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1. ÚVODNÍ INFORMACE  
 
Při zpracování Programu rozvoje obce Březiny bylo vycházeno z běžně dostupných metodik, které 
byly upraveny vzhledem k velikosti obce, tj. obce s méně než 500 obyvateli. 
 
Program rozvoje obce je dokumentem zpracovávaným za účelem dlouhodobého plánování 
ekonomického a sociálního rozvoje obce. V rámci strategického plánování byly analyzovány současné 
problémy a navrhnuta opatření k jejich řešení. Plán se týká různých oblastí života, zejména 
infrastruktury, dopravní obslužnosti, místní ekonomiky a podnikání, životního prostředí a 
zemědělství, kulturního a společenského života v obci, podpory turismu a rekreace. 
 
Zdrojem dat jsou zejména:  
 
Územně plánovací dokument obce, Český statistický úřad, registr ekonomických subjektů, obecní 
statistiky, znalosti a zkušenosti volených představitelů obce, písemná a ústní sdělení občanů. 
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2. ANALYTICKÁ ČÁST - ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 
 
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1702. Její vznik se podle pověsti datuje do období 
Třicetileté války, kdy obyvatelstvo okolních míst utíkalo před Švédy a ukrývalo se v březině, krajině 
močálovité a neschůdné. Švédové, kteří do těchto míst vnikli, pro neschůdnost tuto krajinu opustili. 
Místa sušší začala být vyhledávána novými osadníky. Za tím prvním, přicházeli další, kteří mýtili lesy a 
zdělávali pole, ne však v těsném sousedství těch předcházejících, ale každý sám pro sebe, na různých 
místech, aniž by pomýšleli na založení nové osady.  
Roku 1558 koupil panství Rychmburské nejvyšší sudí království a chrudimský hejtman Zdeněk Berka z 
Dubé a Lipého. Některý z jeho potomků dal vybudovat na Březinách v roce 1696 sklářskou huť, 
takzvanou Berkovnu. Sklárna byla proslulá zvláště ve druhé polovině 18. století a začátkem 19. století 
plochými, malovanými nebo řezanými pryskami na rosolku. V této době fungovaly na Březinách tři 
hamry na zpracování železa. Jeden hamr byl na moravské straně a dva na české straně. V pozdější 
době patrně z nedostatku listnatých lesů, ze kterých se pálilo dřevěné uhlí v milířích a na němž byly 
hamry přímo závislé, všechny zanikly. 
 
Na přelomu  19. a 20. století se místní obyvatelé živili převážně zemědělskou výrobou a v zimě prací v 
lese a zpracováváním lněného vlákna na plátno. Plátno pak vozili na prodej do nedaleké Borové. 
 
Počet obyvatel obce byl vždy přímo úměrný pracovní příležitosti. Na konci 19. století byl rekordní - asi 
715 obyvatel. Ještě při sčítání lidu ve třicátých letech 20. století bylo napočteno 574 osob, z čehož 
bylo asi 180 Slováků, kteří zde pomáhali na odstranění škod lesní pohromy. Po druhé světové válce v 
50. a 60. letech došlo k velkému odlivu obyvatel. V současné době se počet stálých obyvatel 
pohybuje kolem 140. 
 
V roce 2020 má obec 139 stálých obyvatel. Skládá se z jednoho katastrálního území s názvem Březiny 
u Poličky. Jeho výměra je 721 hektarů. 
Obec se nachází v oblasti Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 605 metrů nad mořem, v kraji 
Pardubickém, okrese Svitavy. Nejbližšími většími městy jsou Svratka a Polička. 
Statutárním orgánem je sedmičlenné zastupitelstvo obce, management tvoří starosta a 
místostarostka, oba neuvolnění.  
Obcí s rozšířenou působností je město Polička. 
 
