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ÚVOD
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji je dokument, jehož účelem je identifiko vat
rozvojové problémy v území a nalézt možnosti jejich řešení cílenou podporou relevantníc h
rozvojových aktivit s využitím dostupných finančních zdrojů (evropských, národních,
regionálních a krajských).
Strategie je směrována na venkovské obce, které mají – ve Zlínském kraji i obecně – horší
možnosti rozvoje než města, což vyplývá z jejich menších rozpočtů, menších kapacit lidských
zdrojů a často i z jejich prostorové odlehlosti od významných center.
První Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji byla zpracována na období 2010 – 2015.
V roce 2016 byla zahájena práce na aktualizaci Strategie do roku 2020. Pro Strategii byla
nastavena hranice velikosti venkovských obcí 5 000 obyvatel; tato hodnota byla zvolena ve
vazbě na podmínky Regionálního operačního programu Střední Morava. Veškeré analýzy tedy
byly zpracovány pro obce Zlínského kraje do 5 000 obyvatel (počet obyvatel k 1. 1. 2015).
Po formální stránce se Strategie člení na tři základní části, a to část analytickou, návrhovo u
a implementační (realizační).
Analytická část obsahuje situační analýzu venkovských obcí kraje a SWOT analýzu.
Hlavním zdrojem dat pro analýzy byly statistické údaje Českého statistického úřadu,
vztahující se v převážné míře k datu 31. 12. 2014, resp. k roku 2014. Pro oblasti vzdělanos tní
struktury obyvatelstva a domovního fondu byly použity údaje Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
V některých částech analýz byly použity aktuálnější údaje (např. nezaměstnanost, dotace pro
obce). Zejména v částech analýzy, týkající se občanské infrastruktury, byly použity z důvodu
absence aktuálních dat údaje z dotazníkového šetření, které provedli ve všech obcích Zlínské ho
kraje do 5 000 obyvatel pracovníci Odboru strategického rozvoje kraje v září a říjnu 2009. Dále
bylo využito dotazníkové šetření, které provedl odbor strategického rozvoje kraje v roce 2015
v rámci přípravy Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínské ho kraje.
Z analytické části vychází návrhová část, ve které je definována vize a strategické cíle rozvoje
venkova ve Zlínském kraji do roku 2020 a jsou blíže specifikovány rozvojové priority, opatření
a aktivity, které povedou k naplnění Strategie.
Způsob naplňování Strategie je vymezen v implementační části, která je doplněna finanč ním
plánem a informací o dostupných dotačních zdrojích.
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A.
SITUAČNÍ
ANALÝZA
ZLÍNSKÉHO KRAJE

VENKOVSKÝCH

ÚZEMÍ

A.1 CHARAKTERISTIKA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Zlínský kraj se nachází na východě České republiky při hranici se Slovenskem. Na jihozápadě
sousedí s krajem Jihomoravským, na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem
Moravskoslezským. Zlínský kraj je tvořen čtyřmi okresy – Vsetín, Zlín, Uherské Hradiště a
Kroměříž. Rozloha Zlínského kraje je 3 964 km2 , což z něj činí čtvrtý nejmenší kraj v ČR. K 31.
12. 2015 v kraji žilo 584 676 obyvatel. Zlínský kraj je tvořen 307 obcemi, z toho je 30 měst.
Průměrná velikost obce je 1 904 obyvatel.

Obr. 1: Administrativní členění Zlínského kraje
Pramen: Zlínský kraj

Obce Zlínského kraje jsou soustředěny do 13 správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(obce III. stupně), v jejichž rámci působí 25 územních obvodů pověřených obcí (obce II.
stupně). Správním centrem kraje je město Zlín se 75 171 obyvateli (k 31. 12. 2015).
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Geografické členění
Zlínský kraj patří mezi regiony s podprůměrným podílem obcí venkovského typu (do 5 000
obyvatel), ale podíl obyvatel žijících v tomto prostoru je nadprůměrný. Nejpočetnější velikostní
skupinou obcí jsou obce s 500 až 999 obyvateli. Hustota zalidnění 147,7 obyvatel/km2 výrazně
převyšuje republikový průměr – na venkově je však nižší hustota zalidnění.
Území Zlínského kraje má členitý charakter. Z převážné části je kopcovité, tvořené
pahorkatinami a pohořími. V povodí Moravy se táhne rovinatá úrodná oblast – Haná na
Kroměřížsku a Slovácko na Uherskohradišťsku. Severní částí kraje probíhají Moravskoslezské
Beskydy s nejvyšší horou kraje Čertův mlýn (1 206 m), na východě se rozkládají Javorníky
s nejvyšší horou Velký Javorník (1 071 m) a dále směrem k jihu Bílé Karpaty s nejvyšší horou
Velká Javořina (970 m), které také tvoří hranici se Slovenskem. Směrem k jihu od
Moravskoslezských Beskyd vybíhá Hostýnsko-vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina.
Na jihozápadě kraje se zvedají Chřiby. Mezi Chřiby a výše zmíněnými pahorkatinami probíhá
od západu z Olomouckého kraje Hornomoravský úval přes okres Kroměříž až do okresu Zlín.
Kolem řeky Moravy, v okrese Uherské Hradiště, probíhá Dolnomoravský úval, který dále
pokračuje do Jihomoravského kraje.
Od západu k jihu, přes oba úvaly, protéká největší řeka kraje Morava, do které se vlévá většina
toků protékajících územím. Nejvýznamnější jsou především řeka Bečva v severní části a Olšava
v jižní části.
S rozvojem venkova je úzce spojeno zemědělství. Pro svažitost a členitost terénu velké části
kraje je obdělávání půdy obtížné; i proto z celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda pouze
48,7 %, z ní připadá 63,0 % na ornou půdu. Nejvyšší procento zornění má okres Kroměříž –
85,0 %, který se v rámci kraje z hlediska polohy nachází v nejvhodnějších podmínkách pro
zemědělství. Kromě úrodných nížin v moravských úvalech má kraj poměrně nekvalitní půdu,
která se hodí spíše k pastevectví. Zlínský kraj se člení ke krajům s nadprůměrným zalesněním
(39,8%). Kraj má celkem příznivé klimatické podmínky. V roce 2014 byla naměřena průměrná
teplota vzduchu 9,9 °C a průměrný celkový úhrn srážek 758 mm.
Velkou část rozlohy Zlínského kraje zaujímají chráněná území. Mezi velkoplošná chráněná
území jsou zařazeny CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty, které zahrnují zhruba 30 % území
kraje. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v ČR. Na území
kraje se dále nachází 48 přírodních rezervací, z toho 6 národních, a 139 přírodních památek,
z toho 2 národní.
Socioekonomická charakteristika
Ekonomicky patří kraj k méně rozvinutým; mnohé podniky po privatizaci v 90. letech prošly
stagnací, některé zcela ukončily činnost. V hornatém terénu (na východě kraje) ztěžuje
podmínky pro ekonomickou činnost horší dopravní dostupnost. Ekonomika v kraji je založena
především na zhodnocování vstupních surovin a polotovarů. Export v kraji je negativně
poznamenán polohou kraje v rámci ČR. V tvorbě hrubého domácího produktu se Zlínský kraj
řadí na 8. místo mezi kraji v ČR. Průměrná hodnota HDP na 1 obyvatele kraje dosáhla v roce
2014 359 354 Kč (v běžných cenách) a byla 5. nejvyšší mezi kraji ČR. Ekonomický potenciál
Zlínského kraje tvoří především průmyslové podniky, kterých je 16 % z registrova nýc h
subjektů celkem. Zejména jde o podniky průmyslu kovodělného, gumárenského a
plastikářského, strojírenského a elektrotechnického. Jejich charakteristickou stránkou je však
nižší úroveň modernizace výroby ve srovnání s ČR.
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Podíl nezaměstnaných osob ve Zlínském kraji je nižší než průměr za ČR, k 31. 3. 2016 dosáhl
5,7 %. Mezi regiony se zvýšenou nezaměstnaností se řadí okresy Vsetín a Kroměříž (s
výjimkou ORP Holešov).
Zdravotní péče v kraji je zabezpečena sítí 10 nemocnic s celkovým počtem 2 562 lůžek, dalšími
zdravotnickými zařízeními, samostatnými ordinacemi lékařů a lékárnami, popřípadě výdejna mi
léků.
K pozitivům kraje patří dostatečná síť předškolních a školských zařízení. Pro děti v předškolním
věku je k dispozici celkem 312 mateřských škol, základní vzdělání poskytuje 258 základníc h
škol, z nichž převážná část žáků odchází na další studium do 67 středních škol (školní rok
2014/2015). Vysoké školství v kraji zastupuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a soukromá
vysoká škola – Evropský polytechnický institut v Kunovicích.
Dopravní síť je ve Zlínském kraji výrazně ovlivněna kopcovitým charakterem některých oblastí
(zejména v okrese Vsetín) a předurčuje tak převažující údolní zástavbu v území, a tím i nižší
hustotu dopravních sítí. Výrazným handicapem Zlínského kraje je velmi omezená síť vyšší
kvality (zejména dálnic) s návazností na ostatní regiony a na dálniční síť ČR a Evropy.
Železniční tratě na území Zlínského kraje jsou dlouhodobě stabilizované, základní kostru tvoří
páteřní tratě číslo 330 Přerov-Břeclav a 280 Hranice na Moravě-Střelná, které jsou součástí
významných dopravních koridorů. Dopravní spojení Zlínského kraje se Slovenskou republikou
zprostředkovává 7 silničních a 2 železniční přechody.
Z hlediska cestovního ruchu je Zlínský kraj atraktivní oblastí s množstvím přírodníc h,
kulturních a historických památek. Region nabízí bohaté sportovní i kulturní vyžití – současně
hory, lázně, vinařská údolí i řadu kulturních památek a historicky cenných staveb
(Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži jsou zapsány do Listiny světového dědictví
UNESCO), jakož i ojedinělý příklad moderní baťovské funkcionalistické architektur y.
Skutečnost, že se zde setkávají tři národopisné celky: úrodná Haná, pohostinné Slovácko a
svérázné Valašsko, také výraznou měrou přispívá k originalitě kraje.

A.2 OBYVATELSTVO A BYTOVÝ FOND
VÝVOJ A STRUKTURA OBYVATELSTVA
Na území Zlínského kraje žilo k 31. 12. 2015 celkem 584 676 obyvatel, podíl žen v populaci
činí 51,06 %. Obyvatelé Zlínského kraje žili v 307 obcích, z toho 288 obcí spadá do kategorie
do 5 000 obyvatel a v 19 obcích žije více než 5 000 obyvatel. Správním centrem Zlínské ho
kraje je město Zlín, kde žilo 75 171 obyvatel, což představuje 12,9 % z obyvatel kraje.
Počet obyvatel Zlínského kraje se za období od roku 2001 snížil o 9 384 obyvatel, to je
v relativním vyjádření o 1,58 %. Počet obyvatel postupně klesá, vyjma krátkého období růstu
v letech 2007 a 2008.
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Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel Zlínského kraje v letech 2001–2015 (k 31. 12. daného roku)
Pramen: ČSÚ

Z celkové populace Zlínského kraje žilo k 31.12.2014 275 677obyvatel (47,1 %) v obcích
do 5 000 obyvatel a 309 584 obyvatel (52,9 %) žije v obcích nad 5 000 obyvatel.
V obcích do 5 000 obyvatel Zlínského kraje dochází mezi lety 2001 a 2014 k mírnému nárůstu
obyvatel (4,5 %). Opačného vývojového trendu dosahovaly obce nad 5 000 obyvatel. Zde
docházelo od roku 2001 k postupnému poklesu obyvatel (-6,3 % do roku 2014). Část tohoto
poklesu byla způsobena osamostatněním několika menších obcí od měst.
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Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v obcích do a nad 5 000 obyvatel v letech 2001–2014
Pramen: ČSÚ
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V roce 2014 se ve venkovských obcích Zlínského kraje (do 5 000 obyvatel) narodilo 2 679
obyvatel, z toho nejvíce v okrese Uherské Hradiště (845) a nejméně v okrese Kroměříž (434).
V okrese Uherské Hradiště bylo v tomto roce také zaznamenáno nejvíce zemřelých (978).
Všechny okresy dosáhly záporné hodnoty přirozeného přírůstku obyvatel, můžeme tedy hovořit
o přirozeném úbytku obyvatel.
V analýze pohybu obyvatelstva má nezastupitelné místo saldo migrace (přírůstek stěhováním),
které je vypočteno jako rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými za dané časové období. V
okresech Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín byl v roce 2014 kladný přírůstek stěhováním, tedy
počet přistěhovalých obyvatel převyšoval nad počtem vystěhovalých obyvatel. Záporný
přírůstek stěhováním byl v případě venkovských obcí okresu Kroměříž.
Celkový přírůstek (součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním) v obcích do 5 tis.
obyvatel okresů Kroměříž a Uherské Hradiště dosáhl záporné hodnoty, v okresech Vsetín a Zlín
dosáhl kladné hodnoty. Podrobnější informace o pohybu obyvatel v jednotlivých okresech
Zlínského kraje udává tabulka 1.
Tab. 1: Pohyb obyvatelstva okresů Zlínského kraje (v obcích do 5 000 obyvatel) v roce 2014
Živě
Přistě- Vystě- Přirozený Přírůstek Celkový
Zemřelí
narození
hovalí hovalí přírůstek stěhováním přírůstek
Kroměříž
434
474
1 097
1 168
-40
-71
-111
Uherské Hradiště
845
978
1 582
1 575
-133
7
-126
Vsetín
735
762
1 261
1 225
-27
36
9
Zlín
665
695
1 358
1 304
-30
54
24
Celkem obce do 5 tis.
2 679
2 909
5 298
5 272
-230
26
-204
Celkem obce nad 5 tis.
2 920
3 211
5 342
5 885
-291
-543
-834
Zlínský kraj celkem
5 599
6 120
3 241
3 758
-521
-517
-1 038
Okres

Pramen: ČSÚ

V obcích nad 5 000 obyvatel pohyb obyvatel vykazuje značně odlišný trend než
ve venkovských obcích, zejména z hlediska přírůstku stěhováním. Ačkoli počet živě
narozených a přirozený přírůstek obyvatel je srovnatelný s venkovskými obcemi, výrazně vyšší
záporný celkový přírůstek obyvatel je dán vysokým záporným přírůstkem stěhování
V prostředí Zlínského kraje se stejně jako v jiných částech ČR projevuje suburbanizace, která
je charakterizována stěhováním obyvatelstva a jeho aktivit z městských jader do zázemí.
Ve Zlínském kraji není suburbanizace rozvinuta příliš silně, přesto lze vysledovat některé její
projevy. Nejvýznamněji je zřetelná v okolí Zlína; počet obyvatel v okolních obcích roste na
úkor města. V obecnějším slova smyslu však lze podobný vývoj identifikovat prakticky u všech
velkých měst v kraji.
Venkovské obce v zázemí měst – i ty nezasažené suburbanizací – mají příznivější podmínky
pro život obyvatel než venkovské obce ležící v odlehlé poloze. Spojuje se v nich relativně
kvalitní životní prostředí s dobrou dostupností do města, které disponuje veškerou vybaveností
(služby, pracovní příležitosti, školy, zdravotnická zařízení atd.). S nadsázkou by tyto obce bylo
možné nazvat „mezistupněm mezi venkovem a městy“, protože tyto obce sice velikostně
náležejí k venkovu, ale z důvodu jejich značné provázanosti s městem je již nelze zcela
považovat za venkov.
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Obr. 4: Migrace obyvatel v obcích ZK v roce 2014
Pramen: ČSÚ

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL
Obyvatelstvo Zlínského kraje celkem, podobně jako v ČR, i nadále stárne. Již nyní převažuje
ve Zlínském kraji podíl složky poproduktivní populace (obyvatelstvo ve věku 65 a více let) nad
složkou předproduktivní (obyvatelstvo ve věku 0-14 let). Ve Zlínském kraji celkově je velmi
vysoké zastoupení obyvatel ve věku 65 a více let, které je třetí nejvyšší mezi kraji.
Ve venkovských obcích je situace dle věkového složení příznivější než v obcích nad 5 tis.
obyvatel. Je zde vyšší zastoupení dětí do 14 let i obyvatel v produktivním věku a nižší podíl
osob starších 65 let na celkovém počtu obyvatel. Tato situace může být zapříčiněna mimo jiné
i umístěním zařízení sociálních služeb pro seniory častěji ve městech. Z pohledu ekonomiky je
pak nejdůležitější věkovou skupinou produktivní složka populace (obyvatelstvo ve věku 15-64
let), její podíl se ve Zlínském kraji pohyboval na úrovni 67 %, z hlediska okresů zde nejsou
významné rozdíly.
Tab. 2: Věková struktura obyvatel ve venkovských obcích dle okresů Zlínského kraje v roce 2014
(%)
Podíl obyvatel
Podíl obyvatel
Podíl obyvatel
Okres
ve věku 0-14
ve věku 15-64
ve věku 65+
Kroměříž
14,8
67,7
17,4
Uherské Hradiště
14,5
67,3
18,1
Vsetín
15,3
67,9
16,8
Zlín
15,4
68,3
16,3
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Celkem obce do 5 tis. obyvatel
Celkem obce nad 5 tis. obyvatel
Celkem Zlínský kraj

15,0
14,1
14,5

67,8
66,6
67,2

17,2
19,3
18,3

Pramen: ČSÚ

Celkově mají venkovské obce v okresech Vsetín a Zlín příznivější věkovou strukturu než
venkovské obce v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště, což se projevuje i v hodnotách
indexu stáří. Index stáří (podíl obyvatel nejstarších /65 a více let/ na obyvatelstvu nejmladš ím
/0-14 let/; v %) v obcích do 5 000 obyvatel dosáhl v roce 2014 hodnoty 114,7. Co se týče
jednotlivých okresů, index stáří byl nejnižší v okrese Zlín (105,5) a naopak nejvyšší v okrese
Uherské Hradiště (124,7). V obcích nad 5 000 obyvatel byla hodnota indexu stáří výrazně vyšší
– 137,3.
Z věkové struktury obyvatelstva vyplývá, že průměrný věk obyvatel ve venkovských obcích
je zpravidla nižší než průměrný věk obyvatel obcí nad 5 tis. obyvatel. Průměrný věk obyvatel
v obcích do 5 000 obyvatel Zlínského kraje byl 41,5 roků (k 31. 12. 2014). Je zde rozdíl mezi
průměrným věkem mužů a žen; u mužů byla hodnota průměrného věku 40,0 let a u žen 43,0.
Za období 2003 až 2014 došlo k nárůstu průměrného věku obyvatel o 2,5 let. I do budoucna lze
předpokládat trend růstu průměrného věku obyvatel, protože stárnutí populace je demografick ý
jev, který postihuje veškeré vyspělé státy světa.
V obcích Zlínského kraje nad 5 000 obyvatel průměrný věk dosahuje vyšších hodnot než
v obcích do 5 000 obyvatel (42,9 let).
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Obr. 5: Průměrný věk obyvatel ve venkovských obcích Zlínského kraje v letech 2003–2014
Pramen: ČSÚ

BYTOVÝ FOND
V roce 2014 bylo v obcích do 5 000 obyvatel dokončeno 514 bytů, z toho 424 bytů v rodinnýc h
domech. V tomto směru byl nejvýraznější okres Vsetín, zde bylo dokončeno nejvíce bytů (184)
i bytů v rodinných domech (163). Naopak nejnižší bytová výstavba byla v roce 2014 v okrese
Kroměříž, zde bylo dokončeno 42 bytů, všechny v rodinných domech. Podrobnější přehled o
počtu dokončených bytů a dokončených bytů v rodinných domech dokládá následující tabulka.
Z tabulky vyplývá, že stále nebylo dosaženo „předkrizové“ intenzity bytové výstavby.
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Tab. 3: Počet dokončených bytů a bytů v rodinných domech ve venkovských obcích (do 5 000
obyvatel) v okresech Zlínského kraje v roce 2008 a 2014
Dokončené byty

Dokončené byty v rodinných domech

Okresy
Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
Celkem obce do
5 tisíc obyvatel
Celkem obce nad
5 tisíc obyvatel
Zlínský kraj
celkem

2008
90
197
217
185

2014
42
155
184
133

2008
81
148
164
116

2014
42
129
163
90

689

514

509

424

637

292

330

205

1326

806

839

629

Pramen: ČSÚ

Údaje za počet domů ve venkovských obcích Zlínského kraje jsou dostupné pouze k datu
sčítání lidu, domů a bytů (26. 3. 2011). V obcích do 5 000 obyvatel je výrazně vyšší počet domů
než v obcích nad 5000 obyvatel, což je dáno převahou rodinných domů v těchto obcích, V kraji
je obydleno téměř 85 % domů (v obcích do 5 000 obyvatel je obydlenost domů nižší a dosahuje
82,6 %). Dalších téměř 5 % domů slouží rekreaci. Kolem 10 % domů je neobydlených z jiných
důvodů (přestavba domu, nezpůsobilý k bydlení, nezjištěno). Podíl obydlených domů v obci
roste s růstem velikosti obce. V obcích do 199 obyvatel je pouze 54,2 % domů obydlenýc h,
avšak další třetina domů slouží rekreaci. V obcích nad 5 000 obyvatel slouží rekreaci pouze 1,6
% domů.
Tab. 4: Počet domů podle obydlenosti ve venkovských obcích Zlínského kraje (26. 3. 2011)
Neobydlené domy
sloužící k rekreaci

Obydlené domy
Počet obyvatel obce

Domy
celkem

do 199

1 756

952

%z
domů
celkem
54,2

200 - 499

11 074

8 806

celkem

579

%z
domů
celkem
33,0

79,5

935

celkem

Neobydlené domy
ostatní

225

%z
domů
celkem
12,8

8,4

1 333

12,0

celkem

500 - 999

25 035

20 738

82,8

1 824

7,3

2 473

9,9

1 000 - 1 999

23 426

19 931

85,1

1 137

4,9

2 358

10,1

2 000 - 4 999

29 147

24 247

83,2

1 656

5,7

3 244

11,1

Obce do 4 999 ob.
celkem

90 438

74 674

82,6

6 131

6,8

9 633

10,7

Obce 5 000 ob. a více
celkem

51 414

45 770

89,0

801

1,6

4 843

9,4

Zlínský kraj celkem

141 852

120 444

84,9

6 932

4,9

14 476

10,2
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Pramen: ČSÚ - Sčítání lidu, domů a bytů 2011

SHRNUTÍ


Ve Zlínském kraji došlo od roku 2001 k poklesu počtu obyvatel o 1,6 %.



V obcích do 5 000 obyvatel žije 47 % obyvatel kraje. V posledních letech dochází v
těchto obcích k nárůstu počtu obyvatel (způsobeným zejména stěhováním na úkor obcí
nad 5 000 obyvatel).



Struktura obyvatel kopíruje obecné demografické trendy České republiky. Zvyšuje se
podíl obyvatel postproduktivního věku (65 a více let) a postupně narůstá i hodnota
průměrného věku obyvatel. V obcích do 5 000 obyvatel je však situace příznivější než
ve městech.



Bytová výstavba v obcích do 5 000 obyvatel výrazně převyšuje výstavbu v obcích nad
5 000 obyvatel, zejména díky výstavbě v zázemí velkých měst.



