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1. Úvod
Téma maturitní práce s názvem „Vývoj obyvatelstva v obci Březina“ jsem si vybral z důvodu
každodenního potkávání nových tváří při běžném životě v obci Březina, ve které žiji
od svého narození.
Tak jako v jiných obcích se i v Březině, díky vládní politice a možnostem využití čerpání
dotačních prostředků z Evropské Unie, nabízí možnost nárůstu počtu obyvatel díky využívání
volných parcel k nové výstavbě, ať už rodinných domů či k realizaci řadové zástavby.
Vzhledem k absenci takového shrnutí vývoje obyvatelstva v obci Březina se ve své práci
zaměřím na celkové porovnání nárůstu obyvatel v obci od roku 1900 do roku 2013 a to právě
v souvislosti s novou výstavbou.
Nejprve se zaměřím na samotnou historii obce, její vznik, zajímavosti a události,
které významně ovlivnily počet obyvatel.
Následně popíši stávající stav obce, její kulturní a sportovní aktivity. Formou grafů porovnám
a vyhodnotím nárůst obyvatel za dané období se srovnáním nárůstu v okolních obcích. Ve
sledovaném roce 2012 se zaměřím na podíl občanů z hlediska věkového rozpětí.
Cílem mé maturitní práce bude zhodnocení nárůstu obyvatel v souvislosti se zahájením nové
výstavby v obci Březina.
Práci budu psát kompilační metodou.
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2. Obec Březina
Březina se nachází v jižní části Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 420 – 430 m. n. m.
Rozkládá se na lesnaté vrchovině severovýchodně od Brna v přímé vzdušné vzdálenosti
14,5 km a jihovýchodně od Blanska 13 km. Březina leží mezi obcemi Křtiny, Bukovina
a Ochoz u Brna. V současné době má tato obec 846 obyvatel. Obec je pomyslně rozdělena
na 3 místní části: Proseč, Březina a Táborská.
Obec Březina je spravována Zastupitelstvem obce Březina, které má v současné době celkem
7 členů a je nejvyšším orgánem v oblasti samostatné působnosti. Jeho členové jsou každé
4 roky voleni občany ve volbách do obecních zastupitelstev. Pod přímou působnost
obecního zastupitelstva spadá provoz mateřské a základní školy. Snahou obecního úřadu je
věnovat maximální úsilí tomu, aby škola v obci zůstala nadále v provozu i přes nepříznivý
demografický vývoj v posledních letech. Základní školu v Březině navštěvují žáci prvního
až pátého ročníku. V budově školy je umístěna i mateřská škola. Stravování žáků základní
školy, dětí v mateřské škole i zaměstnanců zajišťuje školní kuchyně, která je v provozu
od roku 2001. V minulém roce oslavila škola své 100. výročí od svého vzniku. Zájem
o mateřskou i základní školu neustále roste díky stále se zvyšujícímu počtu obyvatel v obci,
ale i díky příjemnému přístupu učitelů ke svým žákům.
Duchovní dominantou obce je moderní kostel Panny Marie Matky církve. Půdorys kostela má
tvar čtverce, střechu tvoří čtyřhranný jehlan, takže jeho podoba připomíná stan. Jeho stavba,
na návrh architekta Ladislava Müllera, byla zahájena v červnu 1993 a 17. září 1995 byl
za účasti brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho kostel vysvěcen. Od tohoto roku
slouží věřícím nejen místním, ale i z nejbližšího okolí.
Nedílnou historickou součástí Březiny byla i budova určená ke sportovním aktivitám, která
byla postavena v roce 1948. V sále sokolovny se odehrávaly veškeré společenské a kulturní
akce související s obcí a společenským životem. V průběhu let se bohužel nepodařilo zajistit
finanční prostředky na opravu chátrající budovy a následně ani schválení projektu na budovu
novou a tak stará budova byla zdemolována. Na jejím místě však již od roku 2009 stojí nová
budova Sokolovny, která je opětovně využívána nejen ke sportovním aktivitám1.
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3. Historie obce
Jméno obce vypovídá o tom, že osada vznikala na lesní půdě a její první osadníci si pro své
usedlosti museli nejprve vymýtit les. Březina se tedy nachází v místech, kde ve velkém počtu
vyrůstaly především břízy.
Současnou Březinu tvoří dvě bývalé samostatné osady Březina a Proseč.
Březina se poprvé připomíná v zemských deskách v roce 1365 jako Brzyezyna. Tehdy byla
poddanskou vsí Čeňka Krušiny z Lichtenburka, pána hradu Ronova. Hrad Ronov stával na
strmé skále nad řekou Svitavou východně od Útěchova.
Proseč jako Prossyeczye až v roce 1395. Tehdy Sulek řečený Němec z Proseče (Prossyeczye)
prodal ves Obřany kartuziánskému klášteru v Králově Poli. Nepochybně vládl i v Proseči.
Později obec patřila premonstrátskému klášteru v Zábrdovicích.
K Březině patřila od roku 1746 samota Lhotky stejně jako Nové dvory. Na Lhotkách stával
panský dvůr, později tam majitelé panství Lichtenštejnové postavili myslivnu a hájenku.
Myslivna je využívána dodnes k rekreačním účelům, pouze se mění její majitelé. Od roku
1885 patří Lhotky do katastru obce Hostěnice. Samota Nové dvory byla původně panským
dvorem pozořické vrchnosti. Katastrálně Nové dvory patřily do roku 1890 Proseči, ale po
tomto roce byly převedeny do katastru obce Ochoz.2

