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1. Obec a její koncepční dokumenty 
 
1.1. Stručná charakteristika obce 
Křtiny leží 20 km severovýchodně od Brna v oblasti Moravského krasu. Průměrná nadmořská 
výška obce je 417 m. n. m. Okolní krajina je převážně lesnatá, obec se rozkládá na okraji 
 hlubokého krasového údolí na soutoku Křtinského potoka a potoka Zemanův žleb. Nejstarší 
zástavba je situována zejména podle hlavních silnic s centrem u poutního kostela. Postupně od 
začátku minulého století byly osídlovány i stráně nad údolím a v 60. – 90. letech minulého stolení 
vzniklo na okrajích obce několik velkých chatových oblastí. 
V obci žije k 1.1.2017 833 obyvatel, z toho 431 žen a 402 mužů, obyvatel v produktivním věku 
484, dětí a mládeže 0 – 18 let 154, seniorů 65+  195 občanů. 
První písemná zmínka o obci pochází z 24. září 1237, toto datum je také považováno za datum 
oficiálního založení obce. Historie osídlení však sahá až do pravěku, což dokládají četné nálezy 
v blízkých jeskyních.  
Dominantou obce je  barokní chrám Jména Panny Marie architekta J. B. Santiniho, který je  
nazývaný Perlou Moravy (v roce 2008 vyhlášen národní kulturní památkou). Součástí chrámu je 
kostnice znovuobjevená v roce 1991 a nově instalovaná zvonohra se 33 zvony. Moderní 
dominantou Křtin je oválná budova základní školy. 
 

Převážnou část zástavby určené k trvalému bydlení tvoří rodinné domy venkovského typu,  
především v okrajových částech je rozsáhlá  zástavba rekreačními objekty. 
 

Dopravně je obec snadno přístupná silnicí II/373 (od Brna) nebo silnicí III/374 45 od Adamova, 
je začleněna do systému IDS Jihomoravského kraje, což jí zajišťuje dostatečnou dopravní 
obslužnost ve směru na Brno, Blansko, Jedovnice,  Adamov i Vyškov. 
 

Většinu pracovních příležitostí ve Křtinách tvoří pracovní místa ve službách, školství a práce v 
lesnictví. Nejvýznamnějším  zaměstnavatelem v obci je Školní lesní podnik Křtiny, který je 
součástí Mendlovy univerzity v Brně. 
Převážnou část katastrálního území Křtin tvoří lesnaté krasové území, částečně ležící v CHKO 
Moravský kras.  
 

Spádovost obce se dělí mezi Brno a Blansko. 
 
1.2. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace 
Křtiny mají vypracovaný Územní plán obce, ten zhotovilo Urbanistické středisko Brno, spol. s 
r.o., platná verze pochází z roku 2002. V pravidelných cca 2-3 letých intervalech dochází 
k projednávání a začleňování změn do ÚP dle aktuálních potřeb (obce či občanů). Územní plán 
vychází ze zásad trvale udržitelného rozvoje. 
Od roku 2015 probíhají práce na přípravě nového  ÚP (za podpory MMR), návrh pro veřejné 
projednání bude vyhotoven ve 3. čtvrtletí 2017. Při přípravách ÚP jsou zachovány standardní 
postupy komunikace se zainteresovanými osobami v rámci platné právní úpravy pro tvorbu 
územně-plánovací dokumentace, občané jsou seznamováni a vyzýváni pomocí úřední desky, 
probíhá spolupráce s odborem územního plánování obecního úřadu 3. typu (Městský úřad 
Blansko).  
 

Jsou konány diskuse komunitního plánování s občany, na kterých se řeší dílčí i komplexní 
problematika rozvoje obce, dle možností se též vstupuje do osobního jednání.  
 
Zpracované a připravované dokumentace pro realizaci: 

- kompletní projektová dokumentace na zkvalitnění komunikací a ploch v okolí NKP 
v centru městysu vč. odstavného parkoviště vybaveného toaletami – dochází k postupné 
realizaci 
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- kompletní projektová dokumentace na vybudování víceúčelového sportoviště u ZŠ a MŠ 
Křtiny – v realizaci 

- studie využití koupaliště 
- projektová dokumentace na opravu komunikace ke hřbitovu – probíhají přípravné práce 
- projektová dokumentace na úpravu zpevněné plochy u hřbitova – probíhají přípravné 

práce 
- příprava projektu pro komplexní řešení chodníků, pochozích ploch, zastávek a 

parkovacích stání v rámci celé obce podél hlavních tahů v souladu s projektovou 
dokumentací nového průtahu obcí, pravděpodobná realizace 2018, investor KÚ JMK 

- protipovodňový plán 
- projektová dokumentace přístupové komunikace k travnatému hřišti – probíhá realizace 
- příprava pasportu místních komunikací 
- pasport veřejného osvětlení 
- projekt dětského hřiště v místní části Kolonka 

 
1.3. Program obnovy vesnice 
Současný Program obnovy vesnice vychází z konceptu územního plánu obce a obsahuje souhrn 
problémů a výhledových námětů pro zvelebení obce v časovém horizontu, který řeší územní plán. 
Program obnovy vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2002. 
Koncepce POV spočívá na  rozvoji následcích aktivit: 
1) osvětová, kulturní a společenská činnost 
2) akce k rozvoji hospodářství v obci 
3) akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby 
4) akce ke zkvalitnění občanské vybavenosti 
5) akce k úpravě veřejných prostranství 
6) akce ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací 
7) akce k ochraně a obnově kulturní krajiny 
Postupně dochází k naplňování koncepce POV ve všech dílčích oblastech. 
Vzhledem k tomu, že cíle současného POV jsou z velké části naplněny, či se na jejich 
uskutečnění pracuje a že je v realizován nový ÚP,  byla zahájena jednání o zpracování nového 
rozvojového dokumentu. Vzhledem k vynikající spolupráci městysu a Mendelovy univerzity 
podklady pro nový rozvojový dokument připravují formou diplomové práce studenti  fakulty 
regionálního rozvoje Mendelu v čele s garantem prof. Ing. Iljou Vyskotem, CSc., další etapou 
bude zadání zpracování  nového POV odborné firmě. 
Na přelomu roku 2016 a 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi občany obce týkající se dalšího 
směřování a rozvoje obce.  
 
Jako přílohu uvádíme Přehled akcí POV městysu Křtiny a popis s fotodokumentací jejich 
realizací. 
 
1.4. Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2016 a zásady utváření rozpočtu obce 
v roce 2016 
V roce 2016 hospodařil městys s: 

- celkovými příjmy Kč 19.110.140,63  Kč 
- celkovými výdaji Kč 19.609.851,97  Kč (vč. splátky úvěru) 

 

Finanční schodek ve výši 499.711,34 Kč byl kryt finanční rezervou a využit k financování 
aktuálních  projektů.  Městys v roce 2016 splatil provozní úvěr  přijatý na financování spoluúčasti 
na vybudování nové větve vodovodu a kanalizace a přijal nový provozní úvěr na financování 
vybudování víceúčelového hřiště.  
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Oproti schválenému rozpočtu došlo ke zvýšení kapitálových příjmů, kdy městys prodal budovu 
bývalé školy. Získané prostředky budou využity k dalšímu rozvoji obce.  
 
Investiční výdaje roku 2016  
- zahájení výstavby víceúčelového hřiště u ZŠ a MŠ  (plně z vlastních zdrojů) 
- dokončení úprav hřbitova vč. vybudování kolumbária (částečně z dotačních prostředků JMK),  
- kompletní oprava otopné soustavy – optimalizace vytápění v budově ZŠ a MŠ Křtiny ( z části 
z dotačních prostředků JMK) 
- rozšíření sociálního zařízení v prostorách MŠ z důvodu zvýšení kapacity (z vlastních zdrojů) 
- revitalizace hřiště na malou kopanou (z vlastních zdrojů) 
 
Pravidelně dochází k údržbě a obnově, příp. rozšíření veřejného osvětlení (obec má pasport 
veřejného osvětlení), vedení a rozvodů místního rozhlasu a televize a místních komunikací, popř. 
další údržbě a zvelebování obecního majetku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválený rozpočet obce na rok 2017 počítá s:  
                          

- celkovými příjmy ve výši 11 345 800,00 Kč (z toho příjmy daňové 9 070 000,00 Kč)  
- celkovými výdaji 10 194 400,00 Kč (+předpokládané splátky úvěru 1 000 000,00 Kč) 

 

Roční rozpočet je sestavován v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem. Snahou při 
sestavení rozpočtu je dodržet vyrovnanou bilanci, popř. hospodařit s přebytkem. 
 

Městys se snaží maximálně využívat dotační politiku, podané žádosti o dotace korespondují 
s koncepcí POV. Křtiny spolupracují s okolními obcemi, pro něž je místní základní škola 
spádovou a daří se mu získávat finanční příspěvky na chod příspěvkové organizace (v minulosti 
již takto nad rámec svých zákonných povinností přispěli např. obec Březina a Habrůvka).  
Finanční rezervu je možno operativně použít na krytí případných úspěšných projektů. Pro rok 
2017 je podáno nebo je již v běhu několik žádostí o poskytnutí dotace a to na: 
  

- vybudování dětského hřiště v místní části Kolonka (MMR) 
- oprava veřejného osvětlení a úprava osvětlení přechodů ve Křtinách (JMK) 
- rozšíření nabídky služeb knihovny  (JMK) 
- 11. Den Křtin 2017 – Baroko na každém kroku 
- Výzbroj, výstroj a oprava vozidla SDH (JMK) 
- 16. Hasičská pouť (JMK) 

Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek k 
31.12.2016 

Daňové příjmy 9 070 000,00 11 043 600,00 10 791 054,01 

Nedaňové příjmy 1 867 500,00 2 157 500,00 2 082 304,22 

Kapitálové příjmy   4 300 000,00 4 300 000,00 

Přijaté transfery 408 300,00 1 936 900,00 1 936 782,40 

Celkem  11 345 800,00 19 438 000,00 19 110 140,63 

Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek k 
31.12.2016 

Běžné výdaje 10 194 400,00 13 152 100,00 12 302 666,97 

Kapitálové výdaje 850 000,00 7 469 800,00 7 307 185, 00 

Celkem  10 194 400,00 20 621 900,00 19 609 851,97 
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1.5. Přehled dotací (SR, EU) v letech 2010 – 2016  
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2. Společenský život 
 
2.1 Kontinuita společenského života  
Během celého roku se ve Křtinách odehrává velké množství společenských akcí. Jsou 
dodržovány zvyky a obyčeje tradiční, novodobé, převzaté, či místní specifika. Mezi 
nejvýznamnější a nejvyhledávanější patří: 
 

Z tradi čních akcí: Křtinské hody se stavěním máje, ostatky, velikonoční hrkání, velikonoční 
obchůzka, pálení čarodějnic, mikulášská obchůzka spojená s  nadílkou, poutě, jarmarky a trhy 
 
 Z novodobý akcí: Vítání občánků, Tříkrálová sbírka, Betlémské světlo, Rozsvícení vánočního 
stromu, plesy (Spolkový, ŠLP), Dětský den, event. den rodiny, Dětský maškarní bál,  Světýlkový 
pochod pro děti, Dětská divadelní představení a tvořivé dílničky, koncerty, charitativní koncerty, 
besedy a přednášky  
 