S rostoucí velikostí obce roste podíl obydlených domů a klesá podíl domů sloužíc íc h
k rekreaci.
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A.3 HOSPODÁŘSTVÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ
Venkov, resp. venkovské obce (tzn. obce do 5 000 obyvatel), které ve Zlínském kraji co do
počtu výrazně dominují, bývají tradičně spojovány se zemědělskou výrobou. Přírodní
podmínky, které předurčují výrobní podmínky pro zemědělské podnikání, jsou však ve
Zlínském kraji velmi rozmanité. Okresy Kroměříž a Uherské Hradiště jsou díky své poloze
v moravských úvalech tradičně zaměřeny na rostlinnou výrobu, v podhorských oblastech
Vsetínska a Zlínska je hospodářství zaměřeno více na extenzivní živočišnou výrobu.
Rozdílnost jihozápadní a severovýchodní části kraje lze doložit např. pomocí nadprůměrné
úřední ceny zemědělské půdy na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku (tedy v úvalech), naopak
podprůměrné na Vsetínsku a Zlínsku (v horských oblastech), podobně také zařazením půd do
nejúrodnějších zemědělských výrobních oblastí na jihozápadě do méně úrodných na
severovýchodě či výměrou zemědělské půdy spadající do tzv. LFA oblastí.
Příznivé přírodní podmínky pro zemědělství se odrážejí také v nadprůměrném podílu
zemědělské půdy na celkovém půdním fondu, v nejvyšším zornění a naopak nejnižš ím
zatravnění (procento zornění v okrese Kroměříž dosahuje 85,0 %, zatímco v okrese Vsetín 37,9
%, podíl TTP na Kroměřížsku dosahuje pouze 8,4 %, na Vsetínsku 56,0 %).
Celkově je v kraji provozováno zemědělství na 192 739 ha, což představuje téměř
polovinu z celkové výměry kraje. Trendem posledních let nejen ve Zlínském kraji je snižová ní
rozlohy orné půdy a naopak nárůstem rozlohy trvale travních porostů. Celkově se postupně
snižuje i rozloha zemědělské půdy, která je vyjímána ze zemědělského půdního fondu a určena
pro výstavbu.
Tab. 5: Struktura zemědělské půdy (ha) v okresech Zlínského kraje k 31. 12. 2015

Okres

Kroměříž
Uherské
Hradiště
Vsetín
Zlín
Zlínský
kraj
(2015)
Zlínský
kraj
(2000)
Zdroj: ČSÚ

Podíl
zemědělské
Celková Zemědělská
půdy na
výměra
půda
celkové
výměře
79 557
48 231
60,6 %

z toho:
orná
půda

Chme
vinice zahrady
lnice

40 979

-

6

2 436

trvalé
travní
porosty

Zornění
(%)

4 071

85,0

99 116

57 088

57,6 %

39 706

-

995

2 642 12 539

69,6

114 264
103 354

40 266
47 153

35,2 %
45,6 %

15 276
25 218

-

1

2 166 22 565
2 686 18 333

37,9
53,5

396 292

192 739

48,6 %

121 179

- 1 003

9 930 57 508

62,9

396 405

196 204

49,5 %

127 122

934

9 805 55 400

64,8

Přestože zemědělství v důsledku transformačních procesů po roce 1990 již nezaujímá svým
podílem významné místo v odvětvové struktuře zaměstnanosti ČR (zaměstnanost v agrárním
sektoru ve Zlínském kraji je velmi nízká – 2,6 % z celkového počtu zaměstnaných v kraji k 31.
12. 2015) a váha odvětví v národohospodářské struktuře měřená podílem hrubé přidané
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hodnoty (HPH) ze zemědělství na HDP – obdobně jako v zemích EU – neustále klesá, zůstává
zemědělství nezbytným předpokladem trvalého rozvoje venkovského prostoru i celé
společnosti. V roce 2014 podnikalo v sektoru zemědělství ve venkovských obcích 4 290
subjektů, což představuje 7,4 % všech podnikatelských subjektů na venkově.
Z pěstovaných plodin dominovaly v roce 2015 obiloviny, zaseté na 56,2 % orné půdy, z nichž
největší rozlohu zaujímala pšenice ozimá. Z dalších plodin mají ve Zlínském kraji velký
význam pícniny na orné půdě (19,3 % rozlohy orné půdy), následují řepka či kukuřice.
V živočišné výrobě došlo mezi roky 2004 a 2015 k dramatickému poklesu počtu některých
druhů hospodářských zvířat, a to zejména u drůbeže (z 1 642 tis. kusů k 1. 4. 2004 na 510 tis.
ke stejnému datu v roce 2015), výrazně poklesly i stavy prasat, stavy skotu a koní jsou stabilní.
Naopak se výrazně zvýšil stav ovcí (z 11 tis. kusů k 1. 4. 2004 na 23 tis. kusů ke stejnému datu
v roce 2015) a koz. Zachování stavu hospodářských zvířat je úkolem složitým, avšak
nezbytným z pohledu výživy i údržby krajiny ve Zlínském kraji.

Osevní plochy zemědělských plodin (ha) k 31. 5. 2015
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Obr. 6: Osevní plochy zemědělských plodin k 31. 5. 2015
Zdroj: ČSÚ

Realizací zemědělské výroby docházelo ke změnám vzhledu venkovské krajiny (v úrodných
oblastech převládá orná půda, v podhorských oblastech naopak dominují louky a pastviny). Od
roku 2004 je zemědělství ČR pod „diktátem“ pravidel Společné zemědělské politiky EU, která
klade důraz na zásadní změnu ekonomického a sociálního významu zemědělství na venkově ,
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kdy je harmonický rozvoj zemědělské výroby v souladu s přírodními podmínkami jednou
z podmínek trvalé udržitelnosti venkova. Zemědělství, krajina a venkov tvoří nedílnou součást
životního prostředí lidské společnosti.
Vliv zemědělství na životní prostředí se projevuje jak pozitivně, tak i negativně. Mezi negativní
projevy patří zejména plošné znečištění ŽP hnojením, které však bylo po roce 1989 výrazně
utlumeno. Za nedostatečnou je nutné považovat ochranu zemědělského půdního fondu před
opakujícími se klimatickými změnami (vodní eroze, větrná eroze), jejichž příčinou jsou mimo
jiné i nesprávné zemědělské postupy. Díky podpoře agroenvironmentálních opatření se vztah
zemědělců ke krajině zlepšuje, zemědělci musí dodržovat soubor nařízení tzv. crosscompliance, jsou považováni za „správce“ krajiny, kterou kromě samotného hospodaření
kultivují např. sečením luk, údržbou polních cest, výsadbou remízku atd.
Zemědělství tak i v dnešní době hraje významnou roli – úkolem zemědělců není pouze
produkce kvalitních potravin, ale také údržba krajiny, vytváření pracovních míst ve
venkovských obcích, významná je často i spolupráce s obcí a přidružená výroba. Zemědělci tak
hledají nové diverzifikované cesty svého rozvoje – i ve Zlínském kraji roste počet farem
s agroturistikou, prodejem biopotravin apod.
Zemědělci se však potýkají také s řadou problémů – celorepublikově je pro agrární sektor
problémem nevhodná věková struktura – o práci v zemědělství není zájem, a to jak z důvodu
namáhavosti této práce, ale také kvůli nedostatečnému finančnímu ocenění. Problémem jsou
také nízké výkupní ceny zemědělských produktů, vysoké ceny vstupů i provozní náklady.
Problémem je také mnohdy zastaralý a nevyužívaný nemovitý majetek. Tzv. brownfieldů bylo
k roku 2016 na venkově Zlínského kraje identifikováno celkem 67 (46 % brownfieldů ve
Zlínském kraji), přičemž tyto nemovitosti zaujímají na venkově cca 314 ha (59 % rozlohy všech
brownifeldů ve Zlínském kraji). Brownfieldy na venkově často vznikly díky snížení objemu
živočišné produkce. Tzv. zemědělské brownfields tvoří více než polovinu (61 %) počtu
identifikovaných brownfields na venkově. Bývalé zemědělské areály představují spíše menší
lokality (do 2 ha), a jsou tak co do rozlohy předchozího využití (s celkem 138,63 ha, tj. 44,3 %
celkové plochy brownfields ve venkovských obcích v kraji) nejčetnějšími brownfieldy ve
venkovských obcích. Největší počet brownfields ve venkovských obcích se nachází v ORP
Kroměříž (27 brownfieldů) a Uherské Hradiště (14 brownfieldů)1 .
Zastoupení lesa ve Zlínském kraji je nerovnoměrné, přesto je procento zalesnění oproti průměru
ČR nadprůměrné (39,8 %). Hlavní centrum se nachází na severovýchodě v okrese Vsetín, kde
dosahuje procento zalesnění hodnoty 54,2 %. Menší zastoupení lesů je v jihozápadní části kraje,
kde rozsáhlejší komplex vytváří pouze Chřiby.
I když i ve Zlínském kraji byla druhová skladba lesů změněna ve prospěch porostů dřevin,
jejichž využití člověk preferoval, přesto je dřevinná skladba pestřejší než na většině území
České republiky. O této skutečnosti svědčí již poměr mezi zastoupením jehličnatých (55 %) a
listnatých dřevin (44 %). Jedno procento představovaly v roce 2014 obnovní holiny. Vzhlede m
k tomu, že lesní půdy jsou nadprůměrně zásobené živinami nebo vodou (živná řada zaujímá
79,9 % plochy lesních pozemků) je většina lesních dřevin velmi vzrůstných s nadprůměrnými
bonitami.
I když lesy ve Zlínském kraji byly v roce 2014 převážně zařazeny do kategorie lesů
hospodářských (88,5 % výměry lesů; jen 11,5 % lesů je zařazeno do kategorie lesů zvláštního

1

Blíže viz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Agentura pro regionální rozvoj, 2009.
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určení a pouze 0,1 % do kategorie lesů ochranných), přesto plní zdejší lesy kromě funkce
produkční ve zvýšené míře i ostatní funkce. O tom svědčí skutečnosti, že:


54,3 % lesů se nachází v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,



12,7 % lesů zaujímá plochu v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů,



3 % lesů rostou v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých nebo stolních vod,



41,7 % lesů spadá do území chráněných krajinných oblastí a



25,6 % lesů je součástí přírodních parků.

Podíl lesních majetků dle typů vlastnictví na území Zlínského kraje je dán historicky a je velmi
odlišný od hodnot v ostatních krajích – v roce 2014 spravovaly Lesy ČR, s.p. Hradec Králové
ve Zlínském kraji 66 643 ha (43,0 %) lesa, fyzické osoby vlastní 48 354 ha (31,1 %), obce a
města 23 527 ha (15,1 %), právnické osoby 13 275 ha (8,5 %), lesní družstva a společnosti
3 069 ha (2,0 %). Podíl ostatních vlastníků je nepodstatný (0,1 %).
PODNIKÁNÍ
K 31. 12. 2014 podnikalo ve venkovských sídlech Zlínského kraje celkem 58 077 subjektů, což
představuje téměř polovinu registrovaných podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji (43,7
% venkovských podnikatelských subjektů). Nejvíce těchto subjektů působí v SO ORP Uherské
Hradiště, Vsetín a Uherský Brod. Za nejvýznamnější sektory, co se týče počtu podnikatelsk ýc h
subjektů, lze shledat služby v maloobchodu a opravách vozidel, zpracovatelský průmysl a
stavebnictví. Tyto tři sektory dohromady tvoří 54,7 % podnikatelských subjektů registrova nýc h
ve venkovských obcích. Specifikem Zlínského kraje je význam sekundární sektoru
v hospodářství kraje, především pak zpracovatelský průmysl, představuje ve Zlínském kraji
relevantní sektor jak v zaměstnanosti, tak v podnikatelské aktivitě. Co se týče podnikatelské
aktivity ve venkovských sídlech, patří přímo zpracovatelskému průmyslu (CZ-NACE B) co do
počtu podnikatelských subjektů 2. místo (10 755 subjektů v roce 2014) a to i přes skutečnost,
že nejvýznamnější podniky v průmyslu gumárenském, všeobecném strojírenství, textilním,
oděvním a kožedělném průmyslu a elektrotechnice ve Zlínském kraji jsou situovány ve městech
či jejich blízkém okolí. Působení podniků zpracovatelského průmyslu ve venkovských sídlech
(ač se jedná spíše o malé podniky) je častým jevem ve Zlínském kraji.
Tab. 6: Počet podnikatelských subjektů dle CZ-NACE ve venkovských obcích Zlínského kraje
Počet
subjektů

CZ-NACE
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
C Zpracovatelský průmysl
F Stavebnictví
S Ostatní činnosti
M Profesní, vědecké a technické činnosti
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
I Ubytování, stravování a pohostinství
K Peněžnictví a pojišťovnictví
H Doprava a skladování
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
L Činnosti v oblasti nemovitostí
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10770
10755
10290
4654
4345
4290
3060
2809
1564
998
893

Podíl subjektů
CZ-NACE
18,5
18,5
17,7
8,0
7,5
7,4
5,3
4,8
2,7
1,7
1,5

P Vzdělávání
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
J Informační a komunikační činnosti
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla
N Administrativní a podpůrné činnosti
Q Zdravotní a sociální péče
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami
B Těžba a dobývání
Zdroj: ČSÚ, 2014

1,3
1,1
1,0
1,0
0,9
0,6
0,4
0,0

733
632
589
585
519
373
210
8

Počet podnikatelských subjektů ve venkovských sídlech
Zlínského kraje dle SO ORP
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VALAŠSKÉ KLOBOUKY
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LUHAČOVICE
KROMĚŘÍŽ
HOLEŠOV
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Obr. 7: Počet podnikatelských subjektů ve venkovských sídlech v jednotlivých SO ORP dle
hospodářských sektorů
Zdroj: ČSÚ, 2014

Co se týče velikosti podnikatelských subjektů dle počtu zaměstnanců, lze konstatovat relativně
významnou absorpční kapacitu zaměstnanosti ve venkovských obcích ORP Uherský Brod (24
středních podniků, 5 velkých podniků), Uherské Hradiště (23 středních podniků, 5 velkých
podniků), Vizovice (26 středních podniků, 4 velké podniky) a Zlín (22 středních podniků, 1
velký podnik). Ve venkovských obcích ORP Uherské Hradiště je zároveň registrováno nejvíce
malých podniků a mikropodniků v kraji. Naopak nejmenší absorpční kapacitu zaměstnanos ti
mají podniky v ORP Rožnov p. Radhoštěm a Bystřice p. Hostýnem (shodně 2 střední podniky) .
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Počet podnikatelských subjektů dle počtů zaměstnanců ve
venkovských sídlech Zlínského kraje
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Obr. 8: Počet podnikatelských subjektů dle počtů zaměstnanců ve venkovských sídlech Zlínského
kraje
Zdroj: ČSÚ, 2014

SLUŽBY
Sektor služeb je ve Zlínském kraji relativně poddimenzovaným sektorem, alespoň co se týče
zaměstnanosti. Vybavenost venkovských obcí službami ve Zlínském kraji je nicméně poměrně
dostačující. Odpovídá tomu i podíl počtu subjektů podnikajících v sektoru služeb ve
venkovských obcích (55 %), nejvíce pak těchto subjektů podniká v maloobchodních službách.
Vyjížďka za chybějícími službami směřuje v převážné většině do nejbližšího sídla ORP či
POÚ, pouze obyvatelé z obcí do 500 obyvatel vyjíždí také občas do jiných obcí.
TRH PRÁCE
V roce 2015 pracovalo ve všech sektorech národního hospodářství Zlínského kraje 280,6 tis.
osob, což představovalo 5,6 % pracujících v České republice. Nejnižší podíl na celkové
zaměstnanosti má dlouhodobě primární sektor, jehož úloha v posledních letech postupně
oslabila. V primárním sektoru Zlínského kraje v roce 2015 pracovalo pouze 2,7 %
zaměstnaných osob a jeho postavení z hlediska zaměstnanosti kraje bylo ve srovnání s ČR
19

podprůměrné. Naopak sekundární sektor, v němž je zaměstnáno téměř 47,9 % osob, vysoce
převyšuje průměr ČR a je pro ekonomiku Zlínského kraje významným činitelem. V terciérním
sektoru je zaměstnáno 49,3 % osob, který je ve Zlínském kraji oproti průměru ČR výrazně
poddimenzován.

Zaměstnanost v sektorech hospodářství dle krajů
(31. 12. 2015)
Ústecký kraj

Středočeský kraj
Plzeňský kraj
Pardubický kraj
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Liberecký kraj
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Obr. 9: Zaměstnanost v hospodářských sektorech ve Zlínském kraji
Zdroj: ČSÚ, 2015

Situace na trhu práce ve Zlínském kraji se ve všech okresech Zlínského kraje od počátku roku
2014 neustále zlepšuje (snižuje se počet evidovaných uchazečů a zvyšuje počet volnýc h
pracovních míst). V okrese Kroměříž ovšem vykazuje nejnižší hodnoty tohoto pozitivního
trendu. (Integrovaný portál MPSV, 2016).
K 1. 3. 2015 činil počet nezaměstnaných ve Zlínském kraji 22 335 osob. K tomuto datu bylo
Úřadem práce nabízeno celkem 6 993 volných pracovních míst, což představuje 3,2 uchazečů
na jedno volné pracovní místo.
Dlouhodobý trend zaměstnanosti ve venkovských obcích v jednotlivých správních obvodech
ORP Zlínského kraje od roku 2014 je významně pozitivní. Snižuje se jak podíl
nezaměstnaných, tak podíl evidovaných uchazečů o práci na 1 volné pracovní místo. Nejhorší
hodnoty zaměstnanosti dlouhodobě vykazují venkovské obce ve správních obvodech ORP
Kroměříž a Bystřice p. Hostýnem. Nejlepší hodnoty naopak dlouhodobě vykazují venkovské
obce ve správních obvodech ORP Vizovice a Luhačovice.
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Tab. 7: Počet uchazečů na jedno volné místo ve venkovských obcích dle ORP v časové řadě
SO ORP (venkovská sídla)
Bystřice pod Hostýnem
Kroměříž
Vsetín
Valašské Meziříčí
Holešov
Rožnov pod Radhoštěm
Otrokovice
Zlín
Uherské Hradiště
Valašské Klobouky
Vizovice
Uherský Brod
Luhačovice
Zlínský kraj

Počet uchazečů na jedno volné místo
III.14
IX.14
III.15
IX.15
III.16
37,4
20,8
22,4
7
11,5
47,1
39,4
28
14
11,5
37,6
35,1
21,3
11,8
10,9
59,7
41,4
8,7
5,6
9,6
31,6
17,2
19
12,2
7,1
74,9
40,8
17,5
9,2
6,8
22,9
20,9
9,3
19,3
5,7
29,2
16,3
9,1
5,1
4,9
29,8
13,8
9,6
4,7
4,4
20,1
17,7
34,5
4,2
3,7
15,5
10,2
5,4
3,1
3,7
16,1
10,2
6,2
3,4
2,6
15
8,6
7,4
4,4
2,1
33,6
22,5
15,3
8,0
6,5

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2016

Tab. 8: Podíl nezaměstnaných ve venkovských obcích dle ORP v časové řadě
SO ORP (venkovská sídla)
Kroměříž
Bystřice pod Hostýnem
Vsetín
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Uherský Brod
Uherské Hradiště
Valašské Klobouky
Holešov
Luhačovice
Vizovice
Zlín
Otrokovice
Zlínský kraj

Podíl nezaměstnaných osob
III.14
IX.14
III.15
IX.15
10,6%
9,3%
9,4%
7,3%
10,6%
7,9%
8,9%
6,6%
10,1%
7,8%
8,4%
6,0%
9,9%
7,8%
8,5%
6,4%
8,2%
6,1%
6,8%
5,4%
8,6%
6,2%
6,8%
5,3%
8,3%
6,9%
6,7%
5,2%
8,3%
5,6%
6,8%
4,4%
7,4%
5,4%
5,9%
3,9%
7,4%
4,8%
5,2%
3,7%
6,9%
5,5%
5,8%
4,7%
6,7%
5,8%
5,9%
4,7%
6,2%
5,1%
5,5%
4,1%
8,4%
6,5%
7,0%
5,2%

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2016
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III.16
7,8%
7,6%
6,8%
6,5%
6,0%
5,6%
5,5%
4,9%
4,6%
4,4%
4,1%
4,1%
3,6%
5,5%

Obr. 10: Míra nezaměstnanosti v obcích Zlínského kraje k 30. 4. 2016
Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, vlastní zpracování

HOSPODAŘENÍ OBCÍ
Rozpočtové hospodaření obce v daném roce či v horizontu více let a stejně tak nakládání
s majetkem jsou zásadními procesy stojícími za rozvojem obce. V následujícím textu bude
zhodnoceno rozpočtové hospodaření venkovských obcí Zlínského kraje v roce 2014.
Základním ukazatelem hospodaření obce v daném roce je vztah mezi příjmy a výdaji, tj. saldo
rozpočtu. V roce 2014 hospodařily obce ve všech velikostních kategoriích s rozpočtovými
přebytky. Za všechny venkovské obce činily v uvedených letech přebytky rozpočtů 7,6 %.
Nejlepší hodnoty měly malé venkovské obce v kategoriích do 200 obyv. a 201 – 500 obyv. (12
%, resp. 12,3 %).
Důsledkem rozpočtových přebytků v roce 2014 mohou být především relativně nižší kapitálové
výdaje v porovnání s minulými lety, solidární nastavení rozpočtového určení daní, či výš e
přijatých dotací s ohledem na končící programové období 2007 – 2013 v případě čerpání
strukturálních fondů EU.
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Saldo rozpočtového hospodaření venkovských obcí
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Obr. 11: Saldo rozpočtového hospodaření venkovských obcí Zlínského kraje v roce 2014 podle
velikostních kategorií (v %)
Zdroj: ČSÚ, 2014

Největší přebytky vykázaly v roce 2014 obce obvodů ORP Uherský Brod, Uherské Hradiště,
Valašské Meziříčí a Vizovice. Naopak deficity jak v průměru, tak v absolutních hodnotách
vykázaly venkovské obce správních obvodů ORP Rožnov pod Radhoštěm a Valašské
Klobouky.
Druhové členění rozpočtové skladby rozlišuje čtyři základní skupiny rozpočtových příjmů
obcí (či krajů nebo státu). Rozdíly ve výši daňových příjmů při srovnání obvodů ORP (viz
následující obrázek) jsou způsobeny velikostí obcí v daném obvodu. Nejvyššího podílu
nedaňových příjmů dosáhly venkovské obce ORP Valašské Meziříčí, nejnižšího potom obce
ORP Holešov. Kapitálové příjmy mají charakter jednorázových příjmů. V roce 2014
realizovaly největší prodeje venkovské obce v ORP Zlín a Kroměříž.
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Obr. 12: Struktura rozpočtových příjmů venkovských obcí Zlínského kraje v roce 2014 podle
obvodů obcí s rozšířenou působností
Zdroj: ČSÚ, 2014

Čtvrtou příjmovou třídou jsou přijaté transfery. Vedle různých finančních přesunů mezi účty
obce (které jsou u venkovských obcí minimální) jde zejména o dotace, tj. o nenávratně
poskytnuté prostředky z veřejného rozpočtu. Venkovské obce Zlínského kraje získaly v roce
2014 cca 4,3 tis. Kč dotací na jednoho obyvatele. Nejnižší částku vykázaly nejmenší obce, se
zvětšující se velikostí obce roste i dotační absorpční kapacita (platí i obecně). Nejvyšší hodnoty
vykazují obce obvodu ORP Luhačovice a Vsetín.
Hlavním ukazatelem pro hodnocení výdajové stránky rozpočtu je podíl kapitálových výdajů na
celkových výdajích, který dává jednoznačnou informaci o investiční aktivitě obce. Nejvyššího
podílu kapitálových výdajů dosáhly obce mezi 1 000 a 2 000 obyvateli (38 %). Souhrnná
hodnota za venkovské obce Zlínského kraje v roce 2014 činila 32 %. Nejvyššího podílu
kapitálových výdajů dosáhly v roce 2014 venkovské obce ORP Vsetín a Rožnov pod
Radhoštěm (shodně 40,1 %), dále obce ORP Zlín (37,8 %) a Luhačovice (35,8 %), nejméně se
pak investovalo ve venkovských obcích obvodů ORP Vizovice (21,7 %) a Otrokovice (24,5
%).
Lze předpokládat, že větší celkový objem kapitálových výdajů vytváří příznivější podmínky
pro další rozvoj obce. To ovšem platí jen do jisté míry. Nadměrné kapitálové výdaje mohou
svým dopadem na dlouhodobé rozpočtové hospodaření obce naopak destabilizovat finanč ní
rovnováhu obce.
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Obr. 13: Podíl kapitálových výdajů venkovských obcí Zlínského kraje v roce 2014 podle obvodů
obcí s rozšířenou působností
Zdroj: ČSÚ, 2014

SHRNUTÍ


Rozmístění a zaměření zemědělské výroby je výrazně ovlivněno přírodními
podmínkami – intenzivní zemědělská výroba na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku vs.
extenzivní na Vsetínsku a Zlínsku.



Rozloha orné půdy je snižována a naopak jsou rozšiřovány trvale travní porosty.



I přes snížení významu zemědělství v rámci národního hospodářství zůstává
zemědělství nezbytným předpokladem trvalého rozvoje venkovského prostoru.



Nejvýznamnější podnikatelské subjekty jsou lokalizovány spíše ve městech či jejich
blízkém okolí; ve venkovském prostoru se nachází spíše menší subjekty, z nichž
nejvyšší podíly tvoří podniky obchodu, zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.



Z hlediska zaměstnanosti je Zlínský kraj charakteristický jedním z nejvyšších podílů
zaměstnaných v průmyslu a stavebnictví mezi kraji ČR.



Vývoj na trhu práce ve Zlínském kraji koreluje s vývojem v ČR, podíl nezaměstna nýc h
je v kraji nižší než za celou ČR Nejnižší hodnoty podílu nezaměstnaných dosahují
venkovské obce v ORP Otrokovice, Zlín, Luhačovice, Vizovice, naopak nejvyšš í
hodnoty se nachází v ORP Kroměříž a Bystřice pod Hostýnem.



