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1.   Situační analýza 
 
1.1.   Charakteristika mikroregionu 
 
Mikroregion Čebínka leží v Jihomoravském kraji v severní části okresu 
Brno - venkov. Vznikl v roce 2002 jako Dobrovolný svazek obcí Čebín, 
Drásov, Hradčany, Malhostovice, Sentice, Skalička a Všechovice.  
 
Mikroregion Čebínka se rozkládá na rozloze 4 845 ha a je tvořen 5 981 
obyvateli.  Návrh založit Mikroregion Čebínka vzešel ze zástupců obcí v roce 
2002, kdy obce vyjádřily zájem společně postupovat a spolupracovat při 
řešení problémů životního prostředí, zaměstnanosti, sportu, kultury, 
vzdělávání, turistiky, občanské vybavenosti, zaměstnanosti a další veřejně 
prospěšné činnosti.  
 
Členské obce mikroregionu spadají do dvou správních obvodů: obec Čebín je 
ve správním obvodu města Kuřimi a obce Drásov, Hradčany, Malhostovice, 
Sentice, Skalička a Všechovice jsou obcemi správního obvodu města 
Tišnova. 
 
Mikroregion Čebínka je od roku 2012 členem Místní akční skupiny Brána 
Brněnska. Dominantou mikroregionu je kopec Čebínka, dle něhož byl 
odvozen název mikroregionu.  
 
 
 
Členské obce  
 

1. Čebín 
Obec Čebín leží 20 km severozápadně od Brna, 6 
km jihovýchodně od Tišnova na jižním úpatí kopce 
Čebínka v nadmořské výšce 280 m. První 
dochované zmínky o Čebínu se nalézají 
v kronikách z 14. století: první šlechtic nesoucí 
jméno Čebín je zmiňován roku 1353. Rozloha obce 
je 724 ha, počet obyvatel 1760.  V obci se nachází 
kostel svatého Jiří - římskokatolický chrám, který je 

chráněn jako kulturní památka České republiky. 
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2. Drásov 
Městys Drásov se nachází v Boskovické Brázdě, 
přibližně 4 kilometry východně od Tišnova 
v nadmořské výšce 270 m. První písemná zmínka o 
obci pochází z roku 1238. Rozloha městyse je 1070 
ha, počet obyvatel 1650. Dominantou obce je 
kostel Povýšení svatého kříže - římskokatolický 
chrám v pozdně románském stylu ze 13. století, 
který je chráněn jako kulturní památka České 

republiky. V roce 2008 byla obec Drásov povýšena na městys Drásov.   
 

 
 

3. Hradčany 
Obec Hradčany se rozkládá v Boskovické Brázdě, 3 
km jihovýchodně od Tišnova v nadmořské výšce 
247 m. První písemná zmínka o obci pochází z 
roku 1397. Rozloha obce je 306 ha, počet obyvatel 
620. V centru obce se nachází kaple sv. Anny. 

  
 

 
 
 

4. Malhostovice 
Obec Malhostovice se nachází na okraji Boskovické 
Brázdy v nadmořské výšce 279 m. Součástí obce je 
místní část Nuzířov, první zmínka o Nuzířovu je z 
roku 1348. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1320. Rozloha obce je 1150 ha, počet 
obyvatel 961. V obci se nachází kostel svatého 
Vavřince ze 13. století, který je chráněn jako 

kulturní památka České republiky.  
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5. Sentice 
Obec Sentice leží v Boskovické brázdě pod svahy 
hřebene Sokolí v nadmořské výšce 308 m. První 
dochovaná zmínka o Senticích se nalézá v listině z 
roku 1358. Rozloha obce je 927 ha, počet obyvatel 
601. V obci se nachází místní římskokatolická 
kaple svatého Jana Nepomuckého z roku 1878. 
Naproti kapli stojí památkově chráněné barokní 
sochy sv. Jana Nepomuckého a sv.   Floriána. 

 
 
 
6. Skalička 

Obec Skalička leží v Boskovické Brázdě, pod Paní 
horou 7 km východně od Tišnova v nadmořské 
výšce 302 m. První písemná zmínka o obci pochází 
z roku 1349. Rozloha obce je 159 ha, počet 
obyvatel 151. Uprostřed obce se nachází 
Žandovský mlýn ze 13. století a kaplička svatého 
Václava.  