3.1. Správa obce
Správu obcí před rokem 1850 vedl rychtář, pudmistr a dva konšelé. Rychtáře schvalovala
vrchnost na návrh místních usedlíků. S jejich návrhem však nemusela vrchnost souhlasit.
Rychtář se vyznačoval tím, že v úředních věcech nosil u sebe vždy ozdobnou hůl. Pudmistr
měl na starosti obecní hospodářství, vybírání daní a dávek a jejich odvod vrchnostenskému
úřadu. Konšelé byli pomocníky rychtáře a pudmistra.
Od roku 1850 byli voleni starostové. Obecní správa se v prvé řadě zabývala zřizováním cest
do polí a přilehlých vesnic. Bylo to především spojení do Křtin, kam původně hlavní cesta
vedla mezi Březinou a Prosečí k severu, než byla později postavena silnice od Brna k
Jedovnicím. Druhá cesta vedla k Bukovině a k Novým Dvorům. Příjmy plynoucí do rozpočtu
obce v letech šedesátých 19. století plynuly z obecního lesa, nájmu polí, z příspěvku usedlíků
a z příspěvku z lesa patřícímu velkostatku v katastrálním území obce.
Vyhláškou Ministerstva vnitra ze dne 7. 12.1950 byla obec Proseč sloučena s obcí Březina v
jeden správní celek pod společným názvem „Březina“, z obvodu správního a soudního okresu
Brno-venkov byla přikázána do správního a soudního okresu Blansko. Od roku 2007 byla
obec na základě občanského referenda převedena do okresu Brno – venkov.3
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3.2 Ničivý požár
Do dějin obce se zapsala i tragédie, která se stala dne 24. dubna 1901 na sv. Jiří, kdy vypukl v
Březině obrovský požár. Stalo se to v odpoledních hodinách v jednom stavení v Březině, kdy
se na otevřeném ohništi rozpouštělo sádlo pod otevřeným komínem. Když do škvařícího
sádla byla přilita voda, sádlo se vzňalo a vylétlo komínem. V té době foukal vítr směrem
na Březinu, a protože se hořící sádlo trhalo na malé kousky, kam zapadlo, tam začalo hořet.
Všechna stavení byla v té době kryta slámou a šindelem a v každém domě byla zásoba
palivového dříví. Požár zachvátil v Proseči 11 a v Březině celkem 26 domů z celkového počtu
89 domů. Při požáru zahynulo 6 místních občanů. Celková škoda byla vyčíslena na 250 000
korun. Shořelo téměř vše, včetně oblečení, prádla, hospodářských strojů a nářadí, obilí apod.
Mnohým zbylo jen to, co měli zrovna na sobě, protože všichni tou dobou pracovali na poli.
K místu požáru přijely hasičské sbory z nejbližšího okolí. Vzhledem k velkému žáru a dýmu se
však vozy nemohly dostat do středu obce a museli proto postupovat tzv. humny4, kde však
zase nebyl přístup k potřebné vodě. Teprve druhý den oheň zeslábl, a tak mohlo hašení
znovu pokračovat. Ohněm zničené majetky byly tehdy pojištěny pouze na malé částky a
některé nebyly dokonce pojištěny vůbec. Byly založeny veřejné sbírky nejen peněz, ošacení,
prádla, potravin, ale i píce pro dobytek. Sbírka na penězích vynesla 18 354,59 korun.
Vzhledem k tomu, že téměř většina obyvatel přišla o celý svůj majetek, byla obec neskutečně
vděčná za získané dary.
Uvedený požár přinesl zásadní změnu ve výstavbě obou obcí. Došková a šindelová krytina
byla nahrazena pálenou tvrdou krytinou.
Na připomenutí této tragédie se v tento výroční den požáru každoročně slouží mše svatá
za hojné účasti březinských občanů.5