Celkové saldo rozpočtového hospodaření venkovských obcí je kladné. Některé
venkovské obce však hospodařily v roce 2014 s deficity (nejvíce v ORP Rožnov pod
Radhoštěm a Valašské Klobouky.
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A.4 CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch (CR) v jeho moderní podobě je odvětvím poměrně mladým, které ovšem
v posledních několika desetiletích zažívá masivní rozmach. V regionech s příznivými
podmínkami pro jeho rozvoj může cestovní ruch představovat velmi významné odvětví
ekonomiky, které může přinášet nová pracovní místa, zvýšení finančních příjmů obce i obyvatel
apod.
Cestovní ruch s primárním zaměřením na venkov je nazýván pojmem venkovská turistika. Pod
tento pojem je zahrnována rekreační forma CR spojená s pobytem ve venkovském prostředí a
se snahou účastníků maximálně pobývat v přírodě. Jedná se o obnovený návrat k přírodnímu
prostředí a objevování venkova, při kterém se účastníci snaží skloubit aktivity volného času
s poznáváním a uvědomováním si přírodního a kulturního bohatství země. Venkovská turistika
není zaměřena pouze na přírodu a venkovské prostředí, ale využívá veškerý společenský,
kulturní, ekonomický i materiální potenciál venkova.
Venkovská turistika má celou řadu forem. Z obecného hlediska je lze dělit na dvě výrazně
odlišné části. Na jedné straně se jedná o často dlouhodobější a zejména stále se opakující
pobyty, které jsou v České republice reprezentovány nejčastěji tzv. sekundárním bydlením
(tradiční české chataření a chalupaření), a na druhé straně o krátkodobější a jednorázové
turistické a rekreační pobyty. Zatímco první forma nabývá ryze masového charakteru (ČR je
druhá v Evropě v počtu chat a chalup na 1 000 obyvatel; první je Švédsko), nedá se příliš
ovlivnit a svůj hlavní rozvoj již má za sebou, druhá forma je spíše individuální, více
ovlivnitelná, ale prozatím ne příliš rozvinutá. Proto se veřejný sektor primárně zaměřuje na
druhou formu.
Venkovská turistika je tvořena třemi základními formami – agroturismus, ekoturismus a
ekoagroturismus. Tyto formy jsou ale v celé České republice zatím v počátku rozvoje. Někdy
se také do venkovské turistiky řadí cykloturistika, která ale zažívá v posledních letech obrovský
rozvoj, a to ve všech částech republiky včetně Zlínského kraje.
Přestože venkov je typickým a nejvhodnějším prostředím pro rozvoj venkovské turistiky, v jeho
prostředí dochází k rozvoji téměř všech forem turistiky (aktivní, poznávací, lázeňská…), neboť
návštěvník území nerozlišuje, zda je na venkově nebo ve městě, ale zda tam jsou nějaké
atraktivní cíle. Navíc uživatelé (návštěvníci) služeb cestovního ruchu se nikdy nevážou pouze
k jednomu místu, ale využívají velké prostory bez rozlišení měst či venkova. Z toho důvodu
nebude tato kapitola členěna striktně pouze na venkovské oblasti, ale bude se věnovat celému
kraji s důrazem na venkovské oblasti. Plánování rozvoje cestovního ruchu na daném území
musí totiž vycházet zejména z jeho potenciálu a možností rozvoje.
POTENCIÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
Zlínský kraj má značné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, které jsou velmi podrobně
popsány v relevantních krajských strategických dokumentech. V České republice nelze najít
oblast, která by současně nabízela hory, lázně, vinařská údolí, pozůstatky Velkomoravské říše,
řadu církevních památek a historicky cenných staveb, jakož i ojedinělý příklad moderní
baťovské funkcionalistické architektury nebo velmi pestrou folkloristickou tradici.
Určitou nevýhodou je relativně okrajová dopravní poloha v rámci ČR a velká vzdálenost od
hlavního města Prahy, kam směřuje většina zahraničních turistů v ČR. V dobách
Československé republiky ale toto území tvořilo její centrální část, kde perifernost území byla
potlačena občanskou sounáležitostí a společnou starostí o toto území. Proto vzájemná
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přeshraniční spolupráce je vhodná cesta k rozvoji tohoto území a to nejen v oblasti cestovního
ruchu.
Příroda i dosavadní infrastruktura Zlínského kraje poskytuje možnosti pro rozvoj různých typů
cestovního ruchu. Přírodní předpoklady pro cestovní ruch Zlínského kraje jsou formovány
zejména díky Chráněným krajinným oblastem Beskydy a Bílé Karpaty (zároveň i biosférická
rezervace UNESCO). Vedle toho se zde nachází Vsetínské Beskydy, Javorníky či Hostýnské
vrchy. Vedle těchto možností pro různé druhy aktivní letní a zimní turistiky a rekreace má
Zlínský kraj specifický potenciál v rozptýleném osídlení valašského a kopaničářského typu,
které je velmi dobrým prostředím pro venkovskou turistiku. Specifickou památkou je i Baťův
kanál, jehož návštěvnost každý rok čím dál více roste.
Ve Zlínském kraji se také nachází jedna z dvanácti památek v ČR zapsaných na seznam
kulturního světového dědictví UNESCO – zámek a zahrady Kroměříž, které byly zapsány na
tento seznam v roce 1998. Velký význam pro kulturně orientovaný cestovní ruch má krajské
město Zlín s typickou baťovskou funkcionalistickou architekturou a zoologickou zahradou
Lešná, která patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v ČR (640 tis. návštěvníků v roce
2015 – 2. nejnavštěvovanější zoologická zahrada v ČR). Významnými kulturními atraktivita mi
s církevní tematikou jsou poutní místa a kostely na svatém Hostýnu nebo Velehradě. Mezi
hojně navštěvované hrady a zámky patří hrad Buchlov a zámek Buchlovice. Dále se v kraji
nachází nejnavštěvovanější skanzen lidové architektury v ČR Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm (287 tis. návštěvníků v roce 2015). Vedle toho jsou zde
nejvýznamnější moravské i celostátně velmi významné lázně Luhačovice. Další lázně se v kraj i
nachází v Ostrožské Nové Vsi, Kostelci u Zlína a Leopoldov (Smraďavka).
Specifickou a ojedinělou nabídkou Zlínského kraje je rozmanitost tří národopisných celků,
které se zde nacházejí – Valašsko, Slovácko a Haná. Jedná se o tři velmi rozdílná území, ve
kterých se udržely různé folklórní a další kulturní tradice. V tomto směru patří Zlínský kraj
společně s krajem Jihomoravským k nejbohatším územím v ČR. Tuto specifičnost podtrhuje
významný potenciál tohoto území v oblasti různých akcí a slavností (např. Jízda králů ve
Vlčnově) a s tím spojený rozvoj gastroturistiky. Ta je reprezentována nejčastěji vínem ze
Slovácka či slivovicí z Valašska. To hraje především v domácím cestovním ruchu velkou roli,
ale je pravidelným zpestřením i programů většiny turistických produktů připravených pro
zahraniční turisty a možnou budoucností rozvoje cestovního ruchu.
TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Prostorové rozložení turistické infrastruktury se logicky koncentruje do území s nejvyšš ím
turistickým potenciálem a tím se vytváří střediska cestovního ruchu. Mezi jejich
nejvýznamnější koncentraci ve Zlínském kraji patří zejména valašská údolí v pohoří Beskydy
a Javorníky s turistickými středisky, jako jsou Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva nebo
Velké Karlovice. Střediskem s největší koncentrací lůžek ve Zlínském kraji je ale lázeňské
město Luhačovice s cca 4 tis. lůžky (včetně Pozlovic). Další významnější kapacity se nacházejí
ve velkých městech (Zlín, Kroměříž nebo Uherské Hradiště), v Hostýnských vrších
(Rajnochovice nebo Rusava) nebo v Bílých Karpatech (Lopeník) a na dalších místech.
Specifický a velmi významný potenciál v ubytovací turistické infrastruktuře ČR představuje
druhé bydlení (objekty individuální rekreace), tedy zejména chataření a chalupaření. Ve
Zlínském kraji je tento potenciál lokalizován zejména do horských a podhorských oblastí
(Beskydy, Hostýnské vrchy, Chřiby…) a do zázemí větších měst (např. Zlín). V souladu s tímto
byl největší podíl chat a chalup z celkového počtu domů zaznamenán ve
venkovských obcích ORP Bystřice pod Hostýnem, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
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Ve Zlínském kraji bylo na konci roku 2015 evidováno 445 hromadných ubytovacích zaříze ní
cestovního ruchu s 25,6 tis. lůžky. Z hlediska druhové struktury jich více než 58,4 % připadá
na zařízení hotelového typu (hotely, penziony). Podíl kraje na ubytovací kapacitě ČR tvoří cca
4,8 % z celkového počtu lůžek, což ho řadí v krajském srovnání na 10. místo ze všech krajů.
Tab. 9: Komplexní vývoj jednotlivých kategorií hromadných ubytovacích zařízení Zlínského
kraje v letech 2012–2015
Kategorie

2012

2013

2014

2015

Hromadná ubytovací zařízení celkem
v tom hotely ***** a ****
ostatní hotely a penziony
ostatní hromadná ubytovací zařízení
Pokoje celkem

469
25
263
181
10 430

463
26
263
174
10 117

445
26
262
157
10 058

445
30
262
153
10 006

Lůžka celkem
Čisté využití lůžek (%)
Využití pokojů (%)

26 929
28,2
29,6

26 037
28,7
34,4

25 767
30,8
37,81

25 651
30,9
36,2

Pramen: ČSÚ

Základní turistickou infrastrukturu v obcích musí vhodně doplňovat doprovodná turistická
infrastruktura, která slouží pro samotné turistické vyžití návštěvníků území nebo pro trávení
volného času místních obyvatel. Tuto kategorii nejčastěji tvoří zařízení a služby pro kulturní a
společenské vyžití (muzea, galerie, divadla, kina, zoologické a botanické zahrady…) a zaříze ní
a služby pro sportovní a volnočasové aktivity a rekreaci (bazény, fitness a relaxační centra,
kryté a venkovní plochy pro míčové sporty, koupaliště, půjčovny, bobové dráhy, golfové hřiště,
zábavní parky…). Více o tom je uvedeno v kapitole A.5 Občanská infrastruktura.
Ve Zlínském kraji je lokalizována doplňková turistická infrastruktura zejména ve větších
městech, neboť se zde koncentruje větší množství lidí (klientů služeb) a také v hlavníc h
střediscích cestovního ruchu v kraji, z nichž většina se nachází ve venkovských obcích, kde
působí synergický efekt těchto aktivit.
Velmi důležitou částí cestovního ruchu je dopravní turistická infrastruktura, kam se zařazují
značené trasy pro pěší, cyklo nebo hipo turisty, pak také přepravní zařízení jako jsou např. vleky
a lanovky a dále skibusy nebo cyklobusy.
Nejhustší síť turistických pěších tras a naučných tras se nachází v hornaté části hranice kraje,
která se táhne podél státní hranice se Slovenskem s určitou dominancí pohoří Beskydy a
Javorníky. Další koncentrace tras se nachází v zázemí měst pro trávení volného času jejich
obyvatel.
V oblasti cykloturistiky byl za posledních několik let udělán velký kus práce a to jak v oblasti
vyznačování cyklotras, tak i v oblasti budování cyklostezek (vyloučená motorová doprava).
Území Zlínského kraje protínají dvě významné páteřní cyklotrasy – Moravská stezka (podél
řeky Moravy a Baťova kanálu) a cyklostezka Bečva (údolí Vsetínské a Rožnovské Bečvy)
Zlínský kraj svým přírodním charakterem a historickou tradicí má významný potenciál pro
rozvoj hipoturistiky.
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Vedle výše uvedených tras existují i trasy pro zimní turistiku, která je nejčastěji reprezentová na
běžeckým lyžováním. Vzhledem ke klimatickým podmínkám se hustota těchto tras opět nejvíce
vyskytuje v horských oblastech kraje (Beskydy, Javorníky, Hostýnské vrchy). Lyžování je
v kraji zastoupeno ještě významněji v podobě sjezdových areálů. Mezi ty nejznámější patří
Pustevny, Soláň, Razula, Kyčerka, Kohútka a další.
Existence významnější atraktivity cestovního ruchu v obci a na ní navázané ubytovací kapacity
jsou základem pro vhodný rozvoj cestovního ruchu. Minimálně jedno hromadné ubytovací
zařízení bylo ve Zlínském kraji zjištěno u 82 venkovských obcí. Téměř polovina lůžek těchto
zařízení je koncentrována ve venkovských obcích okresu Vsetín, což dokládá jeho vysokou
atraktivitu z pohledu venkovského cestovního ruchu.
Tab. 10: Hromadná ubytovací zařízení ve venkovských obcích Zlínského kraje
Lůžka v
Pokoje v
ubytovacích ubytovacích
zařízeních
zařízeních
celkem
celkem

Ubytovací
zařízení
celkem

okres

Kroměříž
Uherské Hradiště
Vsetín
Zlín
celkem obce do 5 tis. Ob.
celkem obce nad 5 tis. Ob.
ZK celkem

37
51
124
34
246
199
445

1 736
2 563
6 281
2 310
12 890
12 877
25 767

584
872
1 964
817
4 237
5 821
10 058

Pramen: ČSÚ – Městská a obecní statistika, 2014.

NÁVŠTĚVNOST A POPTÁVKA
Zlínský kraj v roce 2015 navštívilo podle evidence Českého statistického úřadu 661 tis. hostů
(v posledních pěti letech stabilita na této hodnotě), kteří se ubytovali v hromadnýc h
ubytovacích zařízeních alespoň jednu noc. Tím se Zlínský kraj umístil na devátém místě mezi
kraji v ČR. Z nich pouze 15,6 % tvořili zahraniční návštěvníci a jejich podíl na celkové
návštěvnosti v průběhu let zůstává obdobný. Tato hodnota je jedna z nejmenších ze všech krajů
ČR, což je dáno historicky – kraj se zaměřuje převážně na domácí cestovní ruch.
Tab. 11: Hromadná ubytovací zařízení ve venkovských obcích dle okresů Zlínského kraje v roce
2014
Počet hostů (v tis.)
z toho cizinci
Počet přenocování (v
tis.)
z toho cizinci
Průměrná délka pobytu
(dny)
z toho cizinci

2012
572
97

Zlínský kraj
2013
2014
603
603
109
99

2015
661
103

2012
15 099
7 647

Česká republika
2013
2014
15 408
15 587
7 852
8 096

2015
17 196
8 707

1 741

1 776

1 851

2 011

43 278

43 308

42 947

47 094

4,0

4,3

258

279

257

245

21 794

22 145

22 110

23 287

1,2

1,1

4,0

3,9

4,1

4,0

3,9

3,8

3,8

3,7

x

x

3,7

3,6

3,6

3,4

3,8

3,8

3,7

3,7

x

x

Pozn.: X – nerelevantní.
Pramen: ČSÚ
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Podíl kraje
2012
3,8
1,3

na ČR
2015
3,8
1,2

Podíl kraje na počtu hostů v ČR (3,8 %) byl poněkud nižší než jeho podíl na počtu celkového
přenocování (4,3 %). V případě přenocování zahraničních návštěvníků byla ale hodnota
výrazně menší (1,1 %). Tyto podíly ale nejsou zase tak důležité, neboť jsou ovlivněny zejména
potenciálem a výchozími podmínkami kraje. Co je ale důležitější fakt, že v porovnání let 2012
a 2015 dochází k růstu celkového počtu hostů i přenocování, což svědčí o překonání období
ekonomické recese.
Pozitivní hodnoty (ale negativní trend) vykazuje v porovnání s ČR ukazatel průměrné doby
pobytu hostů v kraji. To ovlivňuje relativně vysokou využitelnost lůžek v kraji, což následně
přináší do území kýžené ekonomické efekty cestovního ruchu.

Obr. 14: Srovnání vývoje počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v jednotlivých
krajích ČR v letech 2012 – 2015
Pramen: ČSÚ

Zahraniční návštěvníci přijíždějí nejčastěji díky poloze u hranic se Slovenskem právě ze
Slovenska (cca 36 tis. v roce 2015), dále pro ČR tradičně z Německa (cca 14,2 tis.), z Polska
(cca 12,3 tis.) nebo z Rakouska (cca 5,6 tis.). V posledních letech nebyl zaznamenán výraznějš í
růst u zahraničních turistů z konkrétní země.
Nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Zlínském kraji je jednoznačně zoologická zahrada
Lešná ve Zlíně, kterou v roce 2015 navštívilo 640 tis. turistů, což tento turistický cíl řadí
v kategorii ZOO na 2. místo v České republice. Druhé nejnavštěvovanější místo v kraji,
Valašské muzeum v přírodě – které je sice ve městě Rožnov pod Radhoštěm, připomíná však a
propaguje místní vesnickou architekturu a tradice – navštívilo v roce 2015 celkem 287 tis. lidí.
Mezi další velmi navštěvovaná místa v kraji patří například arcibiskupský zámek a zahrady v
Kroměříži (194 tis. lidí), Muzeum regionu Valašsko (145 tis.) nebo Baťův kanál (80 tis.).
V hromadné návštěvnosti kraje a venkovských území obzvlášť hrají velmi důležitou roli
pořádané jednorázové akce a slavnosti. Mezi ty nejvýznamnější jednoznačně patří motoristické
závody Barum Czech Rally. Mezi další významné akce v kraji patří také Jízda králů ve
Vlčnově, Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Mezinárodní festival filmů pro děti a
mládež ve Zlíně, církevní poutě na Velehrad nebo sv. Hostýn a mnoho sice menších, ale
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důležitých slavností, masopustů, vinobraní a dalších akcí, které mají potenciál přilákat
návštěvníky zejména do venkovských oblastí i mimo sezónu.
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Organizace a řízení cestovního ruchu ve Zlínském kraji probíhá na území, které je
z marketingového hlediska rozděleno na čtyři turistické oblasti – Kroměřížsko, Slovácko,
Valašsko a Zlínsko a Luhačovicko. Na krajské úrovni je vedle Zlínského kraje
nejvýznamnějším aktérem krajem založená externí organizace Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy, o.p.s, která plní funkci krajské organizace cestovního ruchu. Centrála rozvíjí
aktivity zejména v oblasti marketingu. Konkrétně zajišťuje majoritně prezentaci a propagaci
Zlínského kraje a cestovního ruchu, přípravu a realizaci rozvojových projektů, spolupracuje při
realizování významných kulturních a sportovních akcí, účastní se zpracování koncepčních
dokumentů v oblasti regionálního rozvoje, rozvíjí mezinárodní spolupráci na regionální úrovni
v oblasti CR.
Oblastní úroveň je proti krajské (regionální) značně diferencovaná, neboť se zde vyskytuje
několik významnějších aktérů. Jedná se hlavně o specializované organizace cestovního ruchu,
podnikatele v cestovním ruchu, dále mikroregiony, místní akční skupiny, turistická informa č ní
centra nebo samotné obce.
Jedním z nejdůležitějších aktérů a to i v republikovém měřítku je jedna z nejstarších organiza c í
cestovního ruchu v České republice Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, která
působí vedle kraje Zlínského (zde má hlavní sídlo v Uherském Hradišti) i v kraji
Jihomoravském. Její působnost je dána národopisným celkem Slovácka. Vedle toho existuje na
lokální úrovni mnoho obcí či mikroregionů sdružujících zejména venkovské obce, pro které je
rozvoj cestovního ruchu hlavní prioritou a v tomto oboru jsou velmi aktivní. Jejich členové
(města a obce) jsou také z největší části provozovateli turistických informačních center ve
Zlínském kraji.
SHRNUTÍ


Většina území Zlínského kraje má velmi dobrý potenciál (podhorský a horský ráz
krajiny, folklór, kulturní a technické památky, regionální produkty, místní
gastrospeciality…) pro rozvoj cestovního ruchu.



Klesající trend ve vývoji základní turistické infrastruktury (zejména v počtu
hromadných ubytovacích zařízení a jejich lůžek) je dán poklesem „ostatníc h
hromadných ubytovacích zařízení“ (což signalizuje kvalitativní růst úrovně ubytovacíc h
zařízení).



Stabilizace průměrného využití pokojové i lůžkové kapacity v porovnání s ČR, stabilní
podíl kraje na návštěvnosti ubytovacích zařízení ČR díky růstu počtu zejména domácích
návštěvníků.



V téměř 30 % venkovských obcí se nachází minimálně jedno hromadné ubytovací
zařízení. Nejvýznamnější postavení v turistickém vybavení venkovských obcí zaujímá
okres Vsetín, kde se nachází polovina lůžkové kapacity.



Řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu na krajské úrovni zajišťuje Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Funkční lokální destinační manageme nty
chybí v oblastech Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko a Valašsko.

31

A.5 OBČANSKÁ INFRASTRUKTURA
VZDĚLÁVÁNÍ
Výskyt škol všech typů i jejich velikost závisí na velikosti obce. Velké rozdíly jsou z hlediska
velikosti obce – v nejmenších obcích (do 200 obyvatel) mateřské školy nejsou provozovány
vůbec, a naopak fungují ve všech obcích nad 1 000 obyvatel. Nacházejí se ve všech
venkovských obcích ORP Rožnov p. R.
Tab. 12: Vybavenost venkovských obcí ZK školami dle velikostních kategorií obcí (%)
Počet obyvatel obce
do 200
201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 celkem
Mateřská škola
Základní škola (1. stupeň)
Základní škola (1. a 2.
stupeň)

0,0
0,0

37,2
7,0

93,8
52,1

100,0
53,7

100,0
8,8

73,2
30,7

0,0

1,2

11,5

46,3

91,2

23,7

Pramen ČSU: Městská a obecní statistika, 2014

Základní školy se nacházejí v méně než desetině obcí do 500 obyvatel, naproti tomu jsou
zřizovány ve všech obcích nad 1 000 obyvatel. Úplná základní škola funguje ve čtvrtině obcí;
z obcí s 1001–2000 obyvateli se nachází v necelé polovině (46,3 %), obce nad 2 000 obyvatel
mají úplnou ZŠ téměř všechny (91,2 %). Třetina obcí zřizuje neúplnou základní školu. V 45,6
% obcí se základní škola nevyskytuje vůbec, obcí do 500 obyvatel bez ZŠ je více než 90,0 %.
Největší základní školy (z hlediska počtu dětí, resp. žáků) se nacházejí ve venkovskýc h
obcích ORP Uherské Hradiště, Vsetín a Uherský Brod. Zde je také dosti vysoký podíl úplnýc h
ZŠ (zhruba třetinový).
Střední škola se ve venkovských obcích nachází jen výjimečně. Střední školy fungují v:
o Bojkovicích – Církevní střední odborná škola,
o Velehradě – Stojanovo gymnázium,
o Kelči – Odborné učiliště,
o Vizovicích – Střední škola oděvní a služeb.
Úroveň vzdělanosti bývá ve venkovských obcích obvykle nižší než ve městech; ve Zlínsk é m
kraji je tomu podobně. V roce 2011 (novější údaje nejsou za obce k dispozici) bylo ve
venkovských obcích Zlínského kraje zaznamenáno nadprůměrné zastoupení – vůči kraji i ČR
– osob se středním vzděláním bez maturity (39,8 %) a osob se základním vzděláním a bez
vzdělání (25,1 %). Naopak podíl osob se střední vzděláním s maturitou, vyšším odborným a
vysokoškolským je nižší oproti kraji i ČR. Z hlediska srovnání let 2001 a 2011 bylo tempo růstu
vzdělanostní struktury venkovských obcí vyšší než kraje jako celku, tzn. že se přiblížila
vzdělanostní struktuře kraje (potažmo ČR).
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Tab. 13: Struktura vzdělanosti ve venkovských obcích Zlínského kraje (%)
Základní a bez Střední bez
Střední s
Vyšší odborné a
Vysokoškolské
vzdělání
maturity
maturitou
nástavbové
Obce do
5 000 ob.
Zlínský
kraj
ČR

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

2001

2011

31,3

25,1

43,1

39,8

19,4

24,1

2,2

3,0

4,0

8,1

26,0

22,6

39,0

35,8

24,1

26,6

3,2

3,8

7,7

11,2

24,8

23,4

38,0

33,0

24,9

27,1

3,5

4,1

8,9

12,5

Pramen: Sčítání lidu, domů a bytů, ČSÚ 2001, 2011.

ZDRAVOTNICTVÍ
Přítomnost lékařských ordinací a jiných zdravotnických zařízení v obcích je obecně závislá na
velikosti obcí. Ve venkovských obcích se nachází lůžkové zdravotnické zařízení pouze ve
Vizovicích (Nemocnice Milosrdných bratří – nemocnice následné péče) a Ostrožské Nové Vsi
(Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.). Ze zdravotnických zařízení ambulantní péče se
v obcích vyskytují zejména ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro
děti a dorost, zubního lékaře. Řidčeji pak ordinace ambulantních specialistů v oborech
gynekologie, chirurgie, vnitřního lékařství, popř. zdravotnické zařízení poskytující péči v oboru
fyzioterapie.
V obcích se nejčastěji nacházejí ordinace praktického lékaře pro dospělé – ve 38,3 % obcí (v
kategorii nad 2 000 obyvatel ve všech obcích). Ordinacemi dětských lékařů disponuje téměř
třetina obcí, stomatologové působí ve čtvrtině obcí. Z dalších lékařů v obcích nejčastěji
ordinuje gynekolog, jiní specialisté jen ojediněle.
Tab. 14: Zdravotnická zařízení ve venkovských obcích Zlínského kraje dle velikostních kategorií
obcí (%)
Počet obyvatel obce
do 200
201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 celkem
Lékař pro dospělé
5,9
9,3
34,4
63,0
100,0
38,3
Lékař pro děti
0,0
12,8
21,9
46,3
88,2
30,3
Stomatolog
0,0
0,0
10,4
50,0
97,1
24,4
Jiný lékař
0,0
0,0
1,0
20,4
79,4
13,6
Lékárna
0,0
0,0
3,1
22,2
79,4
14,6
Pramen: ČSÚ - Městská a obecní statistika, 2014.