Místní specifika: 
- Den Křtin – koná se každoročně při příležitosti 1. písemné zmínky o obci, navazuje na tradice  
trhů ve Křtinách, jarmark tradičních řemesel, kulturní program, koncerty, výstavy, soutěž spolků 
- v roce 2016 proběhlo v rámci Dne Křtin Vítání nepřivítaných občánků narozených mezi 
lety 1993 – 2014, tzn. v období kdy se Vítání nekonalo 
- Silvestrovská havaj párty – každoroční recesistická akce, termín 23. července, vznikla na  
základě tiskové chyby v „Křtinském kalendáři“, zábavné odpoledne a večer na koupališti ve  
Křtinách, doplněno půlnočním ohňostrojem a silvestrovským přípitkem 
- Křtinská padesátka - obnovený turistický pochod, který navazuje na tradici pochodů  
organizovaných v 70. a 80letech, vždy první sobotu v říjnu 
- Poutě - Křtiny jsou slavným poutním místem – Křtiny každoročně navštíví až 80 tis. poutníků a 
turistů – k nejvýznamnějším patří Hasičská, První jarní, Hlavní, Hubertská 
- Cestovatelské večery – besedy o cestách blízkých i vzdálených probíhají v podzimním a 
zimním období, za dobu konání proběhlo na 70 cestovatelských besed 
- Šachový turnaj – pořádá místní šachový klub,  účastní 60-70 hráčů 
 
Hody 2015       Hodičky 2016 
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Vítání občánků 2017       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítání nepřivítaných 2016 – po překročení „vod Křtinského potoka“, obdrželi občánci zlatou 
medailí (plněnou čokoládou) a „domovský list“, tímto aktem se stali pravými Křtiňáky a všechny 
„historické křivdy“ v této oblasti byly napraveny ☺  
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Den rodiny  2016         K50 (turistický pochod Křtinská padesátka) 
• předseda Sokola vítá v cíli jedny z úspěšných 

pokořitelek 50 km trasy 
 

   
 
Den Křtin 2016 – Závod spolků – tentokrát v režii hasičů 
 
Ochotníci hasí, co si nadrobili      Sokolové i včelaři při přípravě nejlepší strategie   
 

   
 
Zástupci obce vědí, že někdy ani   Ze 13 zúčastněných spolků vyhráli zástupci Skautů 
nejlepší strategie není nic platná  
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Více z konaných akcí na: http://www.krtiny.cz/stalo-se/  
Další tradiční i nové zvyklosti jsou součástí náplně vyučování v mateřské a základní škole- 
Vítání jara – vynášení Morany, Den matek a Mezinárodní den žen, velikonoční zvyklosti,  
Den Země, Den vody, Den zdraví, adventní tradice atd..  
 
Taneční pro dospělé, pravidelné cvičení zumby, jógy, pilátes, tabaty,  cvičení pro děti, 
každoroční premiéra divadelního představení místního ochotnického sdružení KŘOVÝ 
(Křtinský ochotnický výkvět), přednášky se zdravotnickou tématikou zaměřené především 
k seniorům atd., koncerty, výstavy. 
 
2.2 Činnost spolková  
Ve Křtinách aktivně působí cca 22 spolků a různých uskupení. V roce 2016 se Křtiny držiteli 
rekordu  „Nejvíc aktivních spolků a jejich členů na počet obyvatel“ zapsaného v České knize 
rekordů s výsledkem 21 aktivních spolků, kroužků a sdružení, jejichž počet členů je 612 na počet 
obyvatel obce 823. Vzhledem k tomu, že někteří občané jsou činní ve více oblastech a že členové 
jednotlivých uskupení jsou ochotní a schopní spolupracovat, vznikla organizace Křtinské spolky, 
která  sdružuje a zastřešuje všechna uskupení. K tomuto kroku bylo přistoupeno především 
z důvodu snadnější koordinace činnosti. V rámci tohoto uskupení dochází k pravidelnému  
měsíčnímu setkávání všech zástupců vč. zástupců zastupitelstva městyse, místní základní školy a 
fary, na těchto setkáních se řeší a připravují všechny důležité akce, které v obci probíhají.  
Křtinské spolky společně provozují interaktivní kalendář spolkových akcí ve Křtinách   
http://www.krtiny.cz/kalendar/ . V posledních letech dochází ke stále těsnější spolupráci členů 
spolků na komunitních projektech městyse – plní funkci koordinátorů akcí, organizátorů. 
 

 
 

 
K největším uskupením patří: 
Křtinské spolky https://www.facebook.com/krtinske.spolky  

- Sdružují většinu spolků Křtin, koordinují jejich činnost, plánují společné akce, spolupracují 
s ÚM, farou, ZŠ a MŠ, ŠLP… 
- Sdružení se schází jednou za měsíc 
Akce: 
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- Den Křtin 
- Křtinském hody 
- Záštita všech větších akci, kde je potřeba koordinace více subjektů 

KŘOVÝ (K řtinský ochotnický výkvět) 
- Realizace divadelních představení, organizace různých akcí 
- Autorské divadelní představení – 1x  ročně v několika reprízách 

Saltarín – taneční spolek je samostatnou součástí KŘOVÝ 
- Nácvik a realizace tanečních vystoupení, dal vzniknout víc než dvaceti originálním 
choreografií v různých tanečních žánrech a předvedl je s velkým úspěchem na mnoha 
kulturních akcích nejen ve Křtinách, ale i v okolí  

Sokol Křtiny 
- tělovýchovná organizace 
- cvičení pro děti, příprava kluziště, hlavní organizátor Křtinském padesátky, provozování 
tenisového kurtu v letním období, spoluorganizátor křtinských spolkových akcí, fotbalový 
turnaj v malé kopané, lyžařské zájezdy, různé druhy putování po Jižní Moravě 
- v roce 2014 Sokol ve Křtinách oslavil 100. výročí založení, bylo uspořádáno množství 
vzpomínkových akcí, výstava, vydáno zvláštní číslo Zpravodaje věnované výročí 

Hasiči Křtiny   http://www.sdhkrtiny.cz/  
- jednotka založena v roce 1886, oslavila 130 let od svého založení 
- mimo standardní činnosti je hlavním pořadatelem Hasičské pouti – největší 
v Jihomoravském kraji, v jejímž rámci probíhá slavnostní průvod obcí, ukázky činnosti i 
techniky za účasti mnoha sborů z celé republiky i zahraničí, účast na organizaci dalších 
spolkových akcí 

Skaut:  Junák český skaut, z.o. -  středisko Křtiny    
http://skautkrtiny.weebly.com/, https://www.facebook.com/skaut.krtiny/?ref=py_c  
- svaz skautingu  
- posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, 
sociální a tělesné schopnosti  
- pravidelné letní tábory 
- registrováno  více než 120 členů !!! 
Komorní smíšený sbor KANTILA  (http://www.kantila.cz/)  

- byl založen v roce 1970, činnost sboru je velmi různorodá mimo běžné koncerty zahrnuje 
také účast při různých slavnostních příležitostech, tématická vystoupení nebo velikonoční a 
vánoční koncerty  

Cimbálová muzika Jana Opletala 
- vznikla v roce 2001 pod vedením zapáleného křtinského muzikanta, houslisty a dlouholetého 
regenschori p. Opletala. Pod jeho vedením působila více než 13 let. I nadále nese jméno svého 
zakladatele, je neodmyslitelnou součástí křtinského dění, setkat se s ní můžeme na hodech, 
plesech, místních slavnostech atd.,  
o.s.Horní mlýn (http://www.hornimlyn.cz/)  

- od roku 2002 pořádá nejrůznější akce s environmentálním zaměřením 
- pravidelně organizuje sázení stromků, ať již pro obec Křtiny nebo v blízkých lesích  
- Horní mlýn organizuje víkendové řemeslné workshopy 

Smrček o.s. – mateřské a rodinné centrum   
- mateřské centrum je prostor otevřený nejen všem maminkám na mateřské dovolené a jejich 
dětem, scházení se maminky s dětmi nejen ze Křtiny, ale také z okolních obcí 

Pionýr Křtiny 
- dětská organizace 

Český svaz včelařů, organizace Křtiny  
- již šestým rokem pracuje ve Křtinách také dětský včelařský kroužek, jehož vedení se věnují   
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Šachový kroužek  
- pravidelně pořádá Křtinský šachový turnaj, v letošním roce proběhl 14. ročník 

Kulturistický klub 
- působí ve Spolkovém domě, kde si členové svépomocí vybudovali tělocvičnu 

Klub seniorů Křtiny 
- sdružuje místní seniory, kteří se velmi aktivně podílejí na společenském životě ve Křtinách 

 
2.3 Podpora obce  
Křtinský zpravodaj - tři až čtyři čísla ročně čísla – náplň obecní zpravodaj, k dispozici i 
elektronicky http://www.krtiny.cz/zpravodaj/ , obdrží zdarma každá rodina v obci 
Pohlednice – samostatně nebo ve spolupráci s DSO Spolek pro obnovu venkova Moravský kras. 
2 knižní publikace – Křtiny a vesnice jejich farnosti na pohlednicích a Křtiny a okolí. V roce 
2014 městys finančně přispěl na vydání publikace Poutní a farní chrám Páně Jména Panny Marie 
ve Křtinách.  
Křtinský kalendář – obec každoročně vydává stolního kalendáře, který obsahuje akce 
plánované ve Křtinách na celý rok, obdrží jej zdarma každá rodina ve Křtinách, letos je kalendář 
věnován baroku, resp. J.B.Santinimu    
Různé drobné propagační letáky, které jsou k dispozici na úřadu městyse, v cukrárně, recepci 
zámku, pohostinství, popř. na faře. 
 

Farnost vydává pravidelně svůj zpravodaj Pozdrav ze Křtin , skautské středisko měsíčník Smrk 
(i elektronicky http://skautkrtiny.weebly.com/smrk.html) . 
 

Další propagační materiály jsou vydávány při zvláštních příležitostech, např. odhalení obnovené 
sochy legionáře. 
 

Obec je zapojena do celostátních projektů turistických vizitek, turistických známek a malovaných 
map.  
 

Veškeré dění i povinné informace jsou zveřejňovány na webu městyse www.krtiny.cz, 
prostřednictvím úředních desek – fyzické i elektronické, další způsob oslovení občanů je 
informační kanál  kabelové televize a místní rozhlas.  
 

Dosavadní pan kronikář, který i přes svůj pokročilý věk (93 let) s láskou pečoval o obecní 
kroniku až do počátku letošního roku, se rozhodl předat žezlo mladší generaci a věříme, že zvolil 
neméně zdatného zástupce.  
 

Křtiny mají zřízenou místní knihovnu, která se nachází v prostorách Úřadu městyse, čtenáři 
mohou využívat on-line katalog knihovny i webové stránky knihovny (http://krtiny.knihovna.cz/, 
http://91.219.243.94:808/) . Proběhla obnova zázemí knihovny, nově byla knihovna rozšířena o 
čítárnu ve stylu literární kavárny s „čtenářským bidýlkem“ pro nejmladší čtenáře.  Modernizován 
je knihovní fond,  k dispozici jsou společenské hry, stále větší oblibě se knihovna těší také ze 
strany ZŠ a MŠ. V roce 2015 došlo na základě dohody s Moravskou zemskou knihovnou ke 
zřízení výpůjčního fondu pro okolní místní knihovny. Služby výpůjčního fondu zajišťuje místní 
knihovnice. Od letošního roku je garantem výpůjčního fondu Městská knihovna v Boskovicích 
ostatní zůstává beze změn. Obecní knihovna se zapojuje do pořádání přednášek, cestovatelských 
večerů a besed. 
 