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4. Obec dnes
Obec Březina se za posledních 10 let hodně změnila. Byla postavena nová Sokolovna,
na prostranství u hasičské zbrojnice se zbudovalo dětské hřiště, za přispění finančních
prostředků Evropské unie bylo ukončeno připojení celé obce na obecní kanalizaci a čističku
odpadních vod, ale především se za tu dobu postavilo mnoho nových domů. Na
zemědělských polích a loukách mezi Sokolovnou a bývalým kravínem byly odkoupeny téměř
všechny pozemky určené k výstavbě nových rodinných domů.
V roce 2005 byl postaven u kostela první vzorový dvojdomek společností Oxes, která
se zaměřuje především na realizaci a prodej rezidenčních projektů, které jsou atraktivní,
originální a kvalitní. Následovala stavba nové silnice v této části obce a začal se rýsovat tvar
nového sídliště. Pro velký zájem tato společnost pokračovala s výstavbou dalších dvojdomků
a domů klasických. Na přilehlých pozemcích, které zůstaly v majetku stávajících majitelů, byly
postaveny i soukromé domy odpovídající jejich představám. Vyrostlo zde celkem
46 nových domů. V té době se začali do Březiny postupně stěhovat noví spoluobčané.
Vzhledem k tomu, že většina z nich vlastnila byt jinde a neměnila tak trvalý pobyt, na počet
obyvatel to nemělo tak zásadní vliv. Současně s výstavbou rodinných domků probíhala
rozsáhlá rekonstrukce bývalého kravína na nové byty.
Výstavba nových rodinných domů pokračovala v místní části „Domovina“, která se nachází
na začátku obce směrem na Křtiny (Bukovinu), kde si postavily své rodinné domy soukromé
osoby. Na druhém konci Březiny (směrem na Brno) přibylo několik dalších domů, které
protáhly, již tak dlouhou obec, až téměř k lesu. Poslední zastavěnou oblastí je část místně
nazývána „Na vysoké“ (směrem na Křtiny), kde vyrostlo v podstatě malé sídliště,
ale v současné době ještě není ani z poloviny obydleno.
I přesto, že ne všechny postavené domy našly již svého majitele je znát nárůst počtu obyvatel
téměř na každém kroku. Ať už je to v případě potkávání nových tváří při nákupu v místní
samoobsluze nebo zapojováním nových spoluobčanů do kulturního a sportovního dění
v obci.
Někteří noví spoluobčané se více než aktivně zapojili do činnosti v Tělovýchovné jednotě
Sokol Březina, další vstoupili do Sboru dobrovolných hasičů a velká část se zapojila
do politického dění obce. V roce 2011 bylo založeno občanské sdružení s názvem "PRO
Březinu - Prosperita, Rozvoj, Obnova, o. s." Hlavním důvodem vzniku tohoto sdružení byl
zájem zakládajících členů, většinou nově přistěhovalých, začít více ovlivňovat dění v obci
a povzbudit občanské aktivity, kulturní a regionální cítění, pořádat akce pro děti a mládež,
organizovat zajímavé přednášky a kulturní programy pro místní občany. Což se zatím daří
ke spokojenosti jak nových občanů tak i „starousedlíků“ a přispívá to zejména ke
vzájemnému sblížení.
Zvýšený počet obyvatel je patrný především na počtu dětí v obci. Vzhledem k nedostatečné
kapacitě v místní Mateřské škole, byla otevřena pobočka v sousedních Křtinách pro březinské
děti. V současnosti se proto projednává rozšíření kapacity nejen školky, ale i školy s využitím
dotačních prostředků Evropské Unie.
7