Zdravotnická záchranná služba je lokalizována především ve větších městech. Výjezdová
stanoviště v obcích do 5 000 obyvatel se nachází v Karolince a Morkovicích - Slížanec h.
Dostupnost zdravotnické záchranné služby na území ZK se v průběhu roku 2016 zlepšila
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vybudováním výjezdového
otevřeno v Suché Lozi.

stanoviště

v Buchlovicích,

další výjezdové stanoviště bude

Obr. 15: Dostupnost zdravotnické záchranné služby v obcích ZK v roce 2015
Pramen: KÚZK

Tab. 15: Zdravotnická záchranná služba (ZZS) a lékařská služba první pomoci (LSPP) ve
Zlínském kraji
Okres
Kroměříž

Uherské Hradiště

Vsetín

Zlín

Výjezdní
stanoviště
ZZS

Bystřice pod
Hostýnem
Kroměříž
Morkovice Slížany

Uherské Hradiště
Uherský Brod
Buchlovice
Suchá Loz

Karolínka
Rožnov pod
Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín

Otrokovice
Slavičín
Valašské
Klobouky
Zlín

Ordinace
LSPP

Bystřice pod
Hostýnem
Kroměříž

Uherské Hradiště
Uherský Brod

Rožnov pod
Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Vsetín

Valašské
Klobouky
Zlín

Pramen: KÚZK
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SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA
Cílová skupina Senioři
Závažným problémem společnosti v celé České republice je proces stárnutí obyvatel.
Demografické projekce obyvatelstva ve Zlínském kraji2 predikují zvyšující se počet osob v
seniorském věku a snížení početního stavu populace v mladších věkových kategoriích. V roce
2050 se navíc předpokládá, že Zlínský kraj bude vykazovat nejvyšší hodnotu indexu stáří
v porovnání s ostatními kraji ČR.
Stárnutí obyvatel s sebou nese řadu negativních důsledků, mimo jiné rostoucí tlak na zdravotní
i sociální péči. Lze navíc předpokládat, že v souvislosti se stárnutím populace se v budoucnu
zvýší i počet onemocnění typických pro vyšší věk, mezi které patří neurodegenerativní
onemocnění, především Alzheimerova choroba. Ze zprávy České alzheimerovské společnosti3
vyplývá, že počty lidí s demencí jsou vyšší, než se předpokládalo. Riziko onemocnění demencí
narůstá s věkem. Zlom nastává v důchodovém věku, kdy s každým přibývajícím rokem výskyt
onemocnění přibývá. U osob nad 65 let trpí v České republice tímto onemocněním každý
třináctý člověk, nad 80 let každý pátý a nad 90 let téměř každý druhý člověk. Na tuto skutečnost
reaguje systém plánování rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje podporou transfor mace
především domovů pro seniory na domovy se zvláštním režimem, které se zaměřují především
na péči pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
S ohledem na skladbu venkovských sídel, vykazující relativně vysoký podíl seniorů vůči
populaci do 15 let oproti městským sídlům, lze shledat za relevantní především zajištění
poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu seniorů pro účely uspokojení jejich potřeb
a potřeb osob pečujících o seniory.
Cílová skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Co se týče životních podmínek obyvatel, podíl počtu domácností s příjmy pod životním
minimem k celkovému počtu domácností Zlínského kraje v roce 2014 činil 3,5 %, což
představuje v porovnání s ostatními kraji 5. nejlepší umístění. (Životní podmínky 2014, ČSÚ).
Dle výstupů zjišťování potřeb pro účely tvorby Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Zlínského kraje pro období 2016 – 2018 (dále jen SPRSS) ovšem vyplývá problém zadluženos ti
domácností a výrazný počet osob závislých na návykových látkách, především pak alkoholu
mj. výrazně v periferních oblastech kraje. Problém zadluženosti rovněž potvrzují výstupy z
šetření Životní podmínky 2014 (ČSÚ), které poukazují na skutečnost, že splácení půjček je
velkou zátěží pro 6 % tázaných domácností (4. nejhorší umístění mezi kraji ČR).
Pokud jde o výskyt sociálně vyloučených lokalit (dále jen SVL), pak je nutné poznamenat, že
dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (Čada, K. a kol.; 2015; GAC spol. s.r.o.; Praha)
jsou nejrozšířenějším typem (64 %) ve Zlínském kraji tzv. menší městské SVL (lokality o
velikosti maximálně 100 obyvatel existující v sídle o velikosti od 5 001 do 50 000 obyvatel).
Zároveň jde o nejvyšší podíl zastoupení tohoto typu lokalit v ČR. Velké městské SVL (nad 100
obyvatel v sídlech o velikosti 5001 – 50 000 obyvatel) představují 22 % SVL ve Zlínském kraji.
Výskyt SVL ve venkovských sídlech je tedy značně marginální. Na území Zlínského kraje bylo

2 Český statistický úřad, Projekce obyvatelstva v krajích ČR do roku 2050, dostupné z:

http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/publ/130052-14-n_2014
3 Česká alzheimerovská společnost, Zpráva o stavu demence 2014, dostupné z:
http://www.alzheimer.cz/res/data/001/000188.pdf
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identifikováno 22 SVL s cca 2000 až 2500 obyvateli k roku 2014. Jedná se o dvojnásobný
nárůst oproti roku 2006, kdy bylo vymezeno 11 SVL s cca 500 až 1000 obyvateli.
Cílová skupina Osoby se zdravotním postižením
Pokud jde o osoby se zdravotním postižením, z analýz kvality života uživatelů 11 zaříze ní
sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem, které byly zpracovány v rámci projektu
„Zvyšování kvality života uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínsk é m
kraji“ v letech 2013 až 2015 vyplývá relevantní potřeba osamostatnění a sociálního začlenění
především osob s mentálním postižením s potřebou nízké a střední míry podpory (314 klientů
z toho 165 v ORP Uherské Hradiště). Snahou Zlínského kraje je začlenit tyto skupiny osob do
společnosti prostřednictvím podpory sociálních služeb komunitního typu, jako např. chráněné
bydlení či sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení mj. i ve venkovských sídlech
namísto vysokokapacitních ústavních zařízení, jedná se o tzv. transformaci sociálních služeb.
Podporou samostatného bydlení jsou prozatím pokryty venkovská sídla ve správních obvodech
ORP Uherské Hradiště, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Chráněné
bydlení je mimo městská sídla poskytováno prozatím pouze v jedné venkovské obci v ORP
Uherské Hradiště.
Cílová skupina Rodiny s dětmi (ohrožené děti)
Dle šetření potřeb v roce 2015 v rámci SPRSS patří mezi nejvýznamnější potřeby rodin s dětmi
ohrožených sociálním vyloučením, které nejsou ve Zlínském kraji dostatečně uspokojovány,
především potřeba finančně dostupného bydlení, podpora rodinám s dětmi při řešení
výchovných a duševních problémů, odborná rada, pomoc (především dluhová problematika,
viz zadluženost domácností ve Zlínském kraji výše) a podpora rodinám s dětmi v konfliktníc h
nebo krizových situacích. Potřeby nelze regionálně diferenciovat na venkovské a městské
oblasti, nicméně i s ohledem na vyšší koncentraci populace v městských sídlech lze shledat
potřebu sociálních služeb především ve městech. Sociální služby pro rodiny s dětmi jsou oproti
sociálním službám pro seniory výrazně koncentrovány právě do regionálních urbánních center.
Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivňuje dostupnost a využití těchto služeb rodinami
s dětmi z venkovských sídel.
Specifickou cílovou skupinou jsou ovšem děti (a jejich rodiny) umístěné v zařízeních ústavní
péče. Ze 14 zařízení ústavní péče zřizovaných Zlínským krajem se hned 6 těchto zařízení (resp.
dětské domovy) nachází ve venkovských obcích.
Dle analýz v rámci projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“ realizovaného v letech
2015 a 2016, jehož hlavním cílem je iniciovat transformaci zařízení ústavní péče o děti a
mládež, plyne významná potřeba začlenění těchto dětí a mládeže do společnosti, a pokud
možno do rodiny, a mezisektorového propojení systému péče a podpory ohrožených dětí a
mládeže. Specifickou potřebou je rovněž péče o děti se zdravotním postižením (především pak
s poruchou autistického spektra) a odpočinek pečujících osob. V horizontu pěti let se
předpokládá transformace 3 ústavních zařízení (z toho 1 zařízení na venkově, ovšem s nejvyšš í
kapacitou ve Zlínském kraji) a propojení těchto zařízení především se sektorem sociálníc h
služeb podporující ohrožené děti a jejich rodiny.
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Sociální služby ve Zlínském kraji
Potřeby osob v nepříznivé sociální situaci jsou ve Zlínském kraji výrazně uspokojovány
prostřednictvím poskytování sociálních služeb v rámci každoročně aktualizované sítě
sociálních služeb Zlínského kraje. Sociální služby zařazené do krajské sítě jsou řádně
registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jejichž kapacity
jsou finančně podporované tzv. vyrovnávací platbou a snaží se reagovat na aktuální potřeby
obyvatel v jednotlivých správních obvodech ORP. Služby zařazené do krajské sítě jsou
monitorovány a hodnoceny prostřednictvím každoročního vykazování dat v rámci aplikace
KISSOS (Krajský informační systém sociálních služeb Zlínského kraje). Následující data
vycházejí výhradně z této aplikace, která sbírá data za většinu sociálních služeb působících ve
Zlínském kraji. Je ovšem nutné vzít na vědomí, že síť sociálních služeb Zlínského kraje zdaleka
nepokrývá veškeré služby na území Zlínského kraje, které řeší potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci a často nejsou registrovanou sociální službou.


Pobytové sociální služby ve venkovských sídlech

Co se týče spádovosti sociálních služeb do větších sídel, centralizace sociálních služeb není
příliš výrazná, jako je tomu například v případě vzdělávacích institucí či zdravotnických služeb.
Zřejmé je to především v případě lokalizace zařízení pobytových sociálních služeb. Dle
aplikace KISSOS působilo k 31. 3. 2016 ve venkovských sídlech 46 zařízení pobytových
sociálních služeb, což představuje 35 % všech zařízení pobytových sociálních služeb na území
Zlínského kraje. Z toho 32 zařízení slouží pro seniory, 13 zařízení pro osoby se zdravotním
postižením (z toho 11 zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením) a 1 zařízení pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením, konkrétně se jedná o Domov se zvláštním režimem pro
osoby závislé na návykových látkách v Pržně (ORP Vsetín), který avšak pokrývá potřeby
specifické cílové skupiny s celokrajskou působností.
Nejvíce zařízení pobytových sociálních služeb situovaných ve venkovských sídlech se nachází
v rámci správního obvodu Uherské Hradiště (12 zařízení), Kroměříž (10 zařízení) a Valašské
Klobouky (6 zařízení). Naopak v obvodech ORP Luhačovice, Holešov a Otrokovice tato
zařízení na venkově zcela chybí. Toto je dáno i relativně nízkým počtem obcí a malou rozlohou
správních obvodů.
Sociální služby pro seniory hrají i s ohledem na věkovou skladbu populace na venkově
významnou roli. Ze 40 domovů pro seniory ve Zlínském kraji se téměř polovina (19 domovů
pro seniory) nachází ve venkovských obcích, což kapacitně představuje 1069 lůžek z 2432
lůžek celkově podporovaných v rámci sítě sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2016
(nejvíce lůžek ve venkovských obcích, a sice 248, je situováno ve správním obvodu ORP
Uherské Hradiště). Nicméně je nutné brát v potaz, že pobytové sociální služby pro seniory na
venkově často pokrývají poptávku klientů nejen z konkrétních regionálních městských center,
nýbrž i z ostatních správních obvodů ORP či dokonce ostatních krajů. Poskytnutí sociální
služby totiž nesmí být závislé na trvalém bydlišti zájemce o sociální službu. Toto
antidiskriminační pravidlo pak často může způsobit situaci, kdy i přes vysoké kapacity dané
sociální služby působící v dané venkovské obci nejsou uspokojeny potřeby místních obyvatel.
V tomto případě lze shledat paradox zásad poskytování sociálních služeb s krajským a
komunitním plánovaním sociálních služeb a s tím souvisejícím zjišťováním potřeb
obyvatelstva v konkrétních regionech.
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Tab. 16: Poskytování vybraných typů zařízení pobytových sociálních služeb a zařízení domů
s pečovatelskou službou (počty zařízení) ve venkovských obcích Zlínského kraje
do
200
Domy s pečovatelskou službou
Domovy pro seniory
Domovy se zvl. režimem pro osoby
s ALZ chorobou a jiné typy demence
Odlehčovací služby
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Chráněná bydlení

Počet obyvatel obce
50110012001celkem
1000
2000
5000
2
2
9
13
5
3
11
19

201500

1

2

1

1
1

1

2

5
1

2

7

5

7

4

11
1

Zdroj: Aplikace KISSOS, 31. 3. 2016



Ambulantní sociální služby ve venkovských sídlech

Spádovost je naopak zřetelná a relativně logická v případě lokalizace zařízení ambulantníc h
sociálních služeb, tedy služeb, za kterými je nutné dojíždět. Tyto služby jsou ve větší míře
situovány do regionálních center často s ohledem na poskytování služeb specializovaných pro
specifické cílové skupiny, jejichž koncentrace bývá ve venkovských sídlech relativně nízká,
jako např. sociální služby pro osoby závislé na návykových látkách, osoby s mentálním či
duševním zdravotním postižením, či sociální služby pro osoby žijící v sociálně vylouče nýc h
lokalitách vyskytujících se v převážné většině v městských sídlech.
Na venkově se nachází pouze 12 ze 106 zařízení ambulantních sociálních služeb ve Zlínsk é m
kraji (3 v ORP Vizovice, 3 v ORP Vsetín). Mnohé ambulantní sociální služby sídlící v městech
nicméně proklamují pokrytí i spádových venkovských obcí, či celého správního obvodu ORP,
ve kterém působí. Dostupnost a využití těchto služeb obyvateli především periferníc h
venkovských oblastí je přinejmenším diskutabilní. Stejně jako v případě pobytových sociálníc h
služeb, i většina zařízení ambulantních sociálních služeb působících ve venkovských sídlech je
zaměřena na péči o seniory (denní stacionáře, nebo např. pečovatelská služba, která je ovšem
v rámci sítě sociálních služeb Zlínského kraje definována pouze jako terénní služba).


Terénní sociální služby

Vzhledem k tomu, že provoz pobytových zařízení je finančně velmi náročný a tyto služby by
měli využívat pouze klienti, jež je skutečně potřebují (přestože se tak v současnosti často
neděje), ukazuje se – a do budoucna ještě více bude – stěžejní role služeb terénníc h.
Upřednostňování terénních služeb před pobytovými je obecným trendem. Terénní a ambulantní
služby jsou také akcentovány v koncepčních dokumentech ZK věnovaných sociálním službám.
K 31. 3. 2016 proklamovalo pokrytí minimálně jedné venkovské obce celkem 110 terénníc h
sociálních služeb. Dostupnost těchto služeb, obzvláště pak v periferních venkovských oblastech
Zlínského kraje, ovšem mnohdy naráží na relativně poddimenzované kapacity těchto služeb,
pokud jde např. o osobní asistenci, odlehčovací služby apod. S ohledem na skutečnost, že
setrvání a péče v domácím prostředí je stěžejní potřebou seniorů a pečujících osob dle
zjišťování potřeb v rámci SPRSS, bude nutné podpořit kapacity terénních sociálních služeb a
rovněž uspokojit vysokou poptávku po terénní hospicové péči, jejíž kapacity jsou ve Zlínsk é m
kraji rovněž nedostatečné.
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Specifickým typem terénní sociální služby, která se ve venkovských obcích vyskytuje
nejčastěji, je pečovatelská služba. Jedná se o službu sociální péče poskytovanou v rámci
obecních domů s pečovatelskou službou. Tato služba často doplňuje, či supluje, domovy pro
seniory a je určená především pro seniory s I. a II. stupněm závislosti na podpoře druhé osoby
při péči o sebe (tedy relativně soběstačné seniory).
Pečovatelská služba pokrývá celkem 128 venkovských obcí ve Zlínském kraji, přičemž přímo
ve venkovských obcích se nachází 13 zařízení, ve kterých je poskytována pečovatelská služba
(6 těchto zařízení se nachází ve venkovských obcích správního obvodu Uherský Brod).
KULTURA
Místní i regionální kultura venkovských obcí Zlínského kraje je založena na dlouholeté tradici,
která se vyvíjela na základě vlivů morfologie krajiny, dopravních a komunikačních vazeb a
charakteru osídlení a urbanismu. Etnografické rozčlenění území Zlínského kraje tak představuje
mozaiku (dříve velice svérázných) celků:


Slovácko,



Haná,



Valašsko.

Etnografické rozdělení se odráží ve způsobu života i v charakteru hudby, umění, architektur y,
lidových tradic atd., dále ovšem také v mentalitě obyvatel a jejich životních postojích. Struktura
národopisných regionů se nekryje s administrativními hranicemi, jednotlivé celky plynule
přecházejí do jiných krajů.
Tradiční kultura je v prostředí ZK – na rozdíl od mnoha jiných regionů ČR – stále živá.
Projevuje se především vysokým stupněm zachování tradic a zvyků, velkou četností
pořádaných kulturních akcí i vlastních kulturních aktivit obyvatel. Ve srovnání s ostatními kraji
zaujímá Zlínský kraj přední místo zejména v oblasti folklóru, dechových hudeb a lidovýc h
řemesel. Nositeli folkloru jsou ve Zlínském kraji především občanská sdružení (spolky,
soubory, muziky, zájmové kroužky), kolektivy při školách a kolektivy při místních kulturníc h
zařízeních (domy kultury, Besedy atd.). Významná je role církve; některé z pořádaných akcí
jsou nadregionálního i celostátního významu (např. Dny lidí dobré vůle na Velehradě, poutě na
sv. Hostýn).
V několika obcích se konají folklorní akce celostátního významu – např. Jízda králů ve
Vlčnově, Dolňácké slavnosti s Jízdou králů v Hluku, Festival masopustních tradic ve Strání,
Fašank v Bystřici pod Lopeníkem, Liptálské slavnosti nebo Kopaničářské slavnosti ve Starém
Hrozenkově.
Vzhledem ke značné aktivitě obyvatel venkovských obcí v oblasti kultury je potřeba zajistit
kromě pořádání akcí s nadregionálním významem (cílených převážně na návštěvníky) také
možnost kvalitního kulturního vyžití přímo v obcích. Vybavenost obcí kulturními zaříze ními
ilustruje tabulka 18, obsahující údaje z dotazníkového šetření z roku 2009 (novější údaje nejsou
k dispozici).
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Tab. 17: Kulturní a jiná zařízení ve venkovských obcích Zlínského kraje (%)
Počet obyvatel obce
do 200
201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000 celkem
Veřejná knihovna
94,7
94,0
100,0
100,0
100,0
97,9
Výletiště
52,6
81,0
83,2
80,9
76,5
79,3
Sakrální stavba
36,8
65,5
83,2
95,7
100,0
78,9
Klubovna
36,8
64,3
78,2
78,7
91,2
73,0
Hřbitov
36,8
42,9
68,3
85,1
97,1
64,9
Kulturní dům
47,4
48,8
65,3
59,6
55,9
57,2
Středisko pro volný čas
21,1
27,4
29,7
34,0
50,0
31,6
Muzeum
0,0
2,4
11,9
6,4
29,4
9,5
Kino
0,0
0,0
4,0
14,9
23,5
6,7
Galerie
0,0
0,0
3,0
4,3
23,5
4,6
Jiné
13,3
20,3
10,4
25,0
21,9
17,4
Pramen: Dotazníkové šetření v obcích ZK do 5 000 obyvatel, 2009.

Běžným a nejčastěji se vyskytujícím zařízením z oblasti kultury je ve venkovských obcích
Zlínského kraje knihovna (97,9 % obcí, u obcí nad 500 obyvatel funguje dokonce ve všech
obcích). U dalších zařízení se již objevují rozdíly dané velikostí obcí. Zhruba ve třech čtvrtinác h
obcí se nachází výletiště, sakrální stavby a klubovny. Nižší vybavenost se projevuje zejména u
obcí do 200 obyvatel – výletiště má polovina obcí, sakrální stavbu a klubovnu třetina obcí.
Nejméně se ve venkovských obcích provozují galerie, kina a muzea. Tato zařízení jsou obecně
doménou spíše měst. Mezi „jiná“ kulturní zařízení v obcích spadají nejčastěji sokolovny či
orlovny a společenské sály. Kulturními zařízeními jsou nejvíce vybaveny venkovské obce na
Otrokovicku a Zlínsku, relativně nejméně pak obce v ORP Holešov a Kroměříž.
Venkov Zlínského kraje disponuje kromě vlastních kulturních aktivit obyvatel také řadou
kulturně- historických pamětihodností. Většina významných památek je však lokalizována ve
městech. Přesto i na venkově lze nalézt některé zajímavé pamětihodnosti:


Mezi národní kulturní památky (NKP) bylo zařazeno Hradiště sv. Klimenta u
Osvětiman, Ploština – památník odboje (v obci Drnovice), areál kláštera na Velehradě
s bazilikou, evangelický kostel ve Velké Lhotě, Pustevny, zámek Buchlovice, hrad
Buchlov, zámek Vizovice, barokní hřbitov ve Střílkách, fojtství ve Velkých Karlovic íc h
a v Jasenné a větrný mlýn ve Velkých Těšanech.



Zříceniny se na venkově ZK nacházejí dvě – Cimburk a Lukov.



Památkami lidového stavitelství jsou vesnické památková rezervace Rymice – Hejnice,
Vlčnov – Kojiny a Veletiny – Stará Hora a vesnické památkové zóny Velké Karlovice
– Podťaté, Zděchov a Kychová.

SPORT
Sport je důležitou součástí zdravého životního stylu. Proto je nutné, aby obyvatelé měli možnost
aktivně (i rekreačně) provozovat sportovní aktivity.
V obcích se nejčastěji (dle údajů z dotazníkového šetření z roku 2009, novější údaje nejsou k
dispozici) nachází sportovní hřiště a dětská hřiště (v 88,4 %, resp. 84,2 % obcí). Vybavenost
obcí se snižuje s jejich velikostí, výrazně nejhůře jsou na tom obce do 200 obyvatel, které jsou
hřišti vybavena jen přibližně ze třetiny. Značné rozdíly jsou také u tělocvičen (zejména v obcích
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s 201–500 obyvateli a do 200 obyvatel) a posiloven, které se nacházejí nejvíce v obcích nad
2 000 obyvatel, naopak v nejmenších obcích nejsou lokalizovány vůbec.
Tab. 18: Sportovní zařízení ve venkovských obcích Zlínského kraje (%)
Počet obyvatel obce
do 200 201-500 501-1000 1001-2000 2001-5000
Sportovní hřiště
31,6
84,5
98,0
95,7
91,2
Dětské hřiště
36,8
78,0
88,5
97,8
96,7
Tělocvična
5,3
18,4
64,9
87,0
94,1
Fitcentrum/posilovna
0,0
6,5
22,5
30,0
70,0
Lyžařský vlek
5,3
2,6
19,3
19,5
43,8
Koupaliště přírodní
11,1
10,8
13,9
16,2
25,0
Koupaliště umělé
5,3
2,6
12,5
16,2
45,8
Kuželna, bowling
0,0
1,3
6,5
5,4
48,1
Krytá hala
0,0
0,0
7,8
12,8
38,1
Stadion
0,0
1,3
0,0
10,3
54,5
Jiné
20,0
20,0
20,0
48,4
50,0

celkem
88,4
84,2
55,0
22,8
16,3
14,2
12,7
8,9
8,2
7,3
28,9

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích ZK do 5 000 obyvatel, 2009.

Sportovní zařízení se nejvíce nacházejí ve venkovských obcích na Rožnovsku, Vsetínsku a
Valašskomeziříčsku (tedy v oblastech atraktivních pro cestovní ruch). Nejnižší vybavenost byla
zaznamenána v ORP Holešov, Bystřice p. H. a Kroměříž.
K významným zdrojům podpory rozvoje kulturních a volnočasových zařízení ve venkovskýc h
oblastech patřil v letech 2007-2013 Regionální operační program Střední Morava. V rámci
oblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura, která byla zaměřena na podporu vzdělávac íc h
aktivit, sociálních a zdravotních služeb, volnočasových aktivit a krizové infrastruktury v obcích
s počtem obyvatel 500 - 5000 bylo podpořeno 38 projektů na volnočasové aktivity v celkové
výši dotace 383,8 mil Kč. Z celkového počtu 38 projektů bylo 19 projektů zaměřeno na
vybudování sportovních areálů a víceúčelových venkovních hřišť, 18 projektů řešilo
vybudování multifunkčního komplexu pro konání kulturních i sportovních akcí a spolkovou
činnost a 1 projekt byl zaměřen na rekonstrukci stávajícího kulturního domu. Primárním cílem
všech podpořených projektů bylo zvýšení kvality života obyvatel venkovských obcí.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Ve venkovských obcích Zlínského kraje funguje bohatý spolkový život. Výskyt zájmovýc h
organizací je však diferencován podle velikosti obcí, všechny typy spolků se výrazně nejméně
často nacházejí v obcích do 200 obyvatel.
Tab. 19: Spolky fungující ve venkovských obcích Zlínského kraje (%)
Počet obyvatel obce
do 200
201-500
501-1000 1001-2000 2001-5000
Hasiči
63,2
90,5
97,0
97,9
100,0
Myslivci
63,2
82,1
98,0
100,0
100,0
Včelaři
47,4
64,3
74,3
78,7
94,1
Fotbalisté
5,3
48,8
81,2
93,6
100,0
TV jednota
5,3
35,7
62,4
80,9
79,4
Zahrádkáři
15,8
26,2
38,6
63,8
82,4
Sokol, Orel
5,3
22,6
34,7
27,7
61,8
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celkem
93,3
91,6
72,6
70,9
55,8
42,8
31,2

Červený kříž
Folklór
Klub důchodců
Junák
Jiné

do 200
5,3
5,3
0,0
0,0
23,5

Počet obyvatel obce
201-500
501-1000 1001-2000 2001-5000
19,0
24,8
40,4
32,4
3,6
18,8
47,8
64,7
8,3
15,8
38,3
55,9
3,6
5,0
25,5
32,4
47,8
51,8
76,2
71,9

celkem
25,3
23,6
21,1
10,9
55,6

Pramen: Dotazníkové šetření v obcích ZK do 5 000 obyvatel, 2009.