Zastupitelé městysu kladou velký důraz na podporu místních spolků, které jsou podporovány: 

1) každoroční finanční podpora z obecního rozpočtu na běžnou činnost  
2) bezplatné zázemí ve Spolkovém domě 
3) SDH bezplatné zázemí v obecní hasičské zbrojnici 
4) dofinancování různých aktivit (nákup vybavení, pořádání akcí) nad rámec běžné finanční 

podpory 
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5) v loňském roce došlo ve spolupráci městysu a Sokolu k revitalizace travnatého hřiště – 
obnova trávníku, vybudování zázemí pro hráče, pořízení branek, střídaček a oplocení 

6) v letošním roce městys podpoří vznik (obnovu) „křtinského kroje“, který organizují 
křtinské spolky a na letošních hodech bude být představen kroj pro hlavní stárky 

 

Mimo přímou podporu spolků a sdružení jsou v rozpočtu městyse vyčleněny finanční prostředky 
na pořádání kulturních akcí jako např. Den Křtin, úhrada hudby na Spolkový ples a Ostatky, 
pořádání přednášek, koncertů atd.  
 
Obec spolupracuje se Školním lesním podnikem (středisko zámek Křtiny http://www.zamek-
krtiny.cz/aktivni-odpocinek/)  a společně se zapojují do pořádání nejrůznějších kulturních akcí. 
 
3. Aktivity ob čanů 
 
3.1. Dobrovolná práce občanů  
Většina křtinských občanů je zapojena do spolkového dění, proto funguje velmi dobrá spolupráce 
mezi občany, úřadem městysu, spolky, Základní a mateřskou školou, farním úřadem a ŠLP 
Křtiny.   
Společenské a kulturní aktivity jsou organizačně  z větší části zajištěny občany, resp. spolky, 
městys se podílí finanční a technickou podporou, popř. působí jako iniciátor a  koordinátor dění.     
Místní podnikatelé jsou častými sponzory různých společenských akcí, ať už se jedná o dary do 
soutěží pořádaných pro děti nebo na plese a ostatcích, podpora fotbalového turnaje atd. 
Junák Křtiny se při příležitosti Dne Země každoročně pouští do jarního úklidu údolí Křtinského 
potoka, každoročně v podzimních měsících pomáhají čelenové se sázením stromků a při 
organizaci parkoviště při významných kulturních akcích, kdy se do Křtin sjíždí množství 
návštěvníků.  
O. s. Horní mlýn, Křtiny organizuje obnovu výsadby třešňové aleje na „Habrovsku“ a založení 
komunitního sadu.  
Komunitní projekt „Sluneční stezka“  na realizaci tohoto projektu se kromě městysu podílela 
široká veřejnost. 
SDH Křtiny - sběr železného šrotu, pomáhá při čištění komunikací, zajišťuje instalaci vánoční 
výzdoby, v minulých letech členové částečně svépomocí opravili hasičskou zbrojnici a zásahové 
vozidlo.  
Dobrovolníci převážně z řad spolků přebírají patronát nad dohledem nad stánkovým prodejem o 
poutích. 
Místní občané se podílení na obnově a údržbě zelených ploch – úprava a osázení zelených ploch 
v centru městyse.  
Dobrovolníci spravují webovou prezentaci městyse, novou webovou prezentaci knihovny, novou 
webovou prezentaci ZŠ a MŠ Křtiny, v rámci dobrovolnické práce je též vykonávána 
knihovnická činnost i péče o kroniku, redakční a přispěvatelská činnost Zpravodaje. Bezplatná je 
práce s mládeží (vedení družin Skautů, vedení dětí v šachovém kroužku,  cvičení Sokolů pro děti 
atd.). 
V rámci návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku JMK 2014, 2015, 2016 byly 
organizovány tzv. „Sousedské jarmarky“ – nekomerční záležitost zaměřená na prezentaci umu 
místních obyvatel. 
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„Předzahrádky na obecním“ 
 

   
 

   
 
3.2 Začlenění dětí a mládeže do života vesnice  
Mimo zapojení dětí a mládeže do POV prostřednictvím spolkových aktivit ve Křtinách, je to 
především místní Základní a mateřská škola, která naše nejmenší vede k lásce a péči o svoji obec. 
 

Naše škola se v posledních letech aktivně podílí na několika projektech 
1) Projekt N-2264 Nadace Partnerství – „Křtinami na zelenou“. 140 dětí se v rámci projektu 

dozvědělo o environmentálních tématech, 17 členů pedagogického sboru realizovalo 
projekt; 115 lidí navštívilo akce pořádané v rámci projektu, vyšly 4 články o jeho realizaci 
v tisku. Krom zmapování nebezpečných míst v okolí školy žáky, byla vytvořena dopravní 
studie se zaměřením na bezpečnost provozu ve Křtinách odbornou autoritou a v duchu 
doporučení studie potom v následujících letech obec odstraňuje riziková místa za trvalé 
spolupráce se školou.  
Projekt byl natolik úspěšný, že ŽŠ a MŠ Křtiny jako jeden ze čtyř oslovených subjektů 
v ČR obdržela pokračovací grant pod č.j.70-DO-030. Tento projekt škola i nadále se žáky 
7. ročníku každoročně opakuje a přispívá tak k dopravní výchově žáků. Výsledky projektu 
jsou předávány starostovi obce.  

2) Dalším z podpořených projektů školy, které jsou realizovány v těsné spolupráci s obcí, je 
projekt „Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj“, který jsme odstartovali v roce 2011 za 
finanční dotace JMK z dotačního programu pro rozvoj EVVO na rok 2011. Cílem 
projektu je zmapování významných prvků v krajině katastru obce z hlediska UR dle 
vyhlášky 500/2006. Vytvořením mapy jako analytického podkladu pro územní plán 
Městyse Křtiny a jejím předáním zastupitelům jsme veřejně prezentovali výsledky 
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spolupráce se zřizovatelem. Projekt je dlouhodobý a není vázán na další finanční podporu 
z JMK; pravidelně v ročních intervalech žáci školy doplňují v rámci projektových dnů 
obsah zhotovené digitální mapy a tím sledují aktuální změny v rámci katastru Křtin. 
Výsledek svého celoročního snažení žáci vždy předávají starostovi městyse. Od roku 
2011 do současnosti tak vzniklo úctyhodné dílo, které žáci stále rozšiřují. Toto dílo je 
pravidelně vystavováno při dnech otevřených dveří školy a přispívá tak u dětí i veřejnosti 
k vytváření vztahu k místnímu regionu. 

3) Od roku 2007 škola se každoročně výrazně podílí na projektu „Den Křtin“. V těsné 
spolupráci s místními spolky a dalšími subjekty realizujeme pod záštitou Městysu Křtiny 
třídenní program s každoročním tematickým zaměřením na oslavu občanské pospolitosti a 
sounáležitosti s historickým místem. Součástí je kulturní vystoupení školy pro veřejnost, 
při němž jsou starostou městysu odměněni vítězové vyhlášených soutěží (literární, 
výtvarné a fotografické) na téma daného ročníku „Dne Křtin“ 

4) Další aktivity školy směrem k obci nalézáme v každoročních týdenních projektech žáků 9. 
tříd – „Křtinský potok“ kde studenti po dobu práce sbírají aktuální data z životního 
prostředí, která pak zpracují a prezentují. V současné době jsme pozměnili tento projekt a 
rozšířili ho o další oblasti života Křtin a okolí. Žáci 9. ročníku budou řešit projekt „Křtiny 
a jeho okolí“, kde budou zpracovávat různá témata (historie obce, infrastruktura obce, 
obyvatelstvo, kulturní život v obci, příroda, životní prostředí, současnost a možnosti 
rozvoje obce). Výsledky své práce pak budou prezentovat zástupcům obce i široké 
veřejnosti. 

5) Škola spolupracuje s obcí při tradičních svátcích během celého roku. Za organizační 
účasti zastupitelů městysu vystupují žáci školy s kulturními představeními (Rozsvěcování 
vánočního stromku, Vánoční jarmark, kulturní vystoupení žáků k MDŽ, Výročí 100 let 
vzniku Sokola Křtiny, 130. výročí založení SDH). 

6) Obec podporuje žákovské projekty „Křtiny mají talent“ a „Miss ZŠ a MŠ Křtiny“, ve 
kterých se prezentují před širokou veřejností soutěžící z řad žáků a vítězové dostávají 
hodnotné ceny dotované ÚM Křtiny.  

7) Všechny děti z našeho zařízení každoročně obec odmění při Dni dětí úhradou atrakcí pro 
mládež, či dárkovými balíčky k Mikuláši. 

8) Děti se aktivně zapojili do dalšího komunitního projektu vybudování „Sluneční stezky“    
(naučná stezka o sluneční soustavě), která slouží široké veřejnosti k relaxaci spojenou 
s poznáváním. 

9) Mateřská škola letos organizuje již třetí ročník „Dne rodiny“ ve křtinském zámku pro 
veřejnost, jehož součástí je kulturní pásmo dětí MŠ a výstava výtvarných prací dětí 
v prostorách křtinského zámku a další aktivity pro veřejnost. 

10) Škola ve spolupráci s ŠLP Křtiny zorganizuje letos již čtvrtý ročník „Absolventského 
večera“, jehož součástí je stužkování žáků 9. ročníku starostou obce, taneční vystoupení 
žáků pro veřejnost a uvedení žáků 9. ročníku do kulturního života obce. 

11) Škola úzce spolupracuje s Domovem pro seniory „SANTINI“. D ěti mateřské školy a žáci 
základní školy zde pravidelně vystupují s kulturním pásmem. Tato setkání nejmladší a 
nejstarší generace přinášejí oběma stranám nezapomenutelné zážitky a obohacení života. 

12) Škola pravidelně přispívá svými články do místního Křtinského zpravodaje a informuje 
tak veřejnost o své činnosti. 

13) V roce 2016 získala Základní a mateřská škola Křtiny mezinárodní titul „Ekoškola“ a žáci 
za doprovodu pedagogů si titul převzali v Senátu ČR 

14) V roce 2017 se žáci ZŠ zúčastnili mezinárodní soutěže pro žáky a studenty o lese a 
lesnictví YPEF. Družstvo 8. třídy zvítězilo. 
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Zprávy ze  Senátu: ZŠ Křtiny završila několikaleté úsilí a  15.6.2016 převzali její 
zástupci v Senátu Parlamentu ČR mezinárodní titul „Ekoškola“ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 
 
3.3. Péče o vesnickou pospolitost  
Při úřadu městyse funguje kulturní a sociální-zdravotní výbor, který převzal patronát především 
nad péčí o naše seniory. Zajišťuje návštěvy seniorů při významných životních jubileích a 
předávání dárkových balíčků. Organizuje spolu s Klubem seniorů setkání seniorů, přednášky 
s různou tématikou, kurz práce s počítačem pro seniory, společenská odpoledne s tancem, 
organizace zájezdů a výletů atd. Nově výbor také organizuje „Vítání občánků.  
V  roce 2012 byl ve Křtinách zahájen provoz penzionu pro seniory  Domov Santini, který 
provozuje o.s. Lumina a i jeho noví obyvatelé Křtin se již s chutí zapojili do společenského dění. 
Zařízení také poskytlo další pracovní příležitosti pro místní obyvatele. 
 