4.1 Kulturní dění
V obci se každoročně konají kulturní a sportovní akce určené nejen pro děti, ale pro každou
věkovou kategorii.
Díky aktivitě občanů se obnovila tradice krojovaných Anenských hodů, které se konají každý
rok v období kolem svátku sv. Anny. Tato událost přiláká každoročně pozornost nejen
místních, ale též občanů, kteří se již odstěhovali, ale patří mezi rodáky, kteří tak mají důvod
podívat se znovu do míst, odkud pochází a setkat se tak s přáteli a známými. Na tradiční
hodovou zábavu přijíždí i občané z okolních vesnic, aby si se stárkami zazpívali a zatančili.
Mezi tradiční akce patří únorové Ostatky. Pravidelně se sejde 30 až 40 nadšenců, kteří
se oblečou do maškarních kostýmů a chodí po vesnici dům od domu s pozváním na večerní
zábavu u cimbálu, kde probíhá i vyhlášení nejlepších masek.
Pro děti je krom jiného již 4. rokem pořádána „Bramboriáda“ spojená se soutěží v pouštění
draků, které si samy vyrobily. Za přispění místních občanů jsou nabízeny pochoutky nejen
z brambor, ale i uzeného a grilovaného masa. Akce se koná koncem října.
Závěrem roku na sv. Štěpána se koná tradiční Štěpánský ohňostroj za přispění místních
podnikatelů i občanů.
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5. Populace
Z níže uvedeného grafu č. 1 dle nárůstu počtu obyvatel ve sledovaném období je patrné,
že po celou dobu existence obce se počet obyvatel zvyšuje, až na mírné poklesy
o cca 3 obyvatele. Od roku 1900 do roku 2013 se počet obyvatel zvýšil o neuvěřitelný počet
550 obyvatel, což v přepočtu představuje nárůst o cca 5 obyvatel za rok. Mezi roky 1997 a
2007 byl počet obyvatel téměř konstantní, lišil se pouze o 1-20 obyvatel.
Největší nárůst obyvatel zaregistrovala obec od roku 2007 k 1. 1. 2013 a to o 238 obyvatel
za 6 let, což je nárůst zhruba 40 obyvatel za rok. Tento velký skok v počtu obyvatel byl
způsoben zahájením nové zástavby.
Graf č. 1: Nárůst počtu obyvatel v období let 1900 – 20136
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Vzhledem k tomu, že v obci je ještě spoustu neprodaných a neobydlených nových domů
a v připravovaném územním plánu se počítá s další výstavbou lze předpokládat, že počet
obyvatel poroste i v dalších letech.
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Graf č. 2: Poměr mužů a žen období 2004 - 1. 1. 20137
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Zajímavá statistika je v poměru počtu mužů a žen v obci za období roku 2004 - 2013.
Za posledních 10let nebyl počet mužů nikdy vyšší než počet žen. Největší rozdíl byl v roce
2007, kdy bylo v obci o 22 žen více než mužů. Naopak nejmenší rozdíl byl v roce 2012, kdy
bylo v obci o 10 žen více. V současnosti je rozdíl stejný jako v roce 2012, kdy žen je o 10 více
než mužů.
Graf č. 3: Věkové rozpětí obyvatel v roce 2012
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Výše uvedený graf č. 3 vypovídá o věkovém rozpětí osob v roce 2012, kdy největší podíl
občanů byl v produktivním věku v poměru 265 mužů ke stejnému počtu žen.
První ekonomická generace – předproduktivní:
 osoby v dokončeném věku 0 – 14 let
Druhá ekonomická generace – produktivní:
 muži v dokončeném věku 15 – 59 let
 ženy v dokončeném věku 15 – 54 let
Třetí ekonomická generace – poproduktivní:
 muži 60letí a starší
 ženy 55leté a starší
Podíl součtu předproduktivní a poproduktivní generace k produktivní generaci se nazývá
index hospodářského zatížení a vyjadřuje, kolik dalších osob v průměru musí svou prací živit
jedna osoba ekonomicky produktivní.
Dle tohoto výpočtu živila v roce 2012 každá osoba v produktivním věku 0,52 dalších osob.
Tabulka č. 1: Srovnání nárůstu obyvatel se sousedními obcemi8
Rok/obec
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

