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A.1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o městě a obsahuje komplexní zhodnocení situace 

ve městě, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života města. Zachycuje 

současný stav i vývoj města v jednotlivých oblastech života. Charakteristika má 7 kapitol 

členěných na dílčí témata.  

1. ÚZEMÍ 

Poloha města 

Katastrální území města Vracov se nachází v jihovýchodní části České republiky ve 

správním obvodu Jihomoravského kraje, oblasti NUTS2 Jihovýchod a administrativně spadá 

do správního obvodu ORP Kyjov. Leží také na území místní akční skupiny Kyjovské 

Slovácko v pohybu, z.s. Ze severu je ohraničeno nízkými kopečky, za nimiž se krajina 

postupně zdvihá až k nedalekým Chřibům. Východním směrem se rovina začíná mírně 

svažovat k několik kilometrů vzdálené řece Moravě a za ní ohraničují horizont hřbety Bílých 

Karpat tvořící hranici se Slovenskem. Z jihu město obemyká rozlehlý borový les Doubrava, 

pokrývající celou unikátní písčitou oblast rovinaté Moravské Sahary. 

Město není vnitřně administrativně rozděleno na více částí ani katastrálních území. Tvoří 

také jednu základní sídelní jednotku.  

Celková velikost administrativního území města k 31. 12. 2018 dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) činila 4440,43 ha. Nejbližším spádovým centrem je město Kyjov vzdálené 9 km. 

Větší město Hodonín je vzdáleno 17 km a město Uherské Hradiště 27 km. Krajské město 

Brno se nachází ve vzdálenosti 66 km.  

Tabulka: základní charakteristika města: 

Typ obce město 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Katastrální plocha (ha) 4440,43 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 195 

První písemná zpráva (rok) 1201 
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Historické souvislosti  

První písemná zmínka o osadě na místě nynějšího města pochází z roku 1201. Mezi lety 

1230 a 1240 byl vybudován místní kostel; ten byl v roce 1565 přestavěn a v letech 1604 a 

1612 doplněn zvony. Ve 13. století byl Vracov důležitým lokálním centrem, kam byly z 

Břeclavi přestěhovány i krajské úřady, a břeclavský kraj se po několik desetiletí nazýval 

krajem vracovským (pracovským). Od roku 1274 je Vracov nazýván městečkem. Význam 



obce začal klesat na přelomu 13. a 14. století, kdy okolo nově založeného hradu vzniklo 

městečko Bzenec. Krajské úřady se přesunuly do Bzence (a později do Uherského 

Hradiště), a v roce 1335 byl Vracov přičleněn k bzeneckému panství. V roce 1518 obdržel 

Vracov právo várečné a od té doby se nazývá městysem. Urbář z roku 1604 obsahuje řadu 

podrobností o městě, např. výši odváděných poplatků z pozemků a vinic (130 rýnských). 

Urbář také uvádí několik příjmení, jež se ve městě vyskytují i začátkem 21. století - Mívalt, 

Nikl nebo Repík. Během třicetileté války přišel Vracov o značnou část populace. V druhé 

polovině 17. století tak došlo k nové kolonizaci a přírůstku obyvatel, z poloviny německé 

národnosti. 1. 1. 1967 byl Vracov povýšen na město. 

 

 

 

  



2. OBYVATELSTVO 

Počet obyvatel města rostl neustále od roku 1971, ve městě žilo 4154 obyvatel, až do roku 

2001, kdy se zastavil na počtu 4535 obyvatel. Od této doby počet obyvatel kolísá, v roce 

2018 zde žilo 4557 obyvatel, z toho 2209 mužů a 2348 žen. 

Věkové složení obyvatelstva se za posledních 5 let zásadně nezměnilo, přibylo obyvatel ve 

všech kategoriích, největší nárůst byl však v kategorii 65 let a více, naopak dětí do 14 let 

mnoho nepřibylo. Mezi občany převažují obyvatelé ve věkové kategorii 15 - 64 let, přičemž 

průměrný věk byl pro rok 2018 stanoven na 42,5 let. 

Tabulka: Stav obyvatel 2014 - 2018 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Počet obyvatel celkem 4 566 4 553 4 524 4 542 4 557 

v tom  
podle 

pohlaví 

muži 2 206 2 197 2 180 2 195 2 209 

ženy 2 360 2 356 2 344 2 347 2 348 

v tom  
ve věku (let) 

0-14 675 677 678 710 714 

15-64 3 125 3 068 3 021 2 991 2 962 

65 a více 766 808 825 841 881 

Průměrný věk 41,5 41,9 42,4 42,3 42,5 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Graf: Vývoj počtu obyvatel  

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 
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Vývoj počtu obyvatel k 31.12. 



Od roku 1991 převažuje v obci kladný celkový přírůstek obyvatel celých deset let. Za toto 

období vrostl počet obyvatel v obci celkově o 155 osob, avšak během posledních  let lze 

pozorovat nepravidelný vývoj charakteristický střídáním celkového přírůstku a úbytku 

obyvatel. Z posledních 8 let byl přitom pouze v roce 2014, 2017 a 2018 celkový přírůstek 

kladný a dokonce v roce 2014 a nadprůměrný, způsoben vyšším přirozeným i vyšším 

migračním přírůstkem. V roce 2017 dosáhl přirozený přírůstek hodnoty záporné -2, migrační 

přírůstek 20 a celkový přírůstek byl tedy kladný 18 osob a v roce 2018 dosáhl přirozený 

přírůstek hodnoty 3, migrační přírůstek 12 a celkový přírůstek byl tedy kladný 15 osob , viz 

následující tabulka. 

Tabulka: Pohyb obyvatel 2013 - 2017 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Živě narození 53 42 47 52 41 

Zemřelí 39 50 38 54 38 

Přistěhovalí 72 72 54 83 69 

Vystěhovalí 54 77 92 63 57 

Přírůstek  
(úbytek) 

přirozený 14 -8 9 -2 3 

stěhováním 18 -5 -38 20 12 

celkový 32 -13 -29 18 15 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Graf: Přirozený demografický vývoj  
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Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Z předchozího grafického znázornění přirozených demografických změn lze pozorovat, že 

největšího přirozeného přírůstku, díky vysoké porodnosti dosáhla obec v roce 1976. Naopak 

největší přirozený úbytek nastal v roce 2005. Tento úbytek byl způsoben výrazným snížením 

porodnosti v obci od běžných hodnot a nevymykající se hodnoty úmrtnosti. Nejvíce 

zemřelých obec zaznamenala v roce 1978. Z demografického hlediska nejsou v obci 

pozorovatelné výrazné odchylky od očekávaného vývoje počtu obyvatel. 

Migrační vývoj v obci nevykazuje lineární trend. Jedná se spíše o vývoj, v němž v některých 

letech dochází k výrazně vyššímu, přírůstku přistěhovalých, než je průměrná hodnota a 

naopak i k výrazně vyšším hodnotám vystěhovalých. Nejvíce osob se do obce stěhovalo 

v letech 1983 a 1977 naopak nejvíce vystěhovalých zažila obec v letech 2007 a 2016. Od 

roku 2011 je migrační přírůstek kromě roku 2014, 2017 a 2018 záporný. 

Graf: Migrační vývoj 

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Z následujícího grafu je možné pozorovat sňatečnost a rozvodovost v obci. Z grafu je patrné, 

že v téměř celém sledovaném období převažuje sňatečnost nad rozvodovosti, vyjma roku 

2001. V tomto roce dosáhl počet rozvodů nejvyšší hodnoty 20 z celého sledovaného období. 

Spíše v posledních letech lze pozorovat zajímavý trend vývoje, kdy rozvodovost téměř 

kopíruje vývoj počtu sňatků.  
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Graf: Sňatečnost a rozvodovost v obci – vývoj  

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Z rozdělní obyvatel podle rodinného stavu zjistíme, že podle posledního sčítání lidí, domů a 

bytů v roce 2011 (SLDB 2011) žilo v obci 2048 občanů ve svazku manželském, 1744 

svobodných, 351 rozvedených a 338 ovdovělých obyvatel. Poměr mezi muži a ženami je v 

jednotlivých kategoriích přibližně shodný vyjma posledních kategorií, kdy vdov je v obci 

výrazně více, než vdovců a také rozvedených žen žije v obci více, než rozvedených mužů. 

Tabulka: Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 2011 

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 4 484 2 163 2 321 

z toho 
rodinný 
stav 

svobodní, 
svobodné 

1 744 960 784 

ženatí, 
vdané 

2 048 1 024 1 024 

rozvedení, 
rozvedené 

351 135 216 

vdovci, 
vdovy 

338 42 296 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

Data pro zhodnocení vzdělanostní struktury obyvatelstva obce jako celku byly získány z 

SLDB 2011. Bez vzdělání nebo se základním vzděláním žije v obci 761 obyvatel. Nejvíce 

obyvatel v obci je středoškolského vzdělání. Středoškolsky vzdělaných obyvatel bez maturity 
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je 1448 s maturitou 992 a nástavbové studium absolvovalo 104 občanů. Terciálního vzdělání 

dosáhlo v obci 415 obyvatel. Při srovnání vzdělanostní struktury mezi pohlavími nedochází 

také k žádným statistickým anomáliím.  

Tabulka: Vzdělanostní struktura obyvatelstva 2011  

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 3 830 1 833 1 997 

z toho 
podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 17 3 14 

základní včetně neukončeného 744 234 510 

střední vč. vyučení (bez maturity) 1 448 878 570 

úplné střední (s maturitou) 992 441 551 

nástavbové studium 104 35 69 

vyšší odborné vzdělání 46 19 27 

vysokoškolské 369 175 194 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

Obyvatelé obce v rámci šetření uvedli národnosti českou, moravskou, slezskou, slovenskou, 

polskou, ukrajinskou, vietnamskou. Nejvíce zastoupeny jsou v obci národnosti česká a 

moravská, které tvoří dohromady 71 %.  

Tabulka: Obyvatelstvo podle národnosti 2011  

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 4 484 2 163 2 321 

z toho 
národnost 

česká 1 748 821 927 

moravská 1 456 709 747 

slezská 1 1 - 

slovenská 36 17 19 

německá - - - 

polská 2 1 1 

romská - - - 

ukrajinská 4 1 3 

vietnamská 1 1 - 

neuvedeno 934 454 480 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

Z pohledu náboženského vyznání žije v obci 1412 věřících obyvatel, což je 31 %. Bez 

náboženské víry 1128 obyvatel a otázku víry v šetření neuvedlo 1942 obyvatel. Z věřících 

obyvatel se většina hlásí k Církvi římskokatolické.  

 



 

Tabulka: Obyvatelstvo podle náboženské víry 2011  

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 4 484 2 163 2 321 

Věřící - nehlásící se k žádné církvi ani 
náboženské společnosti 

345 158 187 

Věřící - hlásící se k církvi, náboženské 
společnosti 

1 067 442 625 

z toho 

Církev římskokatolická 902 367 535 

Církev československá husitská 30 16 14 

Českobratrská církev evangelická 5 3 2 

Náboženská společnost Svědkové 
Jehovovi 

14 5 9 

Pravoslavná církev v českých 
zemích 

6 3 3 

Bez náboženské víry 1 128 605 523 

Neuvedeno 1 942 956 986 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

V obci působí v současné době aktivně několik spolků tradičních pro obce Kyjovského 

Slovácka, jako jsou zahrádkáři, SDH, rybáři, skauti apod. Tyto spolky se svojí činností 

zaměřují na sociální, kulturní, sportovní a zájmové dění v obci. Jde o následující organizace: 

Spolky: 

Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Vracově – sdružuje okolo 180 členů 

převážně z Vracova, ale i z Vacenovic, Vlkoše nebo Bzence. Organizace hospodaří na revíru 

Vracov 1 (Rašelina) o rozloze 15,2 ha. Mezi základní činnosti organizace patří udržování 

vhodné rybí obsádky a údržba pobřežního pásu. 