Nejčastěji v obcích fungují spolky „hospodářské“ (zahrádkáři, chovatelé, myslivci), další
v pořadí jsou organizace věnující se sportu, a také sbory dobrovolných hasičů. V životě obcí
mají nezastupitelnou roli zejména hasiči, kteří obvykle kromě své primární činnosti rovněž
pořádají různé kulturní a společenské akce.
V podrobnějším pohledu jsou naprosto nejčastějšími spolky v jednotlivých obcích hasiči a
myslivci; ti jsou organizováni ve více než 90,0 % obcí. Hasičská zbrojnice se nachází v 93,3 %
obcí; poměrně dobře jsou vybaveny i nejmenší obce, „hasička“ stojí ve třech čtvrtinách z nich.
Dalšími častými spolky jsou včelaři, fotbalisté a tělovýchovné jednoty. Relativně málo v obcích
působí skauti a kluby důchodců.
V obcích se dále nachází relativně často také rybáři, chovatelé drobného zvířectva, kluby žen,
hudební soubory, pěvecké sbory, šachisté a divadelní soubory. Četnost výskytu těchto spolků
v obcích je však již nižší než 7,0 %.
SHRNUTÍ


Dostatečná síť mateřských a základních škol ve venkovských obcích, přestože existují
značné rozdíly ve výskytu škol z hlediska velikosti obcí (MŠ i ZŠ ve všech obcích nad
1 000 obyvatel, naproti tomu žádná MŠ ani ZŠ v obcích do 200 obyvatel).



Nižší vzdělanost obyvatel venkovských obcí oproti průměru kraje i ČR, ale rychlejš í
tempo zlepšování situace (snížení rozdílu mezi venkovskými a ostatními obcemi).



Praktický lékař ordinuje v téměř 40 % venkovských obcí, dětský lékař v 30 % obcí,
stomatolog v téměř čtvrtině obcí.



Zařízení sociálních služeb koncentrována z velké části do měst, které však pokrývají
potřeby obyvatel spádových venkovských obcí. Částečně problematické pokrytí potřeb
venkovských obcí v periferní poloze.



Stále živá kulturní tradice, existence tří významných etnografických celků (Slovácko,
Valašsko, Haná). Četné folklórní akce, řada církevních akcí (poutě atd.).



Vybavenost venkovských obcí kulturními zařízeními relativně dobrá – zejména
knihovny, místa pro setkávání, sakrální stavby, knihovny. Nižší vybavenost především
u obcí do 200 obyvatel a částečně také u obcí s 201–500 obyvateli.



Ze sportovišť se ve venkovských obcích nacházejí nejčastěji hřiště (sportovní i dětská),
specializovaná sportovní zařízení se v obcích vyskytují relativně málo. Opět se
projevuje silná diferenciace v závislosti na velikosti obcí.
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Bohatá spolková činnost v obcích všech velikostních kategorií. Nejčastější jsou spolky
chovatelské a pěstitelské, sportovní spolky, sbory dobrovolných hasičů a spolky
myslivců.
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A.6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
DOPRAVA
Uspořádání dopravní sítě Zlínského kraje je primárně ovlivněno reliéfem území.
V severozápadní části kraje a v oblastech kolem řeky Moravy je dopravní infrastruk tura
vzhledem k rovinatějšímu terénu přímější. Ve východní části kraje je nutné respektovat
kopcovitý charakter krajiny. Spojení se Slovenskou republikou umožňuje 7 silnič níc h
a 2 železniční přechody.
Od roku 2009 je Zlínský kraj napojen na dálniční síť, nicméně dálnice D1 končí u Říkovic a
chybí její pokračování směrem na Přerov a Ostravu. Výstavba dálnic D55 a D49, které by
zlepšily nejen vnější dostupnost kraje, ale i možnosti vnitřní mobility, což bude mít pozitivní
dopady i pro venkov Zlínského kraje, jsou z větší části teprve v přípravě. Dokončena je pouze
D55 v úseku Hulín – Otrokovice. Zlínským krajem prochází VI. multimodální koridor (Gdaňsk
– Katovice – Ostrava – Přerov – Otrokovice / Zlín – Staré Město / Uherské Hradiště – Břeclav
– Vídeň / Bratislava).
Základní kostru silniční sítě tvoří (vedle zmíněných dálnic D1 a D55) silnice I. třídy č. I/55,
I/50, I/49 a I/57, dále také I/35, I/47, I/69. Do kraje zasahuje i I/58, I/71 a nepatrný úsek I/56.
Ke konci roku 2014 činila délka silnic v kraji 2142 km. Silnice I. třídy se na této délce podílely
16 %.
Rozložení silnic podle délky mezi jednotlivé okresy je rovnoměrné. Celková hustota silnič ní
sítě ve Zlínském kraji patří k nejnižším v ČR, což je dáno jeho polohou v rámci ČR i členitos tí
reliéfu. Problémem je zejména špatná propustnost silniční sítě a vysoké zatížení některých
úseků silnic I. třídy mezi většími městy.
Mezi nejzatíženější úseky patří: Otrokovice – Zlín – Vizovice (I/49), Buchlovice – Staré Město
– Uherské Hradiště – Kunovice (I/50), Valašské Meziříčí – Vsetín (I/57), Tlumačov –
Otrokovice – Napajedla – Staré Město (I/55), Kroměříž – Hulín (I/47). Tyto komunikace sice
zlepšují dopravní dostupnost obcí, současně však působí i negativně, a to jako komplikace
pohybu obyvatel v obci, a dále hlukem a prachem.
Z hlediska obcí je významným faktorem i rozsah a kvalita místních komunikací (včetně
chodníků), které zajišťují dopravní dostupnost objektů bydlení, občanské vybavenosti i firem
v obcích. Na základě výsledků dotazníkového šetření, realizovaného odborem strategického
kraje v rámci přípravy Podprogramu na podporu obnovy venkova ve Zlínském kraji v roce
2015, jsou místní komunikace významnou prioritou rozvoje venkovských obcí. Mezi 6 aktivit
(z celkového počtu 14), které jsou obcemi nejvíce žádané, náleží aktivity:
-

Stavební úpravy, rozšíření a modernizace úseku místní komunikace v zájmu odstranění
nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na
hlavní komunikační tahy

-

Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. Třídy

-

Rekonstrukce součástí místních komunikací v obci - mosty, lávky

Hustota železniční sítě na území Zlínského kraje je poměrně nízká. Tratě prochází obvykle
hlavními údolími a jsou dlouhodobě stabilizované. Základní kostru tvoří páteřní tratě 330
Přerov – Břeclav a 280 Hranice na Moravě – Střelná. První zmiňovaná trať je součástí II.
železničního koridoru. Z dalších tratí lze zmínit tratě 303 a 341. Železniční doprava je tradičně
důležitou a stabilní spojnicí venkovských oblastí.
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Vhodná struktura a hustota silniční a železniční sítě označovaná jako dopravní dostupnost a
z dopravní infrastruktury vycházející dopravní obslužnost jsou často zásadními rozvojovými
předpoklady území. V případě venkova nemusí být určující dopravní napojení na ostatní
regiony ČR či na evropské dopravní koridory, ale spíše dopravní vztahy v rámci spádových
území umožňující realizaci dojížďky za prací, do škol, za službami apod.
Pro běžný život na venkově je důležitá dopravní obslužnost veřejnou dopravou.
Autobusovou zastávku mají všechny obce kraje s výjimkou obce Pržno, která je obsluhová na
z nedaleké zastávky Jablůnka, rest. Na Papírně. Ve Zlínském kraji působí Koordinátor Veřejné
dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED). Společnost je vlastněna krajem a věnuje se zejména
stanovení a zajištění základní dopravní obslužnosti, jedná s dopravci, vyhodnocuje vytíže no st
a nákladovost spojů apod.
Problémy s dopravní obslužností jsou spíše dílčího charakteru spojené s nedostatečnou
frekvencí některých spojů, dopravní obslužností o víkendech a s návazností spojů. Dopravní
dostupnost obcí Zlínského kraje veřejnou hromadnou dopravou je limitována především u obcí
ležících na hranicích okresů nebo kraje, mimo hlavní silniční úseky, případě u obcí se špatnou
infrastrukturou a mnohdy v kombinaci s více těmito faktory.
O víkendech je tato situace složitější, jelikož poptávka po veřejné dopravě není tak silná jako
v pracovní dny a je rozptýlená do většího množství přepravních proudů.
Plán dopravní obslužnosti území pro Zlínský kraj vymezuje 41 obcí s nedostatečnou nabídkou
spojů v sobotu a 29 obcí s nedostatečnou nabídkou spojů v neděli a svátky.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura vytváří podmínky pro život obyvatel a pro podnikání v daném sídle.
Zásobování pitnou vodou, splašková kanalizace a čištění odpadních vod
Z hlediska kvality životního prostředí obce i vytvoření lepších podmínek pro výstavbu v obci
je zásadní otázkou řešení zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod.
Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů má dlouhodobě mírně rostoucí trend, od roku
2010 došlo k nárůstu o 3% na 555 249 osob, což představuje téměř 95 % obyvatel kraje. Ve
srovnání s ostatními kraji je tento podíl podprůměrný, řadí kraj na 8. pozici.
Obce do 200 obyvatel jsou kategorií s nejnižší mírou zásobení vodou pomocí veřejného
vodovodu. Data z evidence krajského úřadu uvádí u téměř všech obcí kraje kanalizaci. Faktem
ovšem je, že u značného množství obcí jde pouze o kanalizaci dešťovou. Funkční splaškovou
kanalizaci má vybudovanou přibližně 60 % venkovských obcí, závisí však výrazně na
velikosti obce. Zatímco u obcí nad 2 000 obyvatel činí tento podíl více než 90 %, u obcí do 200
obyvatel je to méně než 30 %.
Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci se od roku 2010 zvýšil téměř o
10 % a dosáhl k 31. 12. 2015 počtu 549,5 tis., což představuje 94 % obyvatel kraje. Se
splaškovou kanalizací tvoří jeden funkční celek zařízení na čištění vod. Obce do 200 obyvatel
se splaškovou kanalizaci nemají ve většině případů vlastní čistírnu odpadních vod (ČOV). Jsou
buď napojeny na ČOV v jiné obci nebo čistí vodu jiným způsobem. Se zvětšující velikostní
kategorií obce se zvyšuje podíl obcí majících ČOV přímo v obci. V domech napojených na
kanalizaci s čističkou odpadních vod bydlí 494,8 tis. osob, tedy 85 % obyvatel kraje.
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Podíl obcí se splaškovou kanalizací a podíl obcí s ČOV na poloze obce příliš nezávisí,
přestože obce s dobrou polohou vykazují mírně vyšší podíl ČOV. Velké rozdíly však vykazují
jednotlivé okresy. Nejvyšší podíl obcí se splaškovou kanalizac í je v okrese Uherské Hradiště,
nejméně potom v okrese Vsetín. Vysvětlením této skutečnosti může být výrazně členitějš í
povrch okresu Vsetín a z něj plynoucí vyšší technologická a finanční náročnost na řešení.
Nejvyšší podíl obcí s kanalizací ústící do ČOV je opět v okrese Uherské Hradiště. Nejnižší
podíl vykazuje okres Kroměříž.
Elektrická energie, plynofikace
Přenosová soustava elektrické energie je základní sítí. Vzhledem k plnému pokrytí území ČR
(a kraje) je důležité posilování a zkvalitňování rozvodné sítě (záležitostí distributorů energie).
Plynofikace obcí probíhala zejména v 90. letech. Výrazná většina obcí plyn zavedený má,
nicméně u menších obcí je podíl plynofikovaných obcí nižší. V současné době již není přechod
na vytápění plynem natolik výhodný, aby byla reálná intenzivnější plynofikace dalších obcí.
Sběrné dvory
Sběrné dvory hrají klíčovou roli v odpadovém hospodářství obce, kdy umožňují nejen
společnou likvidaci specifických kategorií odpadů, ale vytváří lepší podmínky pro třídění
odpadů a jejich následnou recyklaci, či pro různé způsoby využití odpadu, např. materiálo vé.
V území Zlínského kraje funguje 71 sběrných dvorů. Dále mají občané možnost odkládat
separované využitelné složky komunálního odpadu do kontejnerů určených pro sběr papíru,
plastů, skla i nápojového kartonu. Sběrný dvůr je vybudován přibližně ve čtvrtině venkovskýc h
obcí, přičemž v nejmenších obcích je tento podíl minimální a postupně se zvyšuje až na více
než polovinu obcí nad 2 000 obyvatel. Nejvíce sběrných dvorů je vybudováno v obcích okresu
Uherské Hradiště a Zlín, nejnižší podíl vykazuje okres Kroměříž.
Informační a komunikační média
Z hlediska kvality života v obci nelze opomíjet zajištění funkčnosti různých informačních a
komunikačních médií. Veřejný internet je téměř samozřejmostí a je zajištěn ve více než 97 %
obcí kraje. V roce 2014 činil podíl domácností kraje s připojením k internetu 74,3 % a
s připojením k vysokorychlostnímu internetu 68,9 %.
SHRNUTÍ


Zlínský kraj je sice napojen na dálniční síť, nicméně z hlediska dostupnosti okolních
center a napojení na Slovensko není dálniční síť dostatečná a je teprve postupně
budována.



Významným dopravním problémem je špatná propustnost silniční sítě a vysoké zatížení
některých úseků silnic I. třídy mezi většími městy.



Významným faktorem rozvoje venkovských obcí je rozsah a kvalita
komunikací, včetně souvisejících mostů, lávek a chodníků.



Hustota železniční sítě na území Zlínského kraje je poměrně nízká. Železniční doprava
je nicméně tradičně důležitou a stabilní spojnicí venkovských oblastí.
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místníc h



Veřejná doprava je vyhovující ve většině obcí. Problémy jsou spíše dílčího charakteru
spojené s nedostatečnou dopravní obslužností o víkendech a s návazností spojů.



Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci představuje 94 % obyvatel
kraje. Funkční splaškovou kanalizaci má vybudovanou přibližně 60 % venkovskýc h
obcí, závisí však výrazně na velikosti obce. U obcí nad 2 000 obyvatel je tento podíl
výrazně vyšší než u obcí do 200 obyvatel.



Počet obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů má dlouhodobě mírně rostoucí trend a
představuje 95 % obyvatel kraje. Obce do 200 obyvatel jsou kategorií s nejnižší mírou
zásobení vodou pomocí veřejného vodovodu.



Veřejný internet je téměř samozřejmostí a je zajištěn ve více než 97% obcí kraje.
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A.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
KVALITA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Dobrá kvalita životního prostředí ve Zlínském kraji je předurčena zejména charakterem území
– většinu území Zlínského kraje tvoří členitá krajina karpatských pahorkatin a vrchovin, oblast
podél řeky Moravy je nížinná a zemědělsky využívaná. Přírodní hodnotu území dokládá fakt,
že velkou část kraje (cca 30 %) zaujímají chráněné krajinné oblasti. Zmíněná fakta se odrážejí
především ve venkovském prostoru, který není tolik zatížen zdroji znečištění typickými pro
města (např. nadměrná doprava, hluk, emise, koncentrace různých druhů odpadů atd.). Přesto
nelze kvalitu životního prostředí ve venkovském prostoru přesně charakterizovat, jelikož údaje
vztahující se k životnímu prostředí nejsou na úrovni obcí dostupné. Z uvedeného důvodu je tato
kapitola spíše celkovým přehledem o stavu životního prostředí v celém kraji, tam kde je to
možné, jsou zdůrazněna některá fakta o venkovských obcích.
Ovzduší
Životní prostředí ve Zlínském kraji je všeobecně dobré, znečištěno je především v největšíc h
městech – ve Zlíně, Uherském Hradišti, Valašském Meziříčí a v jejich okolí. Největším
zdrojem emisí znečišťujících látek jsou zde podniky z odvětví chemického průmyslu, podniky
zásobování teplem a energiemi a podniky sklářského průmyslu.
Ve venkovském prostoru se staly největšími znečišťovateli lokální zdroje v malých sídlech, jež
jsou významnými zdroji benzo(a)pyrenu a pevných částic (PM10 ). Tato situace je částečně
způsobená neúplnou plynofikací obcí v kraji a dále pak nevyužíváním plynu coby paliva
k vytápění v již plynofikovaných obcích.
Kladný dopad na stav ovzduší bude mít podpora výměny nevyhovujících zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva, tzv. kotlíkové dotace. Výměna zdrojů tepla bude realizována v letech
2016 – 2020 prostřednictvím vyhlášeného programu Zlínského kraje, financovaného ze zdrojů
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Je předpokládáno, že v letech 2016 –
2020 bude domácnostem ve Zlínském kraji rozdělena celková částka ve výši cca 465 mil. Kč a
bude vyměněno více než 4320 nevyhovujících zdrojů tepla.
V roce 2016 proběhlo první vyhlášení Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech
Zlínského kraje, přičemž bylo podpořeno celkem 1 245 žadatelů v celkovém objemu dotace
148,1 mil. Kč. Z tohoto počtu bylo 958 žadatelů s celkovou podporou 113,1 mil. Kč s místem
realizace výměny zdroje tepla v obcích do 5 000 obyvatel.
Problémy s kvalitou ovzduší ve venkovských oblastech jsou spojeny také s dopravou (hustěji
obydlená sídla, významné liniové zdroje). Na území Zlínského kraje je přenášeno i znečiště ní
ovzduší z dálkového transportu, který je veden především z Moravskoslezského kraje. Největší
rozsah znečištění je patrný v okolí dálnic, rychlostních silnic a čtyřproudových komunika c í.
Menší míra znečištění se předpokládá u silnic I. třídy a u vybraných silnic II. a III. třídy, které
tvoří krajskou dopravní síť. U těchto silnic je hlavním problémem jejich průchod zastavěným
územím, který je v cílovém stavu řešen návrhem obchvatů.
Voda a vodní hospodářství
Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění (města a obce,
průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby a staré ekologické
zátěže. Staré ekologické zátěže (SEZ) jsou rizikem nejen čistoty povrchových, ale i podzemníc h
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vod. SEZ byly podle MŽP lokalizovány na 114 místech Zlínského kraje). Z tohoto pohledu
mají velký význam čistírny odpadních vod a kanalizační systém, které znečištění povrchovýc h
vod zmírňují (viz kap. A.6).
Přestože se jakost povrchových vod dlouhodobě zlepšuje, nelze ji považovat za uspokojujíc í,
zejména v případě menších vodních toků. V kraji je dlouhodobě sledováno 13 profilů na
vodních tocích Morava, Bečva, Vsetínská a Rožnovská Bečva, Haná, Dřevnice, Olšava a Vlára,
z nichž mezi relativně nejčistší patří Vsetínská Bečva a Morava. Jako silně znečištěný byl
klasifikován pouze dolní tok Dřevnice v úseku pod městem Zlín.

Obr. 16: Jakost vody v tocích, 2013-14
Pramen: Zpráva o životním prostředí ve Zlínském kraji, Cenia 2014.

Ekonomický potenciál a využití území je výrazně ovlivněno vymezením záplavových území.
Záplavovými územími je ovlivněna skoro pětina zastavěného území, nejvíc zasaženy jsou
oblasti podél toku řeky Moravy – jedná se o SO ORP Kroměříž, Otrokovice a Uherské Hradiště,
dopad záplav se projevil i v Pobečví.
Významné zdroje poměrně kvalitní pitné vody k hromadnému zásobování obyvatelstva jsou
vázány na štěrkové kolektory údolní nivy řeky Moravy (CHOPAV Beskydy), k léčebným
účelům se využívají minerální vody v oblasti Luhačovic a Ostrožské Nové Vsi, u nichž je
zapotřebí důsledně předcházet nežádoucím znečištěním.
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Eutrofizací (zvýšený obsah živin, zejména dusíku a fosforu) jsou ohroženy některé vodní
nádrže, přičemž následné rozšíření sinic představuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo a
limitující faktor rozvoje rekreace a střednědobě i rybářského a dalšího ekonomického využití
nádrží a toků. Znečištěním jsou ohroženy také některé zdroje podzemních vod, u nichž byla
zjištěna nadlimitní koncentrace dusíkatých látek.
Odpady
Zlínský kraj patří z hlediska produkce odpadů ve vztahu k celkové produkci odpadů v ČR ke
krajům spíše podprůměrným. Produkce drtivé většiny odpadů na území Zlínského kraje je
spojeno s průmyslovými a stavebními podniky, a tedy i s městskými oblastmi. Naproti tomu
venkovské oblasti jsou charakteristické produkcí odpadů ze zemědělství; mezi další producenty
lze zařadit i čistírny odpadních vod a stavební činnost. Obce, resp. obyvatelé obcí, jsou
producenty komunálních odpadů.
Celková produkce komunálních odpadů na obyvatele v období 2009 – 2014 mírně vzrostla,
přičemž v roce 2014 připadalo na 1 obyvatele 308 kg komunálního odpadu. Pozitivním
trendem, a to i na venkově, je zvyšující se podíl separovaného odpadu, který je dále používá n
jako náhrada surovin, případně je používán jako alternativní zdroj energie. Dominantním
způsobem nakládání se směsným komunálním odpadem je jeho odstranění na skládkách
komunálního odpadu. V případě odpadového hospodářství je na prvním místě předcházení
vzniku odpadu formou využití pokročilejších technologií a environmentální uvědomělos tí.
Následně je úkolem odpad třídit, recyklovat, kompostovat, pak teprve spalovat a teprve poté
skládkovat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat toxickému odpadu, pro nějž platí speciální
legislativa.
OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Zlínský kraj má velkou rozlohu chráněných krajinných území. Velkoplošná území
představují dvě chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, které zahrnují zhruba 30 %
území kraje. CHKO Bílé Karpaty patří mezi šest biosférických rezervací UNESCO v republice.
Na severu Zlínského kraje se také rozkládá CHKO Beskydy. Na území kraje se dále nachází 48
přírodních rezervací (z toho 6 národních) a 139 přírodních památek (z toho 2 národní).
ČR se v rámci svého členství v Evropské unii zapojila do budování soustavy Natura 2000,
kterou tvoří evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti, jejichž cílem je ochrana
biologické rozmanitosti v Evropě. Soustavou Natura 2000 ve Zlínském kraji chráněno více než
149 tis. ha (nachází se zde 114 tis. ha EVL a 35 tis. ha ptačích oblastí). K 31. 12. 2014 bylo
možno v ZK najít 66 evropsky významných lokalit, které tvoří 6,13 % z celkového počtu EVL
v ČR a 3 ptačí oblasti.
Jako určitý způsob ochrany přírody a krajiny, především z hlediska její ekologické stability, lze
uvést územní systém ekologické stability (ÚSES), skládající se jak z nadregionálních a
regionálních biocenter, tak nadregionálních a regionálních biokoridorů, které je propojují.
Lokální a regionální ÚSES se stává právně závazným limitem, je-li zapracován do územně
plánovací dokumentace obcí či kraje. V takovém případě se prostředkem pro jeho realizac i
v území mohou stát komplexní pozemkové úpravy.
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SHRNUTÍ


Ovzduší – problémem zejména lokální zdroje (nevyužívání plynu coby paliva
k vytápění v již plynofikovaných obcích). Problémy s kvalitou ovzduší ve venkovskýc h
oblastech spojeny také s dopravou.



Vody – jakost povrchových vod ovlivněna především bodovými zdroji (města a obce,
průmyslové závody, objekty soustředěné zemědělské živočišné výroby a staré
ekologické zátěže).



Odpady – produkce drtivé většiny odpadů spojena s průmyslovými podniky ve
městech. Venkovské oblasti charakteristické produkcí odpadů ze zemědělství.
Pozitivním trendem je zvyšující se podíl separovaného odpadu.



Ochrana přírody a krajiny – velmi vysoká přírodní hodnota území Zlínského kraje.
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A.8 ANALÝZA PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z ROP, PRV A OP ŽP
ROP STŘEDNÍ MORAVA
Pro získání základní představy o výši a územní rozložení podpory z ROP Střední Morava byla
provedena analýza projektů schválených v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2015 (na základě
údajů poskytnutých Úřadem Regionální rady SM). V úvahu byly brány pouze projekty
realizované obcemi, a to konkrétně obcemi od 500 do 5 000 obyvatel (celkem 184 obcí). Obce
do 500 obyvatel totiž spadaly pod Program rozvoje venkova, nikoliv ROP SM.
Pro obce jako žadatele byly relevantní následující oblasti podpory ROP SM:
 1.1 Regionální dopravní infrastruktura,
 1.2 Veřejná doprava,
 1.3 Bezmotorová doprava,
 2.3 Rozvoj venkova (2.3.1 Fyzická revitalizace území, 2.3.2 Sociální infrastruktura),
 3.1 Integrovaný rozvoj CR,
 3.2 Veřejná infrastruktura a služby.
Celkem bylo za sledované období ve Zlínském kraji schváleno 556 projektů; z toho 196 (tj. 35
%) pro obce od 500 do 5 000 obyvatel. Celková dotace z ROP SM byla za uplynulé období pro
subjekty ze Zlínského kraje dohodnuta ve výši 9 101,5 mil. Kč, z toho obcím od 500 do 5 000
obyvatel bylo přiděleno celkem 1 425,5 mil. Kč (tj. 15,7 %). Z celkového okruhu možnýc h
žadatelů obcí s počtem 500 – 5 000 obyvatel bylo podpořeno 101, tedy 54%.
Tab. 20: Schválené dotace z ROP SM pro obce s 500 až 5 000 obyvateli podle ORP (2007 – 2015)
ORP
Vsetín
Uherské
Hradiště
Valašské
Meziříčí
Rožnov
pod Radh.
Uherský
Brod
Kroměříž
Zlín
Luhačovice
Valašské
Klobouky
Vizovice

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
podpořených
obyvatel
Dotace (Kč)
obcí
obyvatel
projektů
obcí
podpoř. obcí

Dotace
(Kč/ob.)

