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1 Obecná charakteristika 

1.1 Území 
Obec Ivaň je menší vinařskou obcí ležící na jižní Moravě, v okrese Brno-venkov. Díky rozloze obce 

(1 176 ha) se Ivaň řadí k lehce nadprůměrným obcím (průměrná rozloha obcí ČR je přibližně 802 ha), 

nicméně počtem obyvatel se řadí do 3. nejnižší skupiny obcí s 501 - 1 000 obyvateli (k 31. 12. 2014 zde 

žilo 719 občanů). První písemná zmínka o obci se datuje do roku 1257.  

 

Obr. 1 Obecná poloha obce Ivaň v rámci Jihomoravského kraje a SO ORP Pohořelice v roce 2015. 
Zdroj: ArcČR 500. 

Z hlediska administrativního členění České republiky je obec Ivaň základním stupněm územně 

samosprávného celku. Ivaň náleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) 

Pohořelice, od kterých je Ivaň vzdálena přibližně 10 km. Obec je součástí Jihomoravského kraje, od 

krajského města Brna je obec vzdálena přibližně 37 km.  

Obec je ve svém širším okolí součástí Mikroregionu Čistá Jihlava1. Jedná se o dobrovolný svazek obcí 

(DSO), který byl založen za účelem koordinace záměrů a spolupráce v oblasti hospodářského, 

sociálního, kulturního a sportovního rozvoje obcí mikroregionu. Hlavním cílem je růst trvalé prosperity 

mikroregionu jako celku. Dobrovolný svazek obcí Čistá Jihlava (DSO Čistá Jihlava) vznikl v říjnu 

roku 1999, součástí je celkem 11 obcí (Pohořelice, Přibice, Ivaň, Pasohlávky, Vlasatice, Branišovice, 

Cvrčovice, Odrovice, Malešovice, Loděnice a Šumice). Zároveň je Ivaň, respektive DSO Čistá Jihlava 
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od roku 2013 partnerem Místní akční skupiny Podbrněnsko (dále jen MAS Podbrněnsko1). Jedná se o 

dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů a právnických osob, jejichž činnosti jsou postaveny 

na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce. Hlavním cílem sdružení je podpora členů 

a ostatních subjektů v území Podbrněnska, které povedou k trvale udržitelnému a všestrannému 

rozvoji území. Díky trase cyklostezky spojující Brno a Vídeň je obec Ivaň součástí DSO cyklistická stezka 

Brno – Vídeň, které o tuto cyklotrasu pečuje. DSO vzniklo v roce 2005 (nicméně navazuje na 

přecházející Sdružení Cyklistická stezka Brno – Vídeň) a hlavní myšlenkou je přispět ke změně 

ekonomického potenciálu venkova postiženého restrukturalizací zemědělství a podpora rozvoje 

cestovního jako nástroj obnovy ekonomiky regionu, konkrétně ve spojitosti s touto trasou. Obec Ivaň 

je taktéž součástí DSO Čistší střední Podyjí, jehož hlavními předměty činnosti jsou ochrana životního 

prostřední, společný postup při dosahování ekologické stability a jeho trvalé obyvatelnosti, propagace, 

zkvalitňování nakládání s odpady a podpora využívání obnovitelných zdrojů energie. Sdružení čítá 

celkem 17 členů.  

 1.2 Historie 
Obec Ivaň patří ke starému sídelnímu území s prokázaným slovanským osídlením od časně slovanské 

doby. Zřejmě poloha (obec se nachází na říční terase mezi 2 řekami) zapříčinila absenci dokladů staršího 

pravěkého osídlení, i když v širším okolí jsou doloženy dokonce nálezy paleolitické. V souvislosti s první 

písemnou zmínkou o obci bylo v dřívější literatuře uváděno falzum z roku 1073 (kníže Vratislav daroval 

část výnosu zdejšího hradu opatovickému klášteru u Pardubic). Ani opakovanými terénními výzkumy 

se však existence hradu dosud nepotvrdila, a tak je třeba mít za první písemnou zmínku o obci až 

darování desátků z Ivaně kostelu sv. Jana Křtitele v Přibicích v roce l257.  

Za třicetileté války byla obec silně poničena, neboť z původních 57 sedláků jich válku přežilo jen 24. 

Ještě v roce 1716 nedosáhla Ivaň předválečného počtu obyvatel, bylo jich zde napočítáno jen 44. V 

roce 1786 byla v obci zřízena lokální kuracie a v roce 1788 byla postavena farní budova. Fara však byla 

v Ivani zřízena až v roce 1869.  

Německý název Eibis se v písemných pramenech objevuje poměrně pozdě, poprvé je doložen 

k roku 1673. Když dal král Rudolf v roce 1581 Fridrichovi ze Žerotína také ivaňské poddané, byla ves 

připojena k židlochovickému panství, u něhož setrvala až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. 

Poté se stala součástí soudního okresu židlochovického. Obec Ivaň byla během druhé světové války 

součástí Protektorátu Čechy a Morava, nicméně se nacházela přímo na hranici státu. Po osvobození 

Ivaně 17. dubna 1945 byla obec připojena k obnovenému politickému a soudnímu okresu Hustopeče 

a v letech 1950-1960 okresu Židlochovice. Od roku 1960 byla součástí okresu Břeclav, od roku 2007 je 

obec součástí okresu Brno-venkov. 

  

                                                           
1 Území místní akční skupiny netvoří stupeň v územním členění České republiky (není administrativním územím). 
Jedná se o dobrovolné sdružení, jehož je ale obec Ivaň součástí. Z tohoto důvodu je v práci území MAS metodicky 
nesprávně řazeno jako hierarchicky vyšší územní celek členění České republiky. Nicméně jeho zařazení má své 
opodstatnění, díky němu je srovnání obce Ivaň objektivnější a poskytuje lepší vypovídací hodnotu (umožňuje 
ucelenější pohled na danou problematiku). Ze stejného důvodu, jako MAS Podbrněnsko, je zařazeno i území 
Mikroregionu Čistá Jihlava. 
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2 Demografická charakteristika 

2.1 Počet obyvatel 
Dle údajů Českého statistického úřadu bylo k 31. 12. 2014 na území obce Ivaň evidováno celkem 

719 obyvatel. Na Obr. 2 je zachycen historický vývoj obyvatel obce od druhé poloviny 19. století. 

Vývojový trend je založen na datech z pravidelného sběru unifikovaných dat, na základě tzv. censů 

(Sčítání lidu, domů a bytů). Data jsou sbírána v pravidelných 10letých intervalech. Pro úplnost je nutné 

podotknout, že konzistence dat je narušena v období 40. let 20. století, kdy kvůli válečnému stavu 

neproběhl plánovaný census.  

Na počátku sledovaného období, v roce 1869, žilo na současném území obce celkem 687 obyvatel. 

Následný vývoj poukazuje na značnou rozkolísanost ukazatele. Do roku 1880 je zřejmý pokles počtu 

obyvatel, v průběhu 10 let se jedná o pokles v řádu desítek občanů (přibližně 40 obyvatel). Od roku 

1880 je patrné zvýšení atraktivity obce, díky čemuž dochází k nárůstu počtu obyvatel, který vrcholí 

v roce 1900 na hodnotě 797 občanů. Nevyrovnaný vývoj počtu obyvatel je charakteristický pro celé 

sledované období, změny mezi jednotlivými sčítáními sahají až k 16 %. Na konci sledovaného období, 

v roce 2011, žilo na území Ivaně celkem 710 obyvatel. 

Na nestabilitě vybraného ukazatele se nejvíce podepisují především dobové společenské a historické 

události. Například velmi výrazný propad počtu obyvatel mezi roky 1930 a 1950 je jednoznačně 

způsoben 2. světovou válkou, respektive následného bezprostředního. Naopak vývoj posledních let 

odpovídá společenským změnám po roce 1989 (například atraktivita velkých měst, procesy 

suburbanizace, automobilizace apod.).  

 

Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel obce Ivaň mezi roky 1869 a 2011.  
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých letech, czso.cz. 

Na níže přiloženém grafu je zachycen vývoj počtu obyvatel obce Ivaň od roku 2000. Počátek 21. století 

je charakterizován nerovnoměrným vývojem, mezi jednotlivými roky jsou patrné výrazné změny. 

Nicméně tyto změny nedosahují výrazně vysokých hodnot. Tato rozkolísanost ukazatele pokračuje až 

do roku 2007, od roku 2008 je patrný stabilní růst (případně stagnace) počtu obyvatel až do 

současnosti. Tento růst vykazuje spíše nižší hodnoty (i vůči ostatním sledovaným územním celkům). 

S velkou pravděpodobností je stabilní růst způsoben pozitivními dopady suburbanizace, respektive 

atraktivitou obce jako takové. Při srovnání s širším okolím je patrné, že dochází k postupnému nárůstu 

v celém regionu (území MAS Podbrněnsko, SO ORP Pohořelice i okres Brno-venkov). Jedná se o jeden 

z pozitivních důsledků suburbanizačních procesů Brna, pro něž je tento region atraktivní lokalitou i díky 

dobré dopravní dostupnosti. Rostoucí tendence jsou patrné i na území Jihomoravského kraje a České 

republiky. 
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Obr. 3 Vývoj počtu obyvatel obce Ivaň a vyšších územních celků mezi roky 2000 a 2014. 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých letech, czso.cz. 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel obce Ivaně je složen ze dvou částí, z přirozeného přírůstku 

(sestávajícího z počtu narozených i zemřelých občanů) a z migračního přírůstku (vystěhovalí a 

přistěhovaní obyvatelé). Při pohledu na Obr. 4 je patrné, že celkový přírůstek je ve větší míře 

modulován především migračními procesy v obci. Jedním z důvodů je například nízká míra porodnosti, 

která je patrná v několika posledních letech napříč hierarchickými úrovněmi České republiky. Výrazný 

vliv na celkový přírůstek má přirozený například v roce 2003 či v roce 2008, v obou sledovaných letech 

migrace pouze posiluje vliv přirozeného přírůstku na celkový. Vývoj celkového přírůstku v obci Ivaň je 

od počátku sledovaného období značně nevyrovnaný, mezi roky 2000 a 2002 je možné pozorovat 

výrazný nárůst přírůstku (hodnota celkového přírůstku je 19), do roku 2003 je patrný skokový propad 

celkového přírůstku (na hodnotu -10) a následující rok je opět patrný výrazný nárůst ukazatele (celkový 

přírůstek se pohyboval okolo hodnoty 8). Tato rozkolísanost je patrná až do současnosti. Jedním 

z důvodů nerovnoměrného vývoje je do jisté míry i velikost sledovaného území. Ivaň je relativně malou 

obcí s nízkým počtem obyvatel, díky čemuž se i relativně nevýznamné změny výrazně projeví. 

Ochota migrace je v České republice obecně nízká a lidé raději preferují pravidelné dojíždění 

(průměrně 30 minut, maximálně 75 minut pro každodenní dojíždění – SLDB 2011). Při pohledu pouze 

na hodnoty znázorňující migraci obyvatel Ivaně jsou patrné dva výrazné poklesy, které způsobily 

významný odliv obyvatel. Prvním z nich je na počátku sledovaného období, tedy rok 2000, nicméně 

výraznější je odliv obyvatel mezi roky 2006 a 2007. Na druhé migrační vlně se do určité míry bude 

podílet atraktivita blízkých měst, například blízké Pohořelice či vzdálenější Brno. Tedy města poskytující 

dostatečně velkou nabídku v oblasti pracovního trhu. Naopak kladné přírůstky počtu obyvatel, které 

se výrazně podepsaly na přílivu nového obyvatelstva do obce, jsou pozorovány v letech 2002 a 2012. 

Do jisté míry budou způsobeny kladnými projevy suburbanizace (přesun obyvatelstva z center měst na 

okraje a do širšího okolí města), kdy je obec Ivaň se svou polohou i dopravní dostupností atraktivní 

lokalitou.  

Je nutné ovšem brát v úvahu taktéž obyvatele, kteří zde fakticky bydlí, nicméně trvalé bydliště mají 

hlášené v jiných obcích. V Ivani se jedná o relativně velký počet obyvatel, kteří takto v obci žijí, zároveň 

Ivaň není jedinou obcí na jižní Moravě, kde je podobná situace. I z tohoto pohledu je pak možné 

vysvětlovat jednotlivé propady či nárůsty počtu obyvatel, které ve svém důsledku nemusí vždy nutně 

souviset s událostmi společenskými či ekonomickými.  
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Obr. 4 Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel obce Ivaň mezi roky 2000 a 2014. 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých letech, czso.cz. 

2.2 Porodnost a plodnost 
Vývoj počtu narozených dětí v obci Ivaň od roku 1990 do roku 2014 je zachycen na Obr. 5. Na počátku 

sledovaného období, v roce 1990, se narodilo celkem 9 dětí. V průběhu celého sledovaného období je 

patrná výrazná rozkolísanost ukazatele, v extrémních případech dochází k meziročním změnám 

dosahujících 75 %. Například v roce 2008 se v obci narodilo celkem 12 dětí, následující rok pouze 3 děti. 

Celé sledované období poukazuje na výraznou náchylnost malých obcí na vlivy s negativními, ale i 

pozitivními dopady na porodnost místních obyvatel. Existuje velké množství faktorů, nicméně v obci 

Ivaň se nejvíce projevují: 

 Tzv. druhý demografický přechod, tedy celospolečenské demografické změny související 

s reprodukčním chováním obyvatel, především ve smyslu poklesu plodnosti (nižší počet 

narozených dětí jedné ženě), odklad mateřství do vyššího věku, případně i nové formy soužití 

a partnerského života (například tzv. singles apod.). 

 Vliv prorodinných opatření i podpory rodin ze strany nižších územních celků, které do určité 

míry ovlivňují reprodukční chování obyvatel. Vhodně nastavená opatření mohou mít pozitivní 

dopad na porodnost a plodnost místních obyvatel (např. podpora mladých rodin s dětmi 

apod.).  

 Migrační chování obyvatel. Negativní dopady jsou spatřovány především u mladších věkových 

kategorií, které mají tendence odcházet do větší měst (za prací i studiem) a relativně často zde 

zakládají své rodiny. Pozitivní dopady migrace jsou naopak patrné u menších obcí atraktivních 

pro mladé rodiny s dětmi, často v zázemí nadregionálního centra dojížďky (jedná se o vliv tzv. 

suburbanizace).  

Celkový vývoj ukazatele počtu narozených dětí je možné hodnotit jako negativní, při proložení počtu 

narozených dětí křivkou je patrná klesající tendence v průběhu celého sledovaného období. Skoková 

zvýšení počtu narozených dětí v jednotlivých letech jsou totiž vždy vystřídána dalším propadem 

vybraného ukazatele.  
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Obr. 5 Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti v obci Ivaň mezi roky 1991 a 2014.  
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Obr. 5 zaznamenává i další ukazatel, který je spojen s porodností obyvatel obce. Jedná se o hrubou 

míru porodnosti, která udává, kolik se v daném roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel 

daného území. Křivka hrubé míry porodnosti téměř kopíruje trendy v počtu narozených dětí, tedy je 

patrná výrazná nerovnoměrnost ve vývoji tohoto ukazatele v průběhu celého sledovaného období.  

Na počátku sledovaného období se hrubá míra porodnosti pohybovala na hodnotě 12,3 ‰, v roce 2014 

dosáhla hodnoty 5,6 ‰.  

2.3 Pohlaví a věk 
Struktura obyvatel obce Ivaň podle pohlaví a věku částečně odpovídá obecné struktuře populace 

České republiky. Ta se vyznačuje převažujícím počtem chlapců ve věkové skupině 0-14 let nad dívkami. 

Tento fakt souvisí s podílem narozených chlapců, respektive dívek, v České republice, kdy na 1 000 

narozených dětí kolísá počet chlapců přibližně okolo konstanty 515, kdežto počet dívek okolo hodnoty 

485. Následně v produktivním věku je patrné snižování rozdílu a s postupně vyššími věkovými 

kategoriemi je patrná mírná převaha žen. Tuto strukturu dokládá pouze větší podíl žen starších 

věkových kategorií v obci Ivaň (65 a více let). Ostatní skupiny občanů vykazují opačné hodnoty, tedy 

u obyvatel do 14 let mírně převažují děvčata a u skupiny obyvatel ve věku 15 – 64 let převažují muži. 

Tato nerovnováha a odlišnost od obecného vývojového trendu České republiky bude s velkou 

pravděpodobností souviset s migračními procesy v obci, díky kterým dochází k výrazné obměně 

obyvatel.  

 

Obr. 6 Věková struktura obyvatel obce Ivaň podle pohlaví v roce 2014 (31. 12.). 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 
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Věková struktura obyvatel obce Ivaň se již v současnosti nachází v relativně nepříznivém stavu, 

poproduktivní skupina obyvatel vykazuje vyšší podíl zastoupení než předproduktivní skupina občanů. 