 
 

 
 

7. Všechovice 
Obec Všechovice se nachází na pomezí 
Hornosvratecké vrchoviny a Boskovické brázdy 
(280 - 475 m n.m.) Reliéf katastru je 
charakteristický členitou vrchovinou na 
severozápadě, která pozvolna přechází v plochou 
kotlinu na jihovýchodě. Obec leží v příměstské 
poloze s vysokým stupněm urbanizace, s tranzitní 
dopravou a dobrou dopravní obslužností ve vazbě 

na město Tišnov a Brno. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1239. 
Rozloha obce je 509 ha, počet obyvatel 238. Dominantou obce je kaple sv. 
Anny, která pochází ze začátku 19. století. 
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1.2.  Krajina a přírodní podmínky 
 
Území Mikroregionu Čebínka s rozlohou 4 845 ha se nachází v oblasti předhůří 
Českomoravské vrchoviny v okresu Brno - venkov cca 2 - 25 km severozápadně 
od města Brna. V oblasti se nachází několik významných lokalit, které jsou 
vedeny jako přírodní památky. Jedná se o Malhostovickou pecku, Malou skalku, 
Zlobici a lokalitu Na lesní horce. 
 
 
 
Geologické poměry 
  
Vybrané území je geologicky velmi pestrou oblastí, protože se nachází na styku 
dvou velkých geologických jednotek - Brněnského masivu a Boskovické brázdy. 
Boskovická brázda vznikla na rozhraní karbonu a permu. Je tektonicky 
rozčleněna na dílčí kotliny a prahy. Jednou z kotlin je i Tišnovská kotlina, která 
vznikla na křížení sz. - jv. směrem orientovaného zlomového pásma Brněnské 
kotliny s Boskovickou brázdou a vyplňuje západní a severozápadní část území. 
Dno kotliny je vyplněno sprašemi a sprašovými hlínami, mezi Drásovem a 
Čebínem se nachází vápnité jíly. Území Mikroregionu Čebínka je zahrnuto do 
těchto morfologických jednotek: Předhoří Českomoravské vrchoviny, Typ 
oblasti: Heterogenní pahorkatina - vrchovina Podsoustava: Brněnská 
pahorkatina Celek: Boskovická brázda Podcelek: Oslavanská brázda Okrsek: 
Tišnovská kotlina. Studované území leží na hranicích tří geomorfologických 
okrsků Tišnovská kotlina, Zlobice a Kuřimská kotlina. 
 
 
 
Hydrologické poměry  
 
Území je součástí povodí řeky Svratky. Nachází se zde několik přírodních 
potoků. Částí území prochází potok Lubě. Lubě je levostranný přítok Svratky. 
Délka potoku Lubě je asi 23 km, plocha povodí přes 82 km². Potok pramení u 
obce Rašov, odkud směřuje k jihovýchodu, protéká obec Lubě (okres Blansko) a 
pokračuje na jih do Skaličky. Cestou přibírá několik bezejmenných přítoků z 
obou stran. Ve Skaličce se do Lubě vlévá zleva potok Lažánka. Lubě pak 
pokračuje na Malhostovice, kde se točí na západ směrem na Drásov, odkud 
pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova se otáčí na jihozápad a kolem Hradčan, 
kde přijímá Čebínský potok, teče směrem na Březinu, u níž se zleva vlévá 
do Svratky. U obce Malhostovice je také skupina tůní, které jsou důležitým 
mokřadním biokoridorem. 
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Klimatické poměry  
 
Území mikroregionu leží v klimatické oblasti mírně teplé. Jde o mírně teplé a 
suché podnebí pahorkatin a vrchovin s dlouhým létem, teplým, suchým až mírně 
suchým. Přechodné období je krátké, s mírně teplým jarem a mírně teplým 
podzimem, zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Roční průměrná teplota vzduchu má vyšší hodnoty než +8 st. C, roční 
průměrné vodní srážky se pohybují v rozmezí 500 mm - 600 mm. Délka 
slunečního svitu v průběhu roku je 1800 - 2000 hodin za rok. Průměrný počet 
dní se sněhovou pokrývkou je 120 - 180 dní. 
 