8

Březina
599
595
603
608
661
699
738
775
806
846

Křtiny
758
766
773
779
780
781
790
794
781
786

Bukovina
320
323
327
329
329
332
334
335
345
348

Bukovinka
311
322
343
367
382
408
434
446
454
482

http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx
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Habrůvka
329
337
336
334
342
343
350
365
389
386

Graf č. 4: Srovnání nárůstu obyvatel se sousedními obcemi9
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Z okolních obcí Březina zaznamenává nejvyšší nárůst obyvatel. V Březině se od roku 2007
zvyšuje počet obyvatel téměř konstantně. Podobně je na tom Bukovinka, která má každý rok
pravidelný nárůst obyvatel. K nárůstu obyvatel dochází podobně jako v Březině díky nové
výstavbě rodinných domů. Nárůst obyvatel však není tak markantní jako v Březině.
Naopak Křtiny se v posledních 10ti letech pohybují v téměř ve stejných číslech. Důvodem
této stagnace je nedostatek ploch vhodných pro vytvoření nových stavebních parcel, a kdy
jsou tedy pro výstavbu využívány pouze stávající stavební pozemky. Z toho vyplývá fakt,
že Březina má od roku 2012 více obyvatel než městys Křtiny s počtem 786.
V obci Habrůvka je nová výstavba poměrně nevýrazná, počet obyvatel je celkově rostoucí,
ale vzhledem k rokům, kdy počet obyvatel klesal, není nárůst obyvatel nějak zásadní.
Bukovina patří mezi obce, kde je nárůst obyvatel za sledované období nejmenší ve srovnání
s obcemi Habrůvka a Křtiny. Za 10 let zde přibylo pouze 28 lidí, což je v porovnání s nárůstem
obyvatel v Březině, minimální počet.
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5. Závěr
V úvodu mé maturitní práce jsem si vytkl cíl zhodnotit nárůst obyvatel v obci Březina
v souvislosti se zahájením nové výstavby v obci.
Na základě získaných informací jsem zjistil, že od roku 1900 do roku 2013 se počet obyvatel
zvýšil o 550 občanů, což představuje nárůst o cca 5 obyvatel za rok. Největší nárůst nastal
v období 2007- 2012 a to o 238 obyvatel, což je téměř 40 obyvatel za rok. Toto výrazné
zvýšení počtu obyvatel v obci bylo způsobeno právě zahájením nové výstavby rodinných
domků.
I přestože obec Březina měla a v současné době má jednu občanku žijící více než 100 let (102
let) populace je díky nové výstavbě a stěhování lidí mládnoucí. Důvodem je především to,
že nové domky jsou obydleny většinou mladými lidmi, kteří buď již malé děti mají, nebo zde
plánují založit rodinu. O nárůstu počtu dětí v obci vypovídá i neutěšená situace nedostatečné
kapacity mateřské školky, kdy tato záležitost musela být řešena zřízením tzv. pobočky školky
ve Křtinách.
Srovnání nárůstu obyvatel i mezi přilehlými obcemi jednoznačně tento můj závěr potvrzuje.
Dle propočtu indexu hospodářského zatížení vyplývá, že v roce 2012 každá osoba
v produktivním věku živila 0,52 dalších osob.
Vzhledem k tomu, že v obci je ještě spoustu neprodaných a neobydlených nových domů
a v připravovaném územním plánu se počítá s další výstavbou, lze předpokládat, že počet
obyvatel poroste i v dalších letech.
Na základě porovnání a vyhodnocení nárůstu obyvatel za sledovaná období vyplývá
jednoznačný závěr, že nárůst obyvatel je ovlivněn především možností každé obce využít
volné nezastavěné plochy k výstavbě nových rodinných domů či bytů.
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6. Resumé
Submitted graduation thesis deals with the description of establishing, genesis and actual
social life of the village Březina. In addition, the work is focused on important historical and
current affairs, which directly influenced the population living in this village. The critical
factor of work was evaluation of increasing the inhabitants with the respect to the opening
of new areas for house building. Unambiguous conclusion followed from comparison of the
increase population during the observe time period follow, namely the villages wants use
the opportunity and incorporate unoccupied areas to the areas suitable for building new
family houses or flats.
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8. Přílohy
Obr. č. 1: Poloha Březiny na mapě
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Obr. č. 2: Letecký snímek z roku 1953

