

 

 

4.2.4 Lokalita Na sádkách 
 

a) identifikace lokality 

 zahrnuje plochy severozápadně od historického jádra, převážnou část tvoří 

zástavba bývalého hospodářského zázemí zámku; rozvojové plochy o velikosti 

1,79 ha 
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b) funkčně – obslužné regulativy 

 

 území je v dnešní době využíváno pro zpracování dřeva, zemědělskou 

(živočišnou) výrobu, rybářství a sklady 

 v návrhovém období se navrhuje vymístění převážné části živočišné výroby 

z areálu školního statku do nové lokality i.č.48 a transformace části objektů na jiné 

výrobní aktivity 

 je navržena transformace objektů původního lihovaru na komerční využití 

 dopravní obsluha je z obslužné komunikace Na Sádkách, u které je navrženo 

propojení na silnici II/406, školní statek má dopravní obsluhu z ulice Slavatovská 

a Batelovská 

 zásobování vodou – nutno provést rozšíření sítě ze Slavatovské ulice 

 odkanalizování – nutno vybudovat sběrač v ulici Na Sádkách se zaústěním do 

stoky v ulici Slavatovská, kterou je nutno postavit 

 zásobování plynem – prodloužení středotlaké sítě z ulice Slavatovská, kterou je 

nutno plynofikovat 

 zásobování elektrickou energií – nutno přeložit venkovní vedení severozápadně od 

zóny, napojení na stávající síť 5 

 

 

c) prostorové regulativy 

 

 respektovat regulativy pro prostory zásadního významu pro charakter města 

v prostoru bývalého statku a podél aleje „Lipky“ 

 respektovat podmínky pro prostory doprovodného významu pro charakter města 

v ostatních částech zóny 

 maximální výška zastavění 4 m nad terénem, jen nutno provést ozelenění v rámci 

areálů 5 
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d) životní prostředí 

 

 vymístit část živočišné výroby z areálu školního statku (především z objektů 

v blízkosti obytné zóny – Slavatovské ulice), neboť nelze u stávajícího počtu 

zvířat dodržet pásmo hygienické ochrany 

 jednotlivé podniky musí respektovat zákony o životním prostředí 

 zvýšené riziko hluku ze silnice I/23 

 

e) ochranné režimy 

 

 respektovat ochranné pásmo od venkovního vedení elektrické energie 5 

 

 

 
Obr. č.5: Pohled na lokalitu Na sádkách od západu. 
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4.2.5 Funkční využití ploch pro výrobní aktivity 
 

Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb 

průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle 

v uzavřených areálech, kde nedochází k časté frekvenci styku se zákazníky. 

Podmínečně přípustné využití území zahrnuje výzkumné ústavy, zábavní zařízení a byty 

pro ostrahu nebo majitele zařízení. Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a 

obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně související. 

 

 Dominantní funkce: průmyslová výroba, areály zemědělské výroby 

 Vedlejší funkce: sklady, výjimečně pohotovostní byty, zahrádky, příslušná 

občanská vybavenost 

 

Limity 

 koeficient zastavění do 0,6, zpevněné plochy představují 25% z celé rozlohy 

pozemku a zeleň 15% 

 maximálně dvě nadzemní podlaží 5 

 

 

4.2.6 Zhodnocení lokalit 
 

Všechny zóny výrobních aktivit kromě Radkovské mají menší či větší možnosti 

rozvoje. Zóna v lokalitě Radkovská není dostupná z důvodu vysoké bonity zemědělské 

půdy. Zde je výška zástavby povolena 7 m. Chov drůbeže byl v této lokalitě již také 

ukončen. Čistička odpadních vod (ČOV) byla vybudována v roce 1998. 

 

Zóna Za nádražím je vhodně umístěná. Z centra je přístupná po ulici Za Stínadly, 

která však neodpovídá technickým parametrům a navíc vede kolem rodinných domů. 