 
 
Poměry flóry 
 
Komplexně území mikroregionu představuje typickou zemědělsko - lesní 
krajinu, kde převládající typ plošných prvků krajiny tvoří nelesní porosty - dosti 
rozsáhlé plochy orné půdy. Jen ostrůvkovitě se vyskytuje liniová zeleň 
(větrolamy, břehové porosty, stromořadí), trvalé travní porosty (louky, pastviny, 
meze), extenzivní sady či zahrady.  Lesní krajina je tvořena druhotnými 
jehličnatými (borové a smrkové) a smíšenými lesy.  V oblasti mikroregionu se 
také vyskytuje několik chráněných a ohrožených druhů Cerasus fruticosa (třešeň 
křovitá), Pulsatila grandis (koniklec velkokvětý), což je typický druh pro 
lokalitu Malhostovická pecka, Centaurea triumfettii (chrpa chlumní), Clematis 
recta (plamének přímý) a Campanula glomerata (zvonek klubkatý). 
 
 
 
Poměry fauny 
 
Na území Mikroregionu Tišnovsko žije velké množství různých druhů živočichů 
obývajících jak souvislá lesnatá území, tak zemědělsky intenzivně využívanou 
krajinu kulturní stepi. V lesích mikroregionu se ze savců běžně vyskytuje srnec 
obecný (Capreolus capreolus), prase divoké (Sus scrofa), liška obecná (Vulpes 
vulpes) nebo kuna lesní (Martes martes).  U vodních toků se vzácně můžeme 
setkat s vydrou říční (Lutra lutra). Místní lesy jsou také domovem řady druhů 
drobných savců jako je ježek východní (Erinaceus coneolor) nebo myšice 
malooká (Apodemus microps). Z ptáků obývají lesnaté části krajiny běžné druhy 
našich pěvců, stejně tak se zde vyskytuje datel černý (Dryocopus martius), výr 
velký (Bubo bubo) nebo krkavec velký (Corvux corax). Skupinu plazů pak 
významněji zastupuje slepýš křehký (Anguis fragilis). V prostředí kulturní stepi 
se vyskytuje např. zajíc polní (Lepus europaneus) nebo křeček polní (Cricetus 
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cricetus). Z ptáků je zajímavý výskyt koroptve polní (Perdix perdix), křepelky 
polní (Coturnix coturnix) nebo čejky chocholaté (Vanellus vanellus), vzácněji se 
můžeme potkat s chocholoušem obecným (Galerida cristata). Oblast 
mikroregionu je taktéž domovem mnoha druhů bezobratlých živočichů, z těch 
vzácnějších jmenujme zástupce hmyzu - kudlanku nábožnou (Mantis religiosa) 
a roháče obecného (Lacunus cervus).     
          
 
 
1.3. Ekonomický potenciál 
 
V oblasti mikroregionu má více než stoletou tradici strojírenský průmysl - jedná 
se o podnik Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov, který je největším 
zaměstnavatelem regionu. Mezi další významné podniky oblasti patří MIKROP 
Čebín a.s. vyrábějící minerálně vitamínovou výživu zvířat, Vápenka Čebín, 
společnost PSI, spol. s r.o. Drásov, zabývající se biologickým výzkumem a 
prodejem bioreaktorů, společnost Majer kovo - kovovýroba a společnost Rigi 
Hradčany. K těmto nejvýznamnějším zaměstnavatelům regionu lze přiřadit i 
menší podniky a společnosti v jednotlivých obcích: Insega, s.r.o. Drásov, 
Intertech Plus, s.r.o. Drásov, POKROS Čebín, Cukrářství Novojan Čebín, ABC-
nábytek s.r.o. Čebín, ABC - Šroub, spol. s.r.o. Čebín, KPP-truhlářství Čebín, 
Pekárna u Rešů Čebín s.r.o., KrimpSystems, s.r.o. Čebín, M-Pro spol. s.r.o. 
Čebín, Pivo Kvasar,s.r.o. v Senticích, Singo, spol. s r.o. Sentice, Zámečnictví 
Drlík Hradčany a jiné menší podnikající subjekty. 
 
Významné postavení zaujímá v rámci celého  mikroregionu zemědělství, které 
spoluvytváří charakteristiku regionu. Předpoklady pro zemědělskou výrobu jsou 
dány tradicí a úrodností půdy. Zemědělství je soustředěno zejména na rostlinnou 
výrobu - obilí, kukuřice, brambory, řepka, dále produkce zeleniny, která je 
zajišťována především soukromými zemědělci. Nejvýznamnějším zemědělským 
podnikem je AGRIA Drásov, spol. s r.o., Zemědělské družstvo Čebín, soukromá 
farma Podal, soukromá farma Ing. Vladimíra Andrlíka, soukromý zemědělec 
Miroslav Kubizňák. Na části území mikroregionu hospodaří 
AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka. Část orné půdy je obdělávána 
soukromými zemědělci v menším rozsahu zemědělské činnosti.  
  