V roce 2014 byl počet obyvatel ve věku 0-14 let 14,3 %, kdežto obyvatel starších 65 let a více 18,6 %. 

Zároveň podíl obyvatel produktivní skupiny dosahuje pouze 67 %. V Ivani tedy dochází ke stárnutí 

obyvatel. Při srovnání s hierarchicky vyššími územními celky je negativní stav věkové struktury obce 

patrný. Například SO ORP Pohořelice dosahuje přibližně srovnatelného podílu obyvatel ve věku 15 - 64 

let, na území MAS Podbrněnsko je podíl předproduktivní skupiny obyvatel dokonce vyšší, než 

poproduktivní (přibližně o 1 p. b.). Svými hodnotami se Ivaň nejvíce přibližují krajským a republikovým 

průměrům. Nejen proto lze v nejbližších letech očekávat postupné zhoršení věkové struktury obyvatel 

obce, pokud nebudou vhodně nastavena například migrační opatření.  

Tab. 1 Věková struktura obyvatel obce Ivaň a vyšších územních celků v roce 2014 (31. 12.). 

území 
0-14 15-64 65+ 

celkem 
abs. rel. (%) abs. rel. (%) abs. rel. (%) 

Ivaň 103 14,3 482 67,0 134 18,6 719 

Mikroregion Čistá Jihlava 1 658 15,3 7 488 68,9 1 717 15,8 10 863 

SO ORP Pohořelice 2 125 15,5 9 413 68,6 2 184 15,9 13 722 

MAS Podbrněnsko 6 857 16,8 27 459 67,3 6 484 15,9 40 800 

okres Brno-venkov 35 749 16,8 140 919 66,1 36 481 17,1 213 149 

Jihomoravský kraj 175 874 15,0 783 751 66,8 213 228 18,2 1 172 853 

Česká republika 1 601 045 15,2 7 056 824 67,0 1 880 406 17,8 10 538 275 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Obr. 7 zachycuje vývoj zastoupení věkových skupin obyvatel od roku 1991 na základě dostupných 

informací ze Sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991, 2001, 2011. Navíc je tento graf doplněn o aktuální 

dostupnou hodnotu z roku 2014. Vývoj věkové struktury odpovídá obecnému vývojovému trendu 

patrnému na všech hierarchických úrovních v České republice. Ten vede ke zhoršení věkové struktury 

obyvatel daného území, především ve smyslu většího zatížení závislé složky obyvatel (předproduktivní 

a poproduktivní skupiny). Od roku 1991 je patrné snížení podílu obyvatel ve věku 0-14 let, zároveň 

dochází k výraznému zvýšení počtu obyvatel starších 65 let (postupné stárnutí populace České 

republiky zesilované přechodem silných ročníků do důchodového věku). Tyto projevy oslabují pozici 

produktivní skupiny obyvatel, jejíž podíl v obecném vývojovém trendu zaznamenává klesající tendenci. 

Počet nejmladší věkové kategorie se snížil z původní hodnoty 21 % v roce 1991 na 14 % v roce 2014. 

Naopak výrazného nárůstu dosáhla skupina nejstarších obyvatel, z původních 77 (11 %) se jejich počet 

zvýšil na 134 (19 %).  

Při pohledu na graf je patrná drobná odchylka od obecného vývojového trendu, kdy mezi roky 2011 a 

2014 je zřejmý nárůst podílu nejmladší věkové kategorie. Je nutné ovšem podotknout 2 fakty, které 

mohou výrazně zkreslovat na první pohled pozitivní vývoj. Tato data je důležité brát s jistou mírou 

rezervy, jelikož dochází k porovnání odlišných časových intervalů, kdy mezi roky 1991 a 2011 jsou data 

porovnávána v rozmezí 10 let, mezi roky 2011 a 2014 se jedná pouze o 3 roky.2 Když pomineme 

nesourodost časových intervalů, důležité je taktéž poznamenat, že došlo k navýšení podílu 

předproduktivní skupiny obyvatel na úkor produktivní. Jinými slovy se zvýšil podíl nejmladší věkové 

kategorie, nicméně došlo ke snížení podílu obyvatel ve věku 15 – 64 let (poproduktivní skupina 

obyvatel nepatrně svůj podíl zvýšila). Pokud by se mělo jednat o pozitivní vývoj, důležitou součástí 

navýšení počtu obyvatel ve věku 0 – 14 let by mělo být i snížení nejstarší věkové skupiny.  

                                                           
2 Nejedná se o metodickou chybu, rok 2014 byl doplněn pro dokreslení současné situace v obci Ivaň, nicméně 
odlišnosti časových intervalů jsou si autoři plně vědomi.  
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Obr. 7 Vývoj počtu obyvatel v hlavních věkových skupinách obce Ivaň v letech 1991, 2001, 2011 a 2014.  
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých letech, czso.cz. 

Při porovnání specifických ukazatelů obce Ivaň s hierarchicky vyššími územními celky je možné si 

povšimnout méně příznivých výsledků obce. Průměrný věk obyvatel v obci Ivaň se v roce 2014 

pohyboval na hodnotě 42,9, což je absolutně nejvyšší hodnota mezi všemi porovnávanými územími. 

Nejvíce se Ivaň přibližuje Jihomoravskému kraji, nicméně i zde je patrný rozdíl (přibližně 1 rok). 

Nejlepšího výsledku je dosahováno na území MAS Podbrněnsko.  

Dalším specifickým ukazatelem je tzv. index stáří, který udává, kolik obyvatel ze starších věkových 

kategorií (65 a víc let) připadá na 100 dětí. Je-li výsledná hodnota indexu stáří vyšší jak 100, 

poproduktivní skupina obyvatel převyšuje předproduktivní, naopak je-li výsledná hodnota nižší jak 100, 

převažují obyvatelé ve věku 0-14 nad obyvateli staršími 65 let. V roce 2014 se hodnota indexu stáří 

v obci Ivaň pohybovala na 130,1, což naznačuje nepříznivou věkovou strukturu popisovanou výše. 

Při srovnání s ostatními uvedenými celky je zřejmé, že Ivaň dosáhla nejvyšší hodnoty. Nejvíce se 

přibližuje krajskému (121,2) a celorepublikovému průměru (117,4). Jediný územním celkem 

s hodnotou indexu stáří menší než 100 je MAS Podbrněnsko, jehož hodnota se v roce 2014 pohybovala 

na 94,6.  

Tab. 2 Průměrný věk, index stáří a index ekonomického zatížení v obci Ivaň v roce 2014, včetně porovnání s 
hierarchicky vyššími územními celky. 

území průměrný věk index stáří index ekonomického zatížení 

Ivaň 42,9 130,1 49,2 

Mikroregion Čistá Jihlava 41,8 103,6 45,1 

SO ORP Pohořelice 40,3 102,8 45,8 

MAS Podbrněnsko 40,1 94,6 48,6 

okres Brno-venkov 40,7 102,0 51,3 

Jihomoravský kraj 41,9 121,2 49,6 

Česká republika 41,7 117,4 49,3 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů v jednotlivých letech, czso.cz. 
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Index ekonomického zatížení udává počet obyvatel závislé složky (0-14 a 65 a více let) na 100 obyvatel 

produktivní části populace obce. Jak je z Tab. 2 patrné, obec Ivaň dosahuje v roce 2014 srovnatelné 

hodnoty (49,2) s Jihomoravským krajem (49,6) a Českou republikou (49,3). Tento ukazatel je ovšem 

nutné brát s jistou rezervou. Skutečná míra zatížení produktivní skupiny obyvatel je vyšší, a to 

v důsledku nezaměstnanosti, respektive ekonomické neaktivitě určitého podílu produktivních občanů. 

Tvar věkové pyramidy určitého území relativně dobře vystihuje demografickou a socioekonomickou 

situaci dané populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě vhodně vystihují například horší ekonomickou a 

politickou situaci v daných letech, jež měla negativní dopad na strukturu obyvatel (právě velice často 

ve formě snížené reprodukce daného území). Naopak výrazně vyšší počty obyvatel v jednotlivých 

letech naznačují zlepšení nejen ekonomických podmínek (často mohou být spojeny i s vhodně 

nastavenou prorodinnou politikou), které se projevují ve formě zvýšené reprodukce.  

Při porovnání věkové pyramidy Ivaně a SO ORP Pohořelice, respektive Jihomoravského kraje (Obr. 8 a 

Obr. 9), jsou v určité míře patrné společné socioekonomické vlivy, které se podepsaly na struktuře 

obyvatel. Například pokles počtu nově narozených obyvatel na počátku 30. let 20. století je spojen 

s hospodářskou krizí, jež se projevuje výrazným zúžením vrcholu věkové pyramidy (v nejvyšší míře je 

samozřejmě zúžení spojeno s postupným vymíráním této kohorty v důsledku vysokého věku i nízkým 

stavem obyvatel). Naopak výrazný nárůst počtu obyvatel, společný pro všechna tři sledovaná území, je 

zaznamenán v 70. letech 20. století, na tzv. generaci Husákových dětí. I když věková pyramida obce 

Ivaň vykazuje nižší nárůst podílu obyvatel současných třicátníků a čtyřicátníků, než pyramida 

Jihomoravského kraje.  

Jistá míra odlišnosti všech třech území je patrná ve 40. letech 20. století. SO ORP Pohořelice a 

Jihomoravský kraj zaznamenávají v těchto letech nárůst počtu obyvatel, nicméně u obce Ivaň je patrný 

pokles počtu obyvatel. Tento rozdílný stav je dán především polohou obce, Ivaň sice přímo nebyla 

součástí Sudet, nicméně ležela hned u hranic Protektorátu Čechy a Morava. 

Tvar základny věkových pyramid SO ORP Pohořelice a Jihomoravského kraje vykazuje relativní růst a 

naznačuje pozitivní vývoj v nejbližších letech. Ten bude částečně posilován doznívajícím babyboomem 

silných ročníků 70. let (tzv. Husákovy děti), díky čemuž bude pravděpodobně docházet k rozšiřování 

základny věkových pyramid. Nicméně základna věkové pyramidy obce Ivaň odkazuje na zhoršující se 

věkovou strukturu v obci i klesající porodnost a plodnost. Pokud nebudou nastavená vhodná opatření 

v obci, je velice pravděpodobné, že bude nadále docházet ke stárnutí obyvatel obce.   
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Obr. 8 Věková pyramida obce Ivaň a SO ORP Pohořelice k 31. 12. 2014.  
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz.  

 

Obr. 9 Věková pyramida obce Ivaň a Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014.  
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 
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2.4 Vzdělanostní, národnostní a náboženská struktura 
Na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 2011 byla vzdělanostní struktura 

obyvatel obce zjišťována u celkem 614 občanů, kteří byli starší 15 let (jedná se vzorek přibližně 86 % 

obyvatel). Výsledky jsou zobrazeny v Obr. 10 a následně srovnány s hierarchicky vyššími územními 

celky v Tab. 3. Podíl obyvatel se středoškolským vzdělání bez maturity (včetně vyučených) dosahuje 

nejvyšší hodnoty (44 %). Relativně shodného výsledku dosahují podíly obyvatel se základním vzděláním 

(včetně neukončeného vzdělání) a s úplným středním vzděláním s maturitou. Přibližně 3 % obyvatel 

neuvedla požadovanou odpověď.  

 

Obr. 10 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Ivaň v roce 2011.  
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Na vývoji vzdělanostní struktury obyvatel Ivaně jsou patrné změny, které sledují obecné vývojové 

trendy napříč všemi stupni hierarchického členění území České republiky. Ve velké míře dochází 

k poklesu počtu obyvatel pouze se základním vzděláním (pokles o 22 p. b.). Naopak vzdělanostní 

skupiny obyvatel vyššího než základního vzdělání v průběhu 20 let zaznamenaly výrazné navýšení 

podílu. Například podíl obyvatel s úplným středoškolským vzděláním s maturitou se zvýšil o 9 p. b., 

podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním téměř trojnásobně. Je ovšem nutné brát výsledky 

především z posledního Sčítání lidu, domů a bytů s jistou mírou rezervy, jelikož u téměř 3 % populace 

obce nedošlo ke zjištění požadované informace. 

 

Obr. 11  Vzdělanostní struktura obyvatel obce Ivaň v roce 1991, 2001 a 2011.  
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Srovnáme-li vzdělanostní strukturu obce Ivaň s hierarchicky vyššími územními celky, jsou patrné 

nadprůměrné podíly s nižšími stupni vzdělání. Například podíl obyvatel se základním vzděláním se 

v obci Ivaň pohybuje na hodnotě 22,3 %, což je více než okresní (18,5 %), krajský (18,7 %) či 
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celorepublikový průměr (19,1 %). Podobná situace panuje i u obyvatel se středoškolským vzděláním 

bez maturity. Naopak nižších podílů je dosahováno v případě úplného středoškolského vzdělání 

s maturitou a vysokoškolského vzdělání. Celorepublikový průměr u vysokoškolsky vzdělaných se 

pohybuje okolo hodnoty 13,2 %, okresní (Brno-venkov) okolo hodnoty 13,0 %, nicméně obec Ivaň 

dosahuje pouze 6,8% podílu vysokoškoláků. Na první pohled by se mohlo zdát, že vzdělanostní 

struktura obyvatel obce není ve srovnání s ostatními celky pozitivní. Nicméně je nutné konstatovat, že 

ve srovnání s okolními obcemi je možné zařadit vzdělání obyvatel mezi silné stránky Ivaně. Obec 

dosahuje relativně nízkého podílu obyvatel se základním vzděláním, zároveň podíl obyvatel se 

středoškolským vzděláním včetně maturity je významně vyšší než v okolních obcích.  

Tab. 3 Vzdělanostní struktura obce Ivaň v roce 2011, včetně srovnání s hierarchicky vyššími územními celky.  

území 
základní 

vzdělání (%) 

středoškolské 
vzdělání bez 
maturity (%) 

středoškolské vzdělání 
s maturitou (%) 

vysokoškolské 
vzdělání (%) 

celkem 

Ivaň 22,3 43,8 23,5 6,8 614 

MAS Podbrněnsko 21,8 41,2 27,7 9,3 33 473 

okres Brno-venkov 18,5 36,8 31,6 13,0 174 158 

Jihomoravský kraj 18,7 33,7 32,2 15,3 1 000 714 

Česká republika 19,1 34,8 32,9 13,2 8 947 632 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

V obci Ivaň bylo k poslednímu Sčítání lidu, domů a bytů evidováno celkem 44,8 % věřících obyvatel 

hlásících se k církvi či náboženské společnosti (318 občanů). Z toho více než 80 % obyvatel Ivaně se 

hlásí k Církvi římskokatolické a pouze 0,6 % k Církvi československé husitské. Přibližně 12 % obyvatel 

obce je věřících, nicméně se aktivně nehlásí k žádné církvi a náboženské společnosti. Celkem 309 

občanů nevyznává žádnou náboženskou víru, jedná se o 43,5% podíl ateistů na celkovém počtu 

obyvatel Ivaně.  

Pokud srovnáme obec Ivaň s hierarchicky vyššími územními celky, zjistíme, že obec vykazuje vyšší podíl 

věřících obyvatel (hlásících se k církvi či náboženské společnosti). Ve srovnání s krajem i okresem je 

podíl vyšší přibližně o 9 p. b. Zároveň obec vykazuje podíl vyšší přibližně o 20 p. b než je celorepublikový 

průměr, který je výrazně snižován Čechami.  

Tab. 4 Struktura obyvatel obce Ivaň dle náboženského vyznání v roce 2011.3 

území 
věřící - hlásící se k 
církvi, nábož. spol. 

z toho: věřící - nehlásící se 
k církvi, nábož. 

spol. 

bez nábož. 
víry 

Církev 
římskokatolická 

Církev československá 
husitská 

Ivaň 44,8 90,3 0,6 11,7 43,5 

MAS 
Podbrněnsko 

36,0 82,1 0,8 14,8 49,2 

okres Brno-
venkov 

36,0 84,8 1,3 13,5 50,5 

Jihomoravský 
kraj 

35,9 82,6 1,6 13,9 50,1 

Česká republika 25,3 74,0 2,7 12,2 62,4 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Mezi roky 1991 a 2011 jsou patrné nejvýraznější změny u obyvatel věřících, jejich podíl klesl 

z původních 78 % na pouhých 31 % (7 % obyvatel hlásících se k církvi či náboženské společnosti). 