Skautský oddíl oddíl Andromeda – Děti jsou v oddíle rozděleny do malých skupinek 

(skautských družin). S partou kamarádů tak zažívají malá i velká dobrodružství, ať už na 

pravidelných družinových schůzkách, nebo oddílových výpravách do blízkého i dalekého 

okolí. O prázdninách každoročně jezdí na dvoutýdenní tábor. Skautská činnost zahrnuje tyto 

oblasti: poznávání přírody, táboření a pobyt v přírodě, zdravověda, rozvoj komunikace a 

mezilidských vztahů, poznávání blízkého i dalekého okolí (obec, Česká republika), rukodělné 

a výtvarné činnosti, zpěv, sportovní hry a soutěže. 



Skautský oddíl Roverský kmen Hoshoo – V roverském kmeni Hoshoo je registrováno dalších 

8 dospělých členů, kteří pomáhají při větších akcích dětského oddílu i mateřského střediska 

a angažují se při vzdělávání skautských vedoucích na okresní úrovni. Zároveň pořádají 

každý rok sportovní akci pro rovery, které se pravidelně účastní mladí lidé z mnoha koutů 

Moravy. Také se sami účastní vzdělávacích i zážitkových akcí pořádaných skauty z celé 

republiky. Součástí roverského programu je i služba bližním (například v rámci 

celorepublikové akce Obrok 2009 naši roveři pomáhali při opravách a údržbě bývalé pevnosti 

Josefov). 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vracov – má sídlo na ulici Vypálená 622. Velitelem 

jednotky je Pavel Raiskup.  

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vracov - je zde pro všechny příznivce 

zahrádek, milovníky ovoce, zeleniny a pěstitele krásných květin. Je jednou z 2 500 

základních organizací Českého zahrádkářského svazu. 

Klub důchodců – spolek pořádající kulturní a společenské akce pro seniory v obci. 

Farnost Vracov – Římskokatolická farnost sv. Vavřince Vracov zajišťuje v obci také výuku 

náboženství, společenské akce, při farnosti funguje scholička či společenství seniorů. 

Taneční a hudební soubory: 

Dechová hudba Vracovjáci - vznikla na moravském Slovácku počátkem léta roku 1990. Svou 

cestu do popředí zájmu posluchačů zahájila počátkem roku 1994, kdy vyšla její první 

profilová kazeta a CD „Pěkná chvilka“. V roce 1995 se kapela zúčastnila celorepublikové 

soutěže malých dechových orchestrů v interpretaci polky Polka fest 95. Po vítězství v 

oblastním kole zvítězila i ve finále a stala se nositelem titulu Vítěz Polka Fest 95. Úspěšné 

písně z této soutěže jsou zaznamenány na nahrávce „V hodovú nedělu“. Počátkem roku 

1998 kapela vydává své třetí CD s názvem „pro přátele“ a v květnu tohoto roku dosahuje 

dalšího významného úspěchu. V konkurenci 15 kapel ze 4 států se stala vítězem XIII. 

ročníku soutěže O zlatou křídlovku 1998. Ani tento úspěch pro kapelu neznamenal nic jiného 

než impuls k nové tvrdé práci, jejímž výsledkem byly další nahrávky „Vracovjáci 10 let“, „Pod 

ořechama“, „A jedem…“ Za svými posluchači kapela zajíždí nejen po celé České republice, 

ale i do zahraničí. Vždy a všude s sebou přiváží nejen hezké melodie, ale především radost 

a dobrou pohodu. 

Dětský folklorní soubor Lipinka - již v roce 1982 se začaly vracovské děti scházet jednou 

týdně, aby zpívaly, tančily a udržovaly tak lidové tradice svého kraje. Byly pro ně ušity nové 

„lehké“ pracovní kroje, vystupovaly na různých akcích ve Vracově. Za dlouhá léta činnosti 

prošlo souborem několik set dětí. Mnozí z nich se věnují folklóru dále v místních „dospělých“ 



souborech a ti začínající mají dnes v Lipince už i své děti. Od roku 1993 s taneční složkou 

spolupracovala dětská cimbálová muzika. Dnes je však z dětské muziky dospělá a se 

souborem se schází jen při přípravě vystoupení. V současné době pracuje v souboru asi 40 

dětí ve věku od 4 do 14 let. V repertoáru jsou dětské hry, říkanky, písně, taneční i 

zvykoslovná pásma rodné oblasti Kyjovkého Dolňácka. Pro zpestření programu jsou 

zařazeny také tance z oblastí vzdálenějších – Uherskobrodska a Slovenska. Lipinka 

vystupuje na všech lidových slavnostech ve městě a na národopisných festivalech v blízkém 

okolí – Milotice, Svatobořice – Mistřín, Kyjov i vzdálenějších místech naší republiky, také se 

zúčastnila několika festivalů v zahraničí. 

Folklorní soubor Lipina Vracov - folklorní soubor Lipina, působící ve Vracově již od roku 

1980, uměleckou formou rozvíjí folklór v taneční, hudební a pěvecké složce. Název kolektivu 

je odvozen podle pojmenování nejstarší části Vracova. Folklorní soubor po celou dobu své 

bohaté činnosti prezentuje hudbu, písně, tance, kroje a lidové zvyky své rodné oblasti, 

slováckého Dolňácka, především Osvětimanska a Kyjovska. Z bohatého místního folklorního 

materiálu jsou nejvýraznějšími tance skočná a sedlcká, písně ve většině veselé až rozverné, 

především o víně, lásce a vzdoru. Méně známé, ale souborem Lipina secvičené, jsou tance 

figurální a taneční hry. Soubor kromě svého domácího folklorního materiálu zpracovává také 

folklor dalších oblastí Slovácka a také Slovenska. Kolektiv souboru Lipina Vracov navštěvují 

tři desítky mladých lidí, kteří svým hostům, divákům a návštěvníkům rádi rozdávají krásu a 

potěšení z bohatého dědictví svých předků, které svým umem uměleckou formou trvale a 

úspěšně rozvíjejí. Za dobu své činnosti soubor uskutečnil mnoho uměleckých zájezdů s 

vystoupeními nejen v České republice, ale též na Slovensku a v řadě zemí celé Evropy. 

Soubor se také zúčastňuje regionálních folklorních festivalů. Uměleckým vedoucím souboru 

je Miroslav Glac, organizační vedoucí souboru Jolana Tužilová. Cimbálovou muziku vede 

primáš Richard Sasín. 

Vracovjan – soubor písní a tanců - Soubor písní a tanců Vracovjan patří mezi nejmladší 

kolektivy tohoto charakteru. Vznikl teprve v roce 2005. Vedoucí souboru je Marek Mikulčík. 

Soubor úzce spolupracuje s cimbálovou muzikou Prameň s primášem Michalem Fraňo, která 

ho doprovází. Hudební úpravy pro soubor zpracovává Iva Mikulčíková. Vracovjan se za svou 

krátkou existenci již několikrát prezentoval ve svém městě i v okolí. Soubor systematicky 

zpracovává písně a tance regionu Slovácko, věnuje se stylizaci a jevištní úpravě tanců a 

také různých výročních i rodinných obyčejů. Pravidelně se zúčastňuje folkloristických akcí ve 

svém městě, jakými jsou hody, dožínky a také obnovená fašaňková obchůzka. 

Folklorní soubor Marýnka Vracov - působí ve Vracově už od roku 1976. Za tuto dobu 

zpracoval a předvedl velké množství programů, které spočívají v ukázce zpěvů a tanců 

našeho regionu. Podstatná část tohoto materiálu pochází z vlastních sběrů v terénu a 



některé i z vlastní autorské dílny. Soubor se věnuje výhradně autentickému folkloru, 

komerční stylizace a falešné efekty podle nás odkaz předků spíše poškozují a ovlivňují 

nežádoucím způsobem. Vedoucím souboru je Pavel Petržela, který vydal i samostatný 

zpěvník vlastní písňové tvorby s názvem A já vám povím co nového. 

Smíšený pěvecký sbor Harmonie - zpíváme od listopadu 2007, kdy jsme založily Ženský 

pěvecký sbor pod vedením p. Kopřivové a Procházkové. Dne 26.12. 2007 jsme pořádali akci 

Zpívejte s námi koledy. Na jaře 2008 se k nám postupně přidali mužské hlasy, takže nyní 

jsme Smíšený pěvecký sbor a takto jsme vystupovali ve Bzenci 29.6.2008 na Pivních 

slavnostech s několika lidovými a středověkými písněmi. Náš repertoár je složen hlavně z 

písniček skupiny Spirituál Kvintet, které jsme upravili do podoby schůdné pro naše hlasy, 

dále lidové písničky ve sborové úpravě a středověké balady a spirituály. Také zkoušíme 

nastudovat menší skladby z tzv. vážné hudby jako je Ave verum, Alleluia apod. 

Ženský sboreček Koňadra - děvčata zpívají od podzimu roku 2014. Mají rády lidové písničky 

ze Slovácka, ale nebojí se ani jiných žánrů. Při vystoupeních chodí v kroji, a to ve 

vracovském - rekonstruovaném z poloviny 19. století a nebo i v jeho současné podobě. Za 

svou krátkou existenci zpívaly už na mnoha akcích - na Slavnosti oskoruší ve Tvarožné 

Lhotě, na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici či na Slováckém roku v Kyjově. 

Taneční seminář Vrtílko při ZUŠ Vracov - Od září roku 2014 začal v Základní umělecké škole 

Vracov fungovat taneční seminář Vrtílko. Děti se pravidelně schází ve dou skupinách - 

školčátka a školní děti. Každého půl roku Vrtílko přibírá nové děti. Zájem je vzrůstající, takže 

dnes chodí do Vrtílka téměř třicet dětí. Pod vedením Markéty Lukešové a Ivy Mikulčíkové 

především tancují a zpívají, ale věnují se také znovuzrození lidových zvyků. Před vánoci děti 

i rodiče pekli pány z kynutého těsta, na fašank smažili boží milosti, vynášeli Smrtku, pekli 

jidáše a obcházeli Vracov s velikonočním hrkáním. Cílem semináře je prohloubení vztahu k 

folkloru jak u dětí, tak u jejich rodičů. 

Apollon - Naše hudební seskupení může nabídnout bohatý a léty praxe ověřený repertoár 

všech hudebních žánrů. Hrajeme převzaté písně českých i zahraničních interpretů vždy s 

českým nebo slovenským textem. Lidovky jsou převážně z moravského Slovácka. 

Sportovně zaměřené organizace: 

V současné době je ve Vracově nabídka sportů a možností sportovního vyžití poměrně 

pestrá. Zastoupeny jsou tradiční sporty jako fotbal, tenis, házená, nohejbal či stolní tenis. Již 

stoletou tradici ve městě mají i kuželky. Funguje zde také jezdecká stáj nabízející ustájení 

koní.  



Spoustu sportovních kroužků pro děti, ale i dospělé nabízí Dům dětí a mládeže ve Vracově. 

Pro děti se jedná například o kroužek florbalu, moderního tance, aerobiku, atletika pro děti, 

mažoretky a jiné. Sporty pro dospělé v rámci Domu dětí a mládeže Vracov jsou cvičení na 

míči, jóga, relaxační cvičení.  

Nejen žákům, ale i veřejnosti slouží sportovně-rekreační areál při Masarykově základní škole 

Vracov, který byl vybudován v roce 2014.  

V letních měsících je občanům k dispozici venkovní koupaliště. Areál koupaliště je vybaven 

velkým bazénem 50x20 m, dětským malým bazénem s vodním hřibem a skluzavkou.  

Je zde možno využít hřiště na plážový volejbal, stolní tenis a dětské hřiště. V areálu se dále 

nachází šatny s uzamykatelnými skříňkami, WC, sprchy a bufet s občerstvením.  

Místní občané mají v zimních měsících možnost bruslení na novém ledovém kluzišti o 

rozměrech 20x40 m s ochrannými sítěmi a hokejovými brankami. Naopak v létě je tato 

plocha využívána jako multifunkční hřiště.  

