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Mikroregion Kuřimka 
 
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kuřimka byl ustanoven v roce 2005 a je tvořen 4 
obcemi – Kuřimí (9 552 obyv.), Moravskými Knínicemi (778 obyv.), Chudčicemi (699 
obyv.) a Veverskou Bítýškou (2 879 obyv.). Na mikroregion je možno nahlížet jako na 
jeden z možných rozvojových potenciálů v území, svou funkci však v roce 2005 neplnil 
žádnými konkrétními aktivitami (výjimkou může být snad jen uzavření smluv o 
partnerství a vzájemné spolupráci s okolními mikroregiony – Čebínka, Bílý potok, 
Domašovsko, Svazek obcí Panství hradu Veveří). Na rok 2006 je připravováno zadání a 
zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu. 
 
Tab. 2: Základní ukazatele mikroregionu Kuřimka 
Ukazatel Hodnota 
Počet obyvatel (k 1. 1. 2005) 13 908 
Rozloha (km2) 47,51 
Hustota obyvatelstva (obyv./km2) 292,7 

   
Předpokládaný předmět činnosti mikroregionu 

• koordinování územních plánů a územního plánování obcí 
• přímé provádění společných investičních akcí  
• společný postup při prosazování ekologické stability území  
• společný postup v cestovním ruchu  
• propagace svazku a jeho zájmového území 

Poloha 
Území mikroregionu leží v okrese Brno – venkov a přimyká se na severozápadě k území 
okresu Brno – město. 
 
Základní charakteristika 
Mikroregion Kuřimka zabírá v rámci okresu Brno – venkov o něco více než 4 % (4,28) 
rozlohy. V počtu obyvatel činí jeho podíl na celkovém úhrnu 8,4 %. Těmto poměrům také 
odpovídá hustota obyvatel na km2, která v mikroregionu dosahuje vysoké hodnoty 292,7, 
zatímco okresní průměr je podstatně nižší – 145,5. Ve vývoji počtu obyvatel se projevuje 
velká atraktivita obcí v příměstské části Brna s dobrým komunikačním napojením – 
v těchto obcích se projevuje růst počtu obyvatel, v ostatních, zejména malých, nastal 
v posledních 30 letech výrazný úbytek. 
 
Ekonomická základna 
Mikroregion má široce rozvinutou průmyslovou výrobu se silným zastoupením 
zahraničního kapitálu. Sídlí zde několik velkých podniků, soustředěných zejména 
v Kuřimi. Mezi největší patří firmy Tyco Electronics, TOS Kuřim - OS, Slévárna Kuřim, 
Kuličkové šrouby Kuřim, Walter a GOOS. Dalším významným výrobním podnikem je 
firma Hartmann-Rico ve Veverské Bítýšce. Sektor zemědělství se nijak výrazně 
v hospodářství neprojevuje. Mikroregionem prochází železnice Brno – Tišnov – Žďár nad 
Sázavou, silniční spojení s Brnem zajišťuje velmi exponovaná silnice I/43 s odbočkami 
II/385 a II/386 (nejkratší spojnice mikroregionu s dálnicí D1) a místní komunikace. 
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Mikroregion Kuřimka v kontextu okolních dobrovolných svazků obcí 

 
Zdroj: http://ias.kr-jihomoravsky.cz:8080/website/mikrose/viewer.htm, vlastní úpravy OIRR MěÚ Kuřim 
 
Základní fyzickogeografická charakteristika 
Mikroregion čtyř obcí představuje rekreační zázemí západní a severozápadní části Brna. 
Jde o mírně až středně zvlněné, dosti lesnaté území. Západní okraj Veverská Bítýška se 
dotýká Přírodního parku Bílý potok, rovněž části k. ú. Chudčice a Moravské Knínice 
zasahují do Přírodního parku Podkomorské lesy. K. ú. Kuřim náleží částí svého katastru 
do Přírodního parku Baba. Území mikroregionu tak tvoří část hodnotného rekreačního 
zázemí města Brna a města Kuřimi s kvalitním přírodním prostředím. Dominantou 
severovýchodní části mikroregionu je slepencové bradlo Babího lomu. 
 
Reliéf 
Území mikroregionu náleží do Bobravské vrchoviny, západní část do Boskovické brázdy 
až do Českomoravské vrchoviny, podcelku Křižanovské vrchoviny (západní okraje k.ú. 
Veverská Bítýška a Chudčice). Kuřim leží v prolomu Řečkovicko–kuřimském.  
Povrch mikroreginu je mírně až středně vlnitý, přerušený několika prolomy. Reliéf 
charakterizuje plochá vrchovina s poměrně hlubšími údolími potoků. Výšková členitost 
dosahuje 150 – 250 m. Typická výška území se pohybuje okolo 300 – 400 m n.m.  
 