                                                           
3 V Tab. 4 a na Obr. 12 je možné pozorovat odlišné podíly jednotlivých skupin věřících obyvatel. Nejedná se ovšem 
o chybu, nicméně o záměrné odlišení významu poskytované informace. Na Obr. 12 jsou uvedeni i obyvatelé 
Ivaně, kteří na tuto otázku neodpověděli, kdežto v Tab. 4 tito občané schází. Hlavním důvodem odlišení je 
především možnost porovnat ochotu obyvatel Ivaně uvést odpověď týkající se jejich náboženského vyznání 
v průběhu času, kdežto z hlediska územního srovnání se jedná o relativně nepodstatnou informaci.  
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Výraznou proměnou prošel i podíl obyvatel bez náboženského vyznání, mezi roky 1991 a 2001 vzrostl 

počet obyvatel téměř trojnásobně, následně mezi roky 2001 a 2011 je zaznamenám pokles počtu 

ateistických občanů (2001 32 % obyvatel, v roce 2011 pouze 24 % obyvatel). Uvedené hodnoty je 

ovšem nutné brát s jistou rezervou, jelikož 45 % obyvatel v roce 2011 neuvedlo žádnou odpověď 

(celkem 317 obyvatel ze 710 žijících v roce 2011 na území obce Ivaň).  

 

Obr. 12 Struktura obyvatel obce Ivaň dle náboženského vyznání v roce 1991, 2001 a 2011.3 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

*Chybějící údaje o kategorii věřící, nehlásící se k církvi/náboženské společnosti v letech 1991 a 2001 jsou 

způsobeny zavedením této kategorie odpovědi až při SLDB 2011. 

Na základě výsledků ze SLDB 2011 se celkem 53 % obyvatel obce hlásí k české národnosti, což pro obec 

ležící na Moravě je velice zajímavý výsledek. Při srovnání výsledků z roku 2001 a 2011 je patrný úbytek 

obyvatel v celkové výši 13 p. b. Přibližně 20 % občanů Ivaně se hlásí k národnosti moravské, mezi 

sledovanými roky je zaznamenán nárůst přibližně o 10 p. b. Statisticky významně zastoupenou 

národností je slovenská, která dosahuje vyššího podílu jak 1 % obyvatel obce Ivaň. Mezi výše 

zmiňovanými roky zaznamenala slovenská národnost nepatrný pokles v řádu 0,1 p. b.  

 

Obr. 13 Struktura obyvatel obce Ivaň dle národnostního složení v roce 2011. 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Při srovnání národnostního zastoupení obyvatel v obci Ivaň s hierarchicky vyššími územními celky jsou 

patrné výrazné odlišnosti. Národnostní struktura obyvatel obce se nejvíce přibližuje struktuře občanů 

MAS Podbrněnsko, a to v roce 2001 i 2011. Naopak nejvýraznější rozdíl panuje mezi obcí Ivaň a 
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celorepublikovým průměrem, kdy zastoupení moravské národnosti bylo v roce 2011 pouhých 6,7 %. 

Je nutné ovšem podotknout, že výsledky ze SLDB 2011 obsahují relativně velké procento respondentů, 

kteří na danou otázku neuvedli odpověď, zároveň celorepublikový průměr je výrazně ovlivněn 

početnějšími Čechami.  

Tab. 5 Struktura obyvatel obce Ivaň dle národnostního složení v roce 2011.  

území 
česká moravská slezská slovenská německá 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Ivaň 82,7 69,6 15,6 25,6 0,0 0,0 1,6 1,5 0,0 0,0 

MAS Podbrněnsko 78,8 60,3 19,2 31,9 0,0 0,0 1,3 1,4 0,1 0,1 

okres Brno-venkov 76,5 60,1 21,8 32,4 0,0 0,0 1,0 1,2 0,1 0,0 

Jihomoravský kraj 79,5 62,8 17,9 28,6 0,0 0,0 1,4 1,6 0,1 0,1 

Česká republika 92,0 86,1 3,8 6,7 0,1 0,2 1,9 1,9 0,4 0,2 

území 
polská romská ruská ukrajinská vietnamská 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Ivaň 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

MAS Podbrněnsko 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,5 0,0 0,3 

okres Brno-venkov 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,0 0,1 

Jihomoravský kraj 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,3 

Česká republika 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,2 0,4 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Silné stránky: vzdělanostní struktura obyvatel (vzhledem k okolním obcím) 

Slabé stránky: nevyrovnaný vývoj přírůstku obyvatel v obci, klesající plodnost v obci, klesající trend 

celkového přírůstku, zhoršující se věková struktura, vysoký index stáří a ekonomického zatížení 

 

3 Ekonomická charakteristika a trh práce 

3.1 Ekonomické subjekty 
V obci Ivaň se dle veřejně dostupných dat od Českého statického úřadu k 31. 12. 2014 nacházelo 

celkem 154 ekonomických subjektů, z čehož celkem 93 subjektů bylo se zjištěnou aktivitou. Obr. 14 

zachycuje vývoj počtu ekonomických subjektů v obci Ivaň, včetně subjektů se zjištěnou aktivitou. 

Díky tomu je možné dosáhnout lepší vypovídací hodnoty, jelikož je možné vyloučit subjekty 

nevykazující žádnou činnost. Ve sledovaném období je patrný meziroční růst počtu registrovaných 

subjektů i počtu subjektů se zjištěnou aktivitou. Průměrné zastoupení subjektů se zjištěnou aktivitou v 

obci se pohybuje přibližně okolo 60 - 64 %.  
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Obr. 14 Registrované ekonomické subjekty a subjekty se zjištěnou aktivitou v obci Ivaň mezi roky 2009 a 2014. 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Na Obr. 15 je zachycena struktura ekonomických subjektů dle typu ekonomické činnosti. Pro lepší 

vypovídací hodnotu jsou zobrazeny pouze subjekty se zjištěnou aktivitou. Největší zastoupení vykazuje 

oblast zemědělství, lesnictví a rybářství (24 %), což dokresluje i krajinný ráz obce. Dalšími významnými 

oblastmi dle typu ekonomické činnosti jsou těžba a průmysl (22 %), 95 % všech subjektů těžby a 

průmyslu tvoří zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod a opravy a údržba motorových 

vozidel (11 %) a doprava a skladování (10 %).  

 

Obr. 15 Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) v roce 2014. 
Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Dle dostupných informací z Registru ekonomických subjektů (RES) vedeného Českým statistickým 

úřadem v říjnu roku 2015 působilo na území obce Ivaň celkem 11 ekonomických subjektů, které mají 

převážné zaměření na hospodářskou a zemědělnou činnost. Největšími zaměstnavateli v obci je firma 

AGROPRODUCT, spol. s r.o. a KOVOSOLIL s.r.o., obě firmy shodně zaměstnávají 10 – 19 zaměstnanců. 

První jmenovaná je zaměřena na zemědělskou výrobu, druhá především na obrábění, zprostředkování 

velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení a velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových 

vozidel.  
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Tab. 6 Seznam ekonomických subjektů působících v obci Ivaň v říjnu roku 2015.  

ekonomický subjekt předmět činnosti 
počet 

zaměstnanců 

AGROPRODUCT, spol. s r.o. zemědělská výroba 
10-19 + sezónní 

pracovníci 

KOVOSOLIL s.r.o. velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 10-19 

Vinařství Holánek zemědělská výroba, maloobchod 
10-19 + sezónní 

pracovníci 

Restaurace Zdeňka restaurační zařízení 5-10 

Jednota, spotřební družstvo 
Mikulov 

maloobchod 5-10 

Dravon zámečnictví, nástrojářství 5 

STRONG DEPARTMENT s.r.o. 
zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení, pronájem a 
správa nemovitostí 

1-5 

Pila a sušárna s.r.o. výroba pilařská a impregnace dřeva 1-5 

Japress s.r.o. silniční doprava a zemědělská činnost 1-5 

Vavřík, s.r.o. výroba kuchyní neuvedeno 

 Zdroj: Registr ekonomických subjektů, czso.cz. 

Na území obce Ivaně působí též řada drobných subjektů přímo v Ivani (mnohem více ekonomických 

subjektů, než jen zahrnuté v tabulce). Jedná se z velké části o živnostníky. Ti tvoří dohromady velmi 

významnou část místního hospodářství. Nicméně několik dalších subjektů funguje i v kasárnách (zde je 

obtížnější je konkrétně dohledat, jelikož právě kasárna se sice nachází na katastru obce Ivaně, nicméně 

ekonomické subjekty jsou registrovány převážně v přilehlé obci Přibice). V konkrétním případě se 

jedná o služby v oblasti dopravy, v areálu se nachází autoservis a autodoprava, nebo například prodej 

kamen a kotlů.  

Tab. 7 Podnikatelské subjekty v obci Ivaň podle počtu zaměstnanců v roce 2012 a 2013. 

počet zaměstnanců 2012 2013 

bez zaměstnanců 58 55 

1 - 5 zaměstnanců 13 12 

6 - 9 zaměstnanců 2 4 

10 - 19 zaměstnanců 1 2 

20 - 24 zaměstnanců 1 - 

ekonomické subjekty celkem 143 149 

neuvedeno 68 76 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Potenciál v oblasti nárůstu počtu ekonomických subjektů (a zlepšení situace na trhu práce) v obci je 

spatřen především v rozvojové oblasti určené pro podnikání. V obci se nachází celkem 2 lokality pro 

tyto účely určené. První z nich je umístěn u podniku AgroProduct (tato plocha je spíše výhledově určena 

pro rozvoj podnikání), druhá je v oblasti bývalých kasáren Přibice, která má primárně sloužit rozvoji 

podnikání v obci. Výhledově v této lokalitě v obcí plánovaná podpora a příprava pozemků pro menší a 

střední podniky (s přibližnou plochou 3 – 4 tis. m2). Dle plánů obce je vždy připravit několik pozemků 

(přibližně okolo 6-8) včetně zasíťování a ty následně nabízet podnikatelům a živnostníkům, po jejich 

následném obsazení by mělo ze strany obce dojít k přípravě dalších pozemků. Tento koncept rozvoje 

podnikání a vzniku malé průmyslové zóny v obci je výhledově počítán na zhruba 15 – 20 let, zároveň 

díky němu je možné pružně reagovat na současné trendy v podnikání i přizpůsobovat nabídku 

vhodných prostor pro podnikání současné ekonomické a hospodářské situace nejen v obci. 

V současnosti je limitující nynější nájemník v areálu bývalých kasáren Přibice, proto je možné podnikat 

konkrétní kroky až po skončení nájemní smlouvy.  
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3.2 Trh práce 
Na Obr. 16 je zachycena křivka vývoje dvou ukazatelů úrovně nezaměstnanosti v obci Ivaň od 

roku 2005 do současnosti. První je registrovaná míra nezaměstnanosti (RMN), která byla sledována 

Ministerstvem práce a sociálních věcí do roku 2011. V tomto roce došlo ke změně metodiky a 

přistoupilo se ke sledování tzv. podílu nezaměstnaných osob (PNO). Tento nový ukazatel vychází oproti 

RMN nominálně nižší. Bohužel tímto procesem vznikla mezera v časové řadě pro rok 2012 a 2013. 

Z hlediska vývoje nezaměstnanosti v obci jsou patrné obecné vývojové trendy (pozorované i 

v hierarchicky vyšších územních celcích). Od počátku sledovaného období dochází k poklesu 

nezaměstnanosti, který vrcholí v roce 2008. Následující rok jsou patrné dopady související 

s hospodářskou krizí, které se na nezaměstnanosti podepsaly zvýšením počtu nezaměstnaných osob, 

tedy zvýšením úrovně nezaměstnanosti. Tento rostoucí trend vrcholí v roce 2011. Na počátku 

sledovaného období se míra nezaměstnanosti pohybovala na úrovni 9,9 %, na konci sledovaného 

období je podíl nezaměstnaných osob na úrovni 9,5 %. 

 

Obr. 16 Registrovaná míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných osob v obci Ivaň mezi roky 2005 a 2015. 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, mpsv.cz, Český statistický úřad, czso.cz. 

Při srovnání úrovně nezaměstnanosti obce Ivaň s hierarchicky vyššími územními celky České republiky 

je patrný negativní vývoj sledovaného ukazatele v obci. Křivka registrované míry nezaměstnanosti 

v letech 2006-2008 dostává na nejnižší úroveň mezi všemi celky, nicméně ve zbylých letech dosahuje 

výrazně nejvyšších hodnot. Srovnatelné zhoršení je patrné i u podílu nezaměstnaných osob, kdy 

hodnota pro obec Ivaň výrazně převyšuje ostatní celky (vyjma roku 2009, kdy Jihomoravský kraj 

dosahuje vyšších hodnot PNO). 
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Obr. 17 Srovnání registrované míry nezaměstnanosti a podílu nezaměstnaných osob obce Ivaň s hierarchicky 
vyššími územními celky mezi roky 2005 a 2014. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, mpsv.cz, Český statistický úřad, czso.cz. 

Vývoj nezaměstnanosti v průběhu roku v obci Ivaň je zachycen na Obr. 18. Nejvyšší podíl 

nezaměstnaných osob je vázán na zimní měsíce, kdy se projevují sezónní výkyvy zaměstnanosti 

v relativně silných segmentech zemědělství a lesnictví, stavebnictví a svou roli zde částečně sehrává i 

zaměstnanost v cestovním ruchu (například v oblasti pohostinství či ubytovacích službách výrazně 

vázané na cestovní ruch). Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob a nejmenší počet uchazečů o 

práci jsou vázány na letní měsíce (srpen až říjen).  

 

Obr. 18 Dosažitelní uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob od 8/2014 do 8/2015. 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, mpsv.cz. 

V Ivani bylo v roce 2014 evidováno celkem 47 uchazečů o zaměstnání. V celkem 9 případech se jednalo 

o uchazeče se zdravotním postižením. V témže roce byli v obci Ivaň 3 absolventi vedení na úřadu práce 

jako uchazeči o zaměstnání a přibližně 15 osob se ucházelo o zaměstnání déle než 12 měsíců. Při 

srovnání jednotlivých charakteristik mezi sledovanými roky je patrné, že dochází k postupnému 

navyšování uchazečů o zaměstnání v obci, v roce 2009 jich bylo evidováno celkem 38, v roce 2014 

o 9 více. Průměrný věk se ve sledovaném období nepatrně snížil, v roce 2009 a 2010 byl 40 let, v roce 

2011 38,1 let, nicméně není dostupný údaj z roku 2014.  
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Výše zmíněná metodika neměla vliv pouze na samotný ukazatel míry nezaměstnanosti a nedostupnost 

těchto údajů v roce 2012 a 2013, nicméně i na ostatní charakteristiky týkající se trhu práce. Ze stejného 

důvodu nejsou v Tab. 8 uvedeny údaje pro rok 2012 a 2013, taktéž nejsou dostupné některé údaje 

z roku 2014. 

Tab. 8 Uchazeči o zaměstnání a tzv. rizikové skupiny na trhu práce v obci Ivaň mezi roky 2009 a 2014.  

  2009 2010 2011 2014 

uchazeči o zaměstnání 39 41 45 47 

uchazeči o zaměstnání dosažitelní 37 41 45 46 

míra nezaměstnanosti (%) 11,1 12,3 13,5 - 

podíl nezaměstnaných osob (%) 7,7 8,5 9,4 9,5 

uchazeči na 1 volné místo 0 41 11 5 

uchazeči se zdravotním postižením 6 6 4 9 

uchazeči mladiství (do 18 let) 1 0 0 0 

uchazeči starší 50 let 10 11 11 - 

průměrný věk uchazečů o zaměstnání 40,0 40,0 38,1 -  

uchazeči - absolventi škol 3 1 2 3 

uchazeči evidování 24 měsíců a více 2 1 0 15* 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

*Od roku 2014 je riziková skupina na trhu práce, dlouhodobě nezaměstnaní uchazeči o zaměstnání, evidována již 

od 12 měsíců, nikoliv od 24 měsíců, jak tomu bylo v přecházejících letech (2009 – 2011).  

Míra ekonomické aktivity v obci Ivaň se v roce 2011 pohybovala okolo hodnoty 49, %, což ve srovnání 

s celorepublikovým průměrem (57 %) je hodnota nižší. Dle výsledků SLDB (k 26. 3. 2011) bylo 

z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel 326 zaměstnaných (93 %). Ze zaměstnaných obyvatel 

převažují především zaměstnanci (243) a dále pak samostatně činní (49 obyvatel). Naopak nejméně je 

pracujících studentů a učňů (4) a pomáhajících zaměstnaných osob (19). Rozdíly mezi muži a ženami 

jsou patrné napříč ekonomickou aktivitou obyvatel, nicméně nejsou výrazně velké.  