Příslušné státní instituce : 
 
Stavební úřad:  Polička 
Matriční úřad:  Polička 
Finanční úřad:  Polička 
Katastrální úřad: Svitavy 
Pozemkový úřad: Svitavy 
Okresní soud:  Svitavy 
 
Dosažitelnost obce je po silniční síti, veřejná doprava je zajištěna autobusovým spojením. 
Nejbližší železniční stanice je Borová u Poličky ve vzdálenosti 10 km. 
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Území obce podle mapy 

 
 
Rozložení obyvatelstva 
 

 
Změny počtu obyvatel za jednotlivé roky 
 

 
 

Zdroj: MVČR  
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3. INFRASTRUKTURA 
 
Technická infrastruktura: 

 
Popis technické infrastruktury vychází zejména z textové části Územního plánu obce Březiny 
vydaného v roce 2009 a Povodňového plánu zpracovaného v roce 2014 a aktualizovaného v roce 
2015. 

 
Vodní hospodářství – zásobování vodou 
 
Koncepce zásobování vodou je na území obce ve fázi rozpracovanosti. Obec má vybudovaný 
studniční vrt s dostatečnou kapacitou pro zabezpečení vlastní spotřeby. Rozvod vodovodního řadu je 
pouze částečný, přibližně do čtvrtiny obytných domů a rekreačních objektů. Je připravována 
legalizace a doprojektování další etapy centrálního zásobování pitnou vodou.  
Ostatní obývané budovy v obci mají vlastní nebo skupinové zdroje pitné vody. 
 
Vodní hospodářství – odvádění a likvidace odpadních vod 
 
V obci není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících 
obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v septicích (75 %) a v bezodtokových jímkách (15 %). S úplným 
odkanalizováním obce se v blízké budoucnosti neuvažuje vzhledem k členitosti, příliš vzdálené 
čistírně odpadních vod a velké finanční náročnosti, jenž je mimo možnosti obce. 
Obec bude administrativně, technicky i finančně podporovat instalace malých individuálních či 
komunitních čistíren odpadních vod. 
 
Energetika – zásobování elektrickou energií 
 
Území obce je elektrifikováno. Veškeré sítě vysokého napětí 22 kV jsou realizovány jako venkovní 
vedení. Sekundární sítě jsou realizovány jako kabelové i  venkovní. V obci se nachází 6 distribučních 
trafostanic. Problémy s dodávkou elektrické energie se nevyskytují, dodavatel má rezervní instalační 
kapacity pro další možné rozšiřování sítě. 
 
Energetika – zásobování zemním plynem 
 
Zemní plyn není do obce přiveden. 
 
Energetika – zásobování teplem 
 
V obci není žádný využitelný zdroj a tedy ani rozvody tepla. 
 
Telekomunikace, internet 
 
Telefonním signálem a datovými službami pokrývají území obce všichni tři hlavní současní operátoři. 
Ti jsou schopni zajistit i veškeré potřeby připojení k širokopásmovému internetu. Limitujícím 
faktorem je pouze členitost terénu, kdy se potenciální koncové přípojné body v některých údolních 
částech obce nacházejí v signálovém stínu. 
 
 
 
 
 



 

    Strana 7 z 13 
 

Dopravní infrastruktura: 
 

Letecká a vodní doprava 
Na území obce se nenacházejí stavby, zařízení a ani limity využití území vztahující se k letecké nebo 
vodní dopravě. Řeka Svratka, která obcí protéká je nesplavná. Nejbližší mezinárodní letiště s 
pravidelným osobním a nákladním provozem je v Praze (cca 180 km). Nejbližší vodní cestou je řeka 
Labe s přístavem Poděbrady  (cca 110 km). 
 
Železniční doprava 
 
Obcí neprochází žádná železniční trať. Nejbližší zastávka celostátní železniční sítě je v obci Borová u 
Poličky (10 km), nejbližší stanice na tranzitním koridoru je ve Svitavách (35 km). 
 
Autobusová doprava 
 
Březiny leží na trase jedné pravidelné linky zajišťující spojení mezi Poličkou a Svratkou. Dopravu na 
této trase zajišťují s dostatečnou frekvencí dva privátní dopravci. 
 
Silniční doprava 
 
Obcí prochází východo-západním směrem silnice III. třídy č. III/35725. Nejbližší obce na této trase 
jsou Pustá Rybná a Milovy. Na tuto silnici se radiálně napojuje síť místních komunikací III. a IV. třídy o 
celkové délce 6,3 km, kterou k jednotlivým hospodářským, rezidenčním i rekreačním objektům 
doplňuje síť účelových komunikací. Obec má zpracovaný pasport místních komunikací, aktualizovaný 
v roce 2018. 
 