Přístup na tyto pozemky je možný i z východní strany, z komunikace vedoucí k 

zemědělskému areálu po nově vybudované komunikaci s dostačující kapacitou i pro 

nákladní automobily. Tato komunikace se napojuje na silnici č. 112, která vede na 
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Novou Říši. Doprava po této komunikaci ze směrů jdoucích od Jihlavy, Brna a 

Jindřichova Hradce by však značně zatěžovala město, což také není žádoucí. Dopravní 

obsluha z nové obslužné komunikace, jejíž trasa prochází západní částí zemědělského 

areálu, by sice umožnila vyloučení nákladní dopravy z ulice Za Stínadly, vede bohužel 

přes soukromý pozemek, na který je zakázán vjezd motorovým vozidlům. Maximální 

přípustná výška budov je stanovena pouze na 4 m. Z těchto důvodů je tato lokalita pro 

výstavbu průmyslové zóny v Telči nevhodná. 

 

V zóně Na sádkách se nachází zdroj pitné vody. Přístupová komunikace je vedena 

ulicí Lipky - významnou lipovou alejí s památnými stromy. Neexistuje zde jiná 

alternativa přístupové komunikace než touto úzkou alejí, tudíž není možné řešit 

zásobování této lokality nákladní dopravou. Rozšíření komunikace zde není možné pro 

chráněné stromy, které ji ohraničují. Do této lokality nevede komunikace pro pěší a 

neexistuje zde ani prostor pro parkovací plochu. 

 

 
Obr. č.6: Zdroj pitné vody v lokalitě Na sádkách 
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Maximální přípustná výška budov je stanovena na 4 m. Rozloha pouze 1,79 ha je 

také nevyhovující. Vzhledem k těsné blízkosti hřbitova jako pietního místa je 

průmyslová výroba v této lokalitě nežádoucí. Ze všech výše uvedených důvodů je 

patrná nevhodnost tohoto místo pro výstavbu průmyslové zóny. 

 

V zóně Rovné pole jsou jako v jediné lokalitě zavlečkovatelné plochy. Jedná se o 

lokalitu s největší rozlohou – 8,75 ha. Zde je povolena výška budov 7 m, která vyhovuje 

mnohem lépe, než povolené 4 m na ostatních lokalitách s výjimkou Radkovské zóny, na 

které není možná výstavba z důvodu vysoké bonity zemědělské půdy. Pro výběr této 

lokality hovoří i umístění za stávající průmyslovou výrobou. Rozvojové plochy i.č.40 

jsou již obsazeny firmou Kamenosochařství Dvořák a syn. Proto jsem vybral pro zřízení 

průmyslové zóny tuto lokalitu.  

 

 
Obr. č.7: Pohled na vlečku v lokalitě Rovné pole od jihu. 
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4.3 Základní parametry připravované průmyslové zóny: 
 

 
 Název lokality                                     Rovné pole 
 
 Obec 
  Telč 

 Obec s rozšířenou působností 
  Telč 

 Rozloha 
  8,8 ha 

 Obsazenost v % nebo v m² 
  0 % 

 
Vlastnictví 

 
Územní plán 

 
  Pozemkový fond  
  České republiky 
 

 
 Soukromé    ANO 

 
ANO 

 
 Kontakt 

  Město Telč 
  nám. Zachariáše z Hradce  10 
  588 56 Telč 
  Vladimír Švec, Dis. 
  e-mail: vladimir.svec@telc-etc.cz 

 
Vybavenost pozemku technickou infrastrukturou 
 
 Dodávky vody, vodovodní síť 
 

 
  ANO 

 
 Kanalizace, možnost využití ČOV 
 

 
  ANO 

 
 Síť elektrického vedení 
 

 
  ANO 

 
 Plynovod 
 

 
  ANO 

 
Dopravní dostupnost nemovitosti 
 
 Silniční síť 
 

 
  I / 38, II / 406 

 
 Železniční síť 
 

 
  trať  Kostelec u Jihlavy - Slavonice 

 
 Jiné (letiště) 

 

 
  Praha 164 km           Brno116 km 

Tab. č.9: Základní údaje o průmyslové nemovitosti. 18 
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Poloha průmyslové zóny v ČR 

 

Polohu města v rámci České republiky lze vymezit jako průměrně dopravně 

exponovanou. Telč není součástí žádné sídelní aglomerace ani významným dopravním 

uzlem. Hlavní význam města spočívá v tom, že se jedná o druhé největší město okresu 

Jihlava a současně o významnou turistickou oblast. K exponovanosti městské polohy 

přispívá blízkost jihlavské aglomerace a existence komunikací jako je silnice I. třídy č. 