Tab. 9 Struktura obyvatel obce Ivaň dle ekonomické aktivity v roce 2011.  

ekonomická aktivita 
obyvatelstvo celkem dle pohlaví 

absolutní relativní (%) muži ženy 

obyvatelstvo celkem 710 100,0 352 358 

ekonomicky aktivní 349 49,2 194 155 

z toho 

zaměstnaní 326 45,9 181 145 

 z toho 

zaměstnanci 243 34,2 126 117 

zaměstnavatelé,   15 2,1 13 2 

samostatně činní 49 6,9 38 11 

pomáhající 19 2,7 4 15 

pracující studenti a učni 4 0,6 2 2 

pracující důchodci 16 2,3 7 9 

ženy na mateřské dovolené 10 1,4 - 10 

nezaměstnaní 23 3,2 13 10 

z toho 
hledající první zaměstnání 2 0,3 1 1 

ostatní nezaměstnaní 21 3,0 12 9 

ekonomicky neaktivní 330 46,5 140 190 

z toho 

nepracující důchodci 175 24,6 69 106 

ostatní s vlastním zdrojem obživy 6 0,8 - 6 

osoby v domácnosti, děti předškolního   
věku, ostatní závislé osoby 

52 7,3 21 31 

žáci, studenti, učni 97 13,7 50 47 

nezjištěno 31 4,4 18 13 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 
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Na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyjíždí celkem 119 obyvatel obce Ivaň 

pravidelně za prací. Přibližně 33 obyvatel vyjíždí do jiné obce okresu Brno-venkov a 68 do jiného okresu 

Jihomoravského kraje (s největší pravděpodobností do města Brna). Denně z obce vyjíždí celkem 

95 obyvatel, z nichž nejvíce do 29 minut od obce. Pokud započítáme i obyvatele vyjíždějící za prací na 

vzdálenost maximálně 44 minut včetně, u velké většiny obyvatel se bude jednat o dojíždění do 

nedalekého krajského města Brna. 

Tab. 10 Vyjížďka do zaměstnání z obce Ivaň v roce 2011.  

vyjíždějící, doba cesty 
zaměstnaní 

celkem muži ženy 

vyjíždějící do zaměstnání a škol 119 65 54 

v rámci obce 10 4 6 

do jiné obce okresu 33 17 16 

do jiného okresu kraje 68 37 31 

do jiného kraje 7 6 1 

do zahraničí 1 1 - 

vyjíždějící denně mimo obec 95 50 45 

do 14 minut 18 11 7 

15 - 29 minut 26 15 11 

30 - 44 minut 23 12 11 

45 - 59 minut 15 6 9 

60 - 89 minut 12 5 7 

90 a více minut 1 1 - 

zaměstnaní bez stálého pracoviště 22 21 1 

zaměstnaní s nezjištěným místem pracoviště, školy v ČR 6 4 2 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Silné stránky: zvyšující se počet ekonomických subjektů, rovnoměrné zastoupení ekonomických subjektů 

dle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE), koncepce rozvoje podnikání a ekonomických subjektů v obci 

Slabé stránky: vývoj úrovně nezaměstnanosti, zvyšující se počet uchazečů o zaměstnání, zvyšující se 

počet uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením 
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4 Infrastruktura 

4.1 Technická infrastruktura 
Ivaň disponuje vodovodem pro veřejnou potřebu, který pokrývá celou obec a který je majetkem VaK 

Břeclav a.s. a je provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s. Obec je zásobována 

pitnou vodou ze skupinového vodovodu (SV) Hustopeče. V současné době probíhá zásobování pitnou 

vodou přívodným řadem DN 200 z výtlačného řadu ÚV + čerpací stanice (ČS) Nová Ves do vodojemu 

(VDJ) Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5), respektive zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky. U obce je 

akumulace 2 x 1.000 m3 (176,10/172,60) s ČS z nichž je voda čerpána do VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 

(239,5/235,5). Přes rozvodnou síť obce přechází voda potřebná pro zásobování obce Vranovice a 

Přibice. Přívodného řadu pro tyto obce může být použito i pro opačné zásobení z ČS Vranovice.  

Vodovodní síť je téměř kompletní, je nutná pouze dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 

500,0 m (v lokalitách nové výstavby). Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský 

oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice (Brno – 

venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do VDJ 

Uherčice a Pouzdřany. Dle údajů z územního plánu obce nejsou plánovány výrazné investice do 

zásobování obce pitnou vodou. Do budoucna je počítáno především s rozvojem vodovodu do lokalit 

realizované a budoucí výstavby. 

V obci je vybudován oddílný systém kanalizace, splašková kanalizace je vybudována v délce 5 117 m. 

Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou v obci vybudovány dvě čerpací stanice s výtlaky DN 80 mm v délce 

112 m a DN 100 mm v délce 260 m. Veškeré splaškové vody jsou dále přiváděny na mechanicko-

biologickou ČOV pro 1 000 ekvivalentních obyvatel umístěnou na břehu řeky Jihlavy, která je zároveň 

recipientem. Dle údajů z územního plánu obce nejsou plánovány výrazné investice do kanalizace. Do 

budoucna je počítáno především s rozvoje kanalizační sítě do lokalit realizované a budoucí výstavby. 

Nicméně již v současnosti je možné pozorovat jisté problémy s ČOV, v obci se nachází relativně velké 

množství tzv. „víkendových obyvatel“ (lidí dojíždějící pouze o víkendu za účelem rekreace v chatách a 

chalupách v obci), díky kterým se již v současnosti dostává ČOV na hranici své kapacity (převážně 

v nepracovní dny).  

Ivaň je zásobována elektrickou energií z nadzemního vedení vysokého napětí (VN) 22kV z několika 

směrů (Pasohlávky, Přibice, Vranovice a Pouzdřany), zároveň je elektrická energie převáděna i 

opačným směrem. V obci se nachází celkem 7 trafostanic převádějící elektrickou energii z vedení VN 

na elektrickou energii NN, která je odváděna k jednotlivým domů a pozemkům a distribuční vedení a 

zařízení NN 400/230V.  

Dle údajů z územního plánu obce nejsou plánovány výrazné investice do zásobování obce elektrickou 

energií. Výhledově je počítáno s přeložením stávajícího vedení VN k trafostanici na ulici Mušovské 

(přeloženo do polohy podél ulice, poloha trafostanice bude zachována). Uliční rozvody NN elektrické 

energie budou postupně provedeny do míst realizované a navržené výstavby. To většinou podél 

místních komunikací a podle pokynů jejich správce. 

Ivaň není dosud plynofikována. Podle generelu plynofikace z r. 2002 jsou navrženy středotlaké (STL) 

rozvody plynu po celé obci. S přívodem STL se počítá podél silnice III/41321, respektive III/41621 

směrem od Pasohlávek a Pohořelic. Koncepce plynofikace se neopírá o vydaná správní rozhodnutí a 

její řešení může být v dalším řízení změněno. Uliční rozvody STL plynu budou postupně prodlouženy 

do míst realizované a budoucí výstavby. V nejbližší době nicméně k rozvoji plynu do obce nedojde. 

V 90. letech proběhlo obecní referendum, zda lidé chtějí zavést plyn do obce a využívat ho i na topení 

v bytech, případně zda za stejným účelem chtějí využívat elektrickou energii. Na základě výsledků byla 

zvolena elektrická energie.  
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O odpadové hospodářství v obci se stará firma STKO Mikulov, spol. s r.o. Vyjma směsného odpadu 

firma z Ivaně sváží i tříděný odpad (papír, plast, sklo) do třídícího střediska Drnholec. Tato firma v obci 

provozuje od roku 2013 sběrné středisko, do kterého je možné odevzdat odpady kategorie ostatní 

(papír, plasty, sklo, sutě, objemný odpad), ale i odpady kategorie nebezpečných odpadů (plechovky od 

barev, minerální a hydraulické použité oleje, léky, zářivky, baterie a mnoho dalších). Sběrné středisko 

se nachází na západním okraji obce, v blízkosti sídla firmy Agroproduct spol. s r. o. Ivaň. 

4.2 Dopravní infrastruktura 
Z hlediska napojení obce Ivaň na páteřní pozemní komunikace České republiky bychom mohli hovořit 

o relativně příznivém stavu. Obcí sice prochází pouze jediná silnice 3. třídy III/41621 spojující Vranovice 

a Ivaň s pozemní komunikací I/52. Na druhou stranu je nutné podotknout, že nejbližší dálnice a 

rychlostní komunikace se nachází pouze 8 kilometrů od obce, sjezd/nájezd č. 26 na rychlostní silnici 

R52 (Brno – Pohořelice) a 19 kilometrů od obce se nachází sjezd/nájezd č. 25 na dálnici D2 (Brno – 

Břeclav – Slovensko). Napojení na silnice 1. třídy leží nedaleko Ivaně, přibližně 2 km od obce prochází 

pozemní komunikace I/52 (Brno -) Pohořelice – Mikulov – Rakousko. Intenzita dopravy na pozemní 

komunikaci III/41621 je velice nízká, značí to absence zahrnutí této silnice do pravidelného Sčítání 

dopravy v roce 2005 i 2010. 

Dle dostupných informací z územního plánu obce Ivaň je výhledově počítáno s výstavbou místní 

komunikace v severní části katastru. Místní komunikace by měla spokojovat areál bývalých kasáren 

Přibice (v současnosti areál autokrosového závodiště) s pozemní komunikací III/41621.  

Jedním ze zástupců bezmotorové dopravy jsou cyklotrasy, které hojně prochází územím obce Ivaň. 

Jedná se celkem o 4 cyklistické trasy různých délek a s různým zaměřením. Jednou z nejdůležitějších je 

cyklistická trasa první třídy č. 5 (Jantarová stezka). Jedná se o dálkovou cyklotrasu dlouhou přibližně 

335 km v trase Hevlín (CZ/A) – Židlochovice – Brno – Blansko – Prostějov – Olomouc – Přerov – Lipník 

n. B. – St. Jičín - Ostrava - Hlučín – Hať (CZ/PL). Tato cyklotrasa je zároveň součástí dalších cyklotras: 

 Sít cyklistických tras EuroVelo (síť tras napříč Evropou), konkrétně se jedná o trasu EuroVelo 

9: Balt - Jadran: Gdaňsk – Pula (1 930 km).  

 Cyklotrasa Greenways Krakov – Morava – Vídeň, která propojuje přes Moravu 2 významná 

středoevropská města. Celý koridor v délce přibližně 550 km je rozdělen do několika etap, aby 

návštěvníkům umožnil shlédnout atraktivity a zajímavosti dané oblasti.  

Obcí prochází Brněnská vinařská stezka. Jedná se o přibližně 130 km cyklistických tras křižujících severní 

okraj vinařské oblasti Morava a sloužících především jako přivaděč k jižním a jihovýchodním oblastem 

vinařského kraje (Velkopavlovická, Znojemská apod.). Územím Ivaně prochází její západní větev 

(vedoucí z Brna přes Dolní Kounice, Pohořelice, Ivaň do Vranovic) a sloužící především jako spojnice 

existujících tras cyklistické sítě a tematických cyklotras (včetně vinařských apod.). Podobně jako 

Brněnská vinařská stezka obcí také prochází i Mikulovská. Jedná se o cyklistickou trasu vedoucí po 

bývalých vojenských silničkách a silnicích 3. třídy čítající celkem 82 kilometrů. Tato trasa je vedena 

zajímavými místy Mikulovské vinařské podoblasti (obec Ivaň se nachází na severním okraji 

cyklookruhu). Poslední cyklotrasou, která prochází obcí, je cyklotrasa 4. třídy č. 5174. Jedná se o okruh 

v délce 26 kilometrů, vedoucí z kempu ATC Merkur, přes Brod nad Dyjí, Dolní Věstonice a Ivaň zpět do 

kempu ATC Merkur. 
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Obr. 19 Dopravní infrastruktura v obci Ivaň v roce 2015. 
Zdroj: Územní plán Ivaň, pohorelice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500. 

Dalším zástupcem bezmotorové dopravy v obci je zástupce pěších tras, naučná stezka (NS) Věstonická 

nádrž. Tato trasa vede kolem prostřední nádrže Nových mlýnů v celkové délce 16 kilometrů. 

Na celkem 9 zastaveních se návštěvníci mohou seznámit s flórou a faunou Novomlýnských nádrží 

a nejbližšího okolí, ale i například s historií zaniklé obce Mušov. Dalším zástupcem pěších tras je 

turistická modrá trasa, která prochází jižním okrajem katastru Ivaně. Jedná se o turistickou pěší trasu 

dlouhou 9 kilometrů, která přes obec Ivaň a Pouzdřany spojuje vrch Uherčické nové hory (a národní 

přírodní rezervaci Pouzdřanská step – Kolby) s kempem ATC Merkur.  

4.3 Dopravní obslužnost 
Ivaň je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Na území obce 

se nachází 2 autobusové zastávky (Ivaň a Ivaň, hájenka Plaček), která je obsluhována jednou 

autobusovou linkou. Jedná se o linku č. 530 vedoucí z Vranovic přes Ivaň, Pasohlávky a Brod nad Dyjí 

do Drnholce. Ivaň je ve směru do Vranovic ve všední dny obsloužena celkem 15 spoji a o víkendu 

5 spoji, ve směru do Drnholce je Ivaň obsluhována celkem 10 spoji a o víkendu 5 spoji. Na velkou 

většinou autobusových spojů navazují ve Vranovicích osobní vlaky linky S3 ve směru do Brna, dále pak 

regionální autobusová linky č. 164 ve směru na Hustopeče, případně Pohořelice. V Drnholci je možné 

přestupovat na linku č. 174 ve směru Hrušovany nad Jevišovkou, případně Mikulov/Nový Přerov, 

nicméně tato návaznost je zajištěna především v nepracovní dny.  
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Dle dostupných informací z územního plánu obce Ivaň by mohlo dojít k výstavbě nové autobusové 

zastávky v severní oblasti napojení zamýšlené místní komunikace na silnici III/41621. Výstavba nové 

zastávky je podmíněna eventuálními potřebami výrobních a komerčních aktivit na ploše bývalých 

kasáren Přibice.  

Silné stránky: vlastní ČOV, napojení obce na silniční infrastrukturu, napojení obce na infrastrukturu 

bezmotorové dopravy, vybudovaná vodovodní a kanalizační síť, intenzita dopravy 

Slabé stránky: kapacita ČOV 

5 Vybavenost 

5.1 Byty/domy 
Obec Ivaň je typickou obcí s venkovským typem zástavby. Ivaň je převážně tvořena rodinnými domy, 

které jsou ve velké většině případů maximálně dvoupodlažní. Ve středu obce nalezneme rodinné domy 

se sdílenou boční stěnou, které tak tvoří souvislou zástavbu podél hlavní silnice procházející středem 

obce a podél několika ulic. Na okrajích obce nalezneme samostatně stojící rodinné domy taktéž 

maximálně dvoupodlažní. Nezřídka se jedná o novější domy budované v posledních několika letech. 

Jak dokládají tabulky níže, v obci se nachází relativně velký podíl domů a bytů, které slouží především 

pro víkendové obyvatele (viz výše) a nejsou tedy trvale obydleny.  

Na základě výsledků ze SLDB 25011 se v obci nachází celkem 259 budov, z nichž celkem 98 % tvoří 

rodinné domy. Obydlenost domů se pohybuje přibližně okolo 80 %, z celkem 253 rodinných domů je 

jich 50 neobydlených a všechny 4 bytové domy jsou v obci obydleny. Domy jsou téměř výhradně 

vlastněny fyzickými osobami, pouze 1 bytový dům je vlastněn bytovým družstvem a celkem 13 domů 

je vlastněno ve formě spoluvlastnictví. Tyto údaje není ovšem možné brát doslova, jelikož v SLDB 2011 

neuvedli všichni respondenti patřičné odpovědi (viz Tab. 11). 

Tab. 11 Obydlenost a typ vlastnictví domů v obci Ivaň v roce 2011. 

domy celkem 

obydlenost typ vlastnictví 

obydlené neobydlené 
obydlenost 

(%) 
fyzická 
osoba 

obec, stát 
bytové 

družstvo 
spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

celkem 259 209 50 80,7 192 - 1 13 

rodinné 253 203 50 80,2 192 - - 10 

bytové 4 4 0 100,0 - - 1 3 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

Od počátku 20. století do roku 1919 bylo v obci Ivaň vystavěno téměř 11 % domů. V následujícím 

období (1920 - 1970) je možné pozorovat snížení tempa výstavby domů, na kterém se jistou měrou 

podepsaly migrační procesy (viz výše). Pokud získaná data hrubě přepočteme na srovnatelné časové 

intervaly, průměrně se v období mezi roky 1920 a 1970 vystavělo celkem 9 % domů za 10 let. 