Pěší a cyklistická doprava 
 
Březiny se nacházejí v turisticky atraktivní chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů s rozsáhlou sítí 
značených pěších tras. Přímo obcí prochází 52 km dlouhá cyklotrasa č. 4022 Svitavy – Kadov. 
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4. VYBAVENOST OBCE 
 
Bydlení 
 
Převládajícím typem v obci Březiny je rezidentní bydlení v rodinných domech, které tvoří takřka celý 
domovní fond.  Z celkového počtu domů je trvale obydlených 47. Z toho jsou 43 domy rodinné, 4 
domy bytové.  V katastru obce je také vybudována celá řada rekreačních objektů a chat se sezónním 
užíváním. 
 
Veřejná správa 
 
Výkon veřejné správy v obci Březiny zajišťuje obecní úřad. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je 
pro správní území obce město Polička. Území patří pod krajskou správu Pardubického kraje. 
 
Vzdělání a výchova 
 
Obec nemá, vzhledem ke svému počtu obyvatel, zřízenu základní ani mateřskou školu. Nejbližší 
předškolní zařízení je v obci Telecí a Křižánky. V Telecím je k dispozici základní škola s oběma 
vzdělávacími stupni, v Křižánkách pak pouze první stupeň, první až páté třídy. Výběr školy i školky 
převážně závisí na směru dojíždění rodičů za prací. 
 
Zdravotnictví 
 
V obci Březiny se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Nejbližší  je v Telecím, což je vzdálenost cca 
7 km.  
 
Kultura, tělovýchova a sport 
 
Obec má nově vybudované zázemí pro komunitní činnost, v němž se pravidelně konají společenské, 
kulturní i sportovní akce a zábavní aktivity. Mezi pravidelné akce patří diskotéky, taneční zábavy, 
mikulášská besídka, maškarní bál, dětský karneval, pálení čarodějnic, vesnické hry dospělých,  
pohádkový les, setkání samohybů, venčení kačerů, různé zeměpisné výlety (hlavně Moravský kras), 
besedy o historii Vysočiny, turnaje v nohejbale, malé kopané, florbale, volejbale a stolním tenise, 
účast na podobných turnajích v okolních obcích, účast na hrách bez katastru a mnohé další. 
Výstavy v bývalé škole - v průběhu léta probíhají v budově bývalé školy různé výstavy obrazů a 
fotografií. 
Veškeré sportovní, kulturní a jiné veselé dění v obci velmi pestře a bohatě zajišťují složky – sdružení 
RKV  (Radost, Kultura, Veselost) Březiny, TJ Březiny a Sbor dobrovolných hasičů Březiny. 
K dispozici je rovněž obecní knihovna s cca 2000 svazky, převážně beletrie.  
 
Komerční služby 
 
V obci je k dispozici malý obchod (privátní pronájem v prostorách veřejné budovy) a penzion 
s restauračním zařízením, ovšem s nepravidelnou provozní dobou. Základní občerstvení je v letní 
sezóně k dispozici obyvatelům obce i turistům v obecním komunitním zázemí. 
Místní zemědělské družstvo má zřízenu minimlékárnu - prodejnu BIO produktů, sýrů a mléčných 
výrobků v nejvyšší přírodní kvalitě. Tyto produkty jsou dodávány jak do místního obchodu, tak i do 
obchodů  blízkých obcí. 
  



 

    Strana 9 z 13 
 

Ochrana obyvatelstva 
 
Bezpečnost obyvatel zajišťuje Policie ČR s policejní stanicí v Poličce. Oblast je mimo působnosti 
jakékoliv městské policie. Obec má zřízenou jednotku dobrovolných hasičů, vybavenou potřebnou 
základní technikou k malým zásahům při požárech a jiných živelných událostech. 
 