Služby mikroregionu jsou soustředěny především do větších obcí - Čebín, 
Drásov a Malhostovice. Obyvatelé využívají v převážné míře dostupnost služeb 
v okolních městech: Kuřimi, Tišnově a Brně.  
 
Charakter ekonomické aktivity obyvatelstva je do značné míry dán polohou 
mikroregionu, která je situovaná mezi města Tišnov a Kuřim s dobrou dopravní 
dostupností do města Brna. Zaměstnanost v regionu je ovlivněna jak blízkými 
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ekonomickými subjekty s vazbami na mikroregion, tak dostupností městských 
center s nabídkou služeb v sektoru bankovnictví, veřejné správy, apod. Trh 
práce a míra nezaměstnanosti jsou v oblasti ovlivněny stabilitou 
podnikatelského prostředí, dobrou dostupností do okolních měst a ochotou 
obyvatel dojíždět za prací. Míra nezaměstnanosti v mikroregionu je dlouhodobě 
podprůměrná.  
 
 
 
1.4. Dopravní infrastruktura 
 
Územím mikroregionu prochází dva hlavní silniční dopravní tahy:  
 
1. Silnice č. II/385: směr Brno - Tišnov, která prochází obcemi Čebín a 
Hradčany. Na tuto komunikaci navazuje krajská komunikace od Sentic. 
Komunikace je téměř kompletně zrekonstruovaná a zajišťuje komfortní 
dopravní spojení mezi Tišnovem a Brnem.  
 
2. Silnice II/379: směr Lipůvka - Tišnov, která prochází obcemi Nuzířov, 
Malhostovice, Drásov. Na tuto komunikaci navazuje krajská komunikace od 
Všechovic a Skaličky směrem na Čebín. Průtah II/379 je postupně 
rekonstruován. 
 
Mikroregionem dále prochází železniční trať Brno - Havlíčkův Brod, která 
obyvatelům mikroregionu zabezpečuje dopravní spojení do Brna. Využíváno je 
především nádraží v Čebíně.  
 
Územím jednotlivých obcí procházejí místní a účelové komunikace v majetku 
obcí, které se postupně daří s větším či menším úspěchem rekonstruovat. 
Vzhledem k finanční náročnosti těchto rekonstrukcí a omezeným dotačním 
titulům na rekonstrukce místních komunikací je tento proces postupný, dle 
finančních možností jednotlivých obcí.  
 
Mikroregionem dále prochází několik tras, které lze označit jako cyklotrasy či 
trasy cykloturistické. Jedná se zejména o cyklotrasy v katastru obce 
Malhostovice, které spojují Malhostovice, Nuzířov, Skaličku a Kuřim. Z obce 
Skalička pak dále pokračuje cyklostezka do obce Lažany. Plánováno je další 
budování cyklostezek dle záměrů jednotlivých obcí a možnosti čerpání dotací. 
Připravena je projektová dokumentace cyklostezky mezi obcemi Čebín a 
Drásov. 
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1.5. Vybavenost obcí 
 
Technická infrastruktura  
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Kanalizace A A A A A A N 

Vodovod A A A A A A A 

Plynofikace A A A A A A A 
 
 
Téměř ve všech obcích mikroregionu je kompletní kanalizace, plynofikace a 
zásobování vodovodem. Kanalizace není dosud zbudována v obci Skalička a 
Nuzířov. Další investiční záměry obcí budou směřovány k udržení kvality, 
rekonstrukcím a rozšiřování infrastruktury dle potřeb jednotlivých obcí.  
 
 
 
Sociální infrastruktura 
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Pošta A N A N N N N 

Škola A N A N A N N 

MŠ A A A A A N N 

Zdravotnické zařízení A N N N N N N 

Kulturní zařízení A A A A A A N 

Sportovní zázemí A A A A A N A 
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Obchod A A A N A N N 

Zařízení pro seniory N N N N N N N 

Ubytovací zařízení N N N N N A N 

Restaurace A A A A A A A 
 
Úroveň sociální infrastruktury je v jednotlivých obcích rozdílná, což je dáno 
především velikostí obcí. V obecném měřítku lze konstatovat, že mikroregion je 
dostatečně pokryt školskými zařízeními, zdravotní péče je dostupná. 
Problematická je absence nákupních možností a zásobování obyvatel v menších 
obcích. Mikroregion nemá sociální zařízení pro seniory.  
 