Zástupci tradičních sportovních organizací ve městě se shodují na faktu, že jim chybí 

mládež, tedy pokračovatelé a budoucí reprezentanti. Jako nedostatečnou hodnotí i 

komunikaci se základní školou ve Vracově. Do budoucna by bylo vhodné prohloubit vztahy a 

spolupráci mezi školou a tradičními sportovními oddíly ve městě Vracov. Také nabídka 

sportů a nejrůznějších kroužků pro děti je v dnešní době tak široká, že se děti rozptýlí a 

mnohdy není možné z nich sestavit soutěžní družstvo.  

Nevýhodou pro sportovní kluby je využívání sportovní haly v zimních měsících k pořádání 

kulturních akcí. Sportovní hala je velmi vytížená a chybí dostatek volných termínů 

k tréninkům, ale hlavně k pořádání turnajů a soutěží. V některých případech se jedná i o 

znemožnění pořádání celorepublikových soutěží. 

Sportovní klub FC Vracov - Založen v roce 1932 jako Sportovní klub Vracov. Po sdružení 

tělovýchovy přešel pod TJ SOKOL. Od roku 1996 se osamostatnil. V současné době jsou v 

soutěžích 4 družstva a to 1 družstvo dospělých, družstvo dorostu, družstvo žáků a družstvo 

žen. Klub se věnuje také přípravce nejmladších žáčků. Na stadionu FC Vracov jsou dvě 

travnaté hrací plochy. 

V současné době má klub 114 aktivních členů. Z následující tabulky je patrné, že více jak 

polovina členů jsou členové v kategorii mládež do 23 let.  

Věková kategorie 
Počet 
členů/hráčů 



do 10 let 14 

10 - 16  let 41 

17 - 23 let 12 

nad 23 let 51 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019  

Tenisový klub Vracov - Vznik tenisového oddílu ve Vracově se datuje od roku 1978. Kolem 

roku 2000 byl zaznamenán velký úbytek členů. Postupně se začali vracet dříve registrovaní 

hráči a rok 2014 byl rokem, kdy přešly tenisové kurty pod správu města a začalo se více 

hráčů angažovat a zajímat o tenisové kurty. 

Rok 2017 se stal rokem změny, kdy se tenisový oddíl vyčlenil z TJ Sokol Vracov,z.s. a založil 

se samostatný Tenisový klub Vracov, z.s. 

Tenisový klub Vracov má v současnosti 31 dospělých členů a 52 dětí 

Věková 
kategorie 

Počet 
členů/hráčů 

do 18 let 52 

nad 18 let 31 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019 

Hráči mají k dispozici 4 antukové kurty, jejich údržbu zajištují členové klubu. Tenisové kurty 

jsou v majetku města Vracova, město na provoz přispívá.  

TJ Sokol Vracov, z.s. – sdružuje několik oddílů, jimiž jsou oddíly národní házená, stolní tenis, 

kuželky, tenis a nohejbal. 

 Oddíl národní házené - Národní házená se ve Vracově hraje již 77 let. Oficiálních 

soutěží se házenkáři účastní od roku 1942.  

Následující tabulka znázorňuje členskou základnu k 31. 12. 2018. Národní házená Vracov 

měla celkem 65 členů v kategorii mládež, z toho 48 jich bylo ve věku do 18 let, 17 členů 

spadá do kategorie mládež do 23 let. Více jak polovinu členů tedy tvoří mládež do 23 let.   

Věková 
kategorie 

Počet 
členů/hráčů 

do 18 let 48 

nad 18 let 33 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019 

 Oddíl stolního tenisu - Činnost oddílu byla obnovena po rekonstrukci sokolovny a v 

roce 1977 hráči přihlásili jedno družstvo do okresní soutěže. Během let přibylo 



zkušeností i hráčů. Nejvyšší soutěž, kterou oddíl hrál - jednu sezónu oddíl hrál 1. ligu, 

jednu sezónu 2. ligu a osm sezón 3. ligu. 

K tréninkům i mistrovským utkáním oddíl využívá menší část sportovní haly. Místnost 

bývalého bufetu v kuželně hráči využívají jako sklad a šatnu. Do budoucna by si přáli vlastní 

hernu stolního tenisu.  

Věková 
kategorie 

Počet 
členů/hráčů 

do 18 let 16 

nad 18 let 24 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019 

 

 Oddíl kuželek- Kuželky mají ve městě již 100 letou tradici.  

Oddíl kuželek  TJ Sokol Vracov má v současné době 25 dospělých a 15 mládežnických 

členů. 

Věková 
kategorie 

Počet 
členů/hráčů 

do 18 let 15 

nad 18 let 25 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019 

 Oddíl nohejbalu - Nohejbalový oddíl SAKO Vracov vznikl v roce 2001 a od roku 2010 

pracuje v rámci Sokola Vracov.  

V současnosti má 10 dospělých členů a 7 dětí ve věku 11 - 13 let. 

Věková 
kategorie 

Počet 
členů/hráčů 

do 18 let 7 

nad 18 let 10 

Vlastní zpracování, místní šetření, 2019 

 

Jezdecké sdružení Podkova - jezdecké sdružení „Podkova“ je neziskové občanské sdružení 

působící ve Vracově a přilehlém okolí. Naši členové se věnují provozování a propagaci 

amatérské jezdecké turistiky a tradiční role koní v životě místních obyvatel. Jsou to převážně 

zkušení jezdci a majitelé koní, kteří o své koně dlouhá léta pečují, mají své stáje a potřebná 



zázemí. Všechny spojuje hluboký vztah ke koním, avšak pro nikoho z nás nejsou koně 

obživou. 

 

Akce v obci:  

Mezi tradiční akce v obci lze zařadit: 

 Vracovské hody - ve Vracově se každý rok konají tradiční Vracovské hody s věncem 

a kačerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Vracovské hody jsou 

největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 500 

krojovaných. Konají se vždy v sobotu a v neděli. V sobotu jsou hlavními postavami 

mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává kolem starých 

stárků, což je manželský pár. 

 Vracovské dožínky - K závěru srpna dnes už pravidelně patří ve Vracově Dožínky. 

Tuto oslavu úrody a završení léta si připomínají nejen vracovské folklorní soubory, ale 

celé město a všichni milovníci lidových tradic. 

Další akce s tradicí: 

 Plesy – sportovců, města Vracova, školy, dětský krojový, Senior bál 

 Dětský karneval 

 Fašaňk s pochováním basy  

 Josefský košt vín 

 Stavění máje a pálení čarodějnic 

 Kácení máje 

 Vracovské hody s věncem a kačerem  

 Svatomartinské svěcení vín  

 Vánoční trhy místních výrobců  

 Rozsvícení vánočního stromu  

 Zpívání u vánočního stromu  

 Silvestrovské setkání před radnicí  

 

Obec s občany komunikuje prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, zveřejňování 

informací na úřední desce obce a internetových stránkách obce. V obci funguje také místní 

kabelová televize. 

 

 

  



3. HOSPODÁŘSTVÍ 

Ekonomická situace 

Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2018 celkem 1069 

registrovaných ekonomických subjektů z toho 916 fyzických osob podnikajících. Reálně 

aktivních subjektů se zjištěnou aktivitou je však v obci daleko méně. Všechny právnické 

osoby působící v obci spadají do kategorie malých či středních podniků. Za období 

posledních sedmi let počet ekonomických subjektů registrovaných v obci téměř každý rok 

narostl vyjma roku 2015, kdy poklesl především počet fyzických osob podnikajících dle jiných 

zákonů, než živnostenského zákona.   

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle právní formy 2017  

Počet ekonomických 
subjektů 

Celkem 1 054 

Obchodní společnosti 

celkem 98 

z toho 
akciové 

společnosti 
2 

Družstva 3 

Státní 
podniky 

. 

Fyzické osoby 

soukromí podnikatelé 
podnikající dle 
živnostenského 

zákona 

835 

zemědělští 
podnikatelé 

21 

soukromí 
podnikatelé 

podnikající dle 
jiných zákonů 

46 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

V obci aktivně působí následující ekonomické subjekty: 

 Antonín Baďura – Elektro - Elektromontáže, opravy el. strojů a zařízení, hromosvody, 

pronájem plošiny MP13, zemní práce s JCB 2CX, zapůjčení el. nářadí, provádění 

technických služeb, oprava veřej. osvětlení. 

 ARTIK-A, spol. s r.o. – Chladicí a klimatizační zařízení – Dodávky – Montáže – 

Opravy 

 Autoškola Jiří Fojtík – Řidičské oprávnění sk. A, B, C, E. Vybavené učebny (modely, 

názorné pomůcky) v Kyjově i ve Vracově, autocvičiště, popř. trenažér, jizdy po Brně. 

Dále provádíme školení řidičů: pravidelné, vstupní i referentů. 

 BÜSCH Armaturen spol. s r.o. – Vyrábíme nerezové vřetenové šoupátka, hradítka, 

stavítka, zemní soupravy a příslušenství pro rozvody pitné vody, čističky odpadních 

vod a projekty protipovodňové ochrany. Naše výrobky nabízí neporovnatelné vysoké 

těsnící vlastnosti, jednoduchou a rychlou montáž a spolehlivost. Celosvětově jsou 



naše výrobky známé jako ideální řešení pro aplikaci vyžadující nejvyšší provozní 

spolehlivost. 

 Cukrářství Vyšinková – Výroba a prodej ručně modelovaného cukroví, dortů a ozdob 

na dorty z mléčného marcipánu. 

 DADKA VRACOV s.r.o. – Výroba a velkoobchodní sklad bytového textilu. 

 Daňová a účetní kancelář - Ing. Helena Goliášová – Kompletní administrativní servis 

pro malé a střední firmy, včetně zpracování firemních směrnic, daňového a účetního 

poradenství, vedení účetnictví a mzdové agendy, zpracování daňových přiznání, 

zpracování podkladů pro podnikatelské úvěry, zastupování před správcem daně. 

 Drátěný program – Výroba drátěných polic, regálů, držáků na tiskopisy, reklamních 

stojanů, háčků a stěn. Prodej chromovaných stojanů do obchodů a chromovaných 

doplňků do kuchyní. 

 Dům barev – Miroslav Hlaváč – barvy fasádní i interiérové, omítkoviny - mícháme na 

počkání, zateplovací systémy budov, autolaky –míchání i do spreje, brusné a leštící 

pasty, stříkací pistole, barvy, lazury, impregnace, penetrace, lepidla, brusné papíry, 

kotouče, plátna, polystyrenové lišty a podhledy, tapety, nářadí pro řemeslníky, 

zakrývací plachty, bazénová chemie. 

 Elektro – ZDENĚK IŠ – Záruční i pozáruční opravy el. sporáků MORA, GORENJE, 

FAGOR, obyčejných praček a odstředivek ROMO a elektrických bojlerů DZ Dražice. 

Pozáruční opravy mikrovlnných trub a ostatních domácích el. spotřebičů a el. nářadí 

různých výrobců (ETA, NAREX, BOSCH, ...). Dále revize el. spotřebičů a el. ručního 

nářadí. Prodej elektromateriálu a náhradních dílů. 

 Elektrostředisko spol.s r.o. – Komplexní eletromontáže, prodej elektromateriálu a 

kapkové závlahy, výroba rozvaděčů. 

 GRAKO – Reklamní grafika, řezaná grafika, pískování, potisk textilu, webdesign, 3D 

vizualizace, focení, e-shop. 

 Chovancová Soňa DiS. – Masérské služby - klasické masáže, měkké a mobilizační 

techniky, baňkování, Dornova metoda, lávové kameny, Breussova masáž, Indická 

masáž hlavy. 

 IBS s.r.o. – Poskytovatel připojení k internetu, budování a správa sítí, prodej a servis 

veškeré výpočetní techniky a příslušenství. Sazba, zpracování grafických návrhů a 

tisk vizitek, pozvánek, letáků a jiných tiskovin. 

 Ing. arch. Jan Paclt - Reklamní studio – Grafické návrhy, předtisková příprava, 

kopírování, malonákladový černobílý i barevný tisk do formátu A3+, pozvánky, 

blahopřání, vizitky, brožury, letáky, katalogy, plakáty, knihy, časopisy, reklamní 



tabule, řezání ze samolepicí folie, potisk textilu, polepy aut, výkladních skříní, 

reklamní předměty. 