 
5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Březiny jsou součástí chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy a proto se na ně vztahují přísnější 
předpisy a regulativy. Mezi zdroje znečištění, na něž je třeba dohlížet, patří lokální spalování pevných 
paliv během topné sezóny. Jako nejčastější palivo je využíváno dřevo. Vzhledem k řídkosti osídlení, 
nebývají povolené limity překračovány. 
Vedení obce vybudovalo v centrální části malý sběrný dvůr na tříděný i komunální odpad se 
zajištěním pravidelného odvozu a ekologické likvidace. Tato investice velmi pomáhá, až na několik 
neukázněných obyvatel, k udržování pořádku v území. 
 
Budoucím problémem se pravděpodobně stane likvidace odpadních vod. Na zpřísnění podmínek 
bude mít vliv nově připravovaný zákon o odpadech a řada stávajících domácích septiků nebude moci 
být v současném stavu používána.  
 
 
6. SPRÁVA A HOSPODAŘENÍ OBCE 

 
Obec  hospodaří z dlouhodobého pohledu s vyrovnaným, resp. mírně přebytkovým rozpočtem. Podíl 
běžných výdajů na zajištění chodu a údržby obce dosahuje každoročně kolem 70% z celkových příjmů 
obce. Zbytek připadá na kapitálové a investiční výdaje. 
 
 
Vývoj rozpočtového hospodaření obce v letech 2013 - 2021 (v tis. Kč) 
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7. SWOT ANALÝZA 
 
Silné stránky 
 
Příjemné a klidné prostředí, atraktivní poloha obce vhodná pro rezidentní bydlení blízké přírodě. 
Tradice individuálního bydlení venkovského typu s možností zemědělského hospodaření nebo 
řemeslného podnikání. 
Blízkost turistických cílů. 
Dobrá silniční dostupnost i obslužnost (i v zimním období). 
Autobusové a silniční spojení s blízkými obcemi a městy (Borová, Polička, Svratka, Sněžné). 
Čisté ovzduší bez znečištění (CHKO). 
Neexistence významných ekologických zátěží. 
Kvalitní svoz komunálního a separovaného odpadu (třídění). 
 
Slabé stránky 
 
Vysoká denní pracovní mobilita obyvatel. 
Značná vyjížďka obyvatel za prací. 
Nedostatečné řešení bezpečnosti pohybu chodců hlavní průjezdné komunikace. 
Absence komplexního řešení kanalizace v obci, napojení na ČOV. 
Špatný stav sportovního zařízení. 
Špatný technický stav veřejných budov (obecní úřad, bývalá škola). 
Nižší kvalita čistoty vzduchu v topné sezóně (pálení tuhých paliv). 
Malé využití alternativních zdrojů energií. 
Nedostatečně široká základna ekonomicky aktivních obyvatel v obci. 
Trvalý pomalý pokles počtu obyvatel. 
 
Příležitosti 
 
Práce na zlepšení kvality mezilidských vztahů. 
Možnost získání zdrojů financí z dotačních fondů pro rozvoj obce. 
Poloha obce v dosahu regionálních center. 
Zlepšení nabídky sportovních zařízení a volnočasového vyžití v obci. 
Udržení kvalitního životního prostředí v obci. 
Zájem o bydlení na venkově. 
Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení. 
Zatraktivnění vzhledu obce. 
Využití tradičního zemědělského území i tradice práce v zemědělství pro rozvoj agroturistiky. 
Výsadba zeleně, stromů (veřejná prostranství, podél komunikací). 
 
Hrozby 
 
Zánik spolků a zájmových sdružení vlivem nedostatečného zázemí. 
Absence zajištění bezpečnosti v obci. 
Omezená nabídka sociálních služeb v obci. 
Zhoršení mezilidských vztahů. 
Velmi omezené množství finančních prostředků obce na realizaci větších rozvojových záměrů. 
Vysoká intenzita projíždějících vozidel v letní sezóně. 
Znečišťování kvality vzduchu. 
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8. NÁVRHOVÁ ČÁST – ROZVOJOVÁ VIZE 
 