Mezi roky 1971 – 1980 je zaznamenána největší bytová výstavba, stejně tak i výstavba rodinných domů 

dosahuje vysokých hodnot. Od tohoto roku je možné pozorovat postupné snižování podílu výstavby 

domů až do současnosti. Během posledního pozorovaného období bylo vystavěno celkem 11,1 % 

domů.  
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Tab. 12 Období výstavby domů v obci Ivaň. 

období 
výstavby 

absolutní relativní (%) 

celkem rodinné bytové celkem rodinné bytové 

1919 a dříve 22 22 - 10,6 10,8 0,0 

1920 - 1970 74 74 - 35,7 36,5 0,0 

1971 - 1980 32 28 4 15,5 13,8 100,0 

1981 - 1990 31 31 - 15,0 15,3 0,0 

1991 - 2000 25 25 - 12,1 12,3 0,0 

2001 - 2011 23 23 - 11,1 11,3 0,0 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

V obci Ivaň se nalézá celkem 290 bytů, z nichž celkem 232 je obydleno (80 %). V obci se nachází pouze 

16 bytových jednotek, celkem 94 % bytových jednotek je umístěno v rodinných domech. Z hlediska 

typu vlastnictví je valná většina bytových jednotek v osobním vlastnictví (kategorie ve vlastním domě i 

v osobním vlastnictví), jedná se celkem o 183 bytů. Pouze 2 bytové jednotky se nacházejí v družstevním 

vlastnictví a celkem 3 byty jsou nájemní.  

Největší podíl bytových jednotek umístěných v rodinných i bytových domech je vytápěno z ústředního 

topení. Celkově se jedná až o 87 %, u bytových domů je podíl nižší přibližně o 7 p. b. Zároveň největší 

podíl všech vytápěných bytových jednotek (celku) je vytápěn elektřinou, přibližně 63,3 %. Na druhé 

pozici se umístila tuhá paliva s podílem 36,7 %, z nichž se nejvíce využívá dřevo a dřevěné otopy 

(72,2 %). Dle dostupných údajů v obci Ivaň není k vytápění bytových jednotek vůbec využíván plyn 

(obec není plynofikována). Výše zmíněné údaje jsou z roku 2011, kdy probíhalo poslední Sčítání lidu, 

domů a bytů. Toto sčítání nezjistilo v obci žádné nové technologie a způsoby vytápění bytů a domů 

v obci, nicméně v posledních letech dochází k rozvoji především tepelných čerpadel (souvisí 

s výstavbou nových domů). Právě tato čerpadla ubrala podíl především z tuhých paliv.  

Dle údajů z Územního plánu Ivaně je v obci vyčleněno celkem 13 lokalit pro výstavbu nových domů a 

bytů a jedna lokalita smíšeného typu. Tyto lokality jsou vytipovány na okraji zastavené plochy obce, 

pouze lokalita Z13 se nachází dále od středu obce. Určitým problémem ovšem je, že tyto lokality jsou 

v převážné většině vlastněny soukromými majiteli, obec nevlastní téměř žádný pozemek na 

vytipovaných lokalitách pro rozvoj bydlení. Současná situace jednotlivých ploch (říjen 2015), viz mapa 

na následující straně: 
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  Z1 a Z2 – v nejbližší 

době nedojde k zasíťování, 

určeno spíše výhledově pro 

rozvoj bydlení 

 Z3 a Z4 – v nebližší 

době dojde k zasíťování 

pozemků (2–3 roky) 

 Z5 - obsazeno 

 Z6 a Z7 – pozemky 

jsou již zasíťovány 

 Z8 – schází pouze 

zasíťovat spodní část 

lokality 

 Z9 – Z12 - obsazeno 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 20 Plochy určené k rozvoji bydlení v obci Ivaň. 
Zdroj: Územní plán Ivaň, pohorelice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500. 

 

5.2 Vzdělávací instituce 
Vzdělávací instituce jsou v obci zastoupeny Základní a Mateřskou školou Ivaň. Za ostatními 

vzdělávacími institucemi je nutné z obce dojíždět do okolních měst a obcí. Oba stupně vzdělávacích 

institucí jsou sdruženy do jedné organizace, jejímž zřizovatelem je obec Ivaň. Mateřská škola v Ivani je 

dvoutřídní školou poskytující předškolní vzdělávání s maximální kapacitou pro 40 dětí, ve školním roce 

2015/2016 navštěvuje tuto školku celkem 26 dětí. Základní škola Ivaň poskytuje základní vzdělání 

žákům pouze na tzv. prvním stupni, tedy od 1. do 5. třídy. Jedná se o malotřídní školu rodinného typu, 

která disponuje celkem 3 třídami.  Škola disponuje kapacitou pro 50 žáků, nicméně ve školním roce 

2015/2016 tuto školu navštěvuje celkem 35 dětí. Po ukončení páté třídy žáci odcházejí do spádové 

školy ve Vranovicích. Někteří nadaní žáci odcházejí na gymnázia a soukromé školy, především do 

Židlochovic, Hustopečí či Brna. 

Obě vzdělávací instituce sídlí v jedné budově, která v nedávné době prošla rekonstrukcí v podobě 

zateplení a nové fasády. Škola i školka disponuje keramickou dílnou a výtvarnou třídou a tělocvičnou a 

víceúčelovým a dětským hřištěm v areálu školy. Škola je dostatečně vybavena i informačními 

technologiemi, které vhodně doplňují a zkvalitňují výuku žáků (celkem 19 počítačů a 2 interaktivní 

tabule). Součástí školy je i školní družina, kterou ve školním roce 2015/2016 navštěvuje celkem 25 žáků, 

a školní jídelnou s maximální kapacitou strávníků 75. V budově mateřské a základní školy se nachází i 

obecní knihovna, která slouží nejen veřejnosti, ale i žákům mateřské a základní školy. Škola nabízí 

několik mimoškolních aktivit, jedná se o výuku hry na kytaru, taneční kroužek, náboženství, angličtinu 

(pro začátečníky i pokročilé) a kurzy keramiky.  
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Základní umělecká škola je nejblíže dostupná ve městě Vranovice. Tato škola poskytuje umělecké 

vzdělání v hudebních, tanečních a výtvarných oborech pro celkem 280 žáků (kapacita školy). Tato ZUŠ 

je součástí ZUŠ Pohořelice, ve Vranovicích je její pobočka. Vyjma těchto míst je ZUŠ Pohořelice ještě 

zastoupena pobočkami v obcích Velké Němčice a Uherčice.  

Nejbližší středoškolské vzdělávací instituce se nacházejí v obci Cvrčovice (Odborné učiliště), případně 

ve městě Židlochovice (Gymnázium). Z širšího okolí se dále jedná o Gymnázium Hustopeče, Střední 

zahradnickou školu Rajhrad, Gymnázium Moravský Krumlov, Střední školu dopravy, obchodu a služeb 

Moravský Krumlov a samozřejmě širokou nabídkou disponuje i nepříliš vzdálené krajské město Brno.  

Na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 pravidelně za vzděláním z obce vyjíždí 

celkem 40 žáků a studentů, z toho denně celkem 34. Přibližně 25 % pravidelně vyjíždějících dojíždí do 

jiné obce okresu Brno-venkov (10 žáků a studentů), 65 % do jiné obce Jihomoravského kraje mimo 

okres Brno-venkov (celkem 26 osob) a pouze dva žáci a studenti mimo Jihomoravský kraj. Nejvíce žáků 

a studentů dojíždí denně průměrně do 45 - 59 minut (12), což značí největší vyjížďku za vzděláním do 

krajského města, dále pak do 14 minut, což naznačuje vyjížďku za vzděláním nejbližších měst a obcí 

(Vranovice a Pohořelice).  

5.3 Zdravotnické služby 
V obci Ivaň jsou poskytovány základní zdravotnické služby pouze částečně. V obci se nachází 

detašovaná ambulance praktického lékaře, který do Ivaně dojíždí 1x týdně (od 8 do 10 každé úterý) 

z nedalekých Vranovic. Ostatní lékařské služby nejsou v obci zastoupeny, obyvatelé musí dojíždět do 

okolních měst a obcí. Například do nedalekých Vranovic, kde se nachází ambulance praktického lékaře, 

pediatra, gynekologa a stomatologa, případně kompletní základní lékařské služby jsou nabízeny 

v nedalekém městě Pohořelice. Pohořelice disponují zdravotním zařízením s obvodními i 

specializovanými lékaři. Nejen pro řešení závažnějších zdravotních komplikací obyvatelé Ivaně mohou 

vyjíždět do Městské nemocnice Hustopeče, vzdálené přibližně 19 kilometrů, i do krajského města Brna, 

které je sice vzdáleno přibližně 37 km, nicméně je dobře dostupné i veřejnou hromadnou dopravou 

(viz výše). V akutních případech slouží obyvatelům Ivaně pohotovosti v Hustopečích a v Břeclavi, 

záchranná služba (formou rychlé lékařské pomoci) má vyjížďkové stanoviště v nedalekých Pohořelicích 

a v Hustopečích, případně formou rychlé záchranné pomoci ze stanoviště v Mikulově (cca 16 km). 

Nejbližší lékárna se nachází v nedaleké obci Vranovice (cca 4 km). 

5.4 Sociální služby 
V obci Ivaň se nenacházejí žádné instituce poskytující sociální služby. Je zde zajištěna sociálně-právní 

ochrana dětí, které je v kompetenci starosty obce, nicméně ostatní sociální služby je nutné objednávat 

z okolních obcí a měst, případně za nimi dojíždět. Přímo na území obce nabízí své služby Agentura 

domácí péče – L. Šíma z Hustopečí, která poskytuje sociální služby v oblasti osobní asistence, 

ošetřovatelské péči v domácnosti, denního stacionáře a zdravotní ošetřovatelské péče. Další institucí 

je Oblastní charita Břeclav poskytující domácí ošetřovatelskou péči, tato instituce má pobočku 

v nedalekých Pohořelicích. V Tab. 13 jsou vypsány sociální služby nabízené v širším okolí obce Ivaň. 

Další služby nejen seniorům jsou nabízeny v nedalekém krajském městě. 
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Tab. 13 Sociální služby v širším okolí obce Ivaň v roce 2015. 

město/obec 
vzdálenost od 

Ivaně (km) 
instituce specifikace 

Vranovice 5 

Dům pro seniory 
Vranovice 

dům pro seniory 

Seniorprojekt  
domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým 
onemocněním 

Pohořelice 10 

Penzion pro důchodce 
Radek Mazánek 

dům pro seniory 

Dům na půli cesty 
pobytové služby pro osoby ve věku 16 – 26 let opouštějící 
ústavní či pěstounskou výchovu 

Drnholec 12 Seniorprojekt  
domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým 
onemocněním 

Mikulov 17 
G-centrum  domov pro seniory, pečovatelská služba, odlehčovací služby 

Srdce v domě chráněné bydlení 

Medlov 18 Senior Park Medlov dům pro seniory 

Hustopeče 19 

Biliculum denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Girasole  
osobní asistence pro osoby s chronickým onemocněním, 
tělesným a zdravotním postižením a pro seniory 

město Hustopeče pečovatelská služba 

Hrušovany u 
Brna 

23 
Villa Martha Hrušovany 
u Brna 

dům pro seniory 

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, iregistr.mpsv.cz; obec Ivaň, obecivan.eu. 

5.5 Komerční a veřejné služby 
Komerční služby jsou v obci zastoupeny především maloobchodní sítí se smíšeným zbožím, 

prodejna COOP - Jednota, spotřební družstvo v Mikulově. Dále se zde nachází restaurační zařízení 

Restaurace Zdeňka a Restaurace Ivaňka, služby v oblasti ubytování nabízí penzion U Stehlíků (více 

informací níže) a Penzion Mahulka, a služby v oblasti vinařské poskytují MikroVinařství Koubek a 

Vinařství Holánek (s Vinařským dvorem). Z veřejných služeb je vhodné zmínit, že se v obci nachází 

poštovní středisko (fungující hodinu dopoledne a půl hodinu odpoledne každý pracovní den), které 

poskytuje základní poštovní služby občanům, nicméně komplexní poštovní služby jsou nabízeny 

v nedalekých Vranovicích.  

5.6 Bezpečnosti a IZS 
V obci Ivaň se nenachází žádná stanice Policie České republiky, nejbližší obvodní oddělení (OO) se 

nachází ve městě Pohořelice, které je vzdáleno přibližně 10 km. Z hlediska srovnání bezpečnostní 

situace v celém OO Pohořelice s okolními obvodními odděleními je situace na Pohořelicku výrazně 

negativní (výrazně vyšší počet trestných činů). Nicméně situace v obci z hlediska bezpečnosti je 

pozitivní, počty trestných činů a přestupků vykazují velice nízký podíl na trestných činech v celém OO 

Pohořelice, zároveň vzhledem k okolním obcím dosahují tyto ukazatele nižších hodnot.  

Dle informací od obce Ivaně je patrný nárůst počtu trestných činů v obci mezi roky 2009/2010 a 2012 

(z původních 6 až 7 na 21). Následně mezi roky 2012 a 2014 je možné pozorovat stagnaci trestných 

činů. Nejvyššího podílu dosahují trestné činy proti majetku, v roce 2014 se jednalo o celkem 16 případů, 

z nichž nejvíce připadalo na krádeže v budovách a na zahradách a plochách (9 činů) a vloupání a 

krádeže z vozidel (7 případů). Taktéž je možné pozorovat nárůst přestupků mezi prvním a posledním 

rokem sledovaného období, v roce 2009 se jednalo o 32 případů, v roce 2014 o 45 přestupků. Nejčastěji 

jsou zastoupeny přestupky v dopravě, v roce 2014 se jednalo o 32 případů.  
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Tab. 14 Trestné činy a přestupky v obci Ivaň v letech 2009, 2010, 2012 a 2014. 

  2009 2010 2012 2014 

trestně činy celkem 6 7 21 21 

z toho: 

proti životu a zdraví - - - 1 

proti rodině a dětem - - 1 1 

proti majetku - 5 18 16 

vloupání/krádež z vozidel - - 9 7 

krádež v budovách a na zahradách a plochách - - 7 9 

krádež zboží v obchodě - - 2 - 

obecně nebezpečné - 1 1 3 

ostatní  - 1 1 - 

přestupky celkem 32 22 63 45 

z toho: 

proti občanskému soužití - 2 5 2 

proti majetku - 5 10 10 

přestupky v dopravě - 14 48 32 

ostatní  - 1 - 1 

Zdroj: Obec Ivaň.  

Počet zachycených dopravních nehod od roku 2007 na území obce Ivaň je zachycen na Obr. 21. 

Od počátku sledovaného období se v Ivani odehrálo celkem 13 dopravních nehod, průměrně se jedná 

o 1,4 nehody na jeden rok. Na počátku sledovaného období byl počet dopravních nehod 1, v roce 2015 

(kdy je zaznamenána poslední dopravní nehoda) se odehrála taktéž 1 dopravní nehoda. Při proložení 

počtu dopravních nehod lineárním trendem je patrná mírně rostoucí tendence. 

 

Obr. 21 Počet dopravních nehod a lineární trend počtu dopravních nehod na území obce Ivaň mezi roky 2007 a 
2015*. 

Zdroj: Statistické vyhodnocení nehod v mapě, maps.jdvm.cz. 

*Údaje za rok 2015 pouze do konce měsíce srpna.  

Obr. 22 zachycuje místa dopravních nehod na území obce Ivaň mezi roky 2007 a 2015. Jak je z obrázku 

patrné, v obci se nenachází žádná výrazně nebezpečná místa z hlediska dopravních nehod. Největší 

počet dopravních nehod dle typu je srážka s lesní zvěří, v Ivani od roku 2007 se odehrálo celkem 5 

nehod, dále se jedná o srážku s jedoucím vozidlem (3 nehody) a srážku s pevnou překážkou (3 nehody). 
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Obr. 22 Dopravní nehody na území obce Ivaň mezi roky 2007 a 2015*. 
Zdroj: Statistické vyhodnocení nehod v mapě, maps.jdvm.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500. 

*Údaje za rok 2015 pouze do konce měsíce srpna.  

Výrazně nebezpečným místem je silnice III/41621 od hranice katastru obce směrem na silnici I/52. 

Jedná se o relativně úzkou silnici, která je ve významné délce ohraničena svodidly (po jedné či obou 

stranách). Zároveň v tomto směru neexistuje jiná varianta pro pěší či cyklisty. V roce 2014 se zde stala 

vážná dopravní nehoda s následky smrti při srážce osobního automobilu a chodce. Jistou formu 

zlepšení podmínek nabízí zbudování cyklostezky (Pasohlávky – I/52 – Ivaň), nicméně v současnosti je 

projekt této stezky zatím v rovině plánů (především problém s překonáním silnice I/52). I když se jedná 

o lokalitu mimo území katastru obce Ivaň, místními obyvateli je tato cesta hojně využívána. Z tohoto 

důvody taktéž zařazena do bezpečnosti obce. 