 
 
1.6. Životní prostředí, nakládání s odpady 

 
Na zkvalitnění životního prostředí Mikroregionu Čebínka se stále více pozitivně 
odráží postupné budování kanalizace v členských obcích. Toto má pozitivní 
dopad především na vodní toky regionu. Mimo obce Skalička a části obce 
Malhostovice - Nuzířov, mají jednotlivé členské obce zbudovánu splaškovou 
kanalizaci ústící do čističek odpadních vod.  
 
V rámci politiky jednotlivých obcí je účelně nakládáno s odpady dle příslušných 
uzavřených smluv. Aktuální je problematika budování menších (komunitních) 
kompostáren, jako prostředku ke snížení finanční nákladnosti jednotlivých obcí 
při likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.  
 
V roce 2015 byl Mikroregionem Čebínka úspěšně realizován projekt nákupu a 
distribuce domácích kompostérů, do kterého se zapojily obce Čebín, Drásov, 
Hradčany, Sentice, Skalička. Tento projekt byl z větší části financován z dotace 
OPŽP. 
 
V roce 2014 byl z dotace OPŽP realizován projekt nákupu čistícího vozu, který 
je využíván pro jednotlivé členské obce mikroregionu dle aktuální potřeby obcí.  
 
Dle zpracovaných strategických plánů jednotlivých obcí a na základě 
příslušných přijatých obecně závazných vyhlášek obcí (nakládání s odpady, 
pálící dny, atd…) každá z členských obcí individuálně pečuje o životní prostředí 
daného katastru. V obcích Čebín, Drásov, Malhostovice jsou sběrné dvory 
doplněné stanovišti kontejnerů na tříděný odpad rozmístěnými po obci. Obce 
Všechovice, Sentice, Skalička a Hradčany mají rozmístěna kontejnerová stání. 
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Všechny členské obce mikroregionu propagují sběr separovaného odpadu a 
osvětovou činností vedou občany k zodpovědnému třídění. Přes všechny snahy 
obcí jsou bohužel občasným jevem černé skládky, či odhazování odpadu kolem 
komunikací a na okraje lesních porostů.  

Na území mikroregionu se nenachází žádný významný znečišťovatel ovzduší a 
v důsledku právě probíhajících dotačních titulů na výměny kotlů na tuhá paliva 
za nízkoemisní kotle v domácnostech, lze předjímat další zlepšování ovzduší 
oblasti. Dlouhodobě je problémem nevhodné spalování lamina a plastů.  

 
 
1.7. Kulturní a sportovní vyžití 
 
Kulturní vyžití občanů obcí mikroregionu je dáno jak možnostmi materiálně 
technickými, tak především tradicí jednotlivých obcí. Téměř ve všech obcích 
mikroregionu se nachází kulturní zařízení, kde se konají společenské akce, 
plesy, divadelní představení a realizuje se spolková kulturní činnost.  
 
Bohužel v částech obcí - Drásov, Malhostovice je jediným kulturním zařízením 
sokolovna, která je v majetku zdejších tělovýchovných jednot. Vzhledem 
k omezení financování těchto jednot není možné budovy Sokola úspěšně 
rekonstruovat, modernizovat a vybavovat. Zastupitelstva jednotlivých obcí proto 
s větším či menším úspěchem vyvíjejí snahu jak k získání sokolských budov do 
své správy, tak účelné a smysluplné spolupráci se sokolskými organizacemi. 
Všechny obce mikroregionu disponují venkovním areálem (výletištěm) kam lze 
směřovat kulturní akce v letních měsících. V Čebíně je podobná situace. TJ 
Sokol vlastní sokolovnu a Orel jednota Čebín orlovnu. Obě zařízení jsou 
kapacitně nedostatečná a vyžadují nemalé náklady na opravy a rekonstrukce. 
  
Zastupitelstva členských obcí ve svých rozpočtech vyčleňují příslušné finanční 
prostředky na kulturní vyžití občanů a dotační formou podporují jak spolky, tak 
občanská sdružení, které kulturu v obcích rozvíjejí.  
 