Obr. č. 3: Letecký snímek z roku 2003

Legenda nových stavebních ploch:
1 – Vysoká
2 – Oxes
3 – Kravín
4 – Pod Březinou
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Obr. č. 4: Staveniště na Vysoké

Obr. č. 5: Vysoká téměř po výstavbě
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Obr. č. 6: Stavební parcely pro výstavbu Oxes

Obr. č. 7: Letecký pohled na Oxes
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Obr. č. 8: Budova bývalého kravína před rekonstrukcí

Obr. č. 9: Kravín po rekonstrukci
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Obr. č. 10: Stavební parcely Pod Březinou

Obr. č. 11: Nová výstavba Pod Březinou
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Obr. č. 12: Udělení znaku a praporu obci Březina předsedou Poslanecké sněmovny

Změny v zákonech po roce 1989 umožnily i obcím zřídit a používat obecní znaky a vlajky.
Zastupitelstvo obce Březina rozhodlo o zadání návrhu odborné firmě a po schválení
příslušnými orgány byly dne 18. prosince 2000 znak a vlajka obci Březina na půdě Parlamentu
České republiky slavnostně uděleny předsedou poslanecké sněmovny panem Václavem
Klausem. Vzhled znaku a vlajky vychází z názvu obce a heraldických figur
na historické pečeti.
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Obr. č. 13: Znak obce Březiny

Znak obce
V zeleném štítě stříbrný hrot, v něm bříza přirozené barvy dole do oblouku provázená čtyřmi
červenými růžemi se zlatými semeníky. Hrot je provázen vpravo svěšeným žaludem, vlevo
kosmo položenou sekerou - širočinou, obojí zlaté.

Obr. č. 14: Prapor obce Březiny

Prapor obce
List tvoří žerďový zelený klín s vrcholem ve středu listu, bílá krokev vycházející z první třetiny
horního a dolního okraje, přilehlá zelená krokev široká jednu šestinu délky listu s vrcholem
na vlajícím okraji a dvě žlutá trojúhelníková vlající pole. V bílé krokvi čtyři červené růže se
žlutými semeníky. Poměr šířky k délce je 2:3.
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