 Ing. Kollárik Peter - daňový poradce – Vedení účetnictví, daňové evidence, mzdy, 

daňové poradenství, zastupování před finančním úřadem. 

 Interier Vít Raiskub – Výroba a vybavení interierů, výroba nábytku na zakázku a 

prodej elektrospotřebičů. 

 IZIC, Tvorba www – Martin Kundrata – Tvorba a správa internetových stránek, 

realizace internetových aplikací a poradenství pro Váš efektivní web. 

 Katty Cosmetic studio – Kosmetické ošetření podle typů pleti. Vizážistika - líčení pro 

každou příležitost, fotomake-up, škola líčení. 

 Kosmetika a masáže Procházková Lenka – Kosmetické a masážní služby, prodej 

bylinných a aromaterapeutických produktů 

 M-BUS, Vladimír Kašák – Autobusová doprava - provoz vnitrostátní a mezinárodní 

dopravy 16ti místným minibusem. 

 Masérské, rekondiční a regenerační služby - Jana Rajsiglová – Sportovní, klasické 

masáže, baňkování, Indická masáž hlavy (antistresová), Dornova metoda, Breussova 

masáž, manuální lymfatická masáž 

 MBsystems – Marek Bezucha – Poskytujeme internetové připojení pro domací i 

firemní zákazníky. Prodáváme a provádíme servis PC a jiných IT komponent. Správa 

firemních sítí. Dále provádíme kompletní realizaci příjmu digitálních televizních kanálů 

přes satelit, terestriál nebo streamovanou internetovou televizi. 

 Odborné masáže - Jarmila Heklová – široká škála odborných masáží včetně 

Lymfatických masáží za použití bylinných produktů, mobilizační techniky, Čínská 

medicína. Práce s miminky, dětmi, dospělými, těhotnými ženami a s tělesně 

postiženými klienty. Moderní provozovna je bezbariérová. Individualní přístup a 

diskrétnost. 

 ODEX spol. s r.o. – Textilní výroba oblečení pro volný čas, výroba nočního a 

spodního prádla. V sídle společnosti je podniková prodejna s celým výrobním 

sortimentem. Dále nabízíme nájemní byty se základním vybavením jak pro rodiny, tak 

jednotlivce. K dispozici je 11 nájemních bytů různých velikostí. 

 PartyBeat – Hudební agentura, kompletní ozvučení, pořádání kulturních akcí, opravy 

audiotechniky. 

 Petr Repík - Elektrorevize – Revize elektrických zařízení a hromosvodů. 

 RaMu-Plus s.r.o. – Zateplování fasád, prodej stavebních materiálů, tónování barev a 

povrchových směsí, montáž a pronájem lešení, autodoprava. 



 REAL TECH Dušan Bílek – Zakázková výroba interiérového nábytku, venkovních 

teras, obkladů bazénů. Hodinový manžel. Renovace automobilových 

polykarbonátových světlometů. Doprovod letitých. 

 RENOL CZ, s.r.o. – Povrchové úpravy (kašírování) plastových a hliníkových profilů 

pro výrobce oken, dveří, rolet, žaluzií, sítí proti hmyzu atd. 

 Richard Schneider – Klimatizace – montáž, servis, prodej, elektroinstalace. 

 Robert Školud – Čištění interiérů vozidel, koberců, čalouněného nábytku a půjčovna 

čistících strojů. 

 Sádrokartony a izolace SDK System CZ Jan Schüller – Dodávka a montáž 

sádrokartonových systémů a střešních oken Velux. 

 Salon Lila – MANIKÚRA – nehtová modeláž, Gel-lak, Shellac, zpevnění nehtů, IBX. 

KOSMETIKA – mikrodermabraze, prodlužování řas 1:1, Volume lashes: 2D-3D, 5D-

6D, 7D-8D. 

 Schneider Roman – Obkladačské práce. 

 Štěrba Pavel – Zprostředkování pojistných produktů České pojišťovny: Životní 

pojištění, Úrazové pojištění, Penzijní připojištění, Zdravotní a úrazová asistence, 

Povinné ručení, Havarijní pojištění, Cestovní pojištění, Pojištění odpovědnosti, 

Pojištění bytu a domácnosti, Pojištění domu a stavby, Pojištění asistence pro dům a 

byt, Pojištění chaty a chalupy, Pojištění psů a koček. 

 Tesařství Sasín – Tesařské práce - montáž krovů, montáž dřevostaveb, pergol, 

altánů a dřevěných konstrukcí. Práce pokrývačské, klempířské, montáž sádrokartonů 

a zateplení. 

 TOSOSTAV, spol. s r. o – Naše společnost má dlouholetou tradici ve stavbách 

rodinných domů. Domy stavíme v montovaném provedení, i zděnou technologií. S 

výstabou domů také souvisí vypracování projektové dokumentace, kterou Vám 

zpracujeme v našem projekčním oddělení. Dále nabízíme široký sortiment 

certifikovaných materiálů. 

 Všetula Antonín – Nabízíme zapůjčení stavební a zahradní mechanizace. Provádíme 

zateplování a čistění fasád, sádrokartonářské a obkladačské práce, rekonstrukce 

koupelen, instalatérské práce, instalaci a prodej zavlažovacích systémů. 

 ZEDNICTVÍ – Pavel Hložek – Provádíme zednické práce všeho druhu:stavby budov a 

rodinných domů na klíč, rekonstrukce rodinných domů, bytů, zděná jádra, obklady, 

dlažby, malířské a natěračské práce, zateplování fasád, omítky, sádrokartóny, zděné 

ploty, bourací práce. 



Podnikatelské subjekty působí aktivně především v odvětvích: Velkoobchod a maloobchod; 

opravy, stavebnictví či zpracovatelském průmyslu. Nejméně subjektů působí v odvětvích 

těžba a dobývání, veřejná správa a obrana či zásobování vodou.  

 

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle odvětví 2010 - 2017 

 Počet ekonomických subjektů v 
oblasti 

31. 12. 
2017 

31. 12.  
2016 

31. 12.  
2015 

31. 12.  
2014 

31. 12.  
2013 

31. 12.  
2012 

31. 12.  
2011 

31. 12.  
2010 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 69 65 58 59 53 49 41 34 

B Těžba a dobývání 1 1 1 1 1 1 1 . 

C Zpracovatelský průmysl 161 167 168 170 163 177 178 173 

D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, 
tepla a klimatizovaného vzduchu 

9 9 9 8 8 6 6 4 

E Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 

3 3 3 4 4 4 4 4 

F Stavebnictví 184 184 179 171 165 162 154 150 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel 

238 225 212 193 184 198 200 209 

H Doprava a skladování 22 26 25 26 25 28 28 27 

I Ubytování, stravování a pohostinství 44 44 44 46 42 42 44 36 

J Informační a komunikační činnosti 12 7 10 11 13 11 15 16 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 28 38 39 54 58 34 26 13 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 14 13 13 14 14 13 13 14 

M Profesní, vědecké a technické 
činnosti 

80 69 66 66 63 69 73 74 

N Administrativní a podpůrné činnosti 11 8 8 10 10 9 9 9 

O Veřejná správa a obrana; povinné 
sociální zabezpečení 

2 2 2 2 2 2 2 4 

P Vzdělávání 14 13 13 15 13 14 13 13 

Q Zdravotní a sociální péče 11 10 11 11 10 9 10 10 

R Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 

25 22 23 20 19 20 21 23 

S Ostatní činnosti 92 94 84 84 85 82 77 73 

T Činnosti domácností jako 
zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky 
a služby pro vlastní potřebu 

. . . . . . . . 

U Činnosti exteritoriálních organizací 
a orgánů 

. . . . . . . . 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle odvětví 2018  

 

Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 1 069 566 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 68 35 

B-E Průmysl celkem 181 120 

F Stavebnictví 183 97 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 234 93 



H Doprava a skladování 23 16 

I Ubytování, stravování a pohostinství 45 16 

J Informační a komunikační činnosti 14 8 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 26 7 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 21 11 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 81 55 

N Administrativní a podpůrné činnosti 14 10 

O Veřejná správa a obrana;povinné sociální zabezpečení 2 2 

P Vzdělávání 14 9 

Q Zdravotní a sociální péče 11 11 

R Kulturní, zábavní  
a rekreační činnosti 

27 18 

S Ostatní činnosti 97 52 

X nezařazeno . . 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Obec se snaží efektivně hospodařit se svým majetkem a v rámci možností vytvářet i 

podmínky pro podnikání. Na území se nachází tzv. brownfield v podobě areálu, který je 

v současné době částečně využíván jako autovrakoviště. Zbylá část objektu je nevyužívána. 

Původně byl areál využíván pro zemědělské účely a má rozlohu 50 600 m2. Tento brownfield 

není zatím veden v Národní databázi brownfields. 

Trh práce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel 

registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje 

podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve 

stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti. 

Podíl nezaměstnaných osob v obci během posledních 5 let výrazně poklesnul. V roce 2014 

dosahoval podíl nezaměstnaných osob 8,8 % a v roce 2018 již jen 4 %. Takový pokles 

nezaměstnanosti je však pozorován i na celorepublikových a krajských datech. Z dat je také 

zřejmé, že větší podíl nezaměstnanosti vykazují pravidelně muži, u nichž v posledních letech 

dochází k poklesu podílu nezaměstnanosti. 

Tabulka: Nezaměstnanost 2014 - 2018 

 

31. 
prosinec 

2018 

31. 
prosinec 

2017 

31. 
prosinec 

2016 

31. 
prosinec 

2015 

31. 
prosinec 

2014 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

celkem 4 5 6,4 8,1 8,8 



Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

pohlaví 
muži 4,2 4,9 6,7 8,5 9,8 

ženy 3,8 5 6 7,7 7,7 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Počet uchazečů stejně jako podíl nezaměstnanosti za posední roky také klesá, což lze 

pozorovat na následující tabulce.  

Tabulka: Počet uchazečů o zaměstnání 2014 - 2018 

 

31. 
prosinec 

2018 

31. 
prosinec 

2017 

31. 
prosinec 

2016 

31. 
prosinec 

2015 

31. 
prosinec 

2014 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci úřadu 
práce 

celkem 130 161 210 263 294 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci úřadu 
práce 

pohlaví 
muži 71 81 . . . 

ženy 59 80 . . . 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci úřadu 
práce (dosažitelní) 

celkem 119 150 195 253 275 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v evidenci úřadu 
práce (dosažitelní) 

pohlaví 
muži 63 75 104 135 156 

ženy 56 75 91 118 119 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Dle SLDB 2011 v roce 2011 z 2208 ekonomicky aktivních 782 osob vyjíždělo z obce do 

zaměstnání. Do jiného okresu vyjíždělo 89 osob a do jiného kraje 83 osob. Do zahraničí za 

prací cestovalo 18 osob. 

  



4. INFRASTRUKTURA 

Tato kapitola se zabývá popisem veřejné infrastruktury obce. Je zde stručně popsána 

technická infrastruktura a dopravní struktura v obci. V tabulce níže pak naleznete také 

přehled subjektů, které mají vztah k technické infrastruktuře (vlastník infrastruktury, 

provozovatel infrastruktury, subjekt, který se vyjadřuje k technické infrastruktuře). 

Seznam subjektů se vztahem k infrastruktuře na katastrálním území obce  
 

Stavební úřad 
Stavební úřad - 
Městský úřad Vracov 

COPROSYS a.s. ● 

ČD - Telematika a.s. ● 

ČEPS, a.s. * 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) ● 

České Radiokomunikace a.s. ● 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. ● 

E.ON Česká republika, s.r.o. ● 

GasNet, s.r.o. v zast. GridServices, s.r.o.(dříve RWE) ● 

Město VRACOV ● 

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková - OOÚZ ● 

NOEL s.r.o. ● 

Ředitelství silnic a dálnic ČR ● 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ● 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace * 

T-Mobile Czech Republic a.s. ● 

Vodafone Czech Republic a.s. ● 

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ● 

  
Vysvětlivky: 

 je vyžadováno vyjádření na celém k.ú. ● 

je vyžadováno vyjádření na části k.ú. * 

správci je možné podat žádost elektronicky správce 

Datum platnosti seznamu k 24. 9. 2018 

  

Technická infrastruktura 

Z hlediska výškových poměrů je odkanalizování města řešeno stokovou sítí doplněnou osmi 

čerpacími stanicemi. Odpadní vody jsou po odlehčení v celkem 11 odlehčovacích komorách 

čerpány hlavní čerpací stanicí do koncové šachty stokové sítě města Bzence a dále 

odváděny na ČOV ve Bzenci. Na veřejnou kanalizaci je napojeno 3 780 obyvatel. 