Za kulturně významné lze v rámci Mikroregionu Čebínka považovat např. 
aktivity Libušiny Galerie v Malhostovicích, tradiční vánoční a velikonoční 
výstavy v Drásově, činnost divadelního spolku Slovani Čebín, Sentického 
divadelního spolku, tradiční Adventní koncerty v obecní kapli sv. Anny ve 
Všechovicích a další kulturní počiny.  V jednotlivých obcích jsou dodržovány 
tradice krojovaných hodů, popř. poutí. Tradiční jsou také plesy, většinou 
pořádané spolky obcí. 
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Sportovní vyžití občanů mikroregionu má těžiště především v jednotlivých 
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách. Tato činnost je doplňována 
sportovní aktivitou dětí a to v rámci zájmových kroužků mimoškolních aktivit. 
Většina obcí mikroregionu má sportovní zařízení různých úrovní a to též dílem 
ve vlastnictví sportovních jednot. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel obcí a 
celkovému trendu využívání volného času především dětí, mládeže a rodin 
s dětmi se projevuje poměrný nedostatek sportovišť v regionu - kluziště, 
tenisové kurty, multifunkční hřiště.  
 
 
 
Spolková činnost obcí 
 
Spolková činnost v jednotlivých obcích má bohatou tradici a různorodou 
skladbu. Ve větší či menší míře zajišťují spolky kulturní, sportovní a 
společenskou aktivitu v obcích.  
 
Čebín:  SDH Čebín, TJ Sokol Čebín, Orel Jednota Čebín, Divadelní spolek 
Slovani, Čebínské ženy, 1. oddíl skautek a skautů Čebín, FC Čebín 
 
Drásov: SDH Drásov, Myslivecké sdružení Drásov, Volejbalové sdružení 
Drásov, TJJ Lucky Drásov, SK Drásov, TJ Sokol Drásov, Občanské sdružení  
Spolu v Drásově, Klub maminek, Český svaz včelařů Drásov 
 
Hradčany: SDH Hradčany, Občanské sdružení Pro Hradčany 
 
Malhostovice: Myslivecký spolek Malhostovice, TJ Sokol Malhostovice 

Sentice: SDH Sentice, Sentický divadelní spolek, Český svaz zahrádkářů 
Sentice, Klub rodičů a dětí Sentice, Sentická chasa, spolek Sentičan  

Skalička: Občanské sdružení Skalička 
 
Všechovice: Všechovické občanské sdružení 
 
 
 
1.8. Rozvoj turistiky 

 
Přestože Mikroregion Čebínka není územím, které se významněji orientuje na 
cestovní ruch, svůj potenciál pro využití cestovního ruchu bezesporu má. Jde 
především o malebnost krajiny, zachovalé životní prostředí, přírodní zajímavosti 
(Rozhledna Čebínka, Malhostovická pecka, Malá skalka, přírodní památka 
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Kuřimská Zlobice, rozhledna na Zlobici, areál na Zlobici s ovčí farmou a 
kulturní památky, státem chráněné památky - kostely v Čebíně, Drásově a 
Malhostovicích a památné sochy v Senticích. V letních měsících je hojně 
navštěvováno koupaliště v obci Skalička. Mikroregionem prochází 
cykloturistické trasy, které jsou předpokladem pro úspěšný rozvoj turistického 
ruchu. V jednotlivých obcích je z hlediska turistiky a cykloturistiky významná 
existence restauračních zařízení, pohostinství, cukrárny. Turisticky zajímavou je 
též naučná stezka Cesty medu, která spojuje katastr obcí Malhostovice a 
Skalička.  
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2.   SWOT analýza 
 

 
 
Principem metody je definování silných a slabých stránek Mikroregionu 
Čebínka, které popisují současný stav. Na to navazuje definice rozvojových 
předpokladů (příležitostí) a rozvojových rizik (ohrožení) hodnotící perspektivy 
oblasti. 
 
 
 
2.1. Silné stránky 
 
- významná dopravní poloha mikroregionu, dobrá dostupnost Brna, Tišnova 

a Kuřimi 
- tradiční průmyslová výroba, zázemí prosperujících firem, množství 

menších podnikajících subjektů 
- nižší míra nezaměstnanosti, relativní dostatek pracovních příležitostí 
- stabilní tradiční zemědělská výroba 
- kvalitní nabídka služeb v místním měřítku 
- infrastruktura mikroregionu, vodovod, plynofikace, kanalizace 
- občanská vybavenost, relativně dostatečná kapacita míst v MŠ a ZŠ 
- dostupnost zdravotnických zařízení v širším měřítku 
- zakořeněný charakter obyvatel mikroregionu a jejich vztah ke kulturnímu 

vyžití 
- existence četných zájmových spolků a sdružení 
- možnosti sportovního vyžití, existence sportovních klubů 
- existující síť značených turistických tras a cyklotras 
- existence kulturních i přírodních památek 
- hodnotná krajina, kvalitní flora i fauna 
- kooperace zástupců obcí a přátelské vztahy mezi obcemi  
 