V Ivani není požární stanice (nejbližší požární stanice hasičského záchranného sboru České republiky 

leží ve městě Pohořelice), nicméně zde působí dobrovolní hasiči, konkrétně se jedná o Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Ivaň. 

Silné stránky: základní a mateřská škola, částečné základní zdravotnické služby, poštovní středisko, sbor 

dobrovolných hasičů, komerční služby, nízký počet dopravních nehod na pozemních komunikacích, 

nízký počet trestných činů a přestupků v obci 
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6 Životní prostředí a krajina v území 

6.1 Charakteristika 
Území obce Ivaň se rozkládá na říční terase mezi koryty řek Jihlavy a Svratky v Dyjsko-svrateckém úvalu 

(nejvyšším bodem je 10 km vzdálený vrch Výhon 355 m n. m.), na rozhraní dvou geomorfologických 

podcelků, Dyjskosvratecké nivě (nížinná rovina, tvořená pleistocenními i holocenními nánosy Svratky, 

Jihlavy a Dyje, s pozůstatky lužních lesů) a Rajhradské pahorkatině (plochá pahorkatina z neogenních a 

čtvrtohorních usazenin s nejvyšším vrcholem Rovný – 308 m n. m.). Na většině území obce se nachází 

fluvizem, nivní půda, která je vývojově velmi mladá. V menší míře dále černozemě (nejúrodnější a 

mírně vápnitý půdní typ) a černice (půdy vyvinuté z nezpevněných karbonátových nebo sorpčně 

nasycených substrátů s černickým horizontem, snížené polohy černozemních oblastí). Ivaň se nachází 

v průměrné nadmořské výšce 172 m n. m. Dle Quittovy klasifikace klimatických pásů se území obce 

řadí do klimatické oblasti T4. To je charakterizováno především jako teplé, suché až mírně suché klima 

s mírnou zimou (nivní poloha). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 400 – 500 mm, průměrná 

roční teplota vzduchu se v obci pohybuje okolo 12 – 14 °C. 

Na katastrální území obce Ivaň se nachází jedna lokalita klasifikovaná dle Corine Land Cover 2012 jako 

nesouvislá městská zástavba. Relativně velké území obce, především na okrajích katastru, je 

klasifikováno jako listnaté lesy. Ve středu až východní části území obce se nachází nezavlažovaná orná 

půda. Na severním okraji se nachází oblast klasifikované jako vinice a na jihu se dle Corine Land Cover 

2012 nachází mokřiny a močály.  

 

Obr. 23 Corine Land Cover 2012 na území obce Ivaň.  
Zdroj: Národní geoportál Inspire, geoportál.gov.cz; vlastní úpravy. 

Celková výměra obce Ivaň je 1 176,2 ha. Největší podíl na celkové výměře zabírají nezemědělské půdy 

(55,9 %), což pro oblast jižní Moravy není obvyklé. Je nutné si ovšem uvědomit polohu obce (vodní dílo 
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Nové Mlýny, soutok řek Jihlava a Svratka atd.). Z nezemědělských půd největší podíl zabírají lesní 

pozemky, jedná se o 90 % (468,9 ha), relativně velké procento zabírají i vodní plochy (16 % 

nezemědělských půd, 82,3 ha). Zemědělské půdy v katastru obce zabírají přibližně 44 % (518,9 ha), 

a z nich celkem 367,6 ha tvoří orná půda. Koeficient ekologické stability se pohybuje okolo hodnoty 

1,47. Hodnota odkazuje, že se jedná o vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně 

v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových 

vkladů. 

Tab. 15 Struktura pozemků na katastru obce Ivaň v roce 2014.  

druh pozemku výměra (ha) podíl na území obce (%) 

celková výměra 1176,2 100,0 

zemědělská půda  518,9 44,1 

orná půda 367,6 70,8 

chmelnice 0,0 0,0 

vinice  112,4 21,7 

zahrady 8,5 1,6 

ovocné sady  3,6 0,7 

trvalé travní porosty 26,8 5,2 

nezemědělská půda 657,3 55,9 

lesní pozemky  468,9 90,4 

vodní plochy  82,3 15,9 

zastavěné plochy a nádvoří  15,4 3,0 

ostatní plochy  93,7 18,1 

Zdroj: Český statistický úřad, czso.cz. 

6.2 Vodstvo 
Jak již bylo výše zmíněno, na katastru obce Ivaň se nachází relativně velké množství povrchové vody. 

Ta z celkové rozlohy ovce 1 176,2 ha tvoří přibližně 7 %. Vodní toky jsou reprezentovány řekami Jihlava 

a Svratka (které se před ústím do Věstonické nádrže vodního díla Nové Mlýny stékají na katastru Ivaně), 

říčkou Šatava/Říčka (respektive pouze její rameno, které vzniká jen několik desítek metrů od ústí 

původní říčky do řeky Svratky u obce Uherčice) a umělými kanály Hornoleský a Mlýnský náhon.  Vyjma 

povrchové tekoucí vody se zde nachází relativně velké množství vod stojatých, především mokřadů a 

bažin, které se rozkládají především podél vodních toků a na soutoku obou řek. Jedná se o poslední 

zbytky lužních lesů na jižní Moravě, díky čemuž jsou tyto lokality často chráněné. V Ivani se nachází 

taktéž několik slepých ramen obou výše zmíněných řek, které často tvoří hranici katastru.  

Všechny vodní toky jsou na území Ivaně řazeny do tzv. rybných vod. „Jedná se o povrchové vody vhodné 

pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové 

a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se 

staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním druhům zajišťujícím přirozenou 

rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto nařízení upravuje způsob zjišťování 

a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod (Nařízení vlády č. 71/2003).“ 
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Důležité je také zmínit, že těsně za hranicí katastru obce se nachází hned několik dalších významných 

vodních prvků v krajině. Nejvýznamnějším je jistě Věstonická nádrž (prostřední) vodního díla 

Nové Mlýny, která se nachází téměř na okraji jižní hranice katastru. Dalšími povrchovými vodami na 

hranici katastru je rybník Vrkoč (na západě) a Pouzdřanský rybník (na východě).  

Podstatné je taktéž poznamenat, že většina správního území Ivaně leží v OP II. stupně přírodních 

léčivých zdrojů Pasohlávky. 

Dle Obr. 24 je patrné, že malá část území obce na severovýchodě je zařazena jako záplavové území 

řeky Svratky i Jihlavy. Modrá barva v mapě vyznačuje záplavové území pro průtok stoleté vody Svratkou 

a Jihlavou, červená šrafa vyznačuje aktivní zónu záplavového území pro Q100, což značně komplikuje 

nakládání obce s pozemky v aktivní záplavové zóně. V aktivní zóně záplavových území se nesmí 

umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí 

povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi, nebo která jinak souvisejí 

s vodním tokem. Dále lze provádět stavby, jimiž se zlepšují odtokové poměry, stavby pro jímání vod, 

odvádění vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury.  

Z důvodu potencionálního rizika povodní má obec sestaven povodňový plán a dle údajů z územního 

plánu by mělo dojít k vybudování protipovodňového opatření. Základním předpokladem je 

samozřejmě udržování průtočnosti vodních toků, příkopů a melioračních struh včetně mostků a 

propustků. Zároveň je počítáno s výstavbou protipovodňové hráze na levém břehu řeky, která 

poskytne ochranu zástavby a zahrad proti eventuální přívalové vodě. Hráz je vymezena mezi silničním 

mostem a čerpací stanicí meliorací v říčním km 4,600 - 5,150. Jelikož se bude jednat o 

vodohospodářskou stavbu, bude realizována jako pevná zemní hráz kombinovaná s betonovou stěnou, 

nebo jako mobilní hrazení kombinované s betonovou stěnou a zemní hrází. Nicméně zbudování 

protipovodňové hráze je v současnosti spíše projektem do budoucích let. Zaprvé tento projekt nemá 

podporu místních dotčených obyvatel, zároveň obec jako taková nedisponuje dostatečnými finančními 

prostředky na vybudování hráze pouze v její režii. Taktéž není možné opomenout náklady na výstavbu 

a porovnání hodnoty ohroženého majetku, které by případně ochránila. Dle plánů a projektu by ve 

výsledku mělo být ochráněno pouze několik domů, proto i z tohoto důvodu nejspíše nedojde k realizaci 

protipovodňové hráze v nejbližších letech.   
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Obr. 24 Záplavové území pro průtok stoleté vody a aktivní zóna záplavového území pro Q100 v obci Ivaň. 
Zdroj: Protipovodňový plán obce Ivaň, www.edpp.cz/povodnovy-plan/ivan/.  

6.3 Ochrana životního prostředí 
Na katastru obce Ivaň se nachází hned několik maloplošně chráněných území, jedná se o přírodní 

památku (PP) Dolní mušovský luh a přírodní rezervaci (PR) Plačkův les a říčka Šatava. PP Dolní mušovský 

luh je přírodní památka vyhlášená již v roce 1990, důvodem ochrany jsou poslední zbytky lužních lesů 

na jižní Moravě, konkrétně na soutoku řeky Jihlavy a Svratky s bohatou faunou, především ptáky. 

PR Plačkův les a říčka Šatava je chráněné území vyhlášené v roce 1990, důvod ochrany je totožný 

s předchozím chráněným územím, tedy zachování poslední zbytků lužního lesa na jižní Moravě. 

Obě tato maloplošně chráněná území zabírají přibližně 14 % plochy katastru obce Ivaň (PP 49 ha, 

PR 113 ha). Jižní okraj hranice katastru obce je veden zároveň po hranici PR Věstonická nádrž. Ochrana 

prostřední nádrže vodního díla Nové Mlýny je především kvůli tomu, že byla ponechána přírodním 

procesům (zbylé slouží rekreaci).  

Ve spojitosti s ochranou vod jsou na území obce Ivaně i další významné lokality evropského a světového 

významu. Jedná se například o tzv. Ramsarské mokřady (ochrana mokřadů z hledisek botanických, 

ekologických, zoologických a hydrologických s mezinárodním významem). V obci se nachází část 

lokality RS9 Mokřady dolního Podyjí, která byla vyhlášena v roce 1993. Do ochrany evropsky 

významných lokalit jsou na území obce řazeny především 3 oblasti zastřešené tzv. Naturou 2000 

(ochrana nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních 

stanovišť na území Evropské unie). Jedná se o kategorie ptačí oblast a evropsky významné lokality. 

Ptačí oblastí je chráněna prostřední nádrži vodního díla Nové Mlýny (část této ptačí oblasti zasahuje i 

na katastr obce Ivaň) a byla vyhlášeno v roce 2005. Evropsky významné lokality se v Ivani nacházejí 

celkem 2, Mušovský luh (komplex lužního lesa podél dolního toku řeky Jihlavy mezi obcí Přibice 
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a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny) a Vranovický a Plačkův les (jeden z pozůstatků rozsáhlých 

podpálavských lužních ekosystémů). 

 

Obr. 25 Ochrana životního prostředí na územní obce Ivaň v roce 2015. 
Zdroj: Územní plán Ivaň, pohorelice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500. 

6.4 Znečištění a brownfieldy 
V obci se nachází pouze drobná podnikatelská aktivita a zemědělský podnik. Tyto podniky nejsou 

velkými znečišťovateli ovzduší v obci. Ke zhoršení kvality vzduchu může docházet pouze v lokálním 

měřítku a krátkodobém časovém horizontu. Ze stacionárních zdrojů mohou být znečišťovateli 

především domácí topeniště v zimním období, kdy je v obci převážně topeno tuhými palivy a elektrická 

energie využívána k přitápění, z mobilních zdrojů se jedná zejména o vznětové motory spalující naftu. 

Na katastrálním území obce Ivaň se dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), 

spravovaného Ministerstvem životního prostředí, nenachází jediná lokalita. Zároveň se dle Národní 

databáze brownfieldů (Czech Invest) a databáze brownfieldů Regionální rozvojové agentury jižní 

Moravy taktéž na území Ivaně nenachází žádný brownfield. I přes absenci v databázích se v obci 

nachází lokalita, která by se dala považovat za brownfield, jedná se o bývalá kasárna Přibice, která leží 
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na severu katastru obce. V současnosti je již téměř celý areál využíván, severní část kasáren 

momentálně slouží drobným podnikům a živnostníkům, výrazně velká střední část je pronajata 

motokrosovému závodišti a jižní část kasáren je osazena solárními panely a nachází se zde malá solární 

elektrárna. Nicméně i přesto obec plánuje z prostřední části kasáren vybudovat malou průmyslovou 

zónu (viz výše).  

 

Obr. 26 Areál kasárna Přibice včetně vyznačení plánovaných investicí a pozemkového katastru nemovitostí. 
Zdroj: Územní plán Ivaň, pohorelice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; Katastrální mapa; ArcČR 500. 

 

Silné stránky: absence velkých znečišťovatelů, vysoký koeficient ekologické stability, podíl vodních a 

lesních ploch, oblasti ochrany přírody 

Slabé stránky: záplavové území řeky Svratky a Jihlavy na části katastru obce, kvalita místního ovzduší 

v zimním období 
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7 Cestovní ruch a volný čas 

7.1 Cestovní ruch a ubytovací kapacity v obci 
Z hlediska cestovního ruchu bychom mohli hovořit o relativně velké atraktivitě obce pro návštěvníky a 

turisty. Atraktivita místa je dána především přírodou a krajinou v obci a nejbližším okolí, nachází se zde 

několik chráněných území (viz výše), obec leží nedaleko Novomlýnských nádrží (viz výše), CHKO Pálava 

apod. Ivaň je pro návštěvníky a turisty atraktivní taktéž díky vinařské tradici, zajímavou a lákavou 

lokalitou je i pro rybáře. Napojením na síť cyklostezek přitahuje i značné množství cyklistů.  Za zmínku 

jistě stojí i několik historicky zajímavých objektů a pamětihodností, nicméně tato místa nevytvářejí 

dostatečně velkou atraktivitu, můžeme hovořit spíše o místním kontextu.  

V Ivani se nachází několik památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek, jedná se o 

kostel sv. Bartoloměje, fara č.p. 26, Boží muka - ulice Mušovská u domu č.p. 54, Boží muka - ulice 

Vranovická u domu č.p. 169, sochu sv. Jana Nepomuckého u kostela a Kříž u kostela. Za zmínku jistě 

stojí i památky mimo seznam, jedná se o kapli Panny Marie Pomocné (za obcí ve směru na Přibice) a 

hrob pruského vojáka na místním hřbitově.  

 V roce 1786 byla v obci zřízena lokální kuracie a v roce 1788 byla postavena farní budova. Fara 

však byla v Ivani zřízena až v roce 1869, do té doby náležela ves farností do Přibic a Pohořelic.  

 Kostel sv. Bartoloměje z roku 1791 byl postaven na základech původní kaple z roku 1724. K 

jeho výraznějším přestavbám došlo v roce 1811, kdy byl podstatně rozšířen a v roce 1842, kdy 

na něm byla zvýšena věž. 

Obec taktéž disponuje napojením na tzv. bezmotorovou dopravu (viz výše), respektive je velice dobře 

napojena na síť cyklostezek a cyklotras, zároveň obcí prochází turistická pěší trasa a naučná stezka. 

Jistý potenciál pro turisty a návštěvníky obce by mohl být v posledních letech velice oblíbené 

agroturistice. Ivaň by byla vhodnou už jen z hlediska tradice pěstování vinné révy a výroby vína. 

Pro ubytování návštěvníků a turistů v obci slouží celkem 2 ubytovací zařízení, Penzion Mahulka a 

Penzion U Stehlíků. První jmenovaný je rodinný penzion nabízející 2 kompletně vybavené ubytovací 

jednotky až pro 4 osoby, penzion tedy disponuje celkem 8 lůžky ve 2 pokojích. Penzion U Stehlíků 

disponuje celkem 32 lůžky v 10 pokojích, zároveň se v přízemí penzionu nachází Restaurace Zdeňka.  