Geologicko–pedologické podmínky 
Většina zájmového území je tvořena Brněnským masívem tj. hlavně amfibolickými 
granodiority. Výplň Boskovické brázdy, Jinačovického a Řečkovicko – kuřimského 
prolomu tvoří převážně permské červené pískovce a jílovce, místy spraše kryté 
hnědozeměmi až hnědozemními černozeměmi. Jinde, na svazích jsou nejčastějším 
krytem písčitohlinité svahoviny na hřbetech typické kambizemě kyselé a litozemě.  
  
Klimatické podmínky 
Průměrné teploty území kolísají mezi 8 – 8,5° C. Srážky jsou díky mírně návětrné poloze 
vůči Drahanské vrchovině mírně vyšší (610 mm).  
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Hydrologické podmínky 
Území mikroreginu patří do hlavního povodí Moravy, dílčího povodí řeky Svratky. Kuřim, 
Moravské Knínice a Chudčice náleží s několika přítoky do dílčího povodí Kuřimky – 
levostranného přítoku Svratky. Zbytek území náleží do dílčího povodí Veverky – 
pravostranného přítoku Přehrady pod hradem Veveří. S výjimkou Brněnské přehrady, 
konec jejíhož vzdutí zasahuje do k. ú. Veverská Bítýška se v území nacházejí jen menší 
vodní nádrže, z nichž největší je rybník Srpek nad Kuřimí. Rybářsky a vodácky významná 
je pouze Svratka a Bílý potok 
 
Biogeografická diferenciace 
Celé území mikroregionu náleží dle biogeografického členění ČR do bioregionu 1.24 
Brněnského. Fytogeograficky se mikroregion rozkládá na rozhraní termofytika a 
mezofytika. V potenciální vegetaci se v území nejčastěji vyskytují hercynské 
dubohabřiny. Podmáčená stanoviště v úzkých údolích a v prameništích zaujímají různé 
formace olšin a jasenin. Flóra je dosti bohatá s převládajícími druhy středoevropských 
listnatých lesů (např. sasanka hajní, samorostlík klasnatý, bažanka vytrvalá atd. Zasahují 
i teplomilné druhy (např. kručinka chlupatá, křivatec žlutý a brambořík nachový). Fauna 
je charakterizována typickými druhy Českomoravské vrchoviny. Bílý potok náleží do 
pstruhového pásma, Svratka do mimopstruhového. Z významnějších a vzácnějších druhů 
lze jmenovat ježka východního, kunu skalní, vrápence malého, lejska malého 
pestrokřídlece podražcového a otakárka ovocného. 
  
Aktuální stav krajiny a její využití 
Krajina Mikroregionu Kuřimka má díky členitějšímu reliéfu poměrně vysokou lesnatost. 
Převažují přirozené listnaté lesy. Zemědělské půdy se nacházejí většinou v brázdách a 
prolomech a jsou tedy dosti úrodné. Území náleží převážně do výrobního typu 
řepařského. Na území mikroregionu se nachází více maloplošných zvláště chráněných 
území ochrany přírody, např. Na lesní horce v k. ú. Kuřim.  
 
Hodnocení životního prostředí 
V mikroregionu se nepříznivě projevují vlivy zemědělské velkovýroby a intenzivní 
dopravy na především na komunikaci Brno – Tišnov. Donedávna byly problémem 
průmyslové závody v Kuřimi. Erozní ohrožení existuje na některých výrazně svažitých 
plochách orné půdy. Velkým limitem rozvoje mikroregionu je nekapacitní koryto říčky 
Kuřimky, protékající v podstatě celým zájmovým územím. Celkový stav životního 
prostředí má zlepšující tendenci.  
 
Potenciál cestovního ruchu 
Mikroregion díky rozmanitým lesním komplexům chráněným jako přírodní parky, blízkosti 
Brněnské přehrady, hradu Veveří, Babího lomu, starobylého poutního místa U tří křížů a 
údolí Bílého potoka tvoří nejbližší a nejvýznamnější rekreační zázemí města Brna, resp. 
Kuřimi. Celý mikroregion je dnes díky integrovanému dopravnímu systému velmi dobře 
dostupný veřejnou dopravou doplněnou i loděmi Brněnské přehrady. Slouží velmi kvalitní 
každodenní i víkendové turistice. Vhodnost území dokládá patrný podíl rekreačních 
chalup a zejména chat v katastrech jednotlivých obcí (Chudčice) i dostatek kvalitně 
vedených turisticky značených cest i zvyšující se počet cyklotras tvoří základ pro kvalitní 
letní i zimní turistiku a cykloturistiku. 
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