23 Brno - Náměšť nad Oslavou - Třebíč - Telč - Jindřichův Hradec, na kterou je 

soustředěna dálková doprava ve směru jižní Morava - jižní Čechy. Důležitou 

komunikací pro město je i silnice č. II / 406 Jihlava - Třešť - Telč - Dačice - Slavonice. 

Ta zajišťuje napojení města na dálnici D1 spojující Prahu a Brno. Z železničního 

spojení města s okolím je nutno zdůraznit trať vedoucí ve stejné ose z Jihlavy přes 

Kostelec, Třešť do Telče a dál do Dačic a Slavonic. 

 

 

Lokalizace průmyslové zóny ke krajině 

 

Tato zóna se nachází na okraji města, mezi silnicí I/23 a železniční tratí. Pouze v 

této lokalitě je realizována vlečka. Ta je v součastné době bez využití, existuje zde 

pouze nákladová rampa přístupná pouze z areálu firmy Terco CB. Zóna je zasazena tak, 

že s ní v současné době prakticky nesousedí žádné jiné stavby. V územním plánu je tato 

plocha označena symbolem *42 (viz obr. č.8) s rozlohou o velikosti 8,75 ha. 

 

 

Vlastnictví pozemků průmyslové zóny 

 
Průmyslová zóna svojí rozlohou zasahuje do několika parcel. Jedná se o 

následující parcely: 5920/17, 5920/20, 5920/21, 5920/22, 5920/23, 5920/26, 5920/27, 

5920/2 k.ú. Telč. Všechny tyto parcely jsou ve vlastnictví soukromých osob, proto bude 

nutné jejich odkoupení. 
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Obr. č.8: Detail územního plánu zóny Rovné pole. 19 

 
 

 
Obr. č.9: Detail oblasti zón na katastrální mapě. 19 
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Omezení a limity 

 
Je nutné dodržet následující prostorové regulativy: respektovat území bez většího 

vlivu na charakter města, výška objektů – maximálně dvě nadzemní podlaží – 7 m nad 

terénem. Další ochranné režimy se vztahují na ochranné pásmo venkovního vedení 

elektrické energie 22 kV, na respektování ochranného pásma od rozvodny elektrické 

energie, na respektování bezpečnostního pásma od vysokotlakého plynovodu, který 

vede podél vlečky a také na respektování ochranného pásma železnice a vlečky. 

 

 

4.4 Řízení projektu 
 
Příprava průmyslové zóny bude řízena Městem Telč – vedením města a 

kompetentními odbory: odbor rozvoje a územního plánování, odbor vnitřních věcí, 

odbor dopravy, odbor životního prostředí a stavební úřad. 

Předpokládám, že jednotlivé pozemky budou prodány několika menším nebo 

jednomu velkému investorovi. Prodej pozemků a výstavba soukromých výrobních 

objektů bude realizována v souladu s marketingovou strategií průmyslové zóny a 

schváleným územním plánem města a bude podléhat schvalování městského úřadu a 

dotčených orgánů ve správním řízení. 

 Management telčské průmyslové zóny zahrnuje představitele města, zodpovědné 

za rozvoj města, a příslušné pracovníky výše uvedených odborů. Management bude mít 

na starosti zavádění marketingové strategie do praxe, dále hodnocení individuálních 

nabídek předložených soukromými investory a předkládání individuálních návrhů na 

využití jednotlivých částí telčské průmyslové zóny příslušným schvalovacím orgánům 

města. 
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4.5 Plán výstavby nových inženýrských sítí 
 

Výstavba IS bude realizována ve 2 etapách: 

 v první etapě navrhuji vybudování komunikačního napojení zóny na vodovod, 

kanalizaci, veřejné osvětlení z Myslibořské ulice. Dále bude vybudována přípojka 

VN a trafostanice, zóna bude napojena na plyn a telekomunikace. 

 v druhé etapě pak doporučuji vybudování komunikace kolmé k ul. Třebíčská a 

podél této komunikace rozvedení všech sítí kromě kanalizace, která je již 

obsažena v první etapě. 