Nejbližší turistické informační centrum se nachází v kempu ATC Merkur Pasohlávky (Turistické 

informační centrum ATC Merkur – v rámci expozice Římané v Mušově) a ve městě Pohořelice (Kulturní 

a informační centrum). 
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7.2 Trávení volného času 
Vzhledem ke své velikosti disponuje obec Ivaň relativně dostatečným množstvím aktivit pro trávení 

volného času místních obyvatel, zároveň disponuje i dostatečnou infrastrukturou pro tyto aktivity. Ze 

sportovního vyžití je možné využít následující infrastrukturu: 

 fotbalové hřiště 

 víceúčelové hřiště – především využíváno pro tenis, florbal, nohejbal (dále možné provozovat 

volejbal, malou kopanou, sportovní akce a volnočasové aktivity 

 multifunkční hřiště u základní a mateřské školy – využíváno především pro fotbal, basketbal a 

florbal  

 tělocvična základní a mateřské školy 

 dětské hřiště v areálu základní a mateřské školy a dětské hřiště u multifunkčního hřiště 

 cyklostezka po hrázi využívána i jako in-line dráha 

Současné nároky na sportovní a volnočasovou infrastrukturu se mění a je tomu nutné přizpůsobit i 

budovanou a plánovou sportovní infrastrukturu v obci. Příkladem mohou být v posledních letech velice 

populární venkovní tělocvičny, asfaltové plochy pro bruslaře apod.  

Veškeré kulturní události a akce, vyžadující vnitřní prostory, se odehrávají v prostorách sálu Ivaňka, 

tedy v místním kulturním domě, na faře, v zasedací místnosti obecního úřadu nebo v tělocvičně 

základní a mateřské školy. Na katastru obce, v severní části, se nachází i autokrosové závodiště, na 

kterém se pravidelně (od března do listopadu) konají závody Mezinárodního mistrovství Moravy, 

taktéž se zde konají různá demoliční derby a jiné akce.  

Tab. 16 Přehled společenských a sportovních akcí v roce 2015 v obci Ivaň. 

měsíc datum akce lokalita organizace 

leden 17. 1. 2015 2. společenský ples ZŠ a MŠ Ivaň sál Ivaňka kulturní komise a ZŠ 

březen 

18. 3. 2015 Dětský maškarní bál tělocvična ZŠ 
MŠ Ivaň  a kulturní 
komise 

14. 3. 2015 Velký maškarní bál sál Ivaňka TJ Sokol Ivaň 

20. 3. 2015 Velikonoční dílnička pro dospělé-kraslice zasedačka OÚ   

duben 

5. 4. 2015 Výstava vín sál Ivaňka Vinařský spolek ČZS Ivaň 

8. 4. 2015 Dílnička - FIMO hmota zasedačka OU   

30. 4. 2015 Tradiční slet čarodějnic fotbalové hřiště TJ SOKOL Ivaň 

květen 

7. 5. 2015 Beseda k 70. výročí osvobození obce zasedačka OÚ   

17. 5. 2015 Den matek sál Ivaňka ZŠ a MŠ 

16. a 17. 5. 2015 Rybářské závody U Jezírka Rybáři  MS MRS 

29. 5. 2015 Zahradní slavnost 14:00 hod U ZŠ ZŠ a MŠ 

30. 5. 2015 5. Dětský den fotbalové hřiště TJ Sokol 

červen 26. 6. 2015 Polní fotografický ateliér  sportovní hřiště kulturní komise 

srpen 
 1.- 8. 8. 2015 

3. Ivaňský sportovní tábor  Tesla Horní 
Bradlo 

 SVČ Hustopeče TJ Sokol  

22. - 23. 8. 2015 Tradiční bartolomějské hody  ivaňští stárci 

září 
 12. 9. 2015 Pohádkový les Mušovský les TJ Sokol 

  Burčákový turnaj starších pánů  fotbalové hřiště TJ Sokol 

říjen 
 17. 10. 2015 Babské hody sál rest. Ivaňka ivaňské stárky 

 15. 10. 2015 Přednáška-květinová vazba zasedačka OÚ   

listopad 

 6. 11. 2015 Beseda o Japonsku s ochutnávkou zasedačka OÚ   

 13. 11. 2015 Broučkový průvod   sraz před Ivaňkou 

29. 11. 2015 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu   ZŠ a MŠ, kulturní komise 
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měsíc datum akce lokalita organizace 

11. 12. 2015 Dílnička - výroba dárkových tašek zasedačka OÚ   

prosinec 

 18. 12. 2015 Společné předvánoční čtení z kroniky Ivaně zasedačka OÚ   

vánoční 
prázdniny 

Turnaj ve stolním tenise fotbalové hřiště TJ Sokol 

 30. 12. 2015 Předsilvestrovský fotbálek fotbalové hřiště TJ Sokol 

 Zdroj: Obec Ivaň, obecivan.eu. 

V obci působí taktéž celkem 6 spolků a organizací.  

Tab. 17 Přehled spolků a organizací působících v obci Ivaň. 

spolek  počet členů specifikace 

TJ Sokol Ivaň - 
fotbalové mužstvo, pořádá i sportovní odpoledne pro děti a maškarní plesy, 
největší akcí je Pohádkový les 

Moravský rybářský 
svaz, o.s. místní 
organizace Vranovice 

43 dospělých 
7 dětí 

pořádání rybářských závodů a péče o slepé rameno řeky Jihlavy (Jezírko) 

Klub maminek s dětmi -   

3D lukostřelnice pod 
Pálavou 

  sdružení lukostřelců s tradičními luky 

Sbor dobrovolných 
hasičů Ivaň 

26 
zásahy při mimořádných situacích (požáry, nehody apod.), pomoc obci, výchova 
mládeže, hasičský sport 

Vinařský spolek ČZS 
Ivaň 

- pěstování a výroby vína prostřednictvím své vinařské sekce 

Zdroj: Obec Ivaň, obecivan.eu. 

Silné stránky: výrazný potenciál cestovního ruchu, napojení na cyklotrasy a turistické trasy, hromadná 

ubytovací zařízení, dostatečná sportovní infrastruktura, velké množství společenských a sportovních 

událostí 

Slabé stránky: měnící se nároky na volnočasovou vybavenost a chybějící odpovídající infrastruktura 

 

8 Správa a rozpočet obce Ivaň 

8.1 Správa obce 
Obec Ivaň je samosprávným společenstvím občanů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo čítající 

celkem 9 členů volených na dobu 4 let. Vzhledem k velikosti Ivaně není zřízena obecní rada. Její 

kompetence přebírá starosta obce, který Ivaň zastupuje i navenek. Iniciativními a kontrolními orgány 

zřizovanými zastupitelstvem Ivaně jsou výbory finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní 

úřad v čele se starostou (Ing. Martin Rybecký), místostarostkou (Ivana Macková). 

Obec Ivaň je zřizovatelem ZŠ a MŠ Ivaň, organizačními složkami obce pak jsou Obecní knihovna 

a Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ivaň. Obec je zároveň součástí DSO Cyklistická stezka Brno – 

Vídeň, DSO Čistší střední Podyjí, DSO Čistá Jihlava a partnerem MAS Podbrněnsko (viz výše).  

8.2 Rozpočet obce 
Na Obr. 27 je zachycen základní rozpočet obce Ivaň mezi roky 2000 a 2015. Jak je z obrázku patrné, 

obec hospodaří s relativně vyrovnaným rozpočtem, až na drobné výjimky je možné hovořit o stabilním 

rozpočtu bez výrazných výkyvů (vyjma roku 2003 a 2014-2015). Průměrné příjmy obce ve sledovaném 

období se pohybují okolo 10,2 milionů korun, průměrné výdaje pak okolo 10,6 milionů korun.   
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Obr. 27 Rozpočet obec Ivaň mezi roky 2000 a 2015. 
Zdroj: obec Ivaň, obecivan.eu; Rozpočet obce, rozpocetobce.cz. 

Z obrázku je patrný výrazný schodek obecního rozpočtu v roce 2003 ve výši 14,5 milionů korun. Tento 

schodek ovšem nemůžeme považovat za známku špatného hospodaření obce, ve zmíněném roce 

probíhaly relativně velké a nákladné investiční akce. Například v roce 2003 bylo vynaloženo ze strany 

obce Ivaň celkem 43,7 mil. Kč na investiční akce. V konkrétním případě se jednalo o investiční výdaje 

do vybudování kanalizační sítě v obci včetně ČOV (43,6 mil. Kč). Částka uvádějící financování po 

konsolidaci pro rok 2015 (5,64 mil. Kč) bude použita na výstavbu sportovního zázemí v příštím roce. 

Tab. 18 Rozpočet obce Ivaň mezi roky 2007 a 2015. 

Konsolidovaný rozpočet obce Ivaň 
 (tis. Kč) 

skutečný rozpočet  rozpočet 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

p
ří

jm
y 

daňové 5 199 6 106 5 937 636 6 070 6 089 7 517 8196 7 361 

nedaňové 1 169 1 303 1 221 1 390 1 315 1 659 1 498 1727 1 688 

kapitálové 177 2 983 2 452 840 883 478 364 155 25 

přijaté transfery 649 654 2 748 1 467 393 463 238 2213 199 

financování po konsolidaci         5642 

celkem 7 194 11 046 12 358 10 044 8 661 8 689 9 617 12292 14 915 

vý
d

aj
e 

zemědělství a lesy - 2 6 11 5 - 13 0 2 

průmysl 773 1 655 1 141 5 062 2 959 2 237 2 758 2160 3 668 

vzdělávání 508 1 282 1 109 806 945 853 678 782 1206,5 

kultura, církev a sdělovací 
prostředky 

298 217 367 441 166 139 238 357 339,6 

tělovýchova a zájmová činnost 393 134 4 215 169 265 266 195 400 5551,7 

bydlení, komunální služby a 
územní rozvoj 

1 152 1 578 863 1 841 779 510 812 888 593,2 

ochrana životního prostředí 499 521 767 677 625 606 637 2720 793,5 

sociální věci - - - - - - - - - 

ostatní služby - - - - - - 4 - 10 

bezpečnost 145 34 41 82 46 28 18 40 240 

veřejná správa 2 126 1 662 2 176 1 955 1 808 1 837 2 038 2003 2510 

celkem 5 892 7 084 10 685 11 044 7 598 6 476 7 391 9350 14 915 

přebytek/schodek 1 302 3 961 1 673 -1 001 1 063 2 213 2 226 2942 0 

Zdroj: obec Ivaň, obecivan.eu; Rozpočet obce, rozpocetobce.cz. 
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Tab. 19 Dotace (ze strukturálních fondů) přijaté do rozpočtu obce Ivaň mezi roky 2010 a 2015. 

rok celkem neinvestiční investiční 
podíl investičních dotací na 
kapitálových výdajích (%) 

2010 478 0 478 12 

2011 150 0 150 4 

2012 2 2 0 0 

2013 0 0 0 0 

2014 1 743 1 063 680 33 

2015 2 614 0 2 614 - 

Zdroj: obec Ivaň. 

8.3 Nemovitý majetek obce 
Majetek obce sestává především z pozemků a budov. Obec Ivaň vlastní celkem 7,2 % pozemků 

z celkového katastru (1 176,2 ha) obce. Největší podíl vlastněných pozemků je v kategorii ostatní 

(28,9 %), relativně vysoký podíl obecních pozemků je i v kategorii trvale travnaté plochy (17,4 %) a orná 

půda (12 %).  

V současnosti probíhají v obci Ivaň komplexní pozemkové úpravy. Ty budou mít po svém dokončení 

vliv na podnikání i další rozvoj obce. 

Tab. 20 Celkové plochy na území obce Ivaně, včetně ploch vlastněných samotnou obcí, v roce 2015.  

  
celkem vlastník obec Ivaň 

absolutní (ha) relativní (%) absolutní (ha) relativní (%) 

výměra celkem 1176,2 100,0 84,7 7,2 

orná půda 367,6 31,3 44,2 12,0 

trvale travnaté plochy 26,8 2,3 4,7 17,4 

zahrada 8,5 0,7 0,4 5,2 

vinice 112,4 9,6 6,2 5,5 

lesy 468,9 39,9 1,3 0,3 

vodní plocha 82,3 7,0 0,4 0,4 

zastavěné plochy 15,4 1,3 0,4 2,7 

ostatní plochy 93,7 8,0 27,1 28,9 

Zdroj: obec Ivaň.  

Tab. 21 Budovy a stavební parcely ve vlastnictví obce Ivaně v roce 2015. 

číslo popisné číslo pozemku v katastru nemovitostí označení budovy 

čp. 26 52 fara 

bez čp/če 88/1 zbořeniště 

čp. 73 120 škola 

bez čp/če 176 hasička 

bez čp/če 274 hřiště 

bez čp/če 299 hřiště 

267 305 obecní úřad 

137 307/1 okál 

265 340/1 víceúčelové zařízení 

bez čp/če 378/1 vojsko 

bez čp/če 388 vojsko 

bez čp/če 389 vojsko 

bez čp/če 391 vojsko 

bez čp/če 394/1 vojsko 

bez čp/če 394/4 vojsko 

307 479 pozemek pod sběrným dvorem 

bez čp/če 180 zastavěná plocha a nádvoří 

bez čp/če 473 zastavěná plocha a nádvoří 

Zdroj: obec Ivaň.  
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9 Názory obyvatel obce 
V rámci tvorby Programu rozvoje obce Ivaň bylo provedeno i dotazníkové šetření zaměřené na místní 

obyvatele. Dotazníky byly distribuovány do místa bydliště všem osobám obce starším 15 let. Sběrné 

místo bylo zřízeno ve schránce na obecním úřadě. Šetření probíhalo po dobu 14 dní, tak aby se jej 

mohlo zúčastnit maximum obyvatel obce, a během této doby se vyjádřila přibližně čtvrtina obyvatel 

obce (151 odevzdaných archů). Výsledky tohoto šetření tak vykazují velmi solidní relevanci. 

9.1 Identifikace respondentů 
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 151 osob starších 15 let. Mezi respondenty mírně 

převažovaly ženy nad muži (5 osob neuvedlo pohlaví). Nejvíce osob, které se zúčastnily šetření, se 

nacházelo ve věkové skupině mezi 25-49 lety, následované nejstarší a druhou nejstarší věkovou 

skupinou. Pouze desetina respondentů se nacházela v kategorii 15-24 let věku. 

Obr. 28 Respondenti podle pohlaví a věku 
Zdroj: Vlastní šetření obce 

Mezi respondenty dosahuje nejvyššího zastoupení skupina obyvatel se základním vzděláním či 

vyučením (43 %). Těsně po nich následuje skupina středoškolsky vzdělaných (38 %). Podíl 

vysokoškoláků mezi účastníky šetření je relativně dosti vysoký (např. s porovnáním standardní 

struktury dle vzdělání) a dosahuje jedné šestiny. 

Obr. 29 Respondenti podle vzdělání a ekonomické aktivity 
Zdroj: Vlastní šetření obce 
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Z hlediska ekonomické aktivity v době šetření převažují mezi respondenty osoby zaměstnané, které 

tvoří 36 % vzorku. Následuje je takřka třetina osob v důchodu. Menší je zastoupení soukromých 

podnikatelů (15 % - což je však v porovnání například s okolními obcemi dosti významný podíl), osob 

v domácnosti (7 %) a studujících (6 %).  

K nezaměstnanosti se přihlásilo pouhé 1 % respondentů. Zbývající 3 % respondentů svůj ekonomický 

statut neuvádí. Nízká účast nezaměstnaných osob může poukazovat na neochotu tento údaj uvádět, 

případně svědčit i o nezájmu účastnit se takovýchto šetření, potažmo rozhodovat o rozvoji obce. 

9.2 Spokojenost obyvatel s životem v obci 
Život v Ivani z obecného pohledu hodnotí její obyvatelé velmi pozitivně. Pouhá 4 % respondentů 

hodnotí stupněm „špatně“ a hodnocení „velmi špatně“ nebylo zaznamenáno ani jedno. Převažuje tak 

hodnocení „dobře“ (68 % respondentů) a „velmi dobře (18 % respondentů), dohromady tedy 86 % 

kladných hodnocení. Nevyjádřilo se 10 % dotazovaných.  

Co se hodnocení jednotlivých aspektů života v obci týče, vypovídá o nich následující graf. 

 

Obr. 30 Hodnocení jednotlivých oblastí života v obci 
Zdroj: Vlastní šetření obce 

Občané mohli ohodnotit kvalitu jednotlivých oblastí, a k tomu i jejich důležitost. 

V grafu jsou vybrané oblasti seřazeny podle důležitosti, s tím, že nejvýše se nachází oblasti pro občany 

nejvíce důležité. Jak je patrné, jsou pro občany zásadní především aspekty související s bydlením v obci 

a každodenním využíváním obce a jejího okolí (kvalita bydlení, řešení otázky odpadů, prostředí v obci 

a okolí, infrastruktura obce a interakce s obcí jako takovou). Naopak, méně důležité je pro respondenty 

to, co je obvykle realizováno mimo obec (sociální služby, zaměstnání). Za zajímavou shodu můžeme 

považovat i to, že většina aspektů, které respondenti považují za důležité, je zároveň i kladně 

hodnocena (kromě komunikací a chodníků, což je v obcích tohoto typu obvyklé). 
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Co se hodnocení těchto oblastí týče, je většina z nich hodnocena nadpolovičním množstvím kladných 

hlasů. Nejlépe jsou hodnoceny kvalita bydlení a možnosti třídění odpadů v obci (více než 90 % 

pozitivních hodnocení). Mírně nižší, ale stále výrazně kladná hodnocení pak mají oblasti stavu krajiny 

v okolí a vzhledu prostranství v obci, komunikace s občany a možností pro sportování. Na opačné 

straně pomyslného spektra se nachází oblasti s nejnižším počtem kladných hodnocení. Jedná se o 

především o stav komunikací a chodníků a pracovní příležitosti. Ty následuje nepříliš pozitivní 

hodnocení veřejné dopravy a sociálních, komerčních a zdravotnických služeb. 