28

16

38 713

23 442

30

287 332 500

7 422

31

18

48 313

32 686

38

224 962 199

4 656

14

8

17 678

11 634

14

148 634 302

8 408

7

7

13 070

12 026

23

143 519 125

10 981

23

12

34 602

25 619

26

142 647 071

4 123

18
19
7

9
9
6

20 969
20 619
5 099

11 273
12 983
4 160

13
15
9

112 198 887
103 418 725
62 390 627

5 351
5 016
12 236

11

6

11 212

6 357

12

61 828 451

5 514

8

4

13 939

10 060

7

59 875 304

4 296

Bystřice
pod Host.

5

2

4 386

2 249

2

36 659 695

8 358

Otrokovice
Holešov

5
8

2
2

8 032
6 561

4 191
1 298

5
2

3 957
1 561

184

101

243 193

157 978

196

31 783 605
10 244 022
1 425 494 513

Celkem

Pramen: ÚRR, ČSÚ a vlastní výpočty Zlínského kraje
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5 862

Z pohledu absolutní výše dotace bylo nejvýznamněji podpořeno území ORP Vsetín (absolutní
výše dotace 287,3 mil. Kč) a ORP Uherské Hradiště (absolutní výše dotace 224,9 mil. Kč), což je
dáno největším počtem obcí s počtem obyvatel 500-5000 v těchto ORP (v případě ORP Vsetín
i koncentrací finanční podpory cestovní ruchu – IPRÚ Horní Vsacko).
Výše dotací na obyvatele se pohybuje od 12 236 Kč v ORP Luhačovice po 1 561 Kč v ORP
Holešov (rozdíl je tedy zhruba osminásobný). Přestože se na Holešovsku nachází 8 obcí
způsobilých pro podávání žádostí v ROP, uspěly s projektem jen dvě (Roštění, Rymice).
Naproti tomu v ORP Luhačovice uspělo 6 obcí ze 7. Tento nepoměr ovšem může být dát
koncentrací finanční podpory do oblasti Luhačovic a Pozlovic v oblasti cestovního ruchu
(IPRÚ Luhačovicko).

Obr. 17: Čerpání podpory z ROP Střední Morava v obcích Zlínského kraje od 500 do 5 000
obyvatel (podle ORP, za období 2007 – 2015)

Nejvíce obce čerpaly z oblasti podpory 2.3. Rozvoj venkova, která je zaměřena na revitaliza c i
veřejných prostranství a podporu občanské vybavenosti na venkově. V rámci této oblasti
podpory bylo schváleno 151 projektů (77 %) i největší objem financí: celkem 1 013,5 mil. Kč.
(71 %).
Dalšími významnými oblastmi podpory, i když s velkým odstupem za oblastí Rozvoj venkova,
jsou 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu, jíž přísluší 17 projektů (9 %) v celkové hodnotě
dotace 180,9 mil. Kč (13 %) a dále 1.3 Bezmotorová doprava s 12 projekty (6 %) s dotací 104,7
mil. Kč (7%).
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Nejméně venkovské obce čerpají z oblastí podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura (3
% projektů a 5 % dotace), 3.2 Veřejná infrastruktura a služby v cestovním ruchu (4 % projektů
a 4 % dotace) a 1.2 Veřejná doprava (1 % projektů a méně než 1 % dotace).
Tab. 21: Podpořené projekty dle oblastí podpory ROP v obcích ORP s 500 až 5 000 obyvateli k 31.
12. 2015
ORP

1.1

1.2

1.3

2.3

3.1

3.2

Celkem

Bystřice pod H.
Holešov
Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod R.
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín

1
1
2
1
1
-

1
1
-

1
4
1
3
2
1

2
2
12
6
3
10
33
20
10
11
7
22
13

3
9
1
4
-

1
2
2
2
1

2
2
13
9
5
23
38
26
12
14
7
30
15

Celkem

6

2

12

151

17

8

196

Pramen: ÚRR a vlastní výpočty Zlínského kraje

Řada obcí podávala více než jeden projekt; oněch 196 projektů podávalo celkem 101 obcí, takže
na jednu obec vychází průměrně 1,9 schválených projektů. Nejvíce projektů, 7, získaly město
Bojkovice (v celkovém objemu 41,4 mil. Kč) a obec Prostřední Bečva (v celkovém objemu
31,8 mil. Kč). Dále byly velmi aktivní Bílovice (6 projektů; 29,7 mil. Kč), Dolní Bečva (5
projektů; 35,5 mil. Kč) a Zašová (5 projektů, 62,2 mil. Kč). Po čtyřech projektech podalo 11
obcí (11 %), po třech projektech 8 obcí (8 %), po dvou projektech 42 obcí (42 %) a 56 obcí (55
%) podalo po jednom projektu.
Průměrná výše dotace na obyvatele v jedné podpořené obci je 12 tis. Kč. V přepočtu na jednoho
obyvatele získala výrazně největší částku obec Velké Karlovice (202 tis. Kč). Druhá je obec
Zděchov, která dostala dotaci ve výši 41,1 tis. Kč na obyvatele. Třetí v pořadí je obec Pozlovice
s 37,9 tis. Kč na obyvatele. Dotace vyšší než 20 tis. Kč na obyvatele byla dále přidělena obcím
Pozlovice, Střítež nad Bečvou, Velké Karlovice, Dolní Bečva, Dřínov.
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 zajišťoval působení
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) v prostředí ČR. Současně
s Regionálním operačním programem se jednalo o nejvýznamnější zdroj finančních prostředků
pro podporu venkovských oblastí. Z municipalit byly vhodnými žadateli pouze obce do 500
obyvatel (v podopatření III.2.1.1 obce a sdružení obcí do 2 000 obyvatel); kromě nich mohli
žádat také zemědělci a zemědělští podnikatelé, u vybraných opatření i další subjekty
(vzdělávací subjekty, neziskové organizace atd.). V ose IV – LEADER mohly být příjemci
podpor všechny obce zapojené do místních akčních skupin. V následujících analýzách je
hodnocena schválená podpora všech subjektů souhrnně.
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Tab. 22: Rozložení schválených proje ktů v území Zlínského kraje a výše dotace k 31. 12. 2015
Počet
Počet
Dotace
projektů Dotace PRV projektů
PRV
Opatření
(Ks)
(Kč)
(%)
(%)
OSA I - Zlepšení konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví
1334
1 137 585 042
48,3
47,7
I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků
223
340 505 917
8,1
14,3
I.1.1.2. Spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií (resp. inovací) v
zemědělství
1
5 722 650
0,0
0,2
I.1.2.1. Lesnická technika
198
46 070 961
7,2
1,9
I.1.2.2. Technické vybavení provozoven
20
34 167 459
0,7
1,4
I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
71
147 153 642
2,6
6,2
I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a
potravinářským produktům
I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů,
postupů a technologií (resp. inovací) v
potravinářství
I.1.4. Pozemkové úpravy
I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační
činnost
I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců
I.3.4. Využívání poradenských služeb
OSA II - Zlepšování živ. prostředí a krajiny
II.2.4.1. Obnova lesního potenciálu po
kalamitách a zavádění preventivních opatření
II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích
OSA III - Kvalita života ve venkovských
oblastech a diverzifikace hospodářství
venkova
III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské
povahy
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich
rozvoje
III.1.3. Podpora cestovního ruchu
III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic
III.2.1.2. Občanské vybavení a služby
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
venkova
III.3.1. Vzdělávání a informace
III.4.1. Získávání dovedností, animace a
provádění
OSA IV - LEADER
IV.1.1. Místní akční skupina
IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1. Realizace projektů spolupráce
CELKEM
Pramen: Státní zemědělský intervenční fond
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71

151 553 588

2,6

6,4

6
36

107 867 204
159 963 255

0,2
1,3

4,5
6,7

26
100
582

13 888 345
109 798 039
20 893 982

0,9
3,6
21,1

0,6
4,6
0,9

32

44 876 551

1,2

1,9

25
7

37 806 596
7 069 955

0,9
0,3

1,6
0,3

228

763 220 067

8,3

32,0

24

126 641 815

0,9

5,3

62
24
62
19

128 968 652
76 569 326
287 772 977
88 904 633

2,2
0,9
2,2
0,7

5,4
3,2
12,1
3,7

25
3

50 066 529
1 427 165

0,9
0,1

2,1
0,1

9
1167
207
905
55
2 761

2 868 970
439 052 949
73 105 645
323 648 713
42 298 591
2 384 734 609

0,3
42,3
7,5
32,8
2,0
100,0

0,1
18,4
3,1
13,6
1,8
100,0

V Programu rozvoje venkova bylo ve Zlínském kraji podpořeno celkem 2 761 projektů, jimž
byla přidělena dotace o souhrnné výši 2 385 mil. Kč. Jedná se tedy o nejvýznamnější finanč ní
zdroj pro rozvoj venkova v období 2007-2013.
Nejvíce projektů bylo podpořeno v rámci osy I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a
lesnictví (1334 projektů, 48,3 %) a osy IV Leader, která se zaměřuje na podporu realizace
místních rozvojových strategií MAS (1167 projektů, 42,3 %). S velkým odstupem následují osa
III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova (228
projektů, 8,3 %) a osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny (32 projektů, 1,2 %).
Z pohledu objemu finančních prostředků připadá nejvyšší částka 1 138 mil. Kč (47,7 %) na
prioritní osu I a následuje prioritní osa III s 763,2 mil. Kč (32 %). 439 mil. Kč (18,4 %) bylo
poskytnuto v rámci osy IV a 44,9 mil. Kč (1,9 %) v rámci osy II.

18%

OSA I - Zlepšení
konkurenceschopnosti
zemědělství a lesnictví

OSA II - Zlepšování životního
prostředí a krajiny
48%

OSA III - Kvalita života ve
venkovských oblastech a
diverzifikace hospodářství
venkova
OSA IV - LEADER

32%

2%

Obr. 18: Podíl dotačních prostředků poskytnutých za jednotlivé osy PRV
Pramen: SZIF

Na úrovni opatření spadá nejvíce projektů do opatření IV.1.2. „Realizace místní rozvojové
strategie“ (32,8 % z celkového počtu projektů) a I.3.4 „Využívání poradenských služeb“ (21,1
% z celkového počtu projektů). Naopak nejméně jsou zastoupena opatření týkající se
spolupráce při vývoji nových produktů a technologií, technického vybavení provozoven,
neproduktivní investice v lesích, obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření, diverzifikace činností nezemědělské povahy, podpora cestovního ruchu
a další vzdělávací a animační aktivity, která nedosahují ani hranice jednoho procentního bodu.
Z hlediska objemu přidělené dotace je na prvním místě opatření I.1.1.1. „Modernizace
zemědělských podniků“, jež bylo podpořeno 340,5 mil. Kč (14,3 % z celkové výše přidělené
dotace). Následuje opatření IV.1.2. „Realizace místní rozvojové strategie“ s částkou dotace
323,6 mil. Kč (13,6 %). Desetiprocentní hranici překračuje ještě opatření III.2.1.1. „Obnova a
rozvoj vesnic“ s částkou dotace 287,8 mil. Kč (18,4 %).
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Opatření, do nichž plynulo nejméně prostředků, do určité míry kopírují opatření s nejméně
projekty. Jedná se především o spolupráci při vývoji nových produktů a technologií,
neproduktivní investice v lesích, oblast poradenství a další vzdělávací a animační aktivity.
Tab. 23: Schválené dotace v území jednotlivých ORP Zlínského kraje za období 2007–2013 (data
k 3. 2. 2015)

Počet
projektů

Dotace (Kč)

Uherské Hradiště

194

428 622 066

90 231

4 750

Valašské Meziříčí
Uherský Brod
Kroměříž

114
195
125

243 790 753
237 364 398
230 024 943

41 399
52 657
69 465

5 889
4 508
3 311

Vsetín
Holešov

229
66

214 855 630
170 051 294

66 288
21 475

3 241
7 919

Valašské Klobouky

112

124 401 967

23 708

5 247

Zlín
Luhačovice

101
90

105 776 549
75 167 223

98 940
18 778

1 069
4 003

Bystřice pod
Hostýnem

97

60 845 858

15 629

3 893

Vizovice
Otrokovice

46
21

48 933 383
33 901 656

16 854
34 589

2 903
980

Rožnov pod
Radhoštěm

42

23 002 283

35 248

653

jiné - bez uvedení
místa realizace

1 031

581 429 705

-

-

Celkem

2 463

2 578 167 708

585 261

4 405

ORP

Počet obyvatel Dotace Kč/ob

Pramen: Zlínský kraj

Největší objem z prostředků byl alokován do ORP Uherské Hradiště (428,6 mil. Kč), v jehož
území leží nejvíce obcí do 500 obyvatel, které primárně mohou v PRV o podporu žádat. Dále
s určitým odstupem je to ORP Valašské Meziříčí (243,8 mil. Kč), ORP Uherský Brod (237,4
mil Kč), ORP Kroměříž (230,0 mil Kč) a ORP Vsetín (214,9 mil Kč). Nejméně prostředků bylo
alokováno v ORP Otrokovice a Rožnov pod Radhoštěm, což může být dáno nízkým počtem
obcí s počtem obyvatel do 500.
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Operační program Životní prostředí 2007 – 2013 podporoval širokou škálu aktivit s výrazným
dopadem na kvalitu životního prostředí v obcích. Obce Zlínského kraje do 5 000 obyvatel se
zapojily do čerpání prostředků OP ŽP zejména v oblastech podpory 3.2 Realizace úspor energie
a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (269 projektů s přiznanou podporou ve výši
570,5 mil. Kč) a 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady (170 projektů s celkovou podporou 585,5
mil. Kč). Největší objem podpory však byl obcím Zlínského kraje do 5 000 obyvatel přiznán
v oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod (733,1 mil. Kč na realizaci 19 projektů). Celkem
se podařilo na základě veřejně dostupných zdrojů identifikovat 781 projektů obcí Zlínské ho
kraje do 5 000 obyvatel, na jejichž realizaci bylo poskytnuto 2,476 mld. Kč z prostředků OP
ŽP.
Tab. 24: Schválené projekty obcí do 5 000 obyvatel podle oblastí podpory OP ŽP

Schválené projekty
Oblast podpory

Počet

1.1 Snížení znečištění vod
1.2 Zlepšení jakosti pitné vody
1.3 Omezování rizika povodní
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení
s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a
kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u
nepodnikatelské sféry
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a
následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných
přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod
7.1 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních
vzdělávacích programů, poskytování environmentálního
poradenství a environmentálních informací
Celkem

Dotace v Kč

19
1
39
85

733 091 598
16 323 804
80 251 381
128 030 046

15

61 578 040

269

570 487 543

170
41
31
57

585 456 349
77 502 484
76 191 592
61 391 863

28

33 273 608

26

52 321 497

781

2 475 899 803

Pramen: Zlínský kraj, internet

Z územního hlediska patřily mezi nejúspěšnější v čerpání prostředků OP ŽP obce do 5 000
obyvatel obvodů ORP Vsetín (123 projektů s dotací ve výši 638,8 mil. Kč), Kroměříž (98
projektů s dotací 404,4 mil. Kč), Uherské Hradiště (112 projektů s dotací 303,6 mil. Kč) a
Uherský Brod (97 projektů s dotací 294,2 mil. Kč). Nejméně prostředků získaly obce ORP
Vizovice – 19,5 mil. Kč na realizaci 17 projektů.
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Tab. 25: Schválené projekty obcí do 5 000 obyvatel podle ORP

Schválené projekty OP ŽP
ORP

Počet

Dotace v Kč

Bystřice pod Hostýnem
Holešov
Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín

21
25
98
26
28
45
112
97
48
51
17
123

44 510 376
65 902 581
404 401 232
52 207 522
63 856 081
135 231 667
303 561 569
294 162 397
107 965 242
149 761 356
19 489 379
638 767 128

90

196 083 273

Celkem

781

2 475 899 803

Při čerpání prostředků z evropských fondů se obce – zejména menší obce, které nemají potřebné
personální či finanční kapacity – potýkají s řadou problémů. První těžkostí je již samotné
vytvoření projektové žádosti, které je poměrně složité a obce jsou často nuceny najmout si na
tuto práci externí firmu. Po schválení financování projektu si obce obvykle musejí zajistit
dostatečný objem prostředků na předfinancování (většinou formou úvěru); navíc zpětné
proplácení financí je dosti pomalé. Nutnost pravidelného monitoringu a potřeba zachovat
výstupy projektu po dobu udržitelnosti rovněž vytváří značné nároky na kapacity obcí.
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A.9 PODPORA ROZVOJE VENKOVA Z PROSTŘEDKŮ ZLÍNSKÉHO
KRAJE
DOTACE ZLÍNSKÉHO KRAJE VENKOVSKÝM OBCÍM
Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu obcím do 5 000 obyvatel dotace ve výši cca 70 mil.
Kč ročně. Dotace směřují do obcí jak prostřednictvím programů Zlínského kraje, tak ve formě
individuálních účelových dotací. Nejčastěji jsou podporovány akce v oblastech technické a
občanské infrastruktury, oprav obecního majetku a památek, životního prostředí, hospodaření
v lesích, sociálních služeb, kulturních, sportovních akcí a akcí pro mládež, vybavení jednotek
SDH apod.
Z hlediska územního nejvyšší dotace na obyvatele získaly obce v ORP Valašské Klobouky,
Bystřice pod Hostýnem, Otrokovice, Holešov a Kroměříž. Naopak nejmenší dotace na
obyvatele lze sledovat v ORP Uherské Hradiště a Rožnov pod Radhoštěm, což souvisí s vyšším
podílem populačně větších obcí (od 1 000 do 5 000 obyvatel).
Tab. 26: Přehled čerpání dotací z rozpočtu Zlínského kraje v letech 2010 až 2015 (obce do 5 000
obyvatel)
ORP
Bystřice pod Hostýnem
Holešov
Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín
Celkem obce do 5 000 ob.

Počet obyvatel

Dotace celkem v Kč Dotace v Kč na 1 ob.

7 260
9 772
28 412
7 100
9 087
13 070
52 655
36 026
12 790
19 039
16 854
39 784
23 828

15 426 005
19 041 029
54 108 601
11 887 238
18 075 490
13 051 499
45 472 374
68 283 015
32 214 941
20 265 479
23 942 697
51 360 066
40 396 454

212 479
194 853
190 443
167 426
198 916
99 858
86 359
189 538
251 876
106 442
142 059
129 097
169 534

275 677

413 524 888

150 003

Pramen: Zlínský kraj

SPOLUPRÁCE S MAS
Zlínský kraj dlouhodobě podporuje činnost Místních akčních skupin. V roce 2007 Zlínský kraj
inicioval vznik některých MAS, aby podpořil využití možností nabízených Programem rozvoje
venkova ČR na období 2007-2013 pro rozvoj svého venkovského prostoru. V té době 16
existujících MAS ZK získalo z rozpočtu ZK dotace v celkovém objemu 4 495 000,- Kč na
zajištění činnosti MAS v roce 2007. Následně získalo 12 MAS ZK + 1 MAS se sídlem na území
Olomouckého kraje prostředky z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
V roce 2013 získalo 13 MAS z rozpočtu ZK dotace v celkovém objemu 1 300 000,- Kč na
zpracování Integrovaných strategií rozvoje území.
V roce 2014 získalo 5 MAS, které nebyly příjemcem dotace z Programu rozvoje venkova ČR
2007-2013, z rozpočtu ZK dotace v celkovém objemu 583 500,- Kč na úhradu provozníc h
nákladů.
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V dubnu roku 2014 uzavřel ZK s osmnácti MAS Zlínského kraje Smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu ZK, přičemž celkový objem poskytnutých finanč níc h
prostředků činil 7 283 200,- Kč. Tyto smlouvy stanovily povinnost příjemcům vrátit celou výši
poskytnuté NFV do 30. 4. 2015. Tento termín byl Zastupitelstvem ZK třikrát prodloužen (v
současnosti platí termín do 30. 9. 2017) z důvodu problematického zajištění financo vá ní
provozu MAS bez pomoci ZK.
Tab. 27: Aktuální stav finančních prostředků poskytnutých MAS z rozpočtu Zlínského kraje
Návratná finanční výpomoc
Dotace
poskytnuto
Finanční prostředky
poskytnuté MAS
z rozpočtu Zlínského
kraje v letech 2007 - 2014

6 378 500 Kč

7 283 200 Kč

vráceno

zbývá vrátit

1 372 736 Kč 5 910 464 Kč

Pramen: Zlínský kraj

K březnu 2016 bylo všech 19 MAS ZK certifikováno MMR, díky čemuž splnily MAS základní
předpoklad pro předložení Integrovaných rozvojových strategií a zahájení čerpání na provoz
MAS. Způsobilé výdaje na zajištění provozu mají MAS od 1. 1. 2015, na mzdové výdaje od 1.
7. 2015, nicméně proplaceny mohou být výdaje až po schválení Integrovaných rozvojovýc h
strategií. K dubnu 2016 předložilo na MMR Integrované rozvojové strategie 19 MAS ZK.

Obr. 19: Místní akční skupiny ve Zlínském kraji
Pramen: NS MAS, zpracování Krajský úřad Zlínského kraje
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A.10 VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ
VENKOVA V OBDOBÍ 2010 – 2015

STRATEGIE

ROZVOJE

Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 je provedeno
formou shrnutí indikátorů a tabulkového přehledu podle jednotlivých priorit a opatření.
Realizací Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015 byly postupně naplňová ny
všechny priority a opatření, a to ve všech úrovních participací Zlínského kraje formou realizace
rozvojových dotačních programů zaměřených na aktivity vycházející z potřeb obcí (prověření
dotazníkovým šetřením či vazba na priority sektorových koncepcí), individuálními účelovými
podporami, poradenstvím či organizací vzdělávacích akcí a zajištěním propagace. Význa mným
způsobem zasáhla do naplňování cílů SRVZK realizace projektů podpořených v rámci
operačních programů 2007-2013 a Programu rozvoje venkova na období 2007-2013.
Zlínský kraj, zastoupený Odborem strategického rozvoje kraje, každoročně vyhodnocova l
naplňování SRVZK a nastavoval akční plán realizace SRVZK na následující rok na principu
partnerství zapojením všech relevantních partnerů rozvoje venkova.

SHRNUTÍ INDIKÁTORŮ
Priorita A. KVALITA ŽIVOTA
Opatření A.1 Posílení vybavenosti obcí




Participace Zlínského kraje prostřednictvím dotačních programů (Podprogramu na
podporu obnovy venkova, Programu obnovy objektů hasičských zbrojnic a pořádaných
seminářů).
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava (ROP SM), Operačního programu Vzdělávání a
konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanos t
(OP LZZ), Integrovaného operačního programu (IOP).

Opatření A.2 Rozvoj života v obcích




Participace Zlínského kraje prostřednictvím dotačních programů (Podprogramu na
podporu obnovy venkova, projektu Bezpečné branky, Fondu Kultury Zlínského kraje,
Fondu Mládeže a sportu a pořádaných seminářů).
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava.

Priorita B. PODNIKÁNÍ
Opatření B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství


Participace Zlínského kraje prostřednictvím dotačních programů a individuálních dotací
(Podprogramu na podporu začínajících včelařů, podpory stanic pro záchranu
hendikepovaných živočichů, dotací Agrárním komorám Zlínského kraje a pořádaných
seminářů).
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Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013 (PRV).

Opatření B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnanosti obyvatel




Participace Zlínského kraje prostřednictvím dotačních programů (Podprogramu
podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji),
propagace a poradenství v této oblasti.
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava, Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI) a
Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Opatření B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu


Participace Zlínského kraje prostřednictvím aktivit Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy, o.p.s., podpory projektu Hyjé koně Zlínského kraje, propagace a
spolupráce se slovenskými partnery.

Priorita C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření C.1 Péče o životní prostředí a jeho ochrana




Participace Zlínského kraje prostřednictvím Podprogramu podpory předprojektové
přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji, finančních příspěvků na
hospodaření v lesích Zlínského kraje, projektu snižování emisí a zlepšování ovzduší,
dotací na podporu biodiverzity, propagace a pořádaných seminářů.
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP
ŽP).

Opatření C.2 Zlepšení technické infrastruktury




Participace Zlínského kraje prostřednictvím programových a individuálních dotací
(Podprogramu na podporu vodohospodářské infrastruktury kraje, dotací Povodí
Moravy), informační kampaně o třídění odpadů a pořádaných seminářů.
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP
ŽP) a Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

Priorita D. DOPRAVA
Opatření D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti


Participace Zlínského kraje prostřednictvím programových a individuálních dotací
(Podprogramu na podporu obnovy venkova, podpory provozu dětských dopravních
hřišť, Programu BESIP Zlínského kraje, úhrady prokazatelné ztráty dopravcům
zajišťujícím dopravu ve Zlínském kraji), projektu KORIS (Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji), aktivit
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) na obnovu silnic II a III. tříd., pořádaných
seminářů a lobbing.
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Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava a Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika (OP PS SR – ČR).

Priorita E. ŘÍZENÍ ROZVOJE
Opatření E.1 Uplatňování rozvojových nástrojů




Participace Zlínského kraje prostřednictvím programové dotace (Podprogramu na
podporu obnovy venkova), podpory zpracování integrované Strategie rozvoje území pro
místní akční skupiny (MAS), zpracování strategických dokumentů Zlínského kraje,
pořádaných seminářů a propagačních materiálů.
Finanční zdroje z prostředků EU v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období
2007-2013.