3.4. Spolupráce s občany  
Občané jsou pravidelně zváni na zasedání zastupitelstva městyse, tyto pozvánky nezůstávají bez 
odezvy a každého zasedání se účastní vždy i několik zástupců z řad místních obyvatel. 
Méně formální jsou „Posezení u kávy“, besedy pořádané pravidelně zastupiteli městyse, na 
kterých odpovídají na dotazy občanů, debatují o připomínkách k dění v obci, sbírají náměty 
občanů. Pravidelně se konají diskuse v oblasti komunitního plánování, např. v souvislosti 
s přípravou nového územního plánu Křtin, se založením a výsadbou nového sadu na stráni pod 
ZŠ a MŠ (sad je osázen původními odrůdami), diskuse na téma  přístupových komunikací a 
vybudování parkoviště s odpočinkovými plochami pro návštěvníky národní kulturní památky, 
diskuse o využití „Horního zámku“, besedy k realizaci „Sluneční stezky“. 
Na přelomu roku 2016 /2017 proběhlo mezi občany rozsáhlé dotazníkové šetření zaměřené na 
další vývoj a směřování obce, které slouží při zpracování podkladů pro tvorbu nového POV.   
Při ÚM pracují komise sociální a zdravotní, stavební, životního prostřední, informatiky,  pro 
mládež a tělovýchovu a spolky. 
   
4. Podnikání 
 
4.1. Podnikání v zemědělství  
Mimo sídelních území tvoří prakticky celé katastrální území obce zalesněná krajina, na území 
obce se tedy v rámci zemědělské činnosti provozuje především lesnictví. Zemědělskou půdu, 
která se v katastru obce nachází, tvoří především louky, pastviny a zahrady, jen nepatrná část 
zemědělské půdy je využívána k podnikání a to především firmou AGOS BIO a.s. – zemědělský 
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podnik z Bukoviny. Zbytek půdy je využíván vlastníky k pěstování plodin pro vlastní spotřebu, 
popř. jako pastviny pro koně místních chovatelů, několik místních chovatelů koní provozuje 
agroturistiku. Místní chovatel skotu je producentem mléka a domácích sýrů z kravského mléka, 
má vybudovanou síť odběratelů z řad místních obyvatel a z obyvatel okolních vesnic.  Rozšířený 
je také chov včel a s ním související produkce medu, medoviny atd. Postupně se začínají 
objevovat drobné domácí chovy ovcí a koz. Lesní porosty jsou ve vlastnictví Mendelovy 
univerzity v Brně a hospodaří na nich Školní lesní podnik Křtiny, který  oslavil již 90. výročí 
založení a je tedy nejstarším podobným zařízením v České republice, byl založen v roce 1923 při 
Zemědělské univerzitě v Brně jako školní statek. Koncepčním záměrem ŠLP je působit jako 
demonstrační objekt lesnického hospodaření, které vychází z přírodě blízkého obhospodařování 
lesních porostů s maximálním využitím přirozené obnovy, a současně jako demonstrační objekt 
dřevařského hospodaření.  Školní lesní podnik je držitelem certifikátu FSC, které stvrzuje 
obhospodařování lesů ekologicky vhodným způsobem(http://www.slpkrtiny.cz/certifikace/fsc/). 
Strategie ŠLP se plně shoduje s POV městyse, jehož cílem je snaha o trvale udržitelný vývoj. 
V obci funguje také rodinný penzion Starý pivovar, jehož součástí je i agroturistika – chov koní. 
 
4.1.1.  Zachování a propagace místní zemědělské produkce, realizace zajímavých 
místních produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a originalita 
způsobu zpracování, využití původního zpracování zemědělských produktů. 
Křtiny jsou součástí MAS Moravský kras. Producenti z řad místních včelařů svoje výrobky 
prezentují především na místních jarmarcích, mléčné výrobky chovatel dodává přímo do 
domácností. Rodinný penzion Starý pivovar získal regionální značku MORAVSKÝ KRAS  
regionální produkt stejného ocenění se dostalo i Zámku Křtiny, který poskytuje ubytovací a 
gastronomické služby a je ve správě Mendelovy univerzity – ŠLP Křtiny a který se stal 
regionálním vítězem soutěže Hotel roku 2017 – získal v Jihomoravském kraji cenu Czech Hotel 
Awards jako nejoblíbenější hotel v kategorii hotelů s kongresovým vybavením (Congress). 
 
4.1.2. Podíl zemědělských subjektů na zachování původních druhů ovocných a okrasných 
stromů na veřejných prostranstvích. 
V majetku obce je třešňová alej, o její obnovu usiluje o.s. Horní mlýn. Přímo v centru městyse se 
nachází kaštanová alej, která  je v majetku obce a v roce 2011  byla revitalizována, byla 
provedena výsadba okrasných slivoní při chodníku k základní škole, na stráni pod ZŠ a MŠ byl 
v roce 2012 založen komunitní sad, byl osázen původními odrůdami, výběr stromů a keřů 
provedli z navrženého seznamu sami občané v anketě, která byla k této příležitosti uspořádaná – 
projekt byl oceněn 1. místem v soutěži Environmentální chlouba našeho regionu aneb Čím jsme 
jedineční?, kterou vyhlašuje Krajský úřad JMK. Místo výsadby sadu bylo zvoleno také s ohledem 
na skutečnost, že historicky se v této lokalitě sad nacházel. Sad byl doplněn oskoruší a městys se 
stal „Nositelem oskerušové tradice“. Část zeleně v intravilánu obce je také ve vlastnictví 
Mendlovy univerzity, která prostřednictvím ŠLP provedla rozsáhlou a kompletní obnovu 
zámeckého parku a dalších krajinných částí.  
 
4.1.3.Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy 
krajiny. 
Byly dokončeny práce na revitalizaci zámeckého parku o rozloze 2,7 ha, který je v majetku 
Mendlovy univerzity v Brně. Návrh úprav byl předložen obci k posouzení, aby byl zachován 
soulad s rozvojovou strategií a územním plánováním městyse. I z estetického hlediska je celá 
akce velmi přínosná, pohled který se otevírá návštěvníkovi, který přijíždí směrem od Adamova 
na zámek a kostel dostal úplně nový rozměr a dává vyniknout kráse celého barokního komplexu. 
Ve spolupráci se ŠLP jsou prováděny i další zásahy na místní zeleni, především arboristické 
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práce. Revitalizace parku byla jednou z akcí POV. Zámecký park byl v loňském roce v rámci 
soutěže Vesnice roku Jihomoravského kraje oceněn Zlatou cihlou. 
 
4.2. Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem  
Ve Křtinách má svoje sídlo Školní lesní podnik Křtiny (http://www.slpkrtiny.cz/), který je 
součástí Mendlovy univerzity v Brně. ŠLP Křtiny hospodaří v okolních lesích. Koncepce a 
společná rozvojová strategie je pravidelně konzultována s vedením Školního lesního podniku i 
dalšími zainteresovanými subjekty např. Správou CHKO, do jejíhož území částečně katastr obce 
zasahuje. V roce 2014 byl připravován projekt naučné „Sluneční stezky“, jejíž zastavení se 
nacházejí  také na pozemcích Mendelovy univerzity v katastru obce, dále byla od ŠLP poskytnuta 
materiální i technická pomoc při realizaci projektu. Městys s povděkem přijímá péči, kterou 
Mendelova univerzita, resp. ŠLP věnují péči o svůj majetek na katastru obce, především Zámek 
Křtiny a přilehlý park, které tvoří těsné sousedství Chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách a je 
kladen obzvláštní důraz na zachování původního historického rázu celého komplexu poutního 
areálu. 
Další užší spolupráce byla navázána s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity – 
studenti studijního oboru nábytkářství se budou podílet na výrobě mobiliáře pro Komunitní sad a 
další veřejná prostranství, v jednání je také uspořádání řezbářské soutěže studentů přímo ve 
Křtinách.  
Studenti Fakulty regionálního rozvoje Mendelu zpracovávají formou diplomové práce podklady 
ro tvorbu nového POV. 
 
4.2.1.Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů  
Místní Svaz českých včelařů je součástí křtinských spolků. Zapojuje se pravidelně do dění v obci 
a  prezentuje svoji produkci. Místní včelaři svoji produkci označují přídomkem křtinský (např. 
křtinský med, křtinská medovina). Funguje kroužek mladých včelařů. Rozvoji a podpoře 
včelařství obecně je věnována zvýšená podpora. V katastru obce se dála nacházejí tři menší 
soukromé rybníky, 2 další rybníky na katastru obce spravuje ŠLP (arboretum, rybník nad 
arboretem které byly plně v souladu s POV založeny v posledních letech. Přispívají mj. k 
přirozené regulaci průtoku vody při nárazovitém zvýšení průtoku Křtinského potoka a dotvářejí 
rozmanitý ráz krajiny. Vzhledem k činnosti Školního lesního podniku na katastru obce, není 
zřízena místní jednotka mysliveckého sdružení. Tradiční aktivity spojené s myslivostí nahrazuje 
činnost  Školního lesního podniku. V honitbách ŠLP probíhá bohatá činnost. Především v rámci 
výuky předmětu myslivost probíhají praktická cvičení posluchačů. Velká pozornost je věnována 
dodržování mysliveckých zvyků, tradic, myslivecké kynologii, loveckému střelectví. ŠLP má 
vlastní trubačskou skupinu, poblíž Křtin se nachází lovecká střelnice Březinka, kde ŠLP mimo 
střeleckých akcí pořádá také např. programy pro děti z místní školy v rámci lesnické pedagogiky.  
 