 
2.2. Slabé stránky 
 
- dopravní přetíženost hlavních dopravních silničních tahů 
- neuspokojivý stav chodníků a místních komunikací v jednotlivých částech 

členských obcí 
- nedostatečná nabídka dotačních titulů a možností čerpání finančních 

prostředků na opravy a rekonstrukce místních komunikací, inženýrských 
sítí a obecního majetku 

- neexistence kvalitních kulturních zařízení v majetku obcí 
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- absence ubytovacího zařízení 
- absence sociálního zařízení pro seniory 
- nedostatečná propagace turistiky 
- nedostatek rozvojových ploch v majetku obcí 
- nedostatečné nákupní kapacity 

 
 
 

2.3. Příležitosti 
 
- podpora aktivit směřujících k odlehčení hlavních dopravních tahů 

(podpora budování dopravních obchvatů, R43) 
- vytváření územně technických podmínek pro podnikání, podpora nových 

investorů a podnikatelských aktivit 
- vytváření technických podmínek pro rozvoj a zkvalitňování služeb 
- zaměření na opravy místních komunikací, chodníků 
- podpora činnosti spolků v jednotlivých obcích a podpora jejich vzájemné 

spolupráce 
- podpora spolupráce v oblasti školství, společné užívání volných kapacit 

školských a předškolních zařízení 
- společný postup při budování cyklotras, naučných stezek a rozvíjení pěší 

turistiky a cykloturistiky v rámci mikroregionu 
- spolupráce v rámci kulturního vyžití, mikroregionální soutěže, setkání 
- spolupráce při sportovním vyžití, možnost budování společného 

sportovního zázemí  
- spolupráce při zajišťování sociálních služeb, možnost zbudování 

společného sociálního zařízení 
- péče o krajinu a životní prostředí mikroregionu, výsadba zeleně, 

krajinotvorných prvků 
- podpora spolupráce členských obcí Mikroregionu Čebínka při využívání 

školních a předškolních zařízení 
- posilování vazeb uvnitř i vně mikroregionu, zvýšení povědomí 

sounáležitosti s mikroregionem na občanské úrovni členských obcí 
  
2.4. Ohrožení 

 
- ekonomické problémy významných zaměstnavatelů a tím spojený možný 

nárůst nezaměstnanosti 
- zaostávání technické a dopravní infrastruktury 
- zvyšování dopravní zátěže 
- znečišťování životního prostředí 
- separace části obyvatel mikroregionu od společenského života v obcích 
- nedostatek finančních prostředků určených na rozvoj obcí a mikroregionu 



17 
 

- přebujelá státní administrativa a neustále rostoucí byrokratická, 
administrativní i právní zátěž vůči samosprávám hlavně malých obcí, 
které nemají uvolněné zástupce a zaměstnance 

- neustále se měnící zákony a pravidla k fungování obecních samospráv 
s přenášením rozhodovacích práv na centrální orgány a odpovědnosti na 
samosprávy obce 
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3.   Cíle a možnosti rozvoje 
 
Mikroregion Čebínka a jeho vize do budoucna jsou determinovány celou řadou 
vlivů, z nichž mezi nejzávažnější patří charakter území a jeho orientace vůči 
významným střediskům v regionu.  
 

 
3.1. Strategické cíle 

 
- odstranění regionálních diferencí v jednotlivých oblastech socio-

kulturní a technické infrastruktury, čímž bude dosaženo zajištění 
srovnatelné úrovně 

- vybavenost jednotlivých obcí mikroregionu  
- stabilizace a zlepšení populačního vývoje mikroregionu 
- zvýšení atraktivity prostředí v obcích vlivem opatření zakládajících 

lepší podmínky pro život stávajících i nových obyvatel a to činnostmi 
ve sféře bydlení, technické, dopravní a sociální infrastruktury a rovněž 
posilováním společenské a kulturní aktivity obyvatel 

- zlepšení dostupnosti služeb v menších obcích formou veřejné 
„mikrodopravy“ mezi malými a většími obcemi mikroregionu 