Opatření E.2 Posílení administrativních kapacit obcí


Participace Zlínského kraje prostřednictvím podpory místních akčních skupin (MAS) a
pořádaných seminářů.
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Tab. 28: Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje venkova v období 2010 – 2015
Název aktivity

Popis naplňování aktivity

Termín
realizace

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
Zlínský kraj

INDIKÁTORY (VÝSTUPY) CELKEM

OP 2007 - 2013

Priorita A. KVALITA ŽIVOTA
Opatření A.1 Posílení vybavenosti obcí
Podpora optimálního
způsobu zajištění
A.1.1
základního školství ve
venkovských obcích.
Zkvalitnění
poskytování sociální
péče a posilování
A.1.2 informovanosti
občanů o možnostech
využívání sociálních
služeb.
A.1.3

Rozšíření zdravotnické
péče v obcích.

Zlepšení dostupnosti
A.1.4 zdravotnické
záchranné služby.
Podpora zvyšování
zastoupení
A.1.5 komerčních služeb v
obcích do 500
obyvatel.

V rámci platné legislativy stanovoval ZK podstatně výhodnější finanční
normativy pro financování malých škol (týká se přerozdělování prostředků
státního rozpočtu).
Poskytování metodické pomoci obcím zejména prostřednictvím Odboru
školství, mládeže a sportu (pracovní setkání na úrovni obcí s RP, informace
prostřednictvím portálu zkola a další). Informování obcí o možnostech
efektivizace školské sítě.
Zlínský kraj je schopen naplňování této aktivity ovlivnit pouze
zprostředkovaně, není v jeho kompetenci.
Projekt "Zvyšování kvality sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (typy
vzdělávacích programů a odborných konzultací).
Informovanost občanů naplňována prostřednictvím článků zveřejňovaných v
magazínu „Okno do kraje“, který je distribuován do všech domácností v
rámci kraje.
Projekt "Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji" (zaměřen
na poskytování vybraných sociálních služeb, zejména služeb sociální
prevence).
Podpora mladých lékařů v jejich kvalifikačním vzdělávání formou
stabilizačního příspěvku vázaného na rezidentská místa ve státních i
nestátních zdravotnických zařízeních.
Zlínský kraj je schopen naplňování této aktivity ovlivnit pouze
zprostředkovaně, není v jeho kompetenci.
Jednou z priorit ZK byla realizace projektu jednotné úrovně informačního
systému operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového
volání základních složek integrovaného záchranného systému (ZZS, PČR a
HZS). Cílem bylo maximální snížení operačního času od příjmu výzvy k
samotnému výjezdu a koordinace složek IZS na zásahu.
Zásadní aktivitou bylo budování nových výjezdových stanovišť ZZS pro
plnění limitu dojezdového času (v Bystřici p. Hostýnem, Uherském Hradišti,
Rožnově p. Radhoštěm, Karolince, Suché Loz a Buchlovicích).
Primárně se touto problematikou zabývají obce samotné.
ZK poskytoval zejména metodickou pomoc v případě řešení konkrétních
problémů. Zlínský kraj není schopen naplňování této aktivity ovlivnit, není v
jeho kompetenci.

2010-2015

0 Kč

570 492 239 Kč

Projekty podpořené v OP VK 2007 –
2013: celkem 243 (259 645 025 Kč)
Projekty podpořené v ROP SM 2007
– 2013: celkem 28 (310 847 214 Kč)

2010-2015

nelze
dosud
stanovit

1 667 268 275 Kč

Projekty podpořené v ROP SM 2007
– 2013: celkem 69 (900 270 669 Kč)

2010-2015

0 Kč

2010-2015

nelze
dosud
stanovit

512 783 154 Kč

0 Kč

0 Kč

2010-2015

Projekty podpořené v OP LZZ 2007 –
2013: celkem 104 (766 997 606 Kč)

131 230 662 Kč

Projekty podpořené v ROP SM 2007
– 2013: celkem 5

Projekty podpořené v IOP 2007 –
2013: celkem 6 (379 176 873 Kč)
Projekty podpořené v ROP SM 2007
– 2013: celkem 13 (133 606 281 Kč)
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Zvyšování příležitostí
pro bydlení, zejména
A.1.6 využívání ploch v
zastavěném území
obcí.

Zlepšení stavu a
údržba veřejných
A.1.7
prostranství a budov a
péče o veřejnou zeleň.

Primárně se touto problematikou zabývají obce samotné.
Zlínský kraj poskytoval zejména metodickou pomoc v případě řešení
konkrétních problémů. Zlínský kraj není schopen naplňování této aktivity
ovlivnit, není v jeho kompetenci.

Podprogram na podporu obnovy venkova a Program obnovy objektů
hasičských zbrojnic. Semináře, pořádané ZK pro starosty obcí (zpravidla
prostřednictvím Školy obnovy venkova v Modré a ve spolupráci s KAZV).
Regionální operační program ROP SM.

2010-2015

2010-2015

0 Kč

21 089 000
Kč

0 Kč

795 941 055 Kč

Semináře v letech 2010 – 2015:
celkem 6
Podprogram na podporu obnovy
venkova Zlínského kraje v letech
2014 až 2015: celkem 41 (18 392
000 Kč)
Program obnovy objektů hasičských
zbrojnic: celkem 18 (2 697 000 Kč)
Projekty podpořené v ROP SM 2007
– 2013: celkem 104 (795 941 055 Kč)

Opatření A.2 Rozvoj života v obcích
Budování a
modernizace
A.2.1
sportovní a kulturní
infrastruktury.

A.2.2

Podpora spolkového
života.

Podpora pořádání
kulturních akcí a
A.2.3
udržování místních
tradic.
Posílení zapojení
A.2.4 obyvatel do života
obce.

Semináře v letech 2012 – 2014:
celkem 3
Podprogram na podporu obnovy
venkova Zlínského kraje v letech
2011 až 2015: celkem 62 687 000 Kč
Projekt Bezpečné branky (příjemce
Zlínský krajský fotbalový svaz):
celkem 3 500 000 Kč
Projekty podpořené ROP SM 2007 –
2013: celkem 37 (423 044 634 Kč)
Fondu mládeže a sportu Zlínského
kraje v r. 2011: celkem 3 250 000 Kč
Fondu kultury Zlínského kraje v roce
2011: celkem 6 100 000 Kč

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (PRV), ROP SM a
Podprogram na podporu obnovy venkova a Projekt bezpečné branky a
pořádáním seminářů k těmto tématům.

2010-2015

66 178 000
Kč

423 044 634 Kč

Fond mládeže a sportu Zlínského kraje, Fond kultury Zlínského kraje a
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova (Dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci).

2010-2015

9 350 000
Kč

0 Kč

Fond kultury Zlínského kraje.

2010-2015

6 100 000
Kč

0 Kč

Fondu kultury Zlínského kraje v roce
2011: celkem 6 100 000 Kč

Semináře pořádané ZK pro starosty obcí prostřednictvím Školy obnovy
venkova a seminářů pořádaných ve spolupráci s KAZV.

2010-2015

0 Kč

0 Kč

Semináře v letech 2011 až 2015:
celkem 5
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Název aktivity

Termín
realizace

Popis naplňování aktivity - komentář

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
INDIKÁTORY (VÝSTUPY) CELKEM
Zlínský kraj

OP 2007 - 2013

0 Kč

2 105 146 011 Kč

Priorita B. PODNIKÁNÍ
Opatření B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
Podpora rozvoje
zemědělství a
B.1.1 diverzifikace
zemědělských
činností.

Spolupráce s MAS a mikroregiony.

Podpora
specializovaných
výrob - vinařství,
B.1.2 ovocnářství, včelařství
a dalšího drobného
chovatelství,
zahrádkářství.

Podprogram na Podporu začínajících včelařů. Společně s okresními
včelařskými organizacemi hledal ZK další formy pro rozvoj včelařství v kraji.
Podpora rozvoje zemědělství formou soutěží a dalších prezentací - např. „
Perla Zlínska“, ukázka kvalitních vín regionu „TOP víno Slovácka“,
zviditelňování tradic regionu „Ovčácký den na Valašsku“ a zhodnocení
výsledků zemědělství v podobě zemědělských výstav a Dožínek Zlínského
kraje. Prosazování regionálních výrobku na výstavách a veletrzích (SALIMA,
Polsko - Rogala a další). Prostřednictvím seminářů informování účastníků o
plánovaných akcích v oblasti výroby regionálních výrobků a nabídka
možnosti využití oceněných výrobců k zajištění občerstvení těmito výrobky
na dalších seminářích a společenských akcích.

2010-2015

Podpora předkládání
projektů
zemědělských
B.1.3
subjektů, zejména do
Programu rozvoje
venkova.

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, poradenská činnost realizována
prostřednictvím SZIF a AZV.
Zlínský kraj není schopen naplňování této aktivity ovlivnit, není v jeho
kompetenci.

2010-2015

0 Kč

2010-2015

4 256 000
Kč

Rozvíjení spolupráce
B.1.4
s Agrární komoru ZK.

2010-2015

Podpora rozvoje zemědělství formou soutěží a dalších prezentací - např. „
Perla Zlínska“, ukázka kvalitních vín regionu „TOP víno Slovácka“,
zviditelňování tradic regionu „Ovčácký den na Valašsku“ a zhodnocení
výsledků zemědělství v podobě zemědělských výstav a Dožínek Zlínského
kraje. Prosazování regionálních výrobku na výstavách a veletrzích (SALIMA,
Polsko - Rogala a další).
Prostřednictvím seminářů Zlínský kraj informoval účastníky o plánovaných
akcích v oblasti výroby regionálních výrobků a nabízel možnost využití
oceněných výrobců k zajištění občerstvení těmito výrobky na dalších
seminářích a společenských akcích.
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Semináře v letech 2014 a 2015:
celkem 2
Projekty podpořené v PRV ČR 2007 –
2013: celkem 1 638 projektů

Podprogram na Podporu začínajících
včelařů v letech 2011 až 2015: celkem
3 000 000 Kč
4 890 000
Kč

0 Kč

Podpora stanic pro záchranu
hendikepovaných živočichů v letech
2010 až 2015: celkem 1 890 000 Kč
Semináře v letech 2012 – 2015:
celkem 4

2 578 167 708 Kč

0 Kč

Projekty podpořené v PRV ČR 2007 –
2013: celkem 2 463

Dotace Agrárním komorám v letech
2012 až 2015
Seminář v roce 2014: celkem 1

Opatření B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnanosti obyvatel
Podpora diverzifikace
hospodářských aktivit
na venkově a
B.2.1
tradičních
venkovských řemesel
a činností.
Koordinace aktivit a
nástrojů podpory
malého a středního
B.2.2
podnikání a vytváření
podmínek pro příchod
nových podnikatelů.
Podpora realizace
rekvalifikací a
B.2.3
zvyšování zájmu
obyvatel o podnikání.
Rozvoj spolupráce s
hospodářskými
komorami a dalšími
B.2.4 subjekty, které mají
vazbu na
podnikatelskou sféru
v kraji.

Podpora řešení
regenerace
venkovských
B.2.5 brownfields a obnova
zastralého
zemědělského
majetku.

Pracovní setkávání Místních akčních skupin ZK, zástupců AK, AZV - řešení
možností financování: údržba krajiny, pozemkové úpravy apod. s cílem
vytvořit odbytovou síť a přes MAS oslovit síť hotelů apod., systém nabídky a
odbytu.
MAS - zajištění vytvoření databáze drobných výrobců v území.
Ze strany Zlínského kraje byla započata snaha o spolupráci s regionálními
producenty a MAS. Na w ebových stránkách kraje je zveřejněn seznam
regionálních značek ZK a MAS ZK.
Zlínský kraj je schopen naplňování této aktivity ovlivnit pouze
zprostředkovaně, není v jeho kompetenci.
Pořádaní seminářů - informace o možných pronájmech, možnosti využití
obecních budov (vyjádření hygieny, právníka), pronájmy nebytových prostor,
veřejných prostranství pro pořádání kulturních akcí, turistický ruch, školy v
přírodě, spolupráce s NNO. Ukázky příkladů dobré praxe (finanční poradce,
auditor, kontrolní oddělení KUZK). Obce si tyto aktivity zajišťovaly a zajišťují
samostatně, Zlínský kraj poskytuje možnost prezentace na pořádaných
seminářích.
Využití výstupu z B.2.1 - komunikace s úřady práce, aby s danými daty dále
pracovali. Zajištěna komunikace úřadů práce se starosty obcí, řešení
konkrétních případů v konkrétních obcích.
Zlínský kraj není schopen naplňování této aktivity ovlivnit, není v jeho
kompetenci.
Pořádání seminářů - nabídka pracovních míst, distribuce materiálů firem.
Vytvořena databáze obcí a měst na spolupráci - finanční partner projektu,
finanční spoluúčast např. na vinobraní, partnerství při pořádání kulturních
akcí.
Zlínský kraj je schopen naplňování této aktivity ovlivnit pouze
zprostředkovaně, není v jeho kompetenci.
Na základě „Strategie využití brow nfields ve Zlínském kraji“ realizuje ZK
následující aktivity:
- správa a aktualizace krajské databáze brow nfields
- aktivní marketing (prezentace výsledků kraje a jeho přístupu k řešení této
oblasti, včetně propagace brownfields na odborných seminářích a veletrzích
investičních příležitostí prostřednictvím zpracovaných propagačních
materiálů (katalog brow nfields v tištěné a elektronické podobě na w ebu i na
CD, brožura, letáky, nástěnná mapa)
- bezplatný poradensko-metodický servis zaměřený na poskytování
informací k brow nfields v kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na
financování jejich revitalizace vč. vytipování vhodných brownfields pro určité
typy podnikání.
- finanční podporou přílivu investic do rozvoje brownfields formou
podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace
brow nfields ve Zlínském kraji v letech 2010 až 2012, v rámci kterého jsou
poskytovány účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na
zpracování předprojektové dokumentace
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2010-2015

0 Kč

790 658 996 Kč

Projekty podpořené v PRV ČR 2007 –
2013: celkem 227

2010-2015

0 Kč

0 Kč

-

2010-2015

0 Kč

0 Kč

-

2010-2015

0 Kč

0 Kč

-

1 615 473 521 Kč

Propagační materiály k problematice
brow nfields 2010 - 2015: celkem 2 514
Propagace problematiky brow nfields
prostřednictvím tiskových zpráv,
prezentací, veletrhů a jiných forem
propagace 2010 - 2015: celkem 4 170
Poradenský
servis
vlastníkům
brow nfields v letech 2010 - 2015:
celkem 140
Podprogram podpory předprojektové
přípravy
projektů
regenerace
brow nfields ve Zlínském kraji v letech
2010 - 2012: celkem 24 (8 000 000 Kč)
Projekty podpořené v ROP SM 2007 –
2013: celkem 10 (132 844 521 Kč)
Projekty podpořené v OPPI 2007 –
2013: celkem 131 (1 482 629 000 Kč)

2010-2015

8 000 000
Kč

Opatření B.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu
Zřízení zastřešující
organizace cestovního
ruchu (OCR) v
B.3.1
turistických oblastech
Valašsko, Zlínsko a
Luhačovicko.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,o.p.s. (dále jen "CCR VM") byla
založena k 1.10.2007 jako krajský destinační management (zastřešující
organizace cestovního ruchu v jednotlivých turistických oblastech).
Organizace úzce spolupracuje s územím s jednotlivými mikroregiony,
obcemi, fungujícími oblastními managementy, zástupci nestátních
neziskových organizací.

Podpora aktivit
B.3.2 zacílených na domácí
návštěvnost.

Prostřednictvím w ebových stránek (www.vychodni-morava.cz) CCR VM
prezentuje a propaguje významné akce a atraktivity ve Zlínském kraji.
CCR VM realizovala marketingovou kampaň „Letos se jezdí k nám“ na
posílení příjezdů domácích návštěvníků do Zlínského kraje.
Prostřednictvím jednotlivých marketingových nástrojů a ve spolupráci
s oblastními destinačními managementy a na celorepublikové úrovni ve
spolupráci s CzechTourismem bylo snahou přilákat do regionu Východní
Moravy více především tuzemských turistů.
Propagace turisticky atraktivních míst Zlínského kraje na veletrhu Region
Tour prostřednictvím CCR VM.

Posílení vazeb
cestovního ruchu na
B.3.3
kulturu a přírodní a
kulturní atraktivity.
Podpora projektů a
tvorby produktů
věnovaných
B.3.4 specifickým formám
CR (agroturistika,
venkovská turistika,
hipoturistika atd.).
Iniciace intenzivnější
spolupráce se
B.3.5
slovenskými subjekty
v oblasti CR.

2010-2015

2011-2015

0 Kč

1 500 000 2 000 000
Kč

0 Kč

Setkání se zástupci turistických oblastí
za
účelem
náplně
výstupu
marketingového plánu: celkem 8 -10

0 Kč

Propagační kampaně (internet, tisk,
rozhlas, prezentace) se zaměřením na
domácí a zahraniční návštěvníky:
celkem 2
Propagace na w ebových stránkách
CCR VM: celkem 1

Prostřednictvím w ebových stránek (www.vychodni-morava.cz) CCR VM
prezentuje a propaguje významné akce a atraktivity ve Zlínském kraji.
CCR VM ve spolupráci se zástupci NPÚ, NNO a CHKO Beskydy a Bílé
Karpaty přispívá ke zvýšení atraktivity kulturních a turistických akcí,
organizovaných v regionu Východní Moravy.

2010-2015

nelze určit

0 Kč

Tvorba propagačních materiálů: 3
1.skupina: tištěné materiály pro
CCRVM (produkty, mapa zážitků)
2.skupina: materiály pro oblasti (dle
požadavků
jednotlivých
oblastí)
3.skupina materiály pro informační
centra (dle požadavků jednotlivých
zástupců z IC).

Těmto specifickým formám cestovního ruchu a k jejich propagaci přispívá jak
CCR VM ve spolupráci se zástupci jednotlivých obcí, tak i řada dalších
subjektů – např. Hyjé koně Zlínského kraje, o.p.s. Tvorba konkrétně cílených
produktů je možná pouze ve spolupráci s jednotlivými poskytovateli a
provozovateli služeb.

2010-2015 764 000 Kč

0 Kč

Propagace na w ebových stránkách
CCR VM a Hyjé koně ZK: celkem 2
Podpora spolupráce Hyjé koně ZK:
celkem 764 000 Kč

CCR VM úzce spolupracuje při propagaci a tvorbě produktů s Trienčanským
a Žilinským krajem v rámci přeshraniční spolupráce se Slovenskem.
Úspěšným projektem česko-slovenským je vodní cesta Baťův kanál.
Zlínský kraj realizuje projekt poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje, do kterého
jsou zapojeny subjekty z příhraničních krajů ČR a SR a Nitrianský kraj.

2010-2015

0 Kč

Nastavení intenzivní spolupráce s
Trienčanským a Žilinským krajem
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0 Kč

Název aktivity

Termín
realizace

Popis naplňování aktivity - komentář

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
INDIKÁTORY (VÝSTUPY) CELKEM
Zlínský kraj

OP 2007 - 2013

Priorita C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Opatření C.1 Péče o životní prostředí a jeho ochrana
Podpora projektů
C.1.1 likvidace starých
ekologických zátěží.

Podpora snižování
C.1.2 emisí tuhých

znečišťujících látek.

Podpora ochrany,
udržení a zlepšení
C.1.3
stavu významných
přírodních lokalit.

C.1.4

Podpora hospodaření
v lesích.

Posílení role
C.1.5 zemědělců v údržbě

krajiny.

ZK má k dispozici databázi starých ekologických zátěží (webové stránky ZK).
Podpora předprojektové přípravy regenerace brownfields byla zajištěna
podprogramem kraje.
2010-2015
Odbor životního prostředí a zemědělství realizoval rizikovou analýzu
zabývající se největšími skládkami v kraji (cca 5), v minulosti probíhala
zejména likvidace nejzávažnějších ekologických zátěží.

8 000 000
Kč

ZK má zpracován Program snižování emisí a zlepšování ovzduší, Regulační
řád (zajišťuje měření a provedení vyhodnocení výsledků těchto měření za
účelem ověření míry znečištění ovzduší ve vybraných lokalitách ZK). ZK
realizoval vytvoření a následné provozování systému ISKOZ - Informační
systém kvality ovzduší ve Zlínském kraji (dostupné široké veřejnosti aktuální
i historické výsledky měření), aktivně spolupracoval se Sdružením revizních
techniků komínů Zlínského kraje. Osvěta byla naplňována informováním
veřejnosti prostřednictvím w ebu, o problematice ochrany ovzduší jsou
pravidelně informování i starostové obcí.

5 600 000
Kč

Realizace projektů: Podpora biodiverzity a Implementace území NATURA
2000 v rámci OPŽP osa 6.
Odbor životního prostředí a zemědělství (dotace vlastníkům pozemků v
maloplošných chráněných územích dotaci na údržbu dle podmínek ZK.
Semináře, besedy, přednášky, kurzy apod. tematicky zaměřené na ochranu
a zlepšení stavu přírody.

2010-2015

2010-2015

4 900 000
Kč

Projekty podpořené v OP ŽP 2007 –
2013: celkem 320 (1 711 042 325 Kč)
Podprogram podpory předprojektové
1 711 042 325 Kč
přípravy
projektů
regenerace
brow nfields ve Zlínském kraji v letech
2010 až 2012, celkem 8 000 000 Kč

0 Kč

12 707 724 Kč

Finanční příspěvky poskytované ZK na hospodaření v lesích. Podpora
obnovy, výchovy a zajištění lesních porostů a podpora využívání
ekologických a k přírodě šetrných technologií. Jednou za rok bylo pro
vlastníky lesů organizováno školení.

2010-2015

78 700 000
Kč

0 Kč

Agrární komory, Agentury pro zemědělství a venkov zajistily propagaci,
semináře apod.
Zlínský kraj není schopen naplňování této aktivity ovlivnit, není v jeho
kompetenci.

2010-2015

0 Kč

0 Kč
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Zajištění ambulantních měření kvality
ovzduší, informování prostřednictvím
w ebových stránek a provoz ISKOZ na
www.ovzdusizlin.cz: celkem 20 aktivit

Přímé dotace Zlínského kraje na
podporu biodiverzity v roce 2010 2015: celkem 4 900 000 Kč
Semináře v letech 2010 – 2015:
celkem 5,

Finanční příspěvky na hospodaření v
lesích Zlínského kraje v letech 2010 –
2015: celkem 78 700 000 Kč
Semináře v letech 2010 až 2015:
celkem 5

Opatření C.2 Zlepšení technické infrastruktury

Zajištění čištění
odpadních vod a
C.2.1 odkanalizování obcí v
souladu s legislativou
EU.

Základním koncepčním dokumentem je Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Zlínského kraje (PRVKÚK), který stanovuje základní koncepci optimálního
rozvoje zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod
společně s časovým upřednostněním v jednotlivých lokalitách řešeného
území s ohledem na naléhavost řešení, možnosti financování nebo
spolufinancování a ekonomickou průchodnost navržených technických
řešení v kraji včetně případného řešení vlastnických vztahů.
Dotační program ministerstva zemědělství, 129 180 „Výstavba a obnova
infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ a programu 129 250 „Výstavba a
technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ je doplněn
podprogramem na podporu vodohospodářské infrastruktury kraje. ZK
pořádal semináře pro starosty s informacemi o problematice a možnostech
financování, metodická pomoc byla poskytována ve velké míře také formou
osobních konzultací.

Zachování a rozšíření
systému sběru
C.2.2 odpadu a zpracování
využitelných druhů
odpadu.

ZK je od r. 2003 partnerem společnosti EKO-KOM a.s., a od r. 2008 se
společností ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.. Informační kampaň o
separaci odpadů, vyhodnocení třídění odpadů, včetně seminářů pro
zástupce obcí. V soutěži „O keramickou popelnici“ jsou vyhodnoceny
nejlepší obce v třídění odpadů.

2010 2015 (v
souladu s
legislativou
EU)

83 367 000
Kč

Semináře v letech 2013 - 2015: celkem
4
Projekty podpořené v PRV ČR 2007 –
2013: celkem 38 (298 165 466 Kč)
Podprogram
na
podporu
2 420 081 739 Kč
vodohospodářské infrastruktury kraje v
letech 2011 – 2015: celkem 83 367 000
Kč
Projekty podpořené v OP ŽP 2007 –
2013: celkem 106 (2 121 916 273 Kč)

2010-2015

3 950 000
Kč

0 Kč

Informační kampaň o třídění odpadů
včetně vyřazených elektrozařízení a
rozmístění nádob na třídění odpadů:
celkem 150 aktivit

Dobudování účinných
C.2.3 protipovodňových
opatření

ZK má schválen Plán povodí Moravy a Plán povodí Dyje, které obsahují také
návrhy protipovodňových opatření. Závazná část Plánů byla vydána
Nařízením kraje, v němž jsou obsažena prioritní protipovodňová opatření, na
jejichž realizaci jsou již zajištěny finanční prostředky.
Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje je podkladem při
2010-2015
zpracovávání a změnách územních plánů obcí.
ZK realizoval integrovaný projekt "Informační varovný a vyrozumívací systém
Zlínského kraje" spolufinancovaný z prostředků ROP SM v programovém
období 2007 - 2013, jehož součástí byl i varování proti povodním.

5 500 000
Kč

0 Kč

Přímá dotace Povodí Moravy, s.p.: 1
mil. Kč plus 4 mil. Kč převedeny z
předchozího roku)
Integrovaný projekt: celkem 500 000
Kč

Podpora využívání
obnovitelných a
C.2.4
alternativních zdrojů
energie.