 

Výstavba infrastruktury 

Plochu navrhuji vybavit veškerou dostupnou infrastrukturou jako je vodovod, 

plynovod, zásobování elektrickou energií, veřejné osvětlení, telekomunikační sítě a 

kanalizační systém. Z důvodu, že průmyslová zóna nemá žádného konkrétního 

investora, je kapacita veškeré infrastruktury navržena pro průměrnou spotřebu 

jednotlivých médií.  

 

Zásobování plynem 

Zásobování plynem je možné provést přímo z rozvodu, který vede po 

jihovýchodním okraji lokality Rovná pole viz příloha. 

 

Zásobování vodou 

V první etapě navrhuji zajistit zásobování lokality pitnou vodou prodloužením 

vodního řadu od železničního přejezdu profilem DN 250. Vodovodní řad bude končit 

v místě komunikačního napojení zóny.  

V druhé etapě navrhuji podél obslužné komunikace vybudování hlavního 

vodovodního řádu zóny profilu DN 200 viz příloha. 

Odkanalizování bude prováděno součastně s rozvody vody. Vedeno bude po 

stejných trasách viz příloha. 
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Vedení elektrické energie 

V první etapě doporučuji vybudování jedné distribuční transformovny 22/0,4 kV 

(630 kVA s možností dalšího rozšíření na 2x630 kVA) na východním okraji lokality. Pro 

lokalitu bude proveden jeden přípojný bod NN z ulice Třebíčská viz příloha. 

 

Komunikace 

V první etapě navrhuji vybudování komunikačního napojení zóny na ul. 

Myslibořskou, která bude sloužit jako páteřní spojení s městem. 

V druhé etapě bude z vybudovaného komunikačního napojení vedena obslužná 

komunikace při severním okraji lokality dle potřeby zájemců o průmyslovou zónu. 

 

Komunikace pro pěší: 

Podél ulice Myslibořské je nutné vybudovat chodník pro pěší, který spojí město 

s průmyslovou zónou. Dále bych také doporučil zbudování nové zálivové autobusové 

zastávky v ulici Třebíčská, kterou navrhuji propojit s chodníkem na ulici Třebíčská a 

součastně taky napojit na průmyslovou zónu. Komunikace pro pěší navrhuji budovat 

paralelně s budoucími nebo stávajícími obslužnými komunikacemi. Bude se jednat o 

chodníky šířky 1,5 - 2 m. 

 

 

4.6 Financování 
 

Možnosti financování pro výstavbu průmyslové zóny bych rozdělil do dvou variant:  

1) výstavbu průmyslové zóny zafinancuje MěÚ Telč 

2) investor – zájemce o vybudování nemovitosti 

Způsob financování: 

1) pouze vlastními zdroji  

2) využitím finanční podpory – dotace 
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Investoři dávají přednost hotovým průmyslový zónám s vybudovanou 

infrastrukturou a příslušenstvím. Především z tohoto pohledu je ideální variantou 

vybudování průmyslové zóny městem. Příjmy města jsou tvořeny z jedné až dvou třetin 

dotacemi dle probíhajících akcí. Samotné město pravděpodobně nenajde dostatek 

financí pro výstavbu zóny ve svém rozpočtu, proto doporučuji využít vhodných 

finančních podpor, které poskytuje MPO prostřednictvím CzechInvestu.  

Doporučuji využít program Nemovitosti, který umožňuje získat finanční podporu 

na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu 

nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NACE 10-33), dále také 

strategických služeb a technologických center. 14 

Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj podnikatelských 

nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke vzniku funkčního trhu 

nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí České republiky. Program 

je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu 

nemovitosti, tj. přípravy projektů, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitostí, přičemž 

důraz je kladen zejména na rekonstrukci nemovitostí. 

Podání žádosti je potřeba učinit ve dvou stupních. První stupeň je podáním 

registrační žádosti, na jejímž základě bude posouzena přijatelnost žadatele včetně jeho 

ekonomické situace vzhledem k finanční náročnosti projektu, obsahová stránka a 

přijatelnost plánovaného projektu.  