Obyvatelstvo města Vracov je zásobováno pitnou vodou z přívodního potrubí z vodojemu 

Bzenec I a II a Vracov I a II přes Ú.V. Bzenec-Přívoz. Na veřejný vodovod je napojeno 3 168 

obyvatel (cca 70 % obyvatel města). Spotřeba vody činí ve Vracově 61 l/os/den. 

 



Tabulka: Technická infrastruktura v obci 

vodovod kanalizace plynovod ČOV 
kabelová 
televize 

internet 
obecní 
rozhlas  

sběrný 
dvůr 

ano ano ano 
ano 

(Bzenec) 
ano ano ano ano 

Zdroj: Data z dotazníkového šetření Kyjovského Slovácka v pohybu 

Plynofikace proběhla ve Vracově v roce 1992. Město je zásobováno zemním plynem z VTL 

dálkovodu DN 300 PN 3,9 Mpa Veselí nad Moravou – Kyjov. Na tento VTL plynovod jsou 

přípojkami DN 100/PN 3,9 napojeny dvě VTL regulační stanice. Město je celoplošně 

plynofikováno STL a NTL plynovodní sítí. 

Značná část města je vybavena veřejným osvětlením na samostatných podpěrách (ocelové 

stožáry silniční nebo sadové), připojených na samostatný kabelový rozvod. Jedná se 

především o osvětlení státních silnic a ulic s novými RD. Část veřejného osvětlení tvoří 

svítidla zabudovaná na podpěrných bodech sítě NN (napájení a ovládání je provedeno 

samostatným vodičem). 

Pokrytí signálu mobilní telefonní sítě všech mobilních operátorů je dostačující. Dva vysílače 

(Vodafone, O2) se nachází na severu města. Vysílač společnosti T-Mobile je umístěn na 

budově základní školy. V obci je dostačující pokrytí i 3G signálu pro mobilní připojení k 

internetu. K internetu se lze připojit i prostřednictvím Wi-Fi signálu společností IBS s. r. o., 

Dizi a MB Systems. Připojení k internetu je možné také přes kabelovou televizi. Signál je v 

obci silný a stabilní. 

Město ke sběru komunálního odpadu využívá popelnice a kontejnery. Pro uložení papíru, 

plastových obalů a bílého a barevného skla se v ulicích města nachází 100 ks barevných 

kontejnerů. Z tohoto počtu je 20 ks na papír, 54 ks na plast a 26 ks na sklo. Vývoz má na 

starosti firma EKOR, s.r.o. Kyjov a úložiště je v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích. 

Svážen je také bioodpad. Město má vybudovaný vlastní sběrný dvůr, který je otevřen 3x 

týdně. Sběrný dvůr přijímá velkoobjemový domovní odpad (starý nábytek, matrace), 

nebezpečný odpad (staré barvy, pneumatiky) a zajišťuje zpětný odběr všech elektrických 

spotřebičů. Občané Vracova odevzdávají po předložení občanského průkazu odpad zdarma 

za dodržení podmínky trvalého bydliště ve Vracově.  

 
Dopravní infrastruktura 

Vracovem prochází hlavní mezinárodní silnice I. třídy č. 54 ze Slavkova u Brna přes Kyjov a 

Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom na Slovensku. Rovněž zde začíná 

regionální silnice vedoucí přes Vacenovice do Ratíškovic, kde se dále napojuje na silnici II. 

třídy č. 432 vedoucí z Holešova přes Kroměříž a Kyjov do Hodonína. Tyto silnice jsou 

asfaltové a v dobrém stavu. Zbytek místních silnic je postupně rekonstruován a nyní se ve 



Vracově nachází jen několik málo frekventovaných ulic, kde je komunikace ve špatném 

stavu. 

Obrázek: silniční síť procházející obcí 

 

Zdroj: http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/ 

Vracov leží na železniční trati z Brna do Veselí nad Moravou, která je v jízdním řádu 

uvedena pod číslem 340. Z nedaleké železniční stanice ve Bzenci pak vychází krátká trať 

číslo 342, díky které je zajištěno spojení s hlavní tratí číslo 330 z Břeclavi do Přerova. 

Nejbližší letiště s veřejnou pravidelnou dopravou se nachází Brně-Tuřanech (cca 55 km), pro 

příležitostnou dopravu (charterové, obchodní nebo soukromé lety) lze použít také letiště v 

Kunovicích (cca 25 km). 

Cyklistická stezka je vybudována v úseku Vracov-Vlkoš, kde vede podél borového lesa. 

Druhá trasa vede z Vracova do Bzence. 

Dopravní obslužnost 

S obcemi a městy v regionech Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou je Vracov v pracovních 

dnech spojován autobusy pěti regionálních linek. Obcí prochází autobusové spojení 

Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK). Četnost linek 

je přiměřená počtu obyvatel. Nejhustší provoz autobusy zabezpečují na trase Kyjov - Vracov 

- Bzenec, přičemž některé z těchto autobusů zajíždějí až do Veselí nad Moravou. V obci jsou 

v současné době 4 autobusové zastávky s názvy: Slokov, Obecní úřad, Drahy, Škola a jedna 

vlaková stanice. Docházkové vzdálenosti jsou z většiny části obce vyhovující. 



 

5. VYBAVENOST 

Bydlení 

Ve Vracově ve velkém poměru převládá počet bytů v rodinných domech proti bytům v 

domech bytových. Technická vybavenost jednotlivých domácností je poměrně dobrá, ve 

většině z nich je zavedena kanalizace, elektřina i plyn. Postupnými rekonstrukcemi se 

zlepšuje stav bytových i rodinných domů. Poptávku po stavebních pozemcích plánuje město 

řešit vybudováním nové ulice v jižní části města. Také je důležité využít nově vzniklou plochu 

na náměstí a zlepšit tak vzhled a vybavenost města. 

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 se ve Vracově nachází celkem 1565 

domů, z toho 1544 je domů obydlených. Celkem 1538 všech domů (tj. 98 %) je rodinných, z 

nichž 1411 je obydlených. Bytových domů je ve městě 20, z toho 2 jsou v majetku města. 

Tabulka: Domy a jejich výstavba 2011 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 1 565 1 538 20 7 

Domy obydlené 1 345 1 320 19 6 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 1 193 1 191 1 1 

obec, stát 6 3 2 1 

bytové družstvo 2 - 2 - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

119 112 7 - 

z toho podle 
období 
výstavby nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 50 49 - 1 

1920 - 1970 498 497 1 - 

1971 - 1980 259 251 7 1 

1981 - 1990 213 213 - - 

1991 - 2000 180 174 5 1 

2001 - 2011 131 124 6 1 
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

Město momentálně neuvažuje o výstavbě bytových domů. V centru města vznikla po 

demolici starých betonových základů nová rozvojová plocha, o jejímž dalším využití se nyní 

jedná. Výběr vhodných ploch pro bydlení je stanoven v územním plánu města, který je dle 

potřeby aktualizován. V lokalitě „Olšíčka“ by mělo být v budoucnu dle vypracované územní 

studie postaveno 63 rodinných domů. Město musí v této lokalitě zajistit napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu.  

Školství a vzdělávání 

Ve městě se nachází mateřská a základní škola a také Dům dětí a mládeže a Základní 

umělecká škola. 

 



Mateřská škola 

Kapacita MŠ je v současné době dostačující pro 134 dětí. Děti jsou rozděleny do pěti tříd. 

Složení dětí ve třídách je od 3 do 6 let. V některých třídách jsou i děti s odloženou školní 

docházkou. Pedagogické pracovnice se snaží učinit pobyt dětí v MŠ příjemným, zajímavým 

a podnětným. Pracují podle závazného metodického materiálu, kterým je Rámcový 

vzdělávací program (RVP), z něhož vychází Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP má 

název " Vidím, slyším, prožívám " a je zpracován na tříleté období. 

V jednotlivých třídách je rozpracován do týdenních tematických bloků s přihlédnutím na 

zájmy a požadavky dětí. 

Základní škola 

Masarykova základní škola Vracov je úplná škola s 1. a 2. stupněm. Budova školy se 

nachází na ulici Komenského. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Ve škole se 

vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu nazvaného Škola pro život. 

MZŠ Vracov je příspěvkovou organizací, která má celkem 41 zaměstnanců, z toho je 25 

pedagogických pracovníků, 3 vychovatelky, 1 asistent pedagoga, 6 správních zaměstnanců 

a 6 kuchařek. 

Ve školním roce 2015-2016 navštěvovalo školu 366 žáků (227 na I. stupni, 139 na II. stupni), 

kteří byli rozděleni do 17 tříd, přípravnou třídu navštěvovalo dalších 12 žáků. Ve školním 

roce 2016 – 2017 navštěvuje 375 žáků (222 na I. stupni, 153 na II. stupni), jsou rozděleni do 

17 tříd. Osmnáctou třídu tvoří 14 žáků přípravné třídy. 

Dům dětí a mládeže 

Dům dětí a mládeže ve Vracově je školské zařízení, které vzniklo v roce 1982 jako MDPM. V 

současnosti je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, kterou zřizuje Jihomoravský 

kraj se sídlem v Brně. V roce 1996 byl zařazen do sítě škol a školských zařízení pro školní a 

mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých. Provoz zařízení zajišťují interní, 

externí a dobrovolní pracovníci. 

DDM je určen pro děti, případně jejich rodiče, mládež a další dospělé zájemce, kteří 

využívají jeho služby ve svém volném čase. Poslání našeho DDM spočívá nejen v pozitivním 

naplňování volného času aktivitami v rámci zájmových útvarů, ale i mimo ně. Snažíme se být 

zařízením, které je schopno nabídnout širokou škálu aktivit pro děti, mládež, ale také dospělé 

klienty, ať v pravidelné nebo příležitostné činnosti. 

Základní umělecká škola 

Základní umělecká škola Vracov byla zřízena jako příspěvková organizace města Vracova k 

1. 9. 1995. Hlavní činnost je soustředěna v budově na náměstí Míru 48, pobočky jsou v 

budově ZŠ Vacenovice a OÚ Skoronice. 110 žáků hudebního oboru se může vzdělávat v 



těchto oborech: klavír, zobcová flétna, trubka housle, viola, cimbál, kytara, bicí zpěv, PHV a 

HN. Vznikající soubory, koncerty žáků na veřejnosti a výsledky soutěží svědčí o upřímné 

snaze pedagogického sboru předat plně svoje vědomosti mladým lidem. Ve škole dále 

působí taneční seminář Vrtílko a výtvarný seminář Kukátko. 

Do škol vyjíždí dle SLDB 2011 celkem 307 osob, nejbližší střední školství je zajištěno 
v Kyjově nebo Bzenci. 

 

Zdravotnictví 

Ve Vracově nalezneme 2 ordinace lékařů pro děti a dorost, 2 ordinace praktických lékařů pro 

dospělé, 2 ordinace zubních lékařů, gynekologickou ambulanci a dermatovenerologii. 

Ordinační hodiny jsou po celý týden v případě praktických lékařů pro dospělé, zubních lékařů 

a jednoho lékaře pro děti a dorost. Ve vybrané dny ordinuje gynekologická ambulance a 

druhá z ordinací pro děti a dorost. Na dermatovenerologii je nutné se objednat. Součástí 

poskytování zdravotnických služeb jsou dvě lékárny, které se nachází v centru města. 

Nemocnice, poliklinika i řada dalších ordinací lékařů s různou specializací se nachází 

v Kyjově a jsou tak snadno dostupné. Zdravotnická záchranná služba přijíždí ze stanoviště v 

Kyjově; legislativně stanovená doba dojezdu je tak snadno splnitelná. 