4.2.2.Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu. 
V posledních letech dochází nejen k obnově stávajících drobných objektů dotvářejících tvář 
krajiny, ale také hojně vznikají nové, za pěkné příklady mohou sloužit (jsou označeny akce které 
přímo korespondují s Programem obnovy venkova): 

- Arboretum Křtiny je nejstarší a největší zařízení  tohoto typu v okolí vlastníkem je 
Mendelova univerzita 

- Náměstí před kostelem – nová podoba z roku 2008 (akce POV) 
- Obnova pomníku legionáře 2010 (akce POV) 
- Pamětní objekt u studánky z roku 2000  
- Radostná cesta z roku 2004 (akce POV) 
- Boží muka jubilejní z roku 2010 
- Barončino klekátko zrestaurováno 2011 
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- další drobné církevní stavby (křížky, pomníčky) (akce POV) 
- Naučná stezka o historii Křtin z r. 2010 (akce POV) 
- Revitalizace zámeckého parku 2010-2012 (akce POV) 
- Okrasná alej nesoucí jméno bývalého ředitele ZŠ RNDr. Jiřího Kovaříka, který se velkou 

měrou zasloužil o výstavbu nové budovy školy 2012 (akce POV) 
- Komunitní sad pod ZŠ a MŠ Křtiny 2012-2013 (akce POV) 
- Sousoší Cyrila a Metoděje  odhalené k 1150. výročí příchodu věrozvěstů na Moravu 2013 
- Kaplička Panny Marie na Bukovském kopci 2014 (akce POV) 
- Sluneční stezka – naučná stezka sluneční soustavy 2014 (akce POV) 
- Restaurování a přesun centrálního kříže na místním hřbitově 2015 (akce POV) 
- Úpravy koryta a okolí Křtinského potoka 2015 (spolu s vlastníkem Lesy ČR, akce POV) 
- Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ Křtiny 2016 (akce POV) 

 
4.2.3.Spolupráce s obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory energie. 
Městys  zahájil spolupráci s firmou Královská obchodní s.r.o., zapojil se do celonárodního 
programu Energeticky úsporná obec. Dochází k postupnému zateplování veřejných budov, aby se 
zamezilo tepelným ztrátám. Již proběhlo zateplení Spolkového domu  Křtiny a budovy úřadu 
městysu. V rámci generální opravy otopné soustavy budovy ZŠ a MŠ byly využity poznatky ze 
Studie optimalizace provozu soustavy ÚT a tepelného zdroje ZŠ Křtiny a oprava byla provedena 
v souladu se studií. Obec je plynofikována, což snižuje zatížení ovzduší zplodinami z tuhých 
paliv. Dochází k postupné realizaci novostaveb v nízkoenergetickém či pasivním standardu, stále 
více domácností využívá solární energii. Probíhá tvorba studie na optimalizaci vytápění ve 
Spolkovém domě. Nyní probíhá zapojení do projektu Smart Obec 
 
4.3. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel  
Podnikatelské aktivity občanů zahrnují služby, řemesla a občanskou vybavenost, tzn.  živnostníci, 
pohostinství a ubytování (např. kadeřnictví, pila, cukrárna, výroba nábytku, řemesla, ubytovací 
zařízení s pohostinstvím,  školicí středisko ŠLP Křtiny) – podobné složení podnikání a služeb na 
území obce vychází i z historického vývoje, kdy obec vždy působila jako poutní místo 
s domkářskou zástavbou a absencí velkých zemědělských usedlostí, v pozdějších dobách často 
obyvatelé dojížděli za prací do okolních průmyslových  podniků v Brně, Blansku, Adamově. 
Historicky v obci fungovaly také tři mlýny, pivovar a cihelna. V prostorách tzv. horního mlýna 
sídlí o.s. Horní mlýn, které již několik let pořádá nejrůznější akce s environmentálním 
zaměřením.  V areálu bývalého pivovaru vznikl rodinný penzion Starý pivovar, Zámek Křtiny 
poskytuje gastronomické a ubytovací služby. V rámci MAS se zámek Křtiny i penzion Starý 
pivovar připojily ke „Království šneka Krasíka“. Projekt cílený především na dětské návštěvníky 
Moravského krasu. Křtiny se tak staly jednou ze zastávek na poznávací cestě po Moravském 
krasu. V rámci tohoto projektu jeve Křtinách zřízena samostatná stezka šneka Krasíka, která 
především dětské návštěvníky zábavnou formou seznámí s historií a zajímavostmi Křtin.  
Modernizací prochází v současnosti nejstarší pohostinské zařízení ve Křtinách „Hostinec u 
Farlíků“, které bude nabízet mimo pohostinských i ubytovací služby. Majitel podniku a velký 
křtinský patriot p. Farlík je mj. autorem miniaturního funkčního modelu křtinských zvonů a 
aktivním jeskyňářem. 
 
4.3.1.Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky (vytváření služeb, 
ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného 
času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu). 
ŠLP Křtiny díky svému hospodaření v okolních lesích zajišťuje rozmanité možnosti a každý 
návštěvník Křtin je jak přímo či nepřímo konfrontován s vlivem tohoto lesnického podniku  na 
obec a její okolí. ŠLP jako vlastník zámku provozuje ubytovací i gastronomické služby, svojí 
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činností však zasahuje především do přírodního rázu krajiny – Arboretum Křtiny, zámecký park, 
Lesnický Slavín, „Křtinském vytrubování“ – mezinárodní soutěž trubačů. V prostorách zámku 
také pravidelně probíhají výstavy, koncerty, sympozia a různá setkání, popř. kulturní akce. 
V obce působí rodinný penzion STARÝ PIVOVAR, který pro svou činnost využil prostory 
bývalého pivovaru, majitelé jsou chovatelé koní, návštěvníci penzionu si mohou tedy dopřát i 
projížďky po okolí na koni.  
 
4.3.2. Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci 
nepotřebných zemědělských areálů (brownfields). 
V minulosti byl zcela asanován areál drůbežárny nacházející se na svahu pod současnou ZŠ a 
MŠ,  kterým prochází pěší komunikace ke škole, v roce 2012  proběhla výsadba aleje podél 
chodníku.  V letech 2012-2013 byl  osázen Komunitní sad ze starých původních odrůd ovocných 
stromů a keřů, který byl dále osazen informačními tabulemi a slouží mj. k výukovým potřebám 
ZŠ a MŠ. V prostorách současného zámeckého parku, se nacházely pozůstatky zahradnictví a 
skleníků, které ŠLP využíval při své činnosti. V rámci obnovy parku, byla oblast kompletně 
rekultivována.  
 
4.4. Venkovská turistika  
Obec je častým cílem turistů v rámci návštěvy Moravského krasu, je i vyhledávaným cílem 
cykloturistů, kteří využívají poměrně rozsáhlou a dobře značenou síť cyklostezek v okolí. Městys 
nabízí soubor služeb ať již ubytovacích či gastronomických, pro méně náročné je k dispozici 
kemp u koupaliště, náročnějšího návštěvníka uspokojí ubytování v nově zrekonstruovaném 
zámku. Ve vlastnictví obce je koupaliště s kempem, koupaliště je díky své poloze v letních 
měsících hojně navštěvováno jak místními tak přespolními z bližšího i vzdálenějšího okolí. 
V kempu se objevují návštěvníci z celé Evropy. V zimních měsících je v provozu plocha kluziště 
u koupaliště.  
 
4.5. Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost. 
Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Vlastní podnikání obce spočívá v příležitostné 
pronájmu nemovitostí, prodeji propagačních předmětů, popř. poskytování služeb občanům např. 
příležitostný svoz různých materiálů apod. 
 
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 
5.1. Péče o historickou zástavbu  
Území Křtin je považováno za území s archeologickými nálezy.  
V katastrálním území obce se nachází několik nemovitých kulturních památek: 

- zámek, fara, park u zámku, socha Panny Marie (u hřbitova) 
- nejvýznamnější je za národní památku prohlášený Chrám Jména Panny Marie s kaplí sv. 

Anny , kostnicí, kaplí sv. Lazara 
Snahou je chránit památky místního významu, které tvoří významné orientační  body v území a 
doplňují kulturní ráz krajiny – kříže, boží muka, kapličky a pomníky, pomníčky, pamětní desky a 
studánky lesnického Slavína. 
 
Schindlerova studánka 
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5.2. Soulad v zástavbě 
Hlavním cílem je zachování, obnova a udržování venkovské zástavby. Územním plánem jsou 
vytyčeny asanační úpravy, které mají řešit především nápravu stavebních nešvarů vzniklých 
v minulých letech a negativně ovlivňujících historickou urbanistickou strukturu a charakter 
tradiční venkovské zástavby. Především v centru obce dochází v posledních letech k rozsáhlým 
úpravám, které mají obnovit původní ráz staveb v původním venkovském duchu.  V roce 2008 
byla dokončena rekonstrukce náměstí před kostelem dle projektu Ing. arch. Libora Staroby 
V roce 2011 bylo provedeno zateplení budovy bývalé školy, dnes Spolkového domu, byla 
provedena obnova fasády, tak aby korespondovala s historickým charakterem centra obce,  
realizace byla konzultována též s památkovým ústavem vzhledem k přímému sousedství Chrámu 
Jména Panny Marie. V roce 2014 bylo stejnými postupy zahájeno zateplení a oprava fasády 
budovy úřadu městyse,  byly použity historizující prvky fasády. V roce 2012 byla zrealizována 
odpočinková zahrada namísto dvorního traktu bývalého penzionu, dnes domova pro seniory 
SANTINI, která byla předmětem asanačních úprav územního plánu a akcí POV. Byly provedeny 
další obnovy staveb na náměstí. V rámci revitalizace zámeckého parku byla  odstraněno 
provizorní ubytovací zařízení a bývalé zahradnictví, které byly také předmětem asanačních úprav. 
Historická místní zástavba je častým předmětem zájmu filmařů a v katastru obce bylo natáčeno 
několik inscenací odehrávajících se v historických reáliích – např. několik dílů Četnických 
humoresek. 
 
5.3. Nová zástavba  
Novou výstavbu či rekonstrukci objektů je nutné řešit tak, aby nebyl porušen komorní ráz obce a 
venkovský charakter zástavby, tzn. úměrná výška a měřítko zástavby a tradiční neokázalý vzhled 
objektů. Jako velmi šťastné řešení se ukázalo stavební řešení nové školy, které dokázalo, že lze 
skloubit moderní a historickou architekturou, aniž by došlo k narušení jednoho či druhého, 
dokazuje to i ocenění zlatou cihlou v krajském kole soutěže Vesnice roku. 
  
5.4. Organizační opatření  
V obci pracuje stavební výbor, který spolupracuje se Stavebním úřadem Jedovnice a oddělením 
územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Blansko. Snahou je, aby každý jednotlivý prvek 
byl v souladu s celkovou koncepcí platného územního plánu a POV. 
 