Druhý stupeň je plná žádost, která se podává do 10 měsíců od přijetí žádosti 

registrační (případně od data zahájení příjmu plných žádostí) a která by měla obsahovat 

všechny náležitosti a přílohy nutné pro detailní posouzení projektu a jeho doporučení ke 

schválení. Příjem registračních žádostí byl zahájen 1.4.2008, datum zahájení příjmu 

plných žádostí je předběžně stanoven na 18.8.2008. 14 
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Základní charakteristika programu: 

Kdo může žádat 
(příjemci podpory) 

 územně samosprávní celky 
 podnikatelské subjekty 

Kolik lze získat na 
jeden projekt  
(forma a výše podpory*) 

 dotace 
 % z nákladů projektu (způsobilých výdajů) 
 dotace se řídí Regionální mapou intenzity podpory pro ČR na 

období let 2007-2013 a činí maximálně: 60 % pro malé 
podniky, 50 % pro střední a 40 % pro velké podniky. U územně 
samosprávních celků je výše stanovena na maximálně 40 %; 

 pokud je příjemcem podpory ÚSC, je výše podpory navíc 
omezena výší nákladové mezery 

Na co lze získat 
podporu 
(podporované aktivity) 

 podnikatelské zóny: příprava zóny - realizace nové investičně 
připravené plochy nebo zvýšení kvality a rozvoj stávající 
podnikatelské zóny 

 objekty (velikost min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci 
projektu): rekonstrukce objektu na podnikatelský objekt 

 výstavba nájemního objektu - stavba nového objektu 
určeného k pronájmu. Příjemce podpory zde může být pouze 
ÚSC 

 projektová příprava: vyhotovení projektové dokumentace - 
samostatný dotační titul zaměřený na vytvoření dokumentace 
projektu výstavby, rekonstrukce nebo regenerace podnikatelské 
nemovitosti 

Jaké výdaje je možné 
podpořit 
(způsobilé výdaje) 

 projektová příprava a dokumentace (může tvořit samostatný 
projekt) 

 kupní cena nemovitosti (jen v případě, kdy je příjemcem 
podpory podnikatelský subjekt) 

 příprava území (hrubé terénní úpravy, přeložky, demolice atd.) 
 výstavba a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí 
 odstranění nevyužitých staveb 
 inženýrské sítě a účelové komunikace 

Specifika a omezení  nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve 
vlastnictví příjemce dotace 

 velikost území min. 500 m2 podlahové plochy objektu (po 
realizaci projektu) 

 soulad s územním plánem 
 uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského 

průmyslu nebo technologických center a strategických služeb 

Systém sběru žádostí  kontinuální (žádosti jsou vyhodnocovány průběžně) 

Tab. č.10. Základní charakteristika programu. 14 



 59 

4.7 Nabídka průmyslové zóny v Telči 
 

Nejdůležitějším článkem průmyslové zóny jsou investoři, kteří v tomto místě 

chtějí provozovat své podnikatelské aktivity. Abychom dosáhli toho, že se podaří různé 

firmy nalézt, je nutné oslovit co nejširší spektrum podnikatelských subjektů. Přilákat 

investory patří mezi nejtěžší úkoly subjektu (v našem případě města Telče). Součástí 

pobídky může být i  přijatelný slogan, který by neměl chybět na žádné veřejné nabídce. 

„Chcete se vyhnout návalu velkých měst s vysokými nájmy, velkou fluktuací 

zaměstnanců, rostoucími náklady a nízkou kvalitou života?“  

 

Město Telč Vám nabízí vysokou kvalitu života v prostředí, které je čisté a 

nenarušené, a zároveň podpoří Vaše podnikání nabídkou vynikajících podmínek jako 

např.: 

 dostatek kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly, zejména v  tradičních 

místních průmyslových oborech (strojírenství, výroba nábytku, atd.) 

 aktivní pomoc radnice při vašich jednáních s úřady, také vám pomůžeme postarat 

se o všechny formality 

 nízké náklady na pracovní síly dané jednou z nejnižších úrovní průměrných 

výdělků v ČR 

 dostatek volné pracovní síly (Telč má jednu z nejvyšších měr nezaměstnanosti 

v ČR) 

 strategickou polohu – v polovině cesty mezi Prahou a Vídní 

 skutečnost, že město Telč leží 35km od dálnice D1 

 velice příznivou výši nájmů výrobních a administrativních prostor 

 čistírnu odpadních vod, střední školu, polikliniku a další zařízení 

 krajina Českomoravské vrchoviny je velmi okouzlující s dosud nedotčenou 

přírodou 

 se svým obrovským kulturním dědictvím, velkým výběrem sportovních aktivit, 

sociálními a jinými službami je Telč skvělé místo pro život a práci 
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Závěr 
 