Sociální péče 

Dům s pečovatelskou službou vybudovalo a zřídilo město Vracov za finanční podpory státu, 

pro staré občany a těžce zdravotně postižené občany Vracova. V DPS se nachází celkem 20 

bytů. Dále je zde zřízeno středisko osobní hygieny, jídelna sloužící také jako společenská 

místnost, prádelna, sušárna, dílna, klub důchodců, prostory pro pečovatelky. DPS je 

majetkem města Vracova a je spravován vedením DPS ve spolupráci s místní správou 

sociální péče. Občané, kteří bydlí v DPS, hradí v plné výši náklady spojené s užíváním bytu 

a poskytovanými službami. DPS poskytuje také služby pro staré občany, nebydlící v tomto 

zařízení. Jedná se hlavně o pomoc při úkonech osobní hygieny a běžný úklid a údržbu 

domácnosti. 

Existuje zde také možnost využít služeb Centra sociálních služeb, jejímž zřizovatelem je 

město Kyjov, či Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Kyjov, jejímž zřizovatelem je 

oblastní Charita, které mimo jiné zajišťují poskytování osobní asistence a pečovatelské 

služby v domácím prostředí klienta. Obec nemá větší problémy s uživateli návykových látek. 

Od roku 2007 je rozvoj sociálních a návazných služeb na Kyjovsku řízen metodou 

komunitního plánování. Iniciátorem a realizátorem je sociální odbor města Kyjov. Obcím byl 

na základě principu solidarity navrhnut systém spolufinancování služeb sociální prevence. 



 

Kultura 

Kulturní život ve Vracově je díky dlouholetým tradicím a místnímu folkloru značně bohatý. 

Mezi tradiční akce patří například školní a městský ples, Josefský košt vín nebo Vracovské 

kulturní léto. To se koná vždy v závěru srpna. Jedná se o oslavu úrody a završení léta a 

pomocí různých zvykosloví si ji připomínají nejen vracovské folklorní soubory, ale celé město 

a všichni milovníci lidových tradic. Největší událostí roku jsou ovšem Vracovské hody s 

věncem a káčerem. Pořádá je vracovská chasa vždy třetí víkend v říjnu. Jedná se o největší 

hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 600 krojovaných. V sobotu 

jsou hlavními postavami mladí stárci, což je svobodný pár. V neděli se potom vše odehrává 

kolem starých stárků, což je manželský pár. Hlavní budovou využívanou pro tyto akce je 

místní sportovní hala. Různé koncerty nebo divadelní představení se konají v kulturním 

domě a příjemným místem pro návštěvu výstavy nebo zajímavé přednášky je nadace 

Chamartín. Kulturní dům byl dříve využíván také jako kino.  

V letním období je využíván přírodní areál „Březíčko“ v jižní části města, pro pořádání 

zábavných programů pro děti a také zde probíhají zábavy s živou hudbou pro dospělé. Tento 

areál má zastaralé a poničené vybavení, které je nutné vyměnit.  

Kulturní život ve Vracově dotváří folklorní soubory, které prezentují hudbu, písně, tance, 

kroje a lidové zvyky jejich rodné oblasti, slováckého Dolňácka. Tyto folklorní soubory se ve 

Vracově nachází čtyři – jedná se o Lipinu, Marýnku a Vracovjan. Čtvrtým souborem je dětský 

folklorní soubor Lipinka, který v současné době navštěvuje asi 40 dětí ve věku od 4 do 14 let. 

Dechová hudba Vracovjáci, která vznikla před necelými 25 lety, vydala již několik CD a za 

posluchači vyjíždí do celé ČR i do zahraničí. 

Historickou památkou Vracova je kostel sv. Vavřince. Původně gotický kostel, z první 

poloviny 13. století, byl postaven v tzv. burgundsko-cisterciáckém slohu. Na stavbě se 

podíleli také mistři z Velehradu. Věž byla dostavěna později na začátku 17. století. V 18. 

století a v letech 1926-27 byl kostel upravován. Zdejší fara je památkou čistého josefínského 

baroka, které se z venku jeví jako zajímavě strohé, ale vnitřní výzdoba s římsami a lomeným 

klenutím je bohatá. Zajímavá je také farní zahrada s neobvyklou křížovou cestou a nachází 

se zde také sochy, řezbářské práce umělců z Oravy. 

Místní památkou je také kříž s renovovaným reliéfem sv. Michala, při silnici směrem na 

Vlkoš. 

Dominantou náměstí je radnice postavená v letech 1948–1950 podle architekta Jiřího 

Jeřábka. Radnici tvoří jednoposchoďová budova zakončená věží. Motiv věží je zobrazen ve 



znaku města a v pečeti z roku 1518. Sgrafito na budově je od akademického malíře Rudolfa 

Gajdoše. 

Ve Vracově se také nachází malé muzeum, kde jsou vystaveny exponáty přibližující historii 

města a jeho život v minulosti. Muzeum nemá stabilní otevírací hodiny, návštěva je možná 

pouze po objednání. 

Sport a volnočasové aktivity 

Ke sportovnímu vyžití je v obci k dispozici areál Sokolovny, který se nachází v západní části 

města Vracov, nedaleko základní školy. Součástí areálu je velká sportovní hala, venkovní 

hřiště a turistická ubytovna. Ve středu města se na místě bývalé tělocvičny nachází kuželna. 

V jižní části města se nachází velké fotbalové hřiště a dva tenisové kurty. Cyklisté mohou 

využít 2 cyklostezky, kdy jedna vede do města Bzence a druhá do obce Vlkoš. Organizovaná 

sportovní činnost je realizována na velmi dobré úrovni, poměrně široká je nabídka 

sportovních oddílů pro mládež. Z výkonnostních sportů mají nejlepší výsledky házenkáři, 

stolní tenisté, kuželkáři a fotbalisté. Podmínky pro neorganizované a individuální sportování 

nabízí několik dětských hřišť po rekonstrukci. Pravidelně se opakují akce a soutěže, které 

pořádají sportovní oddíly a organizace pod záštitou města. 

Z dalších volnočasových aktivit ve městě fungují spolky jako Místní organizace Moravského 

rybářského svazu, skautské oddíly či SDH. 

Sportoviště a sportovní zázemí ve vlastnictví města: 

1) Sportovní hala (sokolovna) + házenkářské hřiště - budova čp. 900, pozemky parc. č. 

158/1, 158/2, 159,160 

Zázemí pro sportovní aktivity nabízí velká sportovní hala, malý cvičební sál a venkovní 

házenkářské  hřiště. Hala je podle rozvrhu  bezplatně využívána školou pro výuku tělesné 

výchovy a také místními organizovanými spolky a kroužky.  

   

 
2) Areál Městského stadionu Vracov - budova čp. 1620 a pozemky parc. č. 2034/1, 

2034/2, 2034/22, 2032/2, 2034/26, 2034/68 a 2033, k.ú. Vracov 



V areálu městského stadionu je k dispozici hlavní fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, zázemí 

pro sportovce. Sportoviště je využíváno bezplatně pro sportovní účely dle rozpisu tréninků a 

turnajů organizovaných spolků a kroužků a také  lze pronajmout pro komerční účely. 

     

  
Kluziště: 

Novinkou, kterou oceňují lidé všech věkových kategorií, je nové ledové kluziště o rozměru 20 

x 40 m s ochrannými sítěmi a hokejovými brankami, které se nachází v areálu městského 

stadionu. Kluziště je otevřeno pro veřejnost, ale dá se také pronajmout menším skupinkám, 

např. pro hokejový zápas. V létě plocha slouží jako multifunkční hřiště. 

  

 
Tenisové kurty: 

V areálu městského stadionu jsou k dispozici 4 tenisové kurty s antukovým povrchem. 

   

3) Sportovně rekreační areál u Masarykovy základní školy Vracov - pozemek parc. č. 

193/3, k. ú. Vracov 



4) Areál koupaliště - budova čp. 1707, pozemky parc. č. 1354/1, 1354/2, 1354/80, 
1354/29, 1354/33, k. ú. Vracov 

Areál koupaliště je vybaven velkým bazénem 50x20 m, dětským malým bazénem s vodním 

hřibem a skluzavkou. Je zde možno využít hřiště na plážový volejbal, stolní tenis a dětské 

hřiště. V areálu se dále nachází šatny s uzamykatelnými skříňkami, WC, sprchy a bufet s 

občerstvením.  

   

5) Dětské hřiště v ul. Luční - části pozemků parc. č. 2943/15, 2943/16 a 2943/38 k. ú. 
Vracov 

6) Dětské hřiště v ul. Borová - část pozemku parc. č. 4941/2 k. ú.  Vracov 

7) Kuželna - budova bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 4/2, k. ú. Vracov 

Sport patří mezi důležité stránky života obyvatel města Vracov. Zájmem města je zajištění a 

zkvalitnění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel ať již na svém území nebo při 

spolupráci s dalšími sousedními obcemi. Sport je vhodným prostředkem ke zvýšení kvality 

života, plní významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů a pomáhá k integraci a 

soudržnosti obyvatel města. 

 

  



6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stav životního prostředí 

Celková katastrální výměra města činí 4440,43 ha, z toho 63 % tvoří lesní pozemky a 25 % 

orná půda. Vinice v obci zaobírají plochu 122 ha, zahrady 61 ha a sady přibližně 1,5 ha. 

V obci doposud nebyly zahájeny komplexní pozemkové úpravy. 

Tabulka: Druhy pozemků (v ha): 

 

31. 12. 
2017 

31. 12. 
2018 

Celková výměra 4 440,42 4 440,43 

Zemědělská půda 1 293,09 1 293,13 

Orná půda 1 090,02 1 089,89 

Chmelnice - - 

Vinice 122,14 122,14 

Zahrada 61,30 61,48 

Ovocný sad 1,54 1,54 

Trvalý travní porost 18,08 18,08 

Nezemědělská půda 3 147,34 3 147,30 

Lesní pozemek 2 811,10 2 811,10 

Vodní plocha 58,05 57,33 

Zastavěná plocha a nádvoří 84,41 84,42 

Ostatní plocha 193,78 194,45 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Území Vracova je součástí Dolnomoravského úvalu a převládá zde půdní typ černozem 

arenická. Na východním okraji katastru města se nachází oblast vátých písků, které jsou 

národní přírodní památkou. Rozkládají se mezi městy Bzenec, Vracov a Hodonín a výměra 

těchto písků je 94,5 ha. Podle pěstební kvality půdy je tato oblast nejchudší v republice a je 

tedy těžké zde vypěstovat nový les. V katastru města se nachází také přírodní rezervace 

Oskovec I. Ve Vracově se vyskytují i pevná paliva (lignit, rašeliny) a živic (ropa a zemní 

plyn), na několika místech ložiskově využitelná. 

Lesní půda představuje necelých 50 % celkové výměry Vracova. Lesy se nacházejí v jižní 

části katastru a jsou tvořeny převážně jehličnatými porosty, zejména borovicemi. Najdeme 

zde ale také duby, buky nebo jasany. Les, který se nachází na území Vracova a dále 

zasahuje do katastrů okolních obcí je nazýván Doubrava a má rozlohu 12 000 ha (17 km na 

délku a 12 km na šířku) a svým jižním cípem zasahuje až k Hodonínu. V lese vyvěrá pramen 

– Foukalova studánka, ve které je silná minerální voda.  



Ochranu lesa města zajišťují od roku 2012 Veřejně prospěšné služby Vracov spolu s 

pěstební a těžební činností. 

Z klimatického hlediska se nachází Vracov v teplé oblasti T4, která je nejteplejší v ČR. 

Podnebí je výrazně teplé, středně až mírně vlhké. Průměrná roční teplota udávaná stanicí ve 

Bzenci je 9,0 °C a průměrné roční srážky jsou 569 mm/rok. Délka vegetační doby se 

pohybuje okolo 165 dní v roce.  

Hlavním vodním tokem v území je Vracovský potok, který protéká ze západu na východ 

městem. Vracovský potok protéká jezerem Rašelina a posléze se do něj vlévá Hlinický 

potok. Dále teče směrem na Bzenec, kde se vlévá do potoku Syrovinka. Je dlouhý 8,4 km a 

průtok je asi 0,1 m³/s. 