Účastníci šetření se vyjadřovali i k tomu, co se dle jejich názoru v obci za posledních 10 let nejvíce 

povedlo či nepovedlo. Počtem hlasů zde výrazně převažují věci povedené. Za nejpovedenější tak 

občané označili kanalizaci, opravy školy, hřiště a cyklostezku. Na druhou stranu, jako nepovedené 

hodnotí občané chodníky, plynofikaci obce a náves. Zmiňován byl i stav služeb (obchod Ivaňka), a 

s ohledem na roční období, kdy se šetření realizovalo, i kvalita ovzduší (související právě s tím, že obec 

není plynofikována a na základě současného vytápění „nelze v zimě ani otevřít okno“ - citace). 

9.3 Rozvoj obce 
Z hlediska ochoty zapojit se do rozvoje obce, mají občané Ivaně velmi vstřícný postoj – takřka dvě 

třetiny z nich jsou ochotny se do rozvoje a dění v obci nějakým způsobem zapojit.  

 

Obr. 31 Ochota občanů podílet se na rozvoji obce Ivaň 

Zdroj: Vlastní šetření obce 

Mezi aktivitami, jichž jsou respondenti ochotni se účastnit, převažují brigády a manuální práce, 

spolupořadatelství, kulturní aktivity, nabídka sponzorských darů, ale i úprav okolí bydliště. 

Další otázkou bylo, co občané v Ivani nejvíce postrádají. Výrazněji zde vyčnívala pouze poptávka po 

chodnících (chodník od mostu přes řeku k obci). Tu následuje plynofikace obce a související kvalita 

ovzduší, poptávka po bankomatu, místech pro výstavbu a obchodu se smíšeným zbožím. Zmiňovány 

jsou též, v různých obměnách, potřeba lepšího dopravního napojení – na Vranovice, Pohořelice, a též 

i v časech mimo špičku (veřejnou dopravou); a také bezpečnější způsob nemotorového spojení směrem 

na Pasohlávky. Bezpečnost v dopravě obecně je zmiňována taktéž, včetně návrhů konkrétních řešení 

(např. retardéry). Z hlediska vybavenosti obce lze dodat především veřejné osvětlení a též zmínky o 

kontejnerech. Zaznívají i návrhy zaměřené na rozvoj volnočasových aktivit – zázemí pro sportovní oddíl 

(kabiny), pro seniory a mládež (klubovna) a podpora zapojování obyvatel do dění v obci. 

Občané též uváděli, které kulturní akce jim v obci chybí. Nejčastější odpovědí sice bylo, že žádné, těsně 

za ní se ale umístila absence aktivit spojených s divadlem (zájezdy, hostování souborů, amatérské 

divadlo). Často byly též zmiňovány plesy, májová a vinařské akce. Zaznívala i poptávka po akcích více 

30%

34%

21%

15%

ano spíše ano spíše ne neuvedeno
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vzdělávacího charakteru, jako jsou různé besedy a přednášky. Občané by ale též uvítali koncerty, 

filmová představení a nechybí ani odkaz na podporu tradic. 

Z hlediska chybějících možností sportovního vyžití se respondenti vyjadřují velmi podobně. I přesto, 

že jsou tedy respondenti relativně spokojeni, zaznívala poptávka po řadě možností řešit sportování 

v obci. Nejvíce byla zmiňována posilovna. Následovala ji sportovní hala, kluziště a lezecká stěna. 

Ostatní návrhy (např. střelnice, bazén, atd.) již nebyly natolik frekventované. 

Pokud by mohli občané rozhodovat o finančních prostředcích obce a jejich využití, zvolili z možností, 

jež jsou v obci reálně potřeba, následující priority (seřazeno dle míry poptávky): 

Obr. 32 Investiční priority v obci dle občanů 

Zdroj: Vlastní šetření obce 

Jak ukazuje tento graf, odpovídá poptávka po konkrétních návrzích do značné míry již dříve řečenému. 

Občané obce Ivaň vyžadují v největší míře (jedná se o shodu takřka poloviny všech dotazovaných) 

rekonstrukci víceúčelového zařízení Ivaňka. Tu následují opravy komunikací a chodníků spolu se 

souvisejícím zlepšením bezpečnosti silničního provozu v obci. Relativně velký význam občané připisují 

též investicím do kulturních aktivit v obci a podpoře tvorby možností sportovního vyžití. Zároveň 

podporují i další bytovou výstavbu a zcela logicky i péči o prostředí a zeleň v obci. 
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SWOT ANALÝZA 
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SWOT analýza obce Ivaň 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

blízkost města Brna klesající porodnost 

intenzita dopravy na pozemních komunikacích zhoršující se věková struktura obyvatel 

mateřská a základní škola vývoj nezaměstnanosti 

koncepce rozvoje podnikání v obci absence zásobování plynem  

komerční a veřejné služby potencionálně záplavové zóny  

nízký počet dopravní nehod   

ochrana životního prostředí a krajiny   

vysoký koeficient ekologické stability   

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

plynofikace obce neřešení protipovodňových opatření 

výstavba nové místní pozemní komunikace 
prohlubování negativního demografického 
vývoje 

rozvojová plocha pro podnikání zhoršující se situace na trhu práce 

rozšíření základních zdravotnických služeb v obci stagnace či pokles turistické atraktivity obce 

 

 

 

 

Dle strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2014 – 2020 je obec Ivaň zařazena mezi 

Stabilizovaná území. Tyto oblasti mají následující charakteristiku: „Jde spíše o mikroregionální centra – 

ekonomická a sídelní střediska s omezeným regionálním významem, která tvoří se svým zázemím 

relativně funkční oblasti. Jedná se o území, která v dlouhodobém hledisku nevykazují významné 

negativní socioekonomické charakteristiky (např. nezaměstnanost, vylidňování, environmentální 

zátěže nebo nedostatečná vybavenost), ale zároveň nejsou „hybatelem“ socioekonomického rozvoje v 

regionu, což předurčuje skutečnost, že část místního obyvatelstva musí vyjíždět za prací a do škol mimo 

tyto funkční oblasti.“ 

 

 

 

 

 



 

  OBEC IVAŇ 

54 
 

 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
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Strategická vize 
Ivaň je moderní a přátelskou obcí, v níž najdou možnost rozvíjet své aktivity všichni její obyvatelé. To 

je možné prostřednictvím adekvátního zázemí a vysoké úrovně veřejných služeb, bezpečného a 

udržovaného veřejného prostoru i fungujícího společenského života. Zodpovědný přístup k životnímu 

prostředí a udržitelné plánování posiluje kvalitu života v obci i její atraktivitu. 

 

 

Strategické cíle 
1. Cíl Vybavenost a bezpečnost 

Indikátor 1: Počet projektů zvyšujících bezpečnost v obci 

Indikátor 2: Počet km opravených a nově zbudovaných komunikací, vč. cyklostezek 

Indikátor 3: Počet opravených budov sloužících veřejnosti 

 

2. Cíl Životní prostředí a udržitelný rozvoj 

Indikátor 1: Počet projektů zaměřených na zkvalitnění životního prostředí v obci 

 

3. Cíl Prostředí pro rozvoj podnikání, vzdělanosti i volnočasových aktivit 

Indikátor 1: Počet podnikatelských subjektů v obci 

Indikátor 2: Počet projektů zaměřených na vzdělávání 

Indikátor 3: Počet projektů zaměřených na volnočasové aktivity 

 

  

Opatření 
1. ZKVALITŇOVÁNÍ VYBAVENOSTI A INFRASTRUKTURY V OBCI 

2. OHLEDUPLNÝ ROZVOJ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A PÉČE O OBEC 

3. UDRŽITELNÁ DOPRAVA A BEZPEČNOST 

4. PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÉHO KAPITÁLU 

5. ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT 
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Zkvalitňování vybavenosti a infrastruktury v obci 
 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Vybudování osvětlení 
hřbitova a vydláždění 
vjezdu ke hřbitovu 

střední 2016-2019 obec 500 000,00 Kč rozpočet obce 

Poznámka: 

Vybudování dopravní 
a technické 
infrastruktury 

střední 2018-2020 obec 4 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: Lokalita Z3 

Oprava okálu střední 2018-2020 obec 2 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: výměna oken, zateplení 

Vybudování 
vodovodu a 
komunikace 

střední 2019-2021 obec 2 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: lokalita Z8, před AGROPRODUKTEM 

Oprava fary malá 2020-2025 obec 1 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Výstavba nových 
chodníků 

malá 2020-2025 obec 2 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

 
 
 

Ohleduplný rozvoj životního prostředí a péče o obec 
 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Oprava sochy Sv. 
Jana Nepomuckého 

malá 2016-2018 obec 100 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Úprava návsi před 
obecním úřadem 

střední 2018-2020 obec 3 500 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: Vybudování dlážděných ploch a parkovacích míst, nový taneční parket, výsadba zeleně, odvodnění plochy 
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Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Vybudování 
rybářského jezírka 

malá 2018-2023 obec 5 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Modernizace ČOV malá 2018-2025 obec 5 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Výstavba 
protipovodňové 
hráze 

malá 2020-2025 obec 
10 000 000,00 

Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Doplnění dešťové 
kanalizace ul. 
Bytovky a U hřiště 

střední 2020-2025 obec 7 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

 

 

Udržitelná doprava a bezpečnost 
 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Vybudování chodníku 
ulice Vranovická 

velká 2016-2017 obec 500 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: Z důvodu bezpečnosti občanů (frekventovaná doprava) se jedná o prioritní aktivitu 

Vybudování prvků 
pro zvýšení 
bezpečnosti provozu 

velká 2016-2019 obec 250 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: zpomalovací ostrůvky a prahy, přechody, měřiče rychlosti, dopravní značení 

Opravy místních 
komunikací 

velká 2016-2020 obec 3 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Výstavba nové 
autobusové zastávky 

střední 2017-2020 obec 500 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: demolice staré a výstavba nové autobusové čekárny, úprava okolí – zábradlí, dlažba 
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Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Vybudování části 

cyklostezky Ivaň – 

Pasohlávky  
střední 2016 - 2025 obec 500 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Vybudování 

odpočívek pro 

cyklisty 

střední 2016 - 2022 obec 600 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: lavičky, koše na odpadky, stojany na kola, informační tabule podél cyklostezek 

Oprava stávající 
hasičské zbrojnice 

střední 2019-2021 obec 2 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Výstavba nové 
hasičské zbrojnice 

malá 2020-2025 obec 4 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

 

 

Podpora podnikání a rozvoj lidského kapitálu 
 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Vybudování dopravní 
a technické 
infrastruktury pro 
potřeby malého a 
středního podnikání 
v areálu bývalých 
kasáren 

střední 2018-2025 obec 
12 000 000,00 

Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Modernizace 
(rozšíření) školy 

malá 2020-2025 obec 3 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 

Kurzy pro občany 

(jazykové, PC, 

finanční gramotnost, 

taneční aj.) 

malá 2016 - 2025 obec 200 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: 
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Rozšiřování možností volnočasových aktivit 
 

Název aktivity Důležitost Termín Odpovědnost 
Přibližné 
náklady 

Zdroje 
financování 

Výstavba 
sportovního zázemí 

velká 2016-2017 obec 6 500 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: Nové sportovní zázemí k fotbalovému a víceúčelovému hřišti 

Rekonstrukce 
víceúčelového 
zařízení 

velká 2016-2018 obec 4 000 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: přístavba přísálí + zateplení budovy 

Přírodní hřiště střední 2017-2019 obec 1 200 000,00 Kč 

Dotační 

titul/rozpočet 

obce 

Poznámka: Lavičky, terénní úpravy, výsadba zeleně, hrací prvky, venkovní fitness 
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PŘÍLOHY 
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Dotazník pro obyvatele obce Ivaň 
Vážení spoluobčané, 

obec Ivaň ve spolupráci s MAS Podbrněnsko v současné době zpracovává strategický dokument 

Strategie rozvoje obce Ivaň pro období 2015 – 2025. Tento dokument bude sloužit k rozvoji naší obce 

a je i nutnou přílohou pro přístup k budoucím dotacím. Pro vznik strategie je velmi důležité znát i Váš 

názor, proto bych Vás chtěl požádat o vyplnění následujícího dotazníku.  

Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit pouze jako podklad pro tvorbu zmiňovaného 

dokumentu. Souhrnné výsledky dotazníku budou zveřejněny na webu obce. Šetření je určeno pro 

všechny obyvatele obce Ivaň starší 15 let. 

Dotazník prosím vyplňte do 23. 11. 2015 a doneste jej do schránky na obecním úřadě.  

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. 

Ing. Martin Rybecký, starosta obce 

1. Jak se Vám v obci žije? 

a. Velmi dobře  b.  Dobře   c. Špatně  d.   Velmi špatně 

2. Jak hodnotíte obec v následujících oblastech 

V každém řádku označte křížkem jednu odpověď, která odpovídá míře Vaší spokojenosti. Dále také 

vyberte ze škály 1-5 hodnotu, jak je pro Vás daná oblast důležitá (1 nejméně, 5 nejvíce). 

Např.: veřejná doprava funguje dobře = velmi dobrá, ale jezdím autem, není pro mě důležitá = 1 

 
velmi 
dobrá 

dobrá špatná 
velmi 

špatná 
nedovedu 
posoudit 

důležitost 
(1-5) 

Kvalita bydlení – obecně v naší obci       

Základní školství (ZŠ, MŠ)        

Dostupnost zdrav. služeb       

Sociální služby (např. péče o seniory, 

občany v nouzi a potřebné)  

      

Kultura a společenský život        

Možnosti sportování        

Komerční služby (obchod, opravny 

apod.)  

      

Veřejná doprava        

Stav místních komunikací a chodníků        

Stav historických objektů a kulturních 

památek  

      

Pracovní příležitosti        

Vzhled/stav krajiny v okolí obce        

Vzhled/stav veřejných prostranství v 

obci  

      

Stav životního prostředí v obci a okolí        

Možnosti třídění odpadů        

Mezilidské vztahy v obci        

Komunikace mezi obcí a občany        

3. Co v obci nejvíce postrádáte? 

UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………

…………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....………… 
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4. Jaký typ kulturních a společenských akcí Vám v obci chybí? 

 UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………

…………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....………… 

5. Chybí Vám v obci vybavení pro nějaký sport, případně pro nějakou volnočasovou aktivitu? 

 UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………….

…………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....………. 

6. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

a. ANO  b. Spíše ANO   c. Spíše NE  d.  Rozhodně NE 

Pokud ANO, spíše ANO, jak se můžete zapojit? (v případě zájmu můžete uvést i kontakt/email) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Je něco, co se podle Vás v obci za posledních 10 let nejvíce POVEDLO a také NEPOVEDLO, 

pokud ano, co? 

 POVEDLO:………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

NEPOVEDLO:……………………….…………………………………………………..…………………………………………………… 

8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste je 

přednostně využil/a? (zakroužkujte maximálně 3 možnosti) 

a. Zlepšení podmínek pro podnikání  

b. Podpora bytové výstavby  

c. Podpora budování cyklostezek 

d. Oprava místních chodníků a komunikací  

e. Investice do modernizace místní základní školy a mateřské školy 

f. Rekonstrukce víceúčelového zařízení Ivaňka 

g. Výstavba sportovišť (např. sportovní hala) a sportovního zázemí 

h. Podpora kulturních a společenských událostí v obci 

i. Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v okolí 

j. Opravy památek v obci 

k. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu v obci 

l. Úprava návsi před OÚ 

m. Výstavba nové hasičské zbrojnice 

n. Jiné……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pohlaví: 

a) Muž   b) Žena  

Věk:  

a) 15–24 let  b) 25–49 let   c) 50–64 let   d) 65 a více let  
 

Vzdělání:  

a) Základní / vyučený    b) Středoškolské    c) Vysokoškolské 
 

Ekonomická aktivita:  

a) Studující   b) Soukromý podnikatel      c) Zaměstnanec  

d) Důchodce   e) V domácnosti, na mateřské dovolené apod.   f) Nezaměstnaný 

 

 