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií 
 
6.1. Stav občanské vybavenosti  
V roce 2000 byla uvedena do provozu nová budova ZŠ a MŠ Křtiny s kapacitou 230 dětí ZŠ a 
jednou třídou (25 dětí) MŠ, v roce 2010 byla MŠ rozšířena o další oddělení na celkovou kapacitu 
45 dětí. V roce 2016 se dalšími úprava podařilo navýšit kapacitu MŠ až na 50 dětí.  V rámci 
meziobecní spolupráce v roce 2012 byla  pronajata část prostor Spolkového domu obci Březina, 
z důvodu napomoci  řešení neuspokojivé situace s kapacitou míst u předškolního vzdělávání. Po 
rekonstrukci prostor vzniklo další oddělení mateřské školy, které slouží především dětem z obcí 
Habrůvka a Březina a které nebylo z kapacitních důvodů možno umístit ve stávajících 
mateřských školách ve Křtinách a Březině. Při ZŠ a MŠ funguje velké množství zájmových 
kroužků, přímo v budově se svými obory taneční a hudební působí Umělecké školy Adamov a 
Jedovnice. 
Zdravotnictví, sociální péče 
V obci se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé, dětský lékař, dvě ordinace zubních 
lékařů, gynekolog, penzion pro seniory. Do obce dojíždějí pracovníci Charity, pracoviště Blansko 
na výpomoc především potřebným seniorům. Obec se na zajištění sítě sociálních služeb podílí 
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prostřednictvím každoročního finančního příspěvku městu Blansku, které dále finanční 
prostředky přerozděluje organizacím zajišťujícím sociální služby.  
Kulturní za řízení 
Ve vlastnictví obce je objekt bývalé školy, který je celý rekonstruován a využíván pro kulturní a 
společenské akce a jako útočiště křtinských spolků (Spolkový dům). Nově zrekonstruován je také 
zámek, který je ve vlastnictví Mendlovy univerzity, v jeho prostorách je zřízeno kongresové 
centrum, jeho zázemí je občany využíváno ke konání oslav, svateb a podobných slavnostních 
akcí, koncertů. Venkovní prostranství je využíváno jako venkovní scéna pro pořádání koncertů 
apod. 
Pošta 
Sídlí v budově úřadu městyse, její provoz je celotýdenní.  
Zařízení veřejné správy 
Ve Křtinách funguje úřad městyse s matričním úřadem, úřední hodiny v pondělí a středu jsou 
přizpůsobeny také potřebám občanů, kteří dojíždějí za zaměstnáním a úřad je otevřen do 18.00 
hod. Úřad městyse je také kontaktním místem Czech POINT. Křtinská lokalita je velice oblíbena 
a ve Křtinách se koná velké množství sňatků. 
Služby, ubytování 
Ubytování a stravování přímo v centru obce  nabízí  penzion, restaurace, hospůdka ,cukrárna, 
zámek Křtiny, kde je možné ubytování i stravování. V obci se také nachází několik provozoven 
obchodů, kadeřnictví, kosmetika, autokemp. 
Sport a volný čas 
Ke sportovnímu vyžití místních i návštěvníků slouží v koupaliště (obec pronajímá) vybudované 
již v roce 1930. 
Nejmenší najdou vyžití na dvou dětských hřištích u ZŠ a MŠ Křtiny a u Spolkového domu, nově 
též na připravovaném hřišti v místní části Kolonka. Tenisové kurty založené ve 20. letech, které 
patřily Okrašlovacímu spolku Křtiny a dnes jsou ve správě Sokola Křtiny. 
Fitness tělocvična ve Spolkovém domě.  
V zimním období plocha kluziště v areálu u koupaliště, nově na budovaném víceúčelovém 
sportovišti. 
Po několika neúspěšných žádostech o přidělení dotace se městys rozhodl vybudovat víceúčelové 
sportoviště zcela z vlastních prostředků a právě dochází k jeho dokončení. dle vypracovaného 
projektu. Sportoviště vyřeší potřebu pro venkovní sportovní aktivity ZŠ a MŠ, Sokola a bude 
přístupné i veřejnosti. 
Travnaté hřiště na malou kopanou.  
Stolní tenis 2 stoly v tělocvičně Spolkového domu a kulečník  
tamtéž. 
Posilovna místního  Klubu kulturistů.  
Křtiny jsou průsečíkem značených turistických tras a cyklotras. 
 
 
 
6.2. Inženýrské sítě  
 
Vodovod a kanalizace 
Vodní hospodářství je dáno možnostmi a potřebami území, je vybudován vodovod a kanalizační 
síť zakončená čistírnou odpadních vod. Obec je členem Svazku vodovodů a kanalizací 
Boskovice, voda je čerpána ze zdroje - vrtu v katastru obce, kterým je též zásobována obec 
Habrůvka. V letech 2012/2015 probíhá výměna původního vodovodního řádu, je realizováno 
vystrojení záložního vrtu pitné vody.  V současnosti probíhá oprava kanalizace. 
V obci je vybudována částečně oddělená kanalizace.  
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Plynovod 
Městys je zásobován zením plynem z VTL plynovodu přes regulační stanici. Plynovody jsou ve 
vyhovujícím technickém stavu a vyhovují i přenosovou kapacitou.  
Zásobování elektrickou energií 
V souladu s POV bylo při prováděné rekonstrukci náměstí před kostelem zakabelováno vedení 
v centru obce. 
Chodníky, místní komunikace 
V současné době se zpracovává studie komplexního řešení chodníků a komunikací pro pěší a na 
obnovu místní komunikace ke hřbitovu. Již dříve byly zpracovány dokumentace na oddělení 
autobusové zastávky na náměstí od silnice, vytvoření  autobusové zastávky se zálivem ve směru 
na Brno (nahrazení staré nevyhovující). Probíhají jednání s majiteli na odkup pozemků pro 
vybudování chodníku do místní části Kolonka. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce 
chodníků a pochozích ploch  na náměstí směrem na Jedovnice. Postupně dochází k opravám i 
budování dalších chodníků. 
Před dokončením je projekt rekonstrukce průtahu silnice Křtiny – Jedovnice, jehož investorem je 
JMK, realizace pravděpodobně v roce 2018, v souladu s tímto projektem zadala obec 
vypracování projektové dokumentace na chodníky, zastávky, zálivy na parkování. 
Realizované akce vychází z akcí POV. 
  
6.3. Odpadové hospodářství  
Obec zatím nemá vlastní komunální dvůr, ale provozuje sběrné místo. Svoz odpadů zabezpečuje 
dodavatelská firma 1x za 14 dní. Prostřednictvím firmy EKOKOM se obec zapojila do sběru a 
svozu tříděného odpadu – třídí se plasty, papír, sklo, bioodpad (v sezóně každý týden), sběr 
papíru a plastů z domácností je realizován formou pytlového sběru 1x měsíčně. Obec je zapojena 
také do sběru elektroodpadů, prostřednictvím firem Asekol, Ecobat a Elektrowin, na přechodné 
vysloužilé elektrospotřebiče byl bezplatně zapůjčen elektrodomeček. Pravidelně 2x ročně je 
pořádán sběr nebezpečného odpadu a sběr železného šrotu, který zabezpečuje SDH Křtiny. Nově 
je instalován také kontejner na sběr šatstva a obuvi. Ve spolupráci s DSO Spolek pro rozvoj obcí 
Moravského krasu byla podána žádost o dotaci na kompostéry. V případě úspěchu žádosti obec 
obdrží kontejnery pro občany a nový štěpkovač. ZŠ a MŠ Křtiny je školou s rozšířenou 
ekologickou výchovou, třídění odpadů je samozřejmostí již pro nejmenší děti, od roku 2013 byl 
v základní škole obnoven sběr starého papíru. V roce 2016 získala ZŠ a MŠ Křtiny mezinárodní 
titul „Ekoškola“. Členové místní organizace Junáka se pravidelně zapojují do akcí úklidu 
Moravského krasu.    Čištění Křtinského potoka 

 
 
6.4. Úspory energií  
V minulých letech se obec zapojila do celonárodního programu Energeticky úsporná obec. 
V rámci tohoto programu obec zakoupila pro své občany možnost bezplatného energetického 
posouzení jejich nemovitostí s předpokladem, že občané nabízené služby využijí a proběhnou 
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opatření ke snížení energetické náročnosti zástavby. V roce 2013 byl ve spolupráci DSO Spolku 
pro rozvoj venkova Moravský kras zpracován pasport veřejného osvětlení, podle kterého jsou 
nahrazována stará, neefektivní svítidla za nová úspornější. 
 
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 
 
7.1 Koncepční přístup, dlouhodobé plánování  
Koncepční rámec péče o veřejné prostranství je ukotven v POV a územním plánu . 
Základní cíle jsou vytyčeny: 

- zlepšení životního prostředí a estetického vzhledu obce 
- úprava a budování veřejných prostorů obce 
- úprava a výsadba zeleně 
- obnova vodních ploch a vodotečí  

K dosažení cílů musí být respektovány následující zásady (k některým realizacím již došlo 
částečně nebo úplně) 

- v centru je nutné navrhnout opatření pro upřednostnění pohybu i odpočinku pěších 
- vytvořit odpočinkové plochy a pěší cesty ve veřejné zeleni v údolí před kostelem 

s napojením na areál kostela 
- revitalizace parkových ploch  
- rozšíření stávajícího hřbitova 
- revitalizace zámeckého parku 

 

Městys pravidelně spolupracuje jednak s odborníky z Mendelovy univerzity, jednak s projekční 
kanceláří Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o, která se specializuje na úpravy veřejné  zeleně, 
která zpracovala projekty kompletní obnovy zeleně v centru obce. 
V katastru obce se také nachází několik památných stromů. 
 
7.2 Nové úpravy veřejných prostranství  
Nejrozsáhlejším projektem, který byl dosud dokončen, je úprava kulturní památky zámeckého 
parku.  Akce započala v březnu 2011 a realizuje ji  ŠLP Křtiny podle projektu autorů prof. Ing. 
Ivara Otruby, CSc., Ing. arch. Ondřeje Nečaského a Ing. arch. Zdeňka Eichlera vše se děje s 
finanční  podporou Operačního programu životního prostředí, a to v souladu s územním plánem 
městyse Křtiny. Investice si vyžádala celkové náklady ve výši 9 milionů Kč bez DPH.  
Park je zpřístupněn veřejnosti. Spolu s opraveným zámkem a kostelem vytvoří harmonický, 
turisticky atraktivní celek vysoké estetické a kulturní hodnoty. Křtiny se tak přiblíží k představě, 
s níž Jan Blažej Santini projektoval jednu ze svých nejvýznamnějších staveb, křtinský chrám, 
dalším pomyslným krůčkem k jeho dokončení je výsadba tzv. zelených ambitů, který tvoří 
protipól k ambitům a kapli svaté Anny a v projektu chrámu byly naplánovány s kaplí sv. Josefa.  
Na úspěšnou revitalizaci zámeckého parku by městys rád navázal revitalizací menšího parku, 
který se nachází vedle Chrámu a je ve vlastnictví městyse. Na tuto akci je zpracována projektová 
dokumentace. V rámci akce je naplánována také revitalizace zelených ploch na náměstí před 
kostelem, především vhodnější řešení menších zelených ploch, které v současné úpravě neplní 
svoji funkci. Průběžně jsou řešeny úpravy menších zelených ploch např. u legionáře, náměstíčko 
na „Pusté straně“. Byly dokončeny úpravy hřbitova. Proběhnou úpravy vzrostlých stromů lip u 
hřbitova. Revitalizována travnaté hřiště na kopanou.  
 
7.3 Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků  
K nejvýznamnějším a nejatraktivnějším přírodním lokalitám v katastru obce patří Arboretum 
Křtiny, které se nachází u silnice mezi městysi Křtiny a Jedovnice. Založeno bylo v roce 1928. 
Rozloha arboreta je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i 
rybník. Evidováno je zde na 1.000 taxonů dřevin, z toho je přes 200 druhů, kříženců a kultivarů 
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vrb, což je jedna z rarit této unikátní sbírky. Nejvzácnější dřevinou, se kterou se návštěvníci 
mohou seznámit je pajehličník přeslenitý. Pro poučení je k dispozici naučná stezka Domácí 
dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině. Estetika arboreta je 
vhodně doplněna více než 25 dřevěnými sochami a  sousošími, které vytvořili studenti Lesnické a 
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně při pořádaných sochařských sympóziích. 
Zajímavostí je nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, také venkovní výukový amfiteátr a 
navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin. 

Arboretum K řtiny 
 

 
 
Obcí dále protékají dva potoky, které jsou ve správě Lesů České republiky. V roce 2015 byla 
zahájena úprava koryt toků dle projektu revitalizace. Na katastru obce se také nacházejí 3 
udržované soukromé rybníky a 2 rybníky ve správě ŠLP. V roce 2014 byla vybudována naučná 
„Sluneční stezka“, jejíž počátek je v blízkosti ZŠ a MŠ Křtiny, návštěvníka pomyslně provádí 
naší sluneční soustavou, vzdálenosti jednotlivých zastavení i velikost nebeských těles je 
v přesném poměru ke skutečnosti.   
 