- posílení ekonomické základny mikroregionu podporou činností 
směřujících k vytvoření kvalitních podmínek pro existenci podnikatelské 
sféry v obcích a tím dosažení zlepšení životní úrovně obyvatel v obcích 
mikroregionu  

 
 
 
3.2. Priority strategie rozvoje 

  
Hlavní priorita Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Čebínka je zaměřena na 
výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového 
území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí jejich 
spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:  

 
Priorita č. 1  
Uskutečnění cílených aktivit směřujících ke snížení či úplnému vymýcení 
handicapů jednotlivých obcí mikroregionu způsobených rozlišnou 
vybaveností a dosažení tak srovnatelnosti životní úrovně mikroregionu 
v odpovídající kvalitě. 
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Priorita č. 2  
Realizace opatření v oblasti dopravní infrastruktury zlepšující stav 
silničních komunikací a podporující dopravní obslužnost ve vztahu k okolním 
pracovním a obslužným centrům. 

 
Priorita č. 3 
Podpora sociální koheze mikroregionu a atraktivity obcí zvýšením investic 
v sociální infrastruktuře, občanské vybavenosti zejména v oblasti kultury, sportu 
a sociálních zařízení, zároveň s podporou nehmotných aktivit v rámci 
spolkového života obyvatel různých zájmových skupin. 

 
Priorita č. 4 
Společný postup při přípravě projektů pro získávání finanční podpory ze 
státních, krajských dotačních titulů a programů EU. 

 
Priorita č. 5 
Podpora realizace aktivit zvyšujících povědomí o mikroregionu a vytváření 
pozitivního image území.  Tyto aktivity lze realizovat především formou 
podpory obnovy krajiny a podpory cestovního ruchu 

 
Priorita č. 6 
Budování pozitivních kooperativních vztahů uvnitř, mikroregionu založených 
na občanském povědomí sounáležitosti k mikroregionu, společném zájmu na 
budování a rozvoji území.  

 
3.3. Rozvojový potenciál  

 
Každá členská obec vstupuje do spolupráce s dalšími obcemi s různou motivací. 
Motivy spolupráce může být úspora nákladů, sdružení prostředků na realizaci 
větších projektů, získání dotací či jen výměna zkušeností a vzájemná podpora. 
Je důležité nastavit spolupráci tak, aby bylo vůbec možné motivaci jednotlivých 
obcí naplnit. U činností, které mohou být lépe a efektivněji řešeny na obecní 
úrovni, nemá být spolupráce prosazována za každou cenu, spolupráce by měla 
ulehčit obci při řešení činností obdobného typu, podobných problémů, 
nadobecních záležitostí. Zásadním předpokladem pro spolupráci je mít jasno o 
tom, co potřebují jednotlivé obce, co chtějí dělat samy, co by delegovaly na 
svazek obcí apod. 
 
Zkvalitňování jednotlivých prvků spolupráce je dlouhodobý proces vedoucí k 
podpoře rozvoje obcí. Klíčové je vnímání spolupráce ze strany všech účastníků 
jako důležitého a prospěšného procesu a z toho vyplývající snaha o co nejlepší 
fungování. Svazek obcí musí fungovat jako svébytný rozvojový subjekt. Aby to 
bylo možné, tak musí:   
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- vhodně nastavit procesy uvnitř i vně svazku 
- mít schopného manažera 
- plánovat na obecní úrovni i na úrovni svazku 
- zřídit rozvojový fond (minimálně na zajištění přípravy projektů) 

 
Na úrovni obcí mikroregionu je třeba hledat oblasti, v nichž je vhodné 
spolupracovat s ostatními (tj. aplikace principu subsidiarity), hledat společná 
východiska, zájmy, vize a cíle subjektů v území, řešit rozvoj území komplexně, 
zapojit do spolupráce i podnikatelskou a neziskovou sféru. 

 
Pro spolupráci platí:   
 
1. Čím více se do spolupráce dá, tím více přináší. 
2. Formalizovaná spolupráce není nezbytností a ne ve všech oblastech je 

účelné a účinné spolupracovat. 
3. Spolupráce je o lidech a vztazích mezi nimi. 
4. Důležitý je zdravý realismus a současně ochota a odvaha usilovat o 

dosažení velkých cílů.  
 
               Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků. 
 
 

Zpracovala: Mgr. Martina Bočková 