Předmět činnosti Energetické agentury Zlínského kraje.

0 Kč

0 Kč

Seminář v roce 2013: celkem 1

2010-2015
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Název aktivity

Termín
realizace

Popis naplňování aktivity - komentář

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
INDIKÁTORY (VÝSTUPY) CELKEM
Zlínský kraj

OP 2007 - 2013

0 Kč

0 Kč

Priorita D. DOPRAVA
Opatření D.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
Podpora vybudování dálnic
D.1.1 a rychlostních komunikací a

zkvalitnění silnic I. třídy.

D.1.2

D.1.3

Zlepšení stavu silnic II. a III.
třídy.

Budování a rekonstrukce
místních komunikací.

Rozvoj krajského systému
integrované dopravy, včetně
podpory vzniku přestupních
D.1.4
terminálů v místech styku
jednotlivých dopravních
systémů.
Dořešení problémů v
D.1.5 zajištění dopravní

obslužnosti venkov. obcí.
Výstavba cyklostezek mezi
jednotlivými obcemi kraje a
D.1.6
v turisticky atraktivních
oblastech.
Podpora projektů
D.1.7 zvyšujících bezpečnost

silničního provozu.

ZK usiluje prostřednictvím lobbingu o zhuštění a budování
dálniční sítě a zefektivnění dopravy v rámci kraje i jeho
propojení s okolím, zejm. napojení na Slovensko.

ŘSZK zajišťuje obnovou silnic ze zdrojů ROP SM, SFDI.

20102015

Lobbing Zlínského kraje
Projekty podpořené v ROP SM 2007 – 2013:
celkem 69 (2 508 285 281 Kč)
Projekty podpořené v OP PS SR - ČR 2007 –
2013: celkem 7 (157 644 291 Kč)
Podpora z rozpočtu Zlínského kraje: celkem
579 278 898 Kč
Projekt KORIS II - Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji v letech 2010 až
2015: celkem 4 076 890 Kč
Semináře v letech 2012 až 2015: celkem 4
Podprogram na podporu obnovy venkova
Zlínského kraje v letech 2012 až 2015:
celkem 11 (43 630 000 Kč)

20102015

579 278 998 Kč

2 665 929 572
Kč

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (v obcích
do 500 obyvatel) a Podprogram na podporu obnovy venkova
Zlínského kraje.
ZK realizoval ze svých zdrojů v letech 2010 až 2015 projekt
KORIS II - Komplexní odbavovací, řídící a informační systém
veřejné hromadné dopravy ve Zlínském kraji (optimalizace a
řízení veřejné dopravy).

20102015

47 706 890 Kč

0 Kč

ZK zajišťoval úhradu prokazatelné ztráty dopravců zajišťujících
dopravu ve Zlínském kraji.
Byly realizovány dopravní terminály prostřednictvím
prostředků z ROP SM.

20102015

120 000 000 Kč

151 454 698 Kč

Úhrada prokazatelné ztráty dopravců
zajišťujících dopravu ve Zlínském kraji:
celkem 120 000 000 Kč
Projekty podpořené v ROP SM 2007 – 2013:
celkem 9 (151 454 698 Kč)

ZK realizoval projektu KORIS II - Komplexní odbavovací, řídící
a informační systém veřejné hromadné dopravy ve Zlínském
kraji, (optimalizace a řízení veřejné dopravy).

20102015

4 076 890 Kč

0 Kč

Projekt KORIS II - Komplexní odbavovací,
řídící a informační systém veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji v letech 2010 až
2015: celkem 4 076 890 Kč)

Projekty obcí/svazků obcí v rámci ROP SM na budování
cyklostezek.

20102015

nelze stanovit

443 129 980 Kč

Projekty podpořené v ROP SM 2007 – 2013:
celkem 30 (442 129 980 Kč)

0 Kč

Podpora z rozpočtu Zlínského kraje zejména
podpora
provozu dětských
dopravních hřišť: celkem 2 694 000 Kč
Podpora z rozpočtu Zlínského kraje zejména
podpora
stavebních
úprav
křižovatek: celkem 25 297 631 Kč

Dotace zejména pro obce s rozšířenou působností na zajištění
bezpečnosti provozu (BESIP) - forma prevence (provoz
dopravních hřišť) a opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního
provozu (stavební úprava křižovatek, podpora nasvícení
přechodů pro chodce apod.).
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20102015

27 991 631 Kč

Název aktivity

Termín
realizace

Popis naplňování aktivity - komentář

FINANČNÍ NÁKLADY CELKEM
Zlínský kraj

INDIKÁTORY (VÝSTUPY) CELKEM

OP 2007 - 2013

Priorita E. ŘÍZENÍ ROZVOJE
Opatření E.1 Uplatňování rozvojových nástrojů
E.1.1

Podpora širšího uplatnění
strategických dokumentů.

E.1.2

Vytváření/aktualizace
územních plánů.
Zohlednění rozvoje venkova v

E.1.3 koncepčních dokumentech

kraje.
E.1.4

Podpora realizace komplex.
pozemkových úprav.
Podpora vyšší míry využívání

E.1.5 dotač. programů (krajských,

národních, evropských).
Zajištění pokračování
E.1.6 realizace Podprogramu na
podporu obnovy venkova ZK.

Podmíněnost implementace krajských dotačních zdrojů v souladu
se SRVZK a PRÚOZK. Naplňování Energetické koncepce ZK.
Zpracování Programů rozvoje obcí (Kyselovice, Drslavice,
Hostišová, Tlumačov, Pacetluky, Hulín, Hostětín, Napajedla,
Lidečko). Zapojení 19 MAS, které recipročně pomáhaly obcím se
zpracováním jejich strategických rozvojových dokumentů.
Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje,
dotační titul 2 Podpora zpracování územních plánů.
ZK poskytoval metodickou podporu při přípravě projektů
spolufinancovaných v rámci IOP.
Implementace Strategie rozvoje Zlínského kraje (2009),
Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (2010),
Strategie využití brow nfields ve Zlínském kraji (2009) a všech
aktualizacích.

20102015

1 300 000 Kč

0 Kč

Propagační materiály: celkem 2
Podpora zpracování integrované Strategie
rozvoje území pro MAS: celkem 1 300 000
Kč
Seminář v roce 2015: celkem 1

20102015

9 279 000 Kč

0 Kč

Semináře v letech 2012 až 2015: celkem 3
Podprogram na podporu obnovy venkova
Zlínského kraje v letech 2011 až 2015,
DT2: celkem 114 (9 279 000 Kč)

20102015

0 Kč

0 Kč

Strategické dokumenty Zlínského kraje:
celkem 4

Naplňování této aktivity je v kompetenci obcí ZK.

20102015

0 Kč

264 728 418 Kč

Semináře v letech 2011 a 2012: celkem 2
Projekty podpořené v PRV ČR 2007 2013: celkem 30

Vzdělávací akce, osvěta, semináře (pořádané ZK, obcemi, MAS,
mikroregiony - např. setkání se starosty aj.).

20102015

nelze
stanovit

0 Kč

Semináře v letech 2011 až 2015: celkem
18

Z rozpočtu je každoročně vyčleněna částka na Podprogram na
podporu obnovy venkova. Za účelem nastavení
podporovatelných aktivit v rámci POV bylo zrealizováno
dotazníkové šetření mezi obcemi.

20102015

výdaje POV
uvedené u
souvisejících
aktivitách

0 Kč

-

20112015

250 000 Kč

0 Kč

Semináře v letech 2011 až 2015: celkem
14

20102015

0 Kč

0 Kč

Semináře v letech 2011 až 2015: celkem 5

0 Kč

Semináře v letech 2011 až 2015: celkem
11
Podpora MAS z rozpočtu Zlínského kraje v
roce 2014: celkem 19 (8 100 000 Kč)

Opatření E.2 Posílení administrativních kapacit obcí
Metodická a informační
E.2.1
podpora obcí.

E.2.2

Podpora stabilizovaného
hospodaření obcí.

E.2.3 Rozvoj spolupráce obcí.

Naplňování aktivity prostřednictvím Školy obnovy venkova, ZK a
KAZV (pořádání seminářů pro starosty obcí, předávání informací,
příklady dobré praxe apod.).
Participace MAS na zpracování projektů POV, strategií,
Programů rozvoje obcí Zlínského kraje a Energetické koncepce.
V rámci pořádaných seminářů Zlínský kraj zabezpečoval
vzdělávání představitelů obcí - zákon o obcích, zákon o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o finanční
kontrole, stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách, atd.
Naplňování aktivity prostřednictvím Školy obnovy venkova,
Zlínského kraje a KAZV (pořádání seminářů pro starosty obcí,
předávání
informací,
příklady
dobré
praxe
apod.).
Všechny MAS zapojeny do projektu "Meziobecní spolupráce".
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20112015

8 100 000 Kč

B. SWOT ANALÝZA
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B. SWOT ANALÝZA
Účelem SWOT analýzy je podat v koncentrované formě hlavní informace o situaci v řešeném
území. K tomu se používají čtyři okruhy identifikujících charakteristik – silné stránky (strong,
S), slabé stránky (weak, W), příležitosti (opportunities, O) a hrozby (threats, T). Přitom silné a
slabé stránky vyjadřují vnitřní rozvojový potenciál venkovských obcí ZK, naproti tomu
příležitosti a hrozby představují faktory ovlivňující využití rozvojových dispozic zvnějšku.
SILNÉ STRÁNKY
Jedna z nejbohatších národopisných rozmanitostí z celé ČR (Slovácko, Valašsko, Haná) a bohatý
kulturní a spolkový život obyvatel.
Dobrá dopravní obslužnost obcí v pracovních dnech.
Nižší podíl sociálně vyloučených lokalit ve venkovském prostoru v kraji.
Velmi vysoká přírodní hodnota území.
Realizované projekty na venkově ze strukturálních fondů a společné zemědělské politiky (PRV) do
roku 2015, zejména v oblasti občanské vybavenosti, fyzické revitalizace území a cestovního ruchu,
které přispěly ke snížení disparit mezi venkovskými obcemi.
Dlouhodobý mírný růst počtu obyvatel ve venkovských obcích a příznivější věková struktura obyvatels t va
na venkově ve Zlínském kraji.
Pozitivní trend poklesu nezaměstnanosti v posledním období.
Hustá a udržovaná síť turistických tras, cyklotras, běžeckých tras i méně tradiční formy aktivní turistiky
(hipoturistika, Baťův kanál).
Pozitivní saldo hospodaření většiny obcí v posledních letech.
Veřejný internet téměř ve všech obcích kraje.
Dostatečná síť předškolních a školských zařízení.
Dobrý stav zásobení obcí vodou z vodovodů.
Velká turistická rozmanitost kraje a rozvoj různých forem venkovské turistiky.
Růst podílu separovaného odpadu na venkově.
Nadprůměrné zalesnění kraje v rámci ČR a pestrost dřevinné skladby lesů.
Zajištěná dostupnost zdravotnick é záchranné služby ve venk ovsk ých obcích.
Téměř 100% pok rytí venk ova místními ak čními sk upinami - garanty rozvojových ak tivit území.
Dostatečná k apacita lůžek v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu.
Ak tivní činnost organizací cestovního ruchu v k raji (Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Slováck o
– sdružení pro rozvoj cestovního ruchu).
Rozvinutá přeshraniční spolupráce s partnery ze Slovensk é republik y.
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SLABÉ STRÁNKY
Nedostatek pracovních příležitostí a nízká nabídka pracovních pozic pro kvalifikovanou pracovní
sílu.
Periferní poloha některých venkovských oblastí v rámci kraje a s tím související jejich nepříznivý
demografický vývoj oproti obcím v zázemí velkých měst.
Nedostatečná kvalita dopravní infrastruktury, včetně místních komunikací.
Nedostatečná dopravní obslužnost některých obcí mimo pracovní dny.
Špatná propustnost a vysoké zatížení řady úseků dopravní sítě.
Velký počet brownfields (zejména „zemědělských“) na venkově.
Nízká dostupnost a poddimenzované kapacity některých typů sociálních služeb.
Vyšší podíl neobydlených domů na venkově.
Nízký podíl obcí s vyhovujícím čištěním odpadních vod.
Velký počet osob ohrožených sociálním vyloučením (zadlužených, závislých na alkoholu a dalších
návykových látkách), zejména v periferních oblastech kraje.
Nižší administrativní kapacita v obcích do 500 obyvatel.
Horší dostupnost lékařské péče v obcích do 500 obyvatel.
V turistických oblastech Zlínského kraje (Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko, Kroměřížsko) neexistuje
zastřešující organizace cestovního ruchu.
Výskyt lokálních zdrojů znečištění v malých sídlech bez ohledu na plynofikaci obce.

Nižší úroveň vzdělanosti oproti krajskému průměru.
Nízk ý podíl zahraničních návštěvník ů cestovního ruchu.
Nedostatečná propojenost cyk lostezek , chybějící propojení turistick y atrak tivních oblastí cyk lostezk ami.

PŘÍLEŽITOSTI
Dobudování dopravní infrastruktury vyšších tříd, přinášejících obcím odlehčení od tranzitní
dopravy, včetně budování obchvatů obcí, zvyšování bezpečnosti na silnicích a místních
komunikacích.
Potenciál pro rozvoj sektoru služeb na venkově (v návaznosti na cestovní ruch i rostoucí životní
úroveň obyvatel).
Preference života na klidnějším venkově v souvislosti s růstem životní úrovně obyvatel.
Rozvoj nabídky cestovního ruchu, sportovního i kulturního vyžití včetně udržování tradic.
Růst poptávky po regionálních zemědělských produktech a nové trendy ve vazbě na zemědělství
(preference biopotravin, agro- a ekoturismus).
Podpora rozvoje sociálních služeb komunitního typu na venkově a větší provázanost nabídky sociálních
služeb na uspokojování potřeb místních obyvatel.
Podpora ekologičtějšího vytápění v obcích a využití alternativních zdrojů energie, které by měly snižovat
závislost území na spalování fosilních paliv.
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Vyšší míra využívání dotačních programů (krajských, národních, evropských).
Rozvoj spolupráce s partnery ze zahraničí, zejména ze Slovenské republiky.
Zvyšující se vzdělanostní struktura venkovských obcí.
Využití nástroje komunitně vedeného místního rozvoje k financování potřeb venkova, dle cílů strategií
MAS.
Rozšíření připojení k vysok orychlostnímu internetu.
Snižování energetick é náročnosti budov a provozů.
Propojování turistick ých oblastí k raje, využití většího území venk ova a zk valitňování služeb pro přilák ání
návštěvník ů (i zahraničních) do regionu (i mimo sezónu).

HROZBY
Klesající zájem o zemědělství z ekonomických důvodů (nízké výkupní ceny zemědělských
produktů, vysoké ceny vstupů a značné provozní náklady).
Pokles podnikatelské atraktivity venkova z důvodu nízké vybavenosti obcí a nedostatku
kvalifikovaných sil.
Snižující se význam zemědělství pro národní hospodářství (náhrada vlastní produkce dovozem) a
postupný nedostatek místních potravin.
Prohlubující se rozdíly v hospodářském rozvoji různých ORP a větší tlak na dojížďku či migrací za
prací.
Zrychlující se pokles počtu obyvatel kraje (i venkovského prostoru) a zrychlující se tempo stárnutí
obyvatel.
Nízká připravenost na extrémní výkyvy počasí (sucho, povodně).
Pomalá transformace nabídky sociálních služeb v návaznosti na potřeby ve venkovských oblastech.
Odsouvání výstavby dopravní infrastruktury vyšších tříd.
Omezené či z hlediska potřeb venkova nevhodně nastavené dotační zdroje a vyšší tlak na udržitelnost
vyrovnaného hospodaření obcí.
Prohlubující se tlak na místa v zařízeních sociální péče související se stárnutím obyvatelstva.
Útlum podnikatelské aktivity na venkově v souvislosti s nepříznivými legislativními změnami.
Nedostatečné zk valitňování infrastruk tury a služeb cestovního ruchu a nepružná reak ce na nové trendy
cestovního ruchu.
Pok les zájmu mladých lidí o veřejné dění.
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C. SPECIFIKACE VIZE A STRATEGICKÝCH CÍLŮ PRO
ROZVOJ VENKOVA
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C. SPECIFIKACE VIZE A STRATEGICKÝCH CÍLŮ PRO
ROZVOJ VENKOVA

Rozvojová vize je formulace žádoucího stavu venkova Zlínského kraje, kterého by mělo být
dosaženo naplňováním Strategie v horizontu její platnosti.
Vize rozvoje venkova Zlínského kraje do roku 2020
Živý, rozmanitý a rozvíjející se venkov Zlínského kraje – prostor pro kvalitní život lidí, pro
úspěšné podnikání a konkurenceschopné zemědělství, atraktivní pro návštěvníky.
Vize je rozvedena celkovým cílem Strategie.
Celkový cíl Strategie: Zkoordinovat rozvojové aktivity vztahující se k venkovu Zlínské ho
kraje tak, aby bylo využito jeho zdrojů a zlepšily se podmínky pro život, podnikání i
návštěvnost venkova.

Strategické cíle:
1. Vytvořit na venkově příznivé a atraktivní prostředí pro život obyvatel.
2. Zvýšit zaměstnanost obyvatel venkova a posílit konkurenceschopnost zemědělské
výroby.
3. Zkvalitnit infrastrukturu a zlepšit stav životního prostředí venkova.
4. Zvýšit efektivitu řízení rozvoje venkova.
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D.
NÁVRH
STRATEGIE
STRATEGICKÝCH CÍLŮ

K

DOSAŽENÍ

VIZE

A

D.1 VÝCHODISKA PRO SPECIFIKACI NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Návrhová část Strategie rozvoje venkova se opírá především o poznané potřeby daného území
(situační analýza, SWOT analýza). Získané poznatky byly konfrontovány se směry rozvoje
kraje jako celku i se zájmy na úrovni celorepublikové, specifikovanými v přísluš nýc h
strategických dokumentech. Dalším významným zdrojem informací o stavu a rozvojovýc h
prioritách venkovských oblastí byly Strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
zpracované jednotlivými Místními akčními skupinami. Zohledněny byly také finanč ní
možnosti realizace navržených aktivit, a to z vlastních zdrojů kraje i z různých dotačních
programů. Návrhová část je specifikována tak, aby byla efektivně a konstruktivně naplněna
vize rozvoje venkova a formulované strategické cíle.
Konkrétními východisky pro specifikaci návrhové části Strategie rozvoje venkova jsou
zejména:


výsledky vycházející ze situační analýzy kraje a SWOT analýzy;

Zpracované analýzy se týkaly všech oblastí života na venkově ve Zlínském kraji. Byla
hodnocena specifika řady socioekonomických jevů v prostředí venkova, pozornost byla
věnována také prostorovým rozdílům v úrovni rozvoje venkova v jednotlivých částech kraje .


již realizované či připravované aktivity (projekty) vedoucí k postupnému naplňování
SRZK 2009–2020 a PRÚOZK 2013–2016;

Strategie je dokumentem relativně dlouhodobým, na čtyřleté období je konkretizo vá na
Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. U Programu rozvoje územního obvodu
Zlínského kraje je kromě aktivit platných v celém jeho návrhovém období každoročně
zpracováván Plán rozvoje. Ten obsahuje konkrétní projekty a akce, které by se v daném roce
měly realizovat, včetně finanční náročnosti, termínů a garantů realizace.


strategické dokumenty na evropské a národní úrovni;

Nastavení priorit a opatření musí respektovat určitý rámec, vymezený ve strategických a
koncepčních dokumentech vyšších hierarchických úrovní. Návrhová část musí odpovídat
trendům reflektovaným v evropských a národních strategických dokumentech.
Přehled nejvýznamnějších strategických dokumentů:
Na úrovni evropské:
o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Na úrovni národní:
o Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020 - Česká republika
o Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014 - 2020
o Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
o Politika územního rozvoje České republiky
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strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místních akčních sk upin

Na území Zlínského kraje působí 19 Místních akčních skupin, které zpracovaly své Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. Tyto strategie představují strategické dokumenty, platné
pro plánovací období 2014 – 2020, které popisují stav a navrhují opatření k rozvoji území MAS.


možnosti financování navržených aktivit – z rozpočtu kraje, fondů EU a státního
rozpočtu ČR;

V aktuálním programovém období EU má Česká republika možnost čerpat značný objem
financí z operačních programů. Kromě toho existují i národní a krajské dotační zdroje. Ve
srovnání s evropskými programy je jejich objem výrazně menší, přesto však může být jejich
vliv na rozvoj venkova Zlínského kraje velmi významný. Tyto zdroje umožňují financování i
jiných typů aktivit než zdroje evropské.


faktické možnosti a svěřené pravomoci kraje, na základě kterých může kraj pečovat
o vyvážený rozvoj svého území.

Kraj a krajský úřad disponují řadou pravomocí v samostatné a přenesené působnosti, které
mohou využívat k podpoře rozvoje svého území. Tyto pravomoci se promítají do konkrétních
aktivit. Vycházejí zejména ze zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ale i z dalších právních předpisů.
STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Na základě výše uvedených východisek je formulována návrhová část SRV ZK. Po obsahové
stránce je návrhová část hierarchicky členěna následujícím způsobem:
Vize, strategické cíle

PRIORITY
(témata)

OPATŘENÍ

(témata)

(bližší vymezení témat)

AKTIVITY
(konkrétní činnosti)

Vize kraje v oblasti rozvoje venkova reprezentuje podobu budoucího stavu venkova, je
stanovena na období do roku 2020. Vizi konkretizují tematicky zaměřené strategické cíle.
Jednotlivé oblasti, jejichž rozvoj je potřeba podporovat, jsou specifikovány formou priorit. Ty
představují relativně obecná rozvojová témata, tedy hlavní okruhy, jimž by v rozvoji venkova
měla být věnována pozornost.
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Rozvojová témata definovaná v rámci jednotlivých priorit jsou blíže vymezena opatřeními.
Opatření zužují relativně široké pojetí priorit a specifikují stěžejní oblasti v jednotlivýc h
prioritách.
Nejnižší článek návrhové části představují aktivity. Jsou nejkonkrétnějším stupněm návrhové
části; jejich vymezení je formulováno již jako konkrétní činnosti, které mají být pro dosažení
vize a cílů uskutečněny.
Na základě provedených analýz a doporučení aktérů zapojených do tvorby dokumentu byly pro
Strategii rozvoje venkova zvoleny následující priority, které odpovídají stanoveným
strategickým cílům:
A. Kvalita života
B. Podnikání
C. Infrastruktura a životní prostředí
D. Řízení rozvoje
Priority se týkají všech podstatných oblastí rozvoje venkova.
První z nich je zaměřena na zkvalitnění podmínek pro život v obcích, tj. na zlepšení
vybavenosti a vzhledu obcí a podnícení vlastních aktivit obyvatel.
Další priorita na ni tematicky navazuje; jejím smyslem je podpořit podnikání a napomoci ke
zvýšení zaměstnanosti.
V oblasti infrastruktury a životního prostředí jsou zohledněny jak činnosti, které přímo zlepšují
stav prostředí, tak i budování technické a dopravní infrastruktury (včetně dopravní obslužnost i).
Poslední v pořadí – nikoliv však významem – je řízení rozvoje. Tato priorita se týká
koncepčních dokumentů, správy a hospodaření obcí, absorpční kapacity a spolupráce obcí.

D.2 POSTUP K DOSAŽENÍ VIZE A CÍLŮ
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020 plní několik rozvojových funkcí a je
z hlediska uchopení vícevrstevnatým dokumentem. V následujícím textu budou zdůrazně ny
základní kroky směřující k co nejúčinnějšímu využití Strategie, tak aby bylo dosaženo
maximálního plnění cílů.
Klíčovou částí SRV ZK je specifikace priorit, opatření a aktivit. Pojem „aktivity“ zahrnuje
konkrétní činnosti, které mají být pro naplnění Strategie realizovány .
Aktivity Strategie jsou pojaty komplexně a zahrnují činnosti celé škály aktérů rozvoje
venkova Zlínského kraje obcemi a spolky počínaje a krajem a na krajské úrovni působícími
organizacemi konče. Aktivity jsou podle svého zaměření sdruženy do opatření, která přísluš í
k jednotlivým tematickým prioritám. Hlavním smyslem tohoto obecně uplatňovaného pojetí je
identifikovat veškeré potřebné rozvojové činnosti v kraji spojené s problematikou venkova a
zemědělství a pojmenovat jejich nositele.
Vedle zmíněného souboru aktérů, kteří by na základě Strategie měli posílit své vazby a účelně
spolupracovat, je v rámci dokumentu zásadní role kraje. Strategie by měla vedle vymeze ní
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oblastí, kde je zapojení kraje nezbytné, potřebné či užitečné, a konkretizovat nejvhodnějš í
způsoby tohoto zapojení.
Podrobný popis aktivit kraje v rozvoji venkova a zemědělství bude rozveden v Akčním plánu
zpracovaném pro jednotlivé roky účinnosti Strategie.

D.3 ZPŮSOB SPECIFIKACE AKTIVIT
Každá z priorit je charakterizována cíli, jichž by mělo být realizací dané priority dosaženo.
Priority jsou konkretizovány formou opatření, jež jsou naplněny aktivitami. U každé z aktivit
je rozepsán mechanismus její realizace (viz níže).
Struktura tabulky pro konkretizaci aktivit a vysvětlení pojetí jednotlivých kategorií

Název aktivity
Realizátor: Subjekt přímo (vlastním