7.4 Péče o veřejná prostranství a o zeleň  
Péči o veřejná prostranství a zeleň zajišťují zaměstnanci úřadu městyse. Provádějí údržbu 
trávníků i menší udržovací zásahy při péči o dřeviny, místního hřbitova, zabezpečují úklid 
veřejných prostranství. Městys má  vypracovány studie řešení  a projektové dokumentace úprav 
vybraných veřejných prostranství, na jejich základě dochází k postupným realizacím, např. v okolí 
památníku legionáře,  úpravy zelených ploch v okolí Spolkového domu, ozelenění  zadního traktu 
Spolkového domu.  K realizaci významnějších zásahů jsou přizvány odborné firmy, část realizací 
řešena ve spolupráci se ŠLP. Vypracován je také projekt na  revitalizaci parku mezi Chrámem a 
Spolkovým domem. V roce 2013 začala revitalizace místního hřbitova jedná se o  celkovou 
úpravou chodníků ve starší části hřbitova, byl restaurován a přemístěn centrální kříž. Hřbitov je 
doplněn zelení a mobiliářem, bylo vybudováno kolumbárium a dokončeny chodníky a oprava 
márnice. Při výsadbě stromů a keřů je kladen důraz na původní odrůdy. 
V obci funguje výbor pro životní prostředí.  
 
7.5 Ekologická výchova a vzdělávání  
EVVO je jednou z priorit v zaměření a profilaci ZŠ a MŠ Křtiny. Škola již čtyřikrát obhájila titul 
Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, naposledy na období 2015 – 2017, udělovaný v rámci 
UNESCO.  Garantem plnění plánu EVVO školy je environmentální komise školy, v jejímž čele 
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stojí koordinátor EVVO. Škola je členem Klubu ekologické výchovy a je zařazena v systému 
škol M.R.K.E.V.  
V roce 2014 se škola přihlásila do programu na získání mezinárodního titulu Ekoškola. Postupně 
se pracovalo na 7 krocích, které vedou k získání titulu (ekotým, analýza současného stavu, plán 
činnosti, monitorování a vyhodnocování, EVVO ve výuce, informování a spolupráce, ekokodex). 
Na škole pracuje pod vedením vyučující žákovský Ekotým, který je organizátorem činnosti žáků 
v oblasti environmentální. V roce 2016 proběhl na škole audit a škola titul  a zelený prapor 
Ekoškoly získala. 
 Ve škole třídíme odpad (papír, plasty, komunální odpad, baterie) a organizujeme sběr starého 
papíru i pro veřejnost a tím se snažíme ovlivňovat ekologické chování rodin našich žáků. 
Škola ve spolupráci s ŠLP Křtiny organizuje také sběr kaštanů pro spárkatou zvěř v oborách.  
Žáci místní školy se také pravidelně zúčastňují Žákovských ekologických konferencí v Praze na 
MŠMT pod záštitou UNESCO a organizací KEV. Žáci školy zde prezentují ekologické projekty 
např. Komunitní sad Křtiny, Třídění odpadů ve škole, Památné stromy Křtin a okolí. 
Třetím rokem škola organizuje v rámci regionálního sdružení škol Cirsium také Žákovskou 
ekologickou konferenci na zámku ve Křtinách, kde prezentuje uvedené projekty pro místní 
komunitu.  
Pracovníci ŠLP Křtiny a Mendelu pravidelně pořádají akce se zaměření na lesní pedagogiku. 
Program je využíván místní ZŠ a MŠ Křtiny.  ŠLP Křtiny je také pořadatelem oblastního kola 
mezinárodní soutěže pro žáky a studenty o lese a lesnictví IPEF. V letošním roce v  oblastním 
kole zvítězilo družstvo  žáků 8. třídy ZŠ Křtiny.  
 
 
8. Péče o krajinu 
 
8.1.Zemědělské a lesní pozemky  
Katastrální území obce Křtiny s vyznačuje vysokou lesnatostí a terénní členitostí, typický je malý 
podíl orné půdy.  Většina lučních porostů má přírodně blízkou skladbu. Jednotlivé části 
zemědělského půdního fondu jsou oddělené drobnými plošnými i dřevinnými společenstvy. Lesní 
porosty jsou převážně smíšené skladby a  spravuje je ŠLP Křtiny. ŠLP Křtiny je držitelem 
certifikátu držitelem certifikátu FSC, které stvrzuje obhospodařování lesů ekologicky vhodným 
způsobem.  V okolních lesích se nacházejí estetické palouky a pomníky lesnického Slavína se 
solitéry domácích i cizokrajných dřevin. 
Probíhají spolupráce se sousední obcí Habrůvka, cílem je společný postup při pozemkových 
protierozních úpravách na společné katastrální hranici v oblasti na Habrovsku.  
V oblasti na Habrovsku byla obnovena třešňová alej při cestě ve vlastnictví obce.   
 
8.2.Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního 
systému ekologické stability  
Ekologickou stabilitu území výrazně ovlivňují součásti hlavního lesního komplexu Drahanské 
vrchoviny, které oddělují zemědělské pozemky s nízkým stupněm ekologické stability a svým 
druhovým složením jako převážně ekologicky vysoce stabilní plní ekostabilizační funkci 
v krajině. Úroveň ekologické stability území je hodnocena celkově jako dobrá, bez přítomnosti 
podstatných rušivých vlivů daných skladbou území. I přesto také v této oblasti je neustále co 
zlepšovat, aby bylo možno dosáhnout hlavních cílů ochrany a obnovy kulturní krajiny a to 
především ochrany obnovitelných přírodních zdrojů a uchování ekologicky cenné krajiny. Z akcí 
navržených ke splnění těchto cílů je prozatím nejsystematičtěji zajišťována údržba koryt toků. 
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8.3. Ostatní opatření péče o kulturní krajinu  
Městys Křtiny má zpracován protipovodňový plán. Dále jako protipovodňové opatření je 
zpracován projekt zkapacitnění koryta Křtinského potoka – při jeho realizaci dojde ke zvýšení 
průtočné kapacity koryta Křtinského potoka a koryta jeho pravostranného přítoku – Zemanova 
žlebu.Do systému protipovodňových opatření se řadí také  nově vybudované a revitalizované 
soukromé rybníky v katastru obce.V roce 2011 byla provedena oprava havárie zaklenutí 
Křtinského potoka. V roce 2015 a 2016 byla prováděna revitalizace toku Křtinského potoka. Při 
provádění revitalizace toku Křtinského potoka byla upravena a opětovně odkryta část  zakrytého 
koryta v rámci obce. Okolí bylo upraveno, osazeno mobiliářem a vznikl tak zajímavý kout na 
náměstíčku na „Pusté straně“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V oblasti Křtinského potoka dochází každoročně k jarní a podzimní migraci obojživelníků, 
přirozenou cestu žab kříží poměrně rušná silnice, stovky žabích životů končilo pod koly 
projíždějících aut. Již několik let organizuje Správa chráněné krajinné oblasti společně 
s dobrovolníky (ze Křtin se aktivně účastní členové o.s. Horní mlýn) akci na záchranu vzácných 
obojživelníků. Opatření spočívá ve vystavění mobilních zábran, odchytu žab a jejich 
každodenním ručním přenášení na druhou stranu silnice a jejich opětovném vypuštění.  
 
8.4.Obnova prvků kulturní pam ěti krajiny  
V roce 2010 došlo k obnově sochy legionáře ve Křtinách. V roce 2013 byla provedena obnova 
„K řížku“ v místní části Kolonka, za spolupráce ŠLP Křtiny a farního úřadu byla provedena 
obnova „Barončina klekátka“ ve Velegruntu.V roce 2014 došlo k obnově Kapličky Panny Marie 
na Bukovském kopci – jedná se o tzv. poklonu –(obdoba Božích muk), u které se zastavovala 
procesí putující do Křtin ze směru od Vyškova a modlila se k patronce Chrámu při prvním 
pohledu na poutní areál. 
Žehnání opravené kapličky    Barončino klekátko  
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9. Připravované záměry 
 
9.1.Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů  
Komunikace k travnatému hřišti s propojením na Pustou stranu (byla zpracovaná projektová 
dokumentace a zahájena realizace) (financování z vlastních zdrojů, plánované náklady 200 tis. 
Kč) 
Probíhají terénní úpravy k dokončení víceúčelového hřiště (z vlastních zdrojů, financováno 
úvěrem, náklady 5,5 mil. Kč)  
Tvorba nového územního plánu (s finanční podporou MMR, náklady 450 tis. Kč) 
Parkovací stání a odstavná plocha pod hřbitovem (z vlastních zdrojů, náklady 800 tis. Kč) 
Cesta ke hřbitovu (výběrové řízení, náklady 1,2 mil. Kč, z vlastních zdrojů) 
Úprava parku mezi Spolkovým domem a Chrámem (zpracována dokumentace,  zahájení  
realizace 2017, náklady cca 600 tis. Kč, z vlastních zdrojů) 
Obnova veřejného osvětlení a nasvětlení přechodů – výměna stávajících zdrojů za 
nízkoenergetické (podpora JMK, náklady 420 tis. Kč) 
Je vypracována studie na řešení zadního traktu koupaliště ve Křtinách, kde by mělo dojít 
k rozšíření sportovišť, parkovacích ploch i ubytovacích kapacit kempu.  Zastupitelstvo městyse 
schválilo rozpočtový výhled do r. 2022, který výhledově počítá se realizací několika 
významnějších projektů: 

- chodník k místní části Kolonka 
- úprava veřejných prostranství vč. veřejné zeleně v centru obce v okolí Chrámu 
- komplexní řešení chodníků v rámci celé obce 
 

Financování výše uvedených projektů je předpokládáno především z obdržených dotací, proto 
také jejich realizace je přímo  závislá na úspěšném čerpání dotací.  
 
10. Informační technologie v obci 
 
10.1. Stručná charakteristika informační technologie  
Systém informování občanů ze strany obce je koncipován tak, aby potřebné informace byly 
dostupné všem občanům bez ohledu na úroveň informačních technologií, které mají k dispozici. 
Proto bylo vytvořeno několik nezávislých kanálů, jimiž proudí informace od obce k občanům a 
zpět: 
 

Obecní internetové stránky www.krtiny.cz obsahují aktuální informace jak pro občany, tak pro 
návštěvníky obce, informace o dění v obci jsou k dispozici na sociálních sítích: 
https://www.facebook.com/mestyskrtiny    
 

Zájmové organizace v obci provozují společný informační kalendář 
http://www.krtiny.cz/kalendar/, který úzce spolupracuje s obecními stránkami a poskytuje 
aktuální informace o společenském dění v obci. 
 
Základní škola a mateřská škola informuje o své činnosti na internetových stránkách 
http://www.zskrtiny.cz/web/.  
 

Novou podobu stránek má místní knihovna http://krtiny.knihovna.cz/ . 
 

Kromě úřední desky je v centru obce instalována soustava informačních nástěnek, které využívá 
pro informování občanů nejen obec, ale i různá politická a zájmová uskupení. 
 