Na základě důkladné systematické analýzy jsem zjistil, že se region potýká 

s vysokou nezaměstnaností, způsobenou nízkým počtem volných pracovních míst, který 

je zapříčiněn zánikem velkých zaměstnavatelů v regionu. Špatný rozvoj průmyslu a 

další útlum velkých firem zapříčinil odchod kvalifikovaných pracovních sil do jiných 

míst v kraji i mimo něj. Shledal jsem proto za účinné změnit tento stav vybudováním 

průmyslové zóny a umožnit tak vznik kvalitních podmínek pro rozvoj regionu v tomto 

směru. 

Provedl jsem výběr vhodné lokality k vytvoření průmyslové zóny. Vytipované 

čtyři lokality jsem zhodnotil za základě platného územního plánu města Telče. Jedná se 

o lokality: Na sádkách, Radkovská, Rovné pole a Za nádražím. Na základě znalostí 

místních poměrů a kritérií pro jednotlivé lokality uvedených v územním plánu jsem 

vyhodnotil Rovné pole jako nejvýhodnější k vybudování průmyslové zóny pro region 

Telč. Výhody této lokality spatřuji především ve vhodné poloze vzhledem k městu, 

zavlečkování a blízkosti komunikace první třídy I/23 vedoucí z Českých Budějovic do 

Brna. Z hlediska limitů daných územním plánem je to především povolená 7 m výška 

budov, která v této lokalitě dostačuje pro výstavbu průmyslových objektů. Neexistence 

ekologických a jiných omezení pro lokalitu Rovné pole, která jsem nalezl u ostatních 

zón, také přispěla ke zvolení a označení této lokality za nejvhodnější z vytipovaných. 

Jsem přesvědčen o tom, že výstavbou průmyslové zóny na tomto místě dojde 

k naplnění cíle a dílčích úkolů stanovených na začátku této práce. Hlavním cílem této 

práce byl návrh průmyslové zóny, jenž byl naplněn. Rozsah průmyslové zóny je určen 

územním plánem, podle kterého se jedná o největší dostupnou lokalitu určenou pro 

výrobní aktivity v katastrálním území města.  

Důležitou roli zde zastává Městský úřad, který bude vybírat investora a tím určí 

složení průmyslové zóny. Osobně doporučuji, vzhledem ke zjištěným skutečnostem v 

analytické části, aby byl vybrán investor, který vytvoří maximální počet pracovních 

míst s požadavky na minimální vzdělání zaměstnanců, typu manufaktur nebo pásové 

výroby. Dodržením stanovených podmínek se zvýší zaměstnanost a sociální situace 

v regionu. Přepokládám, že tím dojde také ke zlepšení v ostatních oblastech, především 

v oblasti rozvoje města, snížení vysoké míry nezaměstnanosti v regionu a celkové 

zvýšení úrovně s navazujícím rozvojem malého a středního podnikání v regionu. 
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Rozvoj průmyslové zóny by přinesl i finanční přínos pro rozpočet města ve formě 

zvýšených daňových příjmů .  

Vybudováním průmyslové zóny Rovné pole dojde ke zlepšení podmínek pro 

uplatnění investic, k vzniku nových pracovních míst, zvýší se zaměstnanost a občané 

města nebudou nuceni dojíždět za prací do vzdálených míst a budou moci využít 

nabídek lokálního zaměstnavatele. Všechny výše zmíněné aspekty povedou ke zvýšení 

životní úrovně obyvatelstva a rozvoje regionu, čímž dochází k naplnění dílčích cílů této 

práce. Výsledkem řešení této práce je návrh průmyslové zóny pro region Telč. Při 

konfrontaci s cíli práce je patrné, že dodřením navrhovaných řešení dojde k naplnění 

stanovených cílů. 
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Město Telč - návrh rozpočtu na rok 2008 19 
 