Jezero Rašelina je 17 ha rozměrná vodní plocha s rašelinovým podložím, což je nejlepší 

přírodní filtr. Těžbou, která začala v roce 1962, bylo ložisko zcela vytěženo a zaplaveno 

vodou. Voda v něm je čistá a zdravá. Poblíž rašeliniště jsou dva prameny. Jeden z nich je 

chladný s obyčejnou vodou a nachází se v lese směrem ke Skoronicím. Druhý pramen, leží 

nedaleko jezera v lokalitě Balkán a je termální. Obsahuje jód a jiné minerální prvky, jeho 

teplota dosahuje 62 stupňů. Přírodní jezero je oblíbeným místem rybářů a daří se zde rybám 

všeho druhu, jako jsou kapři či líni, ale největších rozměrů se zde dorůstají sumci. 

Kvalita ovzduší je ve městě poměrně dobrá. Nejbližší firmou znečišťující ovzduší je 

společnost PIKA a.s. ve Bzenci, která se zabývá výrobou sterilované zeleniny. Ve Vracově 

se žádná společnost, která by dle ČHMÚ ovzduší znečišťovala, nenachází. Negativní dopad 

na ovzduší má pouze silniční doprava, jejíž intenzita se neustále zvětšuje a vedle exhalací 

způsobuje doprava také hluk. Největší zatížení okolní zástavby hlukem je ze silniční dopravy 

v okolí silnice I/54. K dalšímu zatížení hlukem dochází u zástavby v okolí železnice. 

Ochrana životního prostředí 

Na katastrálním území města leží přírodní rezervace Oskovec a přírodní park Strážnické 

pomoraví. Mezi Národní přírodní památky spadají Váté písky. 

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) jsou biologickou infrastrukturou zásadního 

významu. Tato účelně navržená soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny by měla 

vytvářet základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické rovnováhy kulturní krajiny, ve 

které plošně zcela převažují labilní ekosystémy. Základními skladebnými prvky ÚSES jsou 

biocentra, biokoridory a interakční prvky. Na území obce je v současné době registrováno 

několik skladebných prvků  územního  systému  ekologické  stability  lokálního  významu viz 

následující tabulka. 

  



Tabulka: Skladební prvky ÚSES: 

Vracov 

LBC 1 Roviny 
Navrhované biocentrum vymezené 
v severozápadním cípu administrativního území 
města Vracov. 

LBC Pechgrunt 

Funkční biocentrum vymezené v severní části 
administrativního území města Vracov. 
Ekosystém křovinatých stepí a stepí obklopený 
agroekosystémy. 

LBC Rybník 

Funkční biocentrum vymezené u západní 
hranice administrativního území města Vracov 
přesahující na k. ú. Vlkoš. Ekosystém vodní 
nádrže a břehových porostů a stepí sousedící na 
jihu s lesními porosty a z ostatních stran 
obklopený agroekosystémy. 

LBC Moraště 

Funkční biocentrum vymezené u jihozápadní 
hranice administrativního území města Vracov. 
Ekosystém lesních porostů přírodě blízké 
druhové skladby. 

LBC Jezero u 
Vracova 

Funkční biocentrum vymezené na 
severozápadním okraji urbanizovaného území 
města Vracov. Ekosystém vodní nádrže a 
břehových porostů sousedící na jihozápadě 
s lesními porosty na jihu a na východě 
s urbanizovaným územím a na severu s 
agroekosystémy. 

LBC Zahrady 
Navrhované biocentrum na východním okraji 
urbanizovaného území města Vracov. 

LBC Luža 

Funkční biocentrum vymezené na jihovýchodním 
okraji urbanizovaného území města Vracov. 
Ekosystém lesních porostů přírodě blízké 
druhové skladby. 

LBC Vrbiny 

Funkční biocentrum vymezené v jihovýchodní 
části administrativního území města Vracov. 
Ekosystém lesních porostů přírodě blízké 
druhové skladby, křovinatých stepí a stepí. 

LBC Přední Díly 
Navrhované biocentrum vymezené u 
severovýchodního okraje urbanizovaného území 
města Vracov. 

LBC Pod Báchory 
Navrhované biocentrum ve východním cípu 
administrativního území města Vracov. 

LBC Křivoláň 
Navrhované biocentrum ve východní části 
administrativního území města Vracov. 

LBC Zadní Díly 
Navrhované biocentrum v severovýchodní části 
administrativního území města Vracov. 

LBC Ve Žlebech 
Navrhované biocentrum u západní hranice 
severovýchodního výběžku administrativního 
území města Vracov přecházející na k. ú. 



Žádovice. 

LBK 1 

Částečně funkční biokoridor vymezený podél 
jihozápadní a západní hranice administrativního 
území města Vracov po LBC Rovné na k. ú. 
Vlkoš. 

LBK 2 

Částečně funkční biokoridor vymezený podél 
severozápadní hranice administrativního území 
města Vracov od LBC Rovné na k. ú. Vlkoš po 
LBC Roviny. 

LBK 3 
Navrhovaný biokoridor vymezený podél části 
severní hranice administrativního území města 
Vracov. 

LBK 4 

Částečně funkční biokoridor vymezený 
v severozápadní části administrativního území 
města Vracov od LBC Jezero u Vracova po LBC 
Pechgrunt. 

LBK 5 

Částečně funkční biokoridor vymezený 
v jihozápadní části administrativního území 
města Vracov od LBC Moraště po LBC Jezero u 
Vracova. 

LBK 6 
Částečně funkční biokoridor vymezený v jižní 
části administrativního území města Vracov od 
LBC Jezero u Vracova po LBC Zahrady. 

LBK 7 
Navrhovaný biokoridor vymezený v jihovýchodní 
části administrativního území města Vracov od 
LBC Zahrady po LBC Újezdy na k. ú. Bzenec. 

LBK 8 
Částečně funkční biokoridor vymezený 
v jihovýchodní části administrativního území 
města Vracov od LBC Luža po LBC Vrbiny. 

LBK 9 
Navrhovaný biokoridor vymezený v jihovýchodní 
části administrativního území města Vracov od 
LBC Vrbiny po LBK 7. 

LBK 10 
Navrhovaný biokoridor vymezený podél části 
východní hranice administrativního území města 
Vracov od LBC Újezdy po LBC Pod Báchory. 

LBK 11 
Navrhovaný biokoridor vymezený ve východní 
části administrativního území města Vracov od 
LBC Pod Báchory po LBC Křivoláň. 

LBK 12 
Navrhovaný biokoridor vymezený ve východní 
části administrativního území města Vracov od 
LBC Přední díly po LBC Křivoláň. 

LBK 13 

Navrhovaný biokoridor vymezený v severní části 
administrativního území města Vracov od LBC 
Přední díly k severní hranici administrativního 
území a k LBC Ve Žlebech na k. ú. Žádovice. 

LBK 14 Navrhovaný biokoridor vymezený v severní části 



administrativního území města Vracov od LBC 
Ve Žlebech na k. ú. Žádovice přes 
severovýchodní cíp administrativního území na 
hranici k. ú. Žeravice. 

LBK 15 
Navrhovaný biokoridor vymezený 
v severovýchodní části administrativního území 
města Vracov od LBC Křivoláň po LBK 13. 

LBK 16 

Navrhovaný biokoridor vymezený 
v severovýchodní části administrativního území 
města Vracov od LBC Zadní Díly po LBC Ve 
Žlebech na k. ú. Žádovice. 

LBK 17 

Částečně funkční biokoridor vymezený 
v severovýchodní části administrativního území 
města Vracov od LBC Křivoláň přes LBC Zadní 
Díly na hranici k. ú. Žeravice. 

LBK 18 
Navrhovaný biokoridor vymezený 
v severovýchodní části administrativního území 
města Vracov od LBK 17 po LBK 19. 

LBK 19 
Navrhovaný biokoridor vymezený podél 
severovýchodní hranice administrativního území 
města Vracov. 

LBK 20 
Navrhovaný biokoridor podél části východní 
hranice administrativního území města Vracov 
od LBC Pod Báchory na hranici k. ú. Bzenec. 

LBK 21 
Navrhovaný biokoridor vymezený v severní části 
administrativního území města Vracov od 
hranice k. ú. Vlkoš po hranici k. ú. Bzenec. 

Zdroj: Strategie MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

 

 

  



7. SPRÁVA MĚSTA 

Obecní úřad města Vracov zajišťuje veřejnou správu na svém území, případně výkon státní  

správy  v  územním  obvodu  a  za  podmínek  stanovených  zákony. Pro výkon státní  

správy  v přenesené  působnosti  je  obec  součástí  správního  obvodu pověřeného 

obecního úřadu Bzenec.  

Tabulka: Základní charakteristika: 

 

31. 12. 
2018 

Typ obce město 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Pověřený obecní úřad Bzenec 

Pracoviště finančního úřadu Kyjov 

Katastrální pracoviště Kyjov 

Matriční úřad Vracov 

Katastrální plocha (ha) 4440,43 

3Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 195 

První písemná zpráva (rok) 1201 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Obecní úřad sídlí na adrese Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov. Řídí se organizačním řádem 

městského úřadu, který upravuje právní postavení orgánů obce, organizace a řízení 

městského úřadu, obsah činnosti městského úřadu a společná ustanovení. Městský úřad 

není právnickou osobou, ale výkonným orgánem zastupitelstva města, rady a starosty 

města.  

Organizační strukturu městského úřadu určuje rada města a tvoří ji starosta - zastupuje 

město navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta 

musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města. 

Kompetence starosty jsou dány zejména § 103 zákona o obcích. Dalším orgánem je 

tajemník,  který je  odpovědný za plnění úkolů MěÚ v samostatné působnosti i přenesené 

působnosti starostovi jeho kompetence definuje § 100 zákona o obcích. Úřad tvoří také 

místostarosta, a zaměstnanci města. 

Úřad má v současnosti zřízen odbor hospodářskoprávní pod něj spadá Matrika a ohlašovna, 

Účtárna, Majetkové oddělení. Odbor investic a odbor výstavby a zemědělství. Obec má 

zřízenu také Městkou policii. Každý občan má právo obracet se na strážníky se žádostí o 



pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout. 

Obecní policie sídlí na adrese Vypálená 622.  

Dalšími organizačními složkami MěÚ Vracov jsou:  

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vracov  

 Městský kulturní klub Vracov 

 Pečovatelská služba Vracov 

Město Vracov zřídilo ve své pravomoci k plnění svých úkolů, zejména k hospodářskému 

využívání svého majetku a k zabezpečení veřejně prospěšných činností několik 

příspěvkových  organizací. Příspěvkové organizace MěÚ Vracov jsou: 

 Mateřská škola Vracov  

 Masarykova základní škola Vracov  

 Veřejně prospěšné služby Vracov  

 Základní umělecká škola Vracov  

Obecní  úřad  sděluje  občanům  informace  prostřednictvím  obecního  rozhlasu,  dále 

mohou  získávat  informace  pomocí  emailů,  z webových  stránek  obce  či  z úřední desky, 

v obci funguje také vlastní Kabelová televize. Na programu Vracovská televize vysíláme 

nepřetržitě textovou smyčku a v 10.00 hod., v 18.30 hod. a ve 22.00 hod. obrazové 

zpravodajství. Každou sobotu a neděli v 11.00 a v 17.00 hodin vysíláme archivní 

zpravodajství z období před deseti lety.  

Územní plán a související či jiné dokumenty z působnosti obce jsou k nahlédnutí v kanceláři 

obecního úřadu. V současné době je připravována aktualizace územního plánu.  

Z pohledu vnějších vztahů je obec členem DSO Severovýchod. Sdružení obcí Severovýchod 

bylo založeno za účelem regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí a 

odpadového hospodářství.  

A také spolku Kyjovské Slovácko v pohybu, který je dobrovolným, nevládním, neziskovým 

sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. 