Pro základní informování turistů a poutníků je k dispozici Informační centrum v kanceláři úřadu 
městyse, otevřené v úředních hodinách a dále Informační centrum v cukrárně na náměstí, 
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otevřené celý týden a Informační centrum na recepci Zámku Křtiny. Zde lze získat jak ústní 
informace, tak různé informační materiály a upomínkové předměty. 
 

Obec provozuje vlastní rozvod kabelové televize, jímž šíří kromě běžných televizních stanic i 
vlastní informační kanál s aktuálními informacemi o dění v obci v podobě powerpointové 
prezentace a internetové připojení, které zajišťuje soukromá firma. 
 

Třikrát až čtyřikrát do roka vychází obecní časopis Křtinský Zpravodaj, který na zhruba 36 
stranách shrnuje dění v obci za uplynulé čtvrtletí, přináší informace o připravovaných akcích a 
záměrech a další zajímavosti z obecního života zdarma do schránek. Občasník Pozdrav ze Křtin 
vydává křtinská farnost, zpravodaj se věnuje především dění ve farnosti a událostem spojeným 
s liturgickým rokem. Pravidelný měsíčník SMRK vydává středisko Junáka ve Křtinách. Všechny 
tiskoviny jsou k dispozici též v místní knihovně. 
 

Bezprostřední informovanost občanů o nejaktuálnějších událostech zajišťuje obecní rozhlas, 
rozvedený po celém intravilánu obce. 
 

Městys také každoročně vydává kalendář, který je doplněn plánovanými akcemi a bezplatně 
dodáván do místních rodin (kalendář na rok 2017 věnován baroku a Janu Blažeji Santinimu 
Aichelovi – vzhledem k výročí jeho narození, 2016 kalendář na téma Křtiny na starých 
pohlednicích, 2015 – křtinské tradice apod.)  
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Realizace programu obnovy vesnice 
 

1. Přehled akcí 

 
 



 29 
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2. Úspěšné realizace dle jednotlivých aktivit: 
 

A osvětová, kulturní a společenská činnost 
 

a.1 vedení kroniky    – kronika je vedena nepřetržitě 
a.2 zavádění informační techniky  - v rámci obce je zaveden internet, službu provozuje 

soukromá firma a využívá obecních rozvodů, modernizace 
technologií zajišťuje ve vl. režii,  na ÚM je přístup 
k veřejnému internetu, dochází k neustálému zlepšování 
webových prezentací, vysílá místní informační kanál KT, 
funguje obecní rozhlas 

a.3 vydávání publikací - 3 knižní publikace vydané v režii nebo za finanční podpory 
městysu, pohlednice vydávané městysem, informační letáky 
a brožurky, Křtinský zpravodaj (4x ročně), obec zapojena do 
systému turistických deníků a známek 

a.4 podpora spolkové činnosti - každoroční finanční podpora 
 - bezplatné užívání Spolkového domu (klubovny, sál, dětská 

herna, tělocvična, posilovna, zázemí pro divadlo) 
 - aktivní spolupráce ÚM a spolků, pravidelná měsíční 

zasedání za účasti zástupců obce, velké zastoupení občanů 
ve spolcích a uskupení 

 - o fungující spolupráci svědčí množství pořádaných akcí 
     

 
B akce k rozvoji hospodářství v obci 
 

b.1 výstavba záhumení cesty - vybudována zpevněná cesta, zpracován projekt na 
vybudování parkovacích míst a oddychových ploch pro 
návštěvníky Křtin v této oblasti  

 
Původní stav   Současný stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
b.2 výstavba rybníků - v katastru obce byly vybudovány a fungují 3 soukromé 

rybníky z toho jeden přímo v blízkosti centra obce,  2 
rybníky ve správě ŠLP 

 
, b.3 podpora agroturistiky - penzion Starý pivovar – nositel značky regionální produkt 
 



 31 

 
b. 4 podpora rozvoje ekologického  - komunitní sad Křtiny – zaměřený na staré odrůdy 
hospodaření 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - podpora včelařství v oblasti 
- lesní hospodaření v souladu s pravidly Natura   

 
 

C akce k zachování, obnově a udržování venkovské zástavby 
 
c.1 rekonstrukce budovy Obecního úřadu  – úřad prošel rozsáhlou rekonstrukcí vnitřních i 

vnějších prostor 
 
Původní podoba budovy ÚM   Vzhled po přestavbách v 60. letech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Současná podoba po provedení zateplení budovy 
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c.2 přestavba ochodního střediska - majitel nemovitosti (družstvo Jednota) provedl opravu  
     fasády a výměnu výplni, čímž částečně eleminoval původní  
     neuspokojivý vizuální stav 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c.3 zachování, obnova a údržba venkovské zástavby 

- stará škola – Spolkový dům – po ukončení funce školy 
byly provedeny rozsáhlé rekonstrukce objektu, který teď 
slouží především jako kulturní centrum obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- objekty v soukromém vlastnictví – dobré příklady 
citlivého přístupu obnov historických budov 
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c.4 oprava objektu horní školy  - objekt byl městysem prodán, nový vlastník plánuje 

přestavbu na bytový dům 
 
c.5 úprava a dostavba hasičské zbrojnice  -  oprava omítek a výplní a oprava zpevněné plochy  
 
Původní stav     Stav po rekonstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.6 rekonstrukce bytového domu - budova nejstarší křtinské školy, dnes bytový dům 
 
Původní stav       Stav po rekonstrukci  
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c. 7 výstavba čekáren autobusových zastávek - část realizována při rekonstrukci náměstí 

před chrámem, část řeší celková rekonstrukce 
průtahu obcí,  

Původní stav    Stav po rekonstrukci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. 8 rekonstrukce pomníku padlých - dle nalezených fragmentů a historických fotografií 

byl pomník obnoven, dnes je místem setkávání 
občanů při významných událostech, např. Den 
vzniku samostatného českého státu, výročí ukončení 
válek, různé vzpomínkové akce 

 
Torzo pomníku – podstavec Obnovený pomník – oslavy 100. výročí 

založení Sokola 
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c. 9 oprava hřbitovní zdi a kaple  - došlo k opravám hřbitovní zdi, následovala oprava 
chodníků, probíhá rekonstrukce centrálního kříže 

Původní stav    Oprava zdí a kaple   Oprava chodníků 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
c. 11 přemístění kapličky - vzhledem k významu  a funkci by nebylo vhodné  kapličku 

přesunovat, došlo však k její opravě i úpravám okolí 
 
Původní stav      Slavnostní žehnání opravené kapličky 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D akce ke zkvalitnění občanské vybavenosti 
 
d. 2 výstavba sběrného areálu pro tříděný odpad - v roce 2013 byla provedena oprava sběrného 

místa za budovou ÚM,  místo je vybaveno 
pro tříděný sběr odpadu, v katastru obce bylo 
vytvořeno několik sběrných míst vybavených 
kontejnery na tříděný odpad, tak aby byla 
zajištěna dobrá dostupnost služby 

d.4 dostavba a rekonstrukce koupaliště - probíhají nutné rekonstrukce, koupaliště 
bylo dovybaveno novými sprchami a 
toaletami, probíhá zpracování studie na 
využití zadního traktu koupaliště s možným 
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rozšířením sportovního zázemí, parkovacích 
stání pro návštěvníky i služeb kempu 

d. 5 letní scéna pro kulturní akce  - v rámci oprav zámku Křtiny bylo 
vybudováno i zázemí, kde je možno konat 
kulturní akce v letních měsících, probíhají 
open air koncerty, farmářské trhy apod. 

d. 6 výstavba sportovního areálu - víceúčelové sportoviště u ZŠ a MŠ Křtiny, 
travnaté hřiště na kopanou 

d. 7 instalace orientačních tabulí   - pracuje se na uceleném konceptu značení 
 

E akce k úpravě veřejných prostranství 
 
e. 2 parková úprava parková úprava ploch u kostela 
       - dokončená revitalizace zámeckého parku 
       - probíhající parkové úpravy u kostela 
Úprava prostor mezi Chrámem a Spolkovým domem 
Původní stav     Po úpravách zeleně a ploch 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Zámecký park 
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e.4 úprava plochy před obecním úřadem  - uskutečnilo za zakabelování vedení el. 

energie 
  - úpravy komunikací 
  - výstavba chodníku 
  - revizalizace zelených ploch  
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e. 5 úprava prostranství u nové školy  - vybudován komunitní sad 
       - vysázena alej Dr. Kovaříka¨ 
       - zřízena „Sluneční stezka 
 
Původní stav      Alej Dr. Kovaříka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otevření Komunitního sadu 
 
 
 
 
 
       Sluneční stezka - Slunce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e.7 úprava zeleně u hřiště   - společně s budování víceúčelového hřiště 
 
e. 8 úprava prostranství u pomníku padlých -společně s obnovením sochy legionáře byly 

provedeny i parkové úpravy okolí 
 
e. 9 výstavba dětských hřišť  - byla realizována výstavba dvou hřišť u ZŠ a MŠ a u 

Spolkového domu, připravuje se realizace hřiště 
v místní části Kolonka 
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Dětské hřiště u ZŠ a MŠ 

   
 
    

 
 
Dětské hřiště za spolkovým domem – slavnostní žehnání 
 

   
 
 
 
e. 10 úprava plochy nad zámkem na lesopark - proběhly částečné úpravy v rámci úprav 

zámeckého parku 
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F akce ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací 
 
f.1 oprava stávajících místních komunikací  - dle možností a potřeby dochází 

k průběžným opravám místních komunikací 
v celé obci 

f.2 výstavba komunikace u potoka - vzhledem k houstnoucímu automobilovému 
provozu se zjišťuje možnost rozšíření 
chodníků až po faktický konec obce v západní 
části (k tzv. vojenské bytovce) 

f.4 výstavba komunikace nad hřbitovem - vzhledem k nové výstavbě rod. domů  je 
budována komunikace 

f.6 výstavba zatravněných parkovišť - je zpracován projekt parkoviště a 
odpočinkových ploch ve vymezené lokalitě 

f.7 kabelizace el. vedení  - především v centru obce byla již kabelizace 
realizována 

f.8 veřejné osvětlení v centru obce - nejen v centru, ale dochází k postupné 
obnově a rozšiřování celého systému 
veřejného osvětlení 

f.9 výstavba zálivů u autobusových zastávek - situaci bude řešit rekonstrukce průtahů obcí  
f.11 výstavba pěší vycházkové trasy - byly realizovány trasy Radostná cesta a 

naučná stezka „Poutě ve Křtinách“a nautčná 
„Sluneční stezka“ 

Zastavení Radostné cesty Zastavení stezky „Poutě ve Křtinách“ 

   
 
G akce k ochraně a obnově kulturní krajiny 
 
g. 1 Výsadba stromořadí u cest a komunikací - došlo k obnovení třešňové aleje u polní 

cesty na Habrůvku 
  - doplnění stromů v uličních prostorech 
g.2 realizace ÚSES - v současnosti probíhají studie erozních 

vlivů, jsou tvořeny projekty protierozních 
opatření „na Habrovsku“ 

g.3 údržba koryt toků a dosadba porostů - provedena revitalizace koryt toků 
g.4 výstavba rybníků  - v katastru obce jsou tři funkční rybníky 

v soukromém vlastnictví, jeden z nich 
v blízkosti středu obce a 2 rybníky ve správě 
ŠLP 