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 
Daňové příjmy  Pol.  tis. Kč 
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1111  8 338,00 
Daň z příjmů FOZČ dle počtu zaměstnanců  1111  711 
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ  1112  690 
Daň z příjmů FO ze SVČ dle bydliště  1112  1 800,00 
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů  1113  414 
Daň z příjmů právnických osob  1121  12 337,00 
Daň z přídané hodnoty  1211  20 090,00 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu  1337  3 400,00 
Poplatek ze psů  1341  180 
Pobytové poplatky  1342  100 
Poplatek za užívání veřejného prostranství  1343  300 
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  1347  740 
Odvod výtěžku z provozování loterií  1351  350 
Správní poplatky  1361  3 500,00 
Daň z nemovitosti  1511  2 300,00 
Daňové příjmy celkem  55 250,00 
Nedaňové příjmy § 
Podnikání a restruktualizace v zemědělství  1012  625 
Ostatní záležitosti lesního hospodářství  1039  190 
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)  2140  500 
Ubytování a stravování  2142  200 
Činnosti knihovnické  3314  100 
Výstavní činnost v kultuře  3317  50 
Ostatní záležitosti kultury  3319  60 
Záležitosti sdělovacích prostředků (TL)  3349  200 
Bytové hospodářství  3612  2 400,00 
Nebytové hospodářství  3613  2 500,00 
Pohřebnictví  3632  100 
Sběr a svoz komunálních odpadů  3722  50 
Ostatní nakládání s odpady  3729  200 
Činnost místní správy  6171  950 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  6310  350 
Nedaňové příjmy celkem   8 475,00 
Kapitálové příjmy 
Činnost místní správy  6171  100 
Kapitálové příjmy celkem   100 
Dotace Pol. 
Neinvestiční přijaté dotace ze SR  4112  15 546,00 
Ostatní neinvestiční dotace ze SR  4116  26 783,00 
Neinvestiční dotace od obcí  4121  1 815,00 
Ostatní investiční dotace  4229  600 
Dotace celkem  44 744,00 
Financování  8115  7 930,00 
  8117  11 375,00 
Příjmy celkem  127 874,00 
 
 
 



 

Příloha č.5 
str. č.2 

 
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE § 
Ostatní záležitosti lesního hospodářství  1039 -  
Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (IS)  2141  1 230,00 
Ubytování a stravování 2142  200 
Silnice  2212  2 500,00 
Provoz veřejné silniční dopravy 2221  300 
Pitná voda  2310  180 
Odvádění a čistění odpadních vod  2321  900 
Úpravy vodohospodářských toků  2331  30 
Úpravy drobných vodních toků  2333  20 
Předškolní zařízení  3111  1 700,00 
Základní škola Masarykova  3113  2 860,00 
Základní škola Hradecká  3113  2 700,00 
Základní umělecká škola  3231  50 
Knihovna  3314  1 172,00 
Výstavní činnost v kultuře  3317  350 
Ostatní záležitosti kultury  3319  2 234,00 
Zachování a obnova kulturních památek  3322  4 950,00 
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  3349  400 
Ostatní tělovýchovná činnost  3419  1 000,00 
Využití volného času dětí a mládeže  3421  200 
Bytové hospodářství  3612  1 100,00 
Nebytové hospodářství  3613  700 
Veřejné osvětlení  3631  1 430,00 
Pohřebnictví  3632  770 
Územní plánování  3635  10 039,00 
Komunální služby a územní rozvoj  3639  112 
Sběr a svoz nebezpečných odpadů  3721  350 
Sběr a svoz komunálních odpadů  3722  3 700,00 
Sběr a svoz ostatních odpadů  3723  1 450,00 
Ostatní nákládání s odpady  3729  70 
Ochrana druhů a stanovišť  3741  40 
Chráněné části přírody  3742  30 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  3745  1 950,00 
Ostatní činnosti k ochraně přírody  3749  10 
Dávky sociální výpomoci  41xx  26 783,00 
Pečovatelská služba  4351  900 
Domov pro seniory  4357  100 
Ostatní sociální péče a pomoc seniorům  4359  95 
Požární ochrana - dobrovolná část  5512  40 
Zastupitelstva obcí  6112  1 800,00 
Činnost místní správy  6171  28 204,00 
Příjmy a výdaje z finančních operací  6310  1 140,00 
Finanční vypořádání minulých let  6402  631 
Ostatní činnosti  6409  4 691,00 
Výdaje celkem  109 111,00 
Financování  8124  18 763,00 
Celkem  127 874,00 

 
 