Sdružení bylo založeno v dubnu roku 2002 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním 

úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjí na Slovácku, ve spádovém obvodu města 

Kyjov - odtud název Kyjovské Slovácko. Pracuje na principu LEADER, což je metoda rozvoje 

regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého 

sektoru. 

 

  

http://www.mestovracov.cz/99-organizacni-slozky-meu-vracov/100-jednotka-sboru-dobrovolnych-hasicu-vracov
http://www.mestovracov.cz/99-organizacni-slozky-meu-vracov/101-mestsky-kulturni-klub-vracov
http://www.mestovracov.cz/99-organizacni-slozky-meu-vracov/234-pecovatelska-sluzba-vracov
http://www.mestovracov.cz/93-prispevkove-organizace-meu-vracov/95-materska-skola-vracov
http://www.mestovracov.cz/93-prispevkove-organizace-meu-vracov/96-masarykova-zakladni-skola-vracov
http://www.mestovracov.cz/93-prispevkove-organizace-meu-vracov/94-verejne-prospesne-sluzby-vracov
http://www.mestovracov.cz/93-prispevkove-organizace-meu-vracov/97-zakladni-umelecka-skola-vracov


Hospodaření a majetek obce  

Obec hospodařila s majetkem ve finanční výši 504 109 tis. Kč (k 31. 12. 2018). Přičemž 

většinu z celkového majetku tvořil majetek dlouhodobé povahy. Celkový objem pohledávek 

obce, byl tvořen ze 100% krátkodobými pohledávkami. Závazky obce byly také pouze 

krátkodobého charakteru výši 3 757 tis. Kč.  

Obec většinu rozpočtových období hospodařila s přebytkovým rozpočtem. Pouze v roce 

2014 došlo ke vzniku finančního schodku. V roce 2017 obec hospodařila s 

konsolidovanými příjmy ve výši 74 448 tis. Kč a výdaji 57 626 tis. Kč. Výsledek hospodaření 

v obce dosáhl hodnoty 16 822 tis. Kč. V roce 2018 obec hospodařila s 

konsolidovanými příjmy ve výši 87 23 tis. Kč a výdaji 82 273 tis. Kč. Výsledek hospodaření 

v obce dosáhl hodnoty 23 681 tis. Kč 

Graf: meziroční vývoj rozpočtu:  

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00285498 

  



A2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Východiska pro návrhovou část strategie města Vracov vycházejí z poznatků charakteristiky 

města a zachycují základní podměty pro návrhovou část. 

Na základě poznatků z charakteristiky města a klíčových podmětů byla formulována SWOT 

analýza, která shrnuje silné stránky rozvoje města a odhaluje slabé stránky a problémy 

města. 

Tabulka  SWOT analýza: 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Blízkost přírody, dobré životní prostředí, 
existence přírodních památek 

 Blízkost spádových center 

 Historie města, existující památky  

 Velké množství aktivních spolků 

 Existence kulturních a společenských akcí 
s tradicí 

 Velké množství malých podnikatelských 
subjektů, živnostníků 

 Dochází k poklesu podílu 
nezaměstnanosti, nezaměstnanost je ve 
srovnání s jinými obcemi v kraji 
podprůměrná 

 Příznivý stav technické infrastruktury obce 

 Existence IDS JMK, železniční dopravy ve 
městě, dobrá dopravní dostupnost 

 Probíhající aktualizace územního plánu 

 Existence vzdělávacích institucí ve městě 

 Dostupnost zdravotních služeb 

 Dostupnost sociální péče 

 Dostatečné sportovní zázemí 

 Existence bezpečnostních složek v obci 
(policie, SDH) 

 Vnější vztahy obce 

 Hospodaření obce 

 Nepravidelný vývoj počtu obyvatel během 
posledních let (převážně migračního 
charakteru) 

 Snižování počtu obyvatel během 
posledních let 

 Existence nevyužívaných objektů pro 
podnikání 

 Velké množství osob vyjíždějících do 
zaměstnání mimo obec 

 Vysoké dopravní zatížení obce, negativní 
dopady na ovzduší, hluk 

 Špatný stav některých místních 
komunikací 

 Existence neuspokojené poptávky po 
stavebních pozemcích 

 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 Pořádání akci pro stmelení občanů  

 Zapojování schopných lidí do činnosti obce 

 Propagace obce v rámci meziobecní 
spolupráce  

 Využití možností vícezdrojového 
financování 

 Využít existující brownfields pro rozvoj 

 Stárnutí obyvatelstva, demografický vývoj 

 Odliv obyvatelstva 

 Problémy velkých zaměstnavatelů v okolí 
a následné propouštění 

 Dopravní nehodovost na hlavním tahu 
v obci 

 Optimalizace sítě sociálních služeb na 



obce 

 Zajištění možnosti nové domovní výstavby 

Kyjovsku 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

 Nezájem občanů o veřejné dění 

 Narušení vztahů existující spolupráce 

 

  



B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města, o tom, jak se bude město měnit a 

zlepšovat, soubor představ a priorit města. Vize města Vracov byla vydefinována na období 

příštích 10 let. Naplnění této vize povede prostřednictvím dosažení všech dlouhodobých cílů 

strategie. 

Vize města Vracov: 

Vracov je upravené město s  veřejnými prostranstvími plnými profesionálně ošetřované 

zeleně. Město žije kulturním a společenským životem, je zde k dispozici několik areálů pro 

pořádání akcí včetně venkovních amfiteátrů, občané mají zájem účastnit se veřejného života. 

O pořádání akcí, ale i o dalších důležitých zprávách informuje město své občany přes několik 

informačních kanálů včetně kabelové televize, rozhlasu či facebooku. Pro mladé rodiny jsou 

zde startovací byty a dostatek pozemků pro novou bytovou výstavbu, pro starší občany 

funguje domov důchodců. Za krásami a službami do města jezdí návštěvníci z blízkého i 

širšího okolí. 

 

 

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření a aktivity formulují způsoby naplnění vize ve střednědobém horizontu. Opatření 

zastřešuje soubory aktivit v určité oblasti se střednědobým charakterem. Jednotlivá opatření 

jsou naplňována prostřednictvím konkrétních aktivit, které označují již určitou akci, činnost.   

Oblasti rozvoje obce: 

1) Infrastruktura a služby 

Cíl: Dobudovat a opravit technickou infrastrukturu města včetně zajištění dobré a bezpečné 

dopravní obslužnosti a prostor pro podnikání a služby. 

 

Opatření: Infrastruktura pro bydlení 

Účelem opatření je vytvářet podmínky pro možnost nové bytové zástavby. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Technická infrastruktura Olšíčka 

Stručný popis projektu: zasíťování lokality 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 



Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 50.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Startovací byty pro mladé 

Stručný popis projektu: malometrážní byty pro mladé, seniory 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2022 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 30.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

 

Opatření: Doprava a cyklodoprava 

Účelem opatření je zajistit dobrou a bezpečnou dopravní obslužnost města a dobudovat síť 

cyklostezek. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Autobusová zastávka na Vacenovice 

Stručný popis projektu: vybudování zastávky ve směru na 
Vacenovice 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 500.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Cyklostezka kolem jezera 

Stručný popis projektu: vybudování cyklostezky 

Důležitost projektu: malá 

Předpokládaný termín realizace: 2022 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 3.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 



Název projektu: Cyklostezka na Vacenovice 

Stručný popis projektu: vybudování cyklostezky 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 3.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

 

Opatření: Infrastruktura pro služby 

Účelem opatření je zajištění prostor pro rozvoj služeb ve městě, budováním nových prostor 

či rekonstrukcí stávajících. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Zasíťování a výstavba obecního domu 

Stručný popis projektu: pořádání plesů, divadelních představení, 
koncertů, v projektu by se mělo myslet na 
šatny u jeviště, táhla a světla na jevišti 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 150.000.000,- 

Zdroje financování: úvěr, rozpočet města 

 

Název projektu: Vybudování tříd v MŠ 

Stručný popis projektu: nové kapacity, ve třídě může být max. 24 
dětí 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 15.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Vybudování nového obchodního domu 

Stručný popis projektu: nový obchodní dům, rozšíření nabídky 

Důležitost projektu: malá 



Předpokládaný termín realizace: 2022 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 10.000.000,- 

Zdroje financování: úvěr, rozpočet města 

 

Název projektu: Vybudování tělocvičny u školy 

Stručný popis projektu: nová budova tělocvičny 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 45.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Vybudování kulturního areálu v 
Barákách 

Stručný popis projektu: nový kulturní areál 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 5.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Aktivizace průmyslové zóny 

Stručný popis projektu: zajištění obsazení firmami 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

2) Vztahy a komunikace 

Cíl: Vytvářet podmínky pro aktivní zapojení obyvatel do dění ve městě, podněcovat jejich 

zájem účastnit se spolkového života. 

 

Opatření: Komunikační kanály 



Účelem opatření je zajišťovat dobrou dostupnost informací pro všechny občany města. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Informace přes kabelovou televizi 

Stručný popis projektu: zvýšit počet odvysílaných důležitých 
informací 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 50.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Název projektu: Zpravodaj 

Stručný popis projektu: zavést vydávání zdarma 

Důležitost projektu: malá 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 50.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Název projektu: Internetové komunikační kanály 

Stručný popis projektu: lepší využití webových stránek města, 
profilu města na facebooku 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 50.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Název projektu: Vracovská televize 

Stručný popis projektu: zlepšit internetové vysílání 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 20.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 



 

 

3) Vzhled města a okolí – péče o zeleň 

Cíl: Vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního životního prostředí a zatraktivnění vzhledu 

města. 

 

Opatření: Úprava veřejných prostranství 

Účelem opatření je péče o veřejná prostranství a jejich údržba. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Úprava okolí nádraží 

Stručný popis projektu:  

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Název projektu: Údržba parku u sokolovny 

Stručný popis projektu:  

Důležitost projektu: malá 

Předpokládaný termín realizace: 2022 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 200.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Úprava náměstí 

Stručný popis projektu: zeleň 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 250.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Úprava Březíčka 



Stručný popis projektu: akce pro děti a mladé lidi, koncerty 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2021 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

Název projektu: Vybudování parku s přírodním 
amfiteátrem 

Stručný popis projektu: na náměstí místo KD 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2023 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 5.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

 

Opatření: Plány a strategie v péči o zeleň a prostranství 

Účelem opatření je vytvoření plánů a koncepcí pro péči o veřejná prostranství a okolí města. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Komplexní pozemkové úpravy 

Stručný popis projektu: zahájení KPÚ 

Důležitost projektu: velká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 20.000.000,- 

Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Plán ozelenění města 

Stručný popis projektu: s následnou výsadbou stromů 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 1.000.000,- 



Zdroje financování: dotace, rozpočet města 

 

Název projektu: Profesionalizace péče o městskou zeleň 

Stručný popis projektu: zajištění kvalitních služeb 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 250.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

 

4) Cestovní ruch 

Cíl: Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu na území města. 

 

Opatření: Koncepce cestovního ruchu 

Účelem opatření je vytvoření koncepce pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

Aktivity:  

Název projektu: Zpracování koncepce cestovního ruchu 

Stručný popis projektu: koncepce rozvoje CR 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 150.000,- 

Zdroje financování: rozpočet města 

 

  



B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje města Vracov je potřeba definovat i samotný 

průběh realizace a podněcovat místní aktéry k realizaci navržených aktivit.  

Naplňování programu rozvoje města bude sledovat starosta města, který bude zároveň 

hlavním iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování 

programu bude v gesci rady města a tajemníka města, především v době před tvorbou 

rozpočtu města.  Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro tvorbu rozpočtového 

výhledu a rozpočtu obce.  

Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude městský rozpočet. U řady 

aktivit se přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, 

fondy EU), případně ze soukromého sektoru.   

Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem 

k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojné s nutnou změnou obsahu 

dokumentu, tak naplnění některých částí či potřeba stanovit cíle nové. Změny budou 

probíhat přímo v dokumentu a s každou jeho revizí budou občané opětovně seznámeni.  

Aktualizace budou také schváleny zastupitelstvem obce. Aktualizace celého dokumentu 

proběhne nejpozději v roce 2024.   

Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce.   

 