Rozvojová vize určuje zásadní rozvojovou orientaci obce. Formuluje a popisuje stav, jehož by mělo 
být v budoucnu dosaženo. Rozvojová vize je formulována s ohledem na trvalou potřebu udržitelného 
rozvoje s vědomím, že se jedná o záležitost dlouhodobou, s využitím a realizací přínosných projektů, 
u nichž je zapotřebí koordinovaně, systematicky a efektivně podporovat rozvoj obce, což jsou 
především její obyvatelé, kteří by měli být v obci spokojení a šťastní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Člověk je šťastný tehdy, má-li kde bydlet, má-li práci nebo se vzděláním na ni připravuje (tedy má-li 
dostatečné finanční příjmy pro život), má-li kde aktivně trávit volný čas a cítí-li se bezpečně. To je cíl 
rozvojové vize a to by také měl být cíl současného i každého budoucího zvoleného vedení obce. 
 
Cílem je tedy bezpečná, klidná a příjemná obec, začleněná do krajiny plné zeleně, která svým 
charakterem vytváří občanům zázemí s pracovním, relaxačním, kulturním i sportovním potenciálem. 
Pro dosažení vize vzali zpracovatelé rozvojového plánu obce Březiny v úvahu mimo jiné polohu obce, 
přírodní a krajinný potenciál, občanskou vybavenost, ekonomický potenciál, potřeby a názory svých 
obyvatel. 
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9. PLÁNY A ZÁMĚRY - BUDOUCÍ AKCE A PROJEKTY 
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10.  ZÁVĚR 
 
Program rozvoje obce Březiny ukazuje základní směřování obce na období 2021 - 2030. Obsahuje 
aktivity, které pokud budou realizovány, bude tohoto směru, resp. strategické vize obce, dosaženo. 
Zpracovaný dokument bude sloužit k rozvoji obce, případně má pomáhat obci při čerpání dotací. 
 
Zpracováním a schválením tohoto dokumentu plánovací a rozvojové aktivity obce nekončí, nýbrž 
začínají. Pro budoucí období je nutné stanovit postupy realizace, sledování a aktualizace tohoto 
dokumentu, resp. celého rozvoje obce. Realizace plánu bude uskutečňována pomocí konkrétních 
projektů - aktivit, jenž budou naplňovat stanovené programové cíle, potažmo opatření. 
 
Osobou zodpovědnou za realizaci aktivit je starosta obce. Ten bude, ve spolupráci se zastupitelstvem 
obce, především: 
 

• Iniciovat realizaci aktivit, 
• vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit, 
• projednávat podněty vztahující se k realizaci aktivit, 
• předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci aktivit, 
• předkládat k projednání změny a aktualizace, 
• delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby. 

 
Způsob aktualizace dokumentu programu rozvoje 
 
Program rozvoje obce Březiny je živým dokumentem, mění se jak prostředí obce, tak vnější podmínky 
mimo obec. Program je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci 
na závažnou změnu vnějších podmínek, realizací jednotlivých projektů, potřebu stanovení nových cílů 
apod. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2025. Dle potřeby je samozřejmě 
vhodné provádět dílčí revize tohoto dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve 
vazbě na zpracování rozpočtu obce na další rok. V případě dílčí revize bude podkladem přehled o 
realizovaných aktivitách, jež připraví starosta obce a předá jej členům zastupitelstva obce v 
dostatečném předstihu před jednáním zastupitelstva obce. 
Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny spolu s datem, ke kterému 
byly provedeny. Aktualizace programu a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce spolu se 
schvalováním rozpočtu a rozpočtového výhledu obce.  
 
Způsob financování programu rozvoje obce Březiny 
 
Základním zdrojem pro financování převážné většiny rozvojových aktivit, definovaných v Programu, 
bude kombinace vlastních zdrojů obce s poskytnutými dotacemi z rozpočtu kraje, státního rozpočtu 
nebo národních fondů, případně s finančními prostředky získané z dotací Evropského společenství. 
Aktivity budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce. Přednostně by tedy měly být realizovány 
ty aktivity, které se podílí na naplňování stanovených cílů tohoto programu rozvoje obce. 
 
V Březinách 29.10.2020 
 
 
 
 
Ing. Jiří Škrabal    Naděžda Luňáčková   Ing. Jaroslav Štursa 
  zpracovatel         místostarostka            starosta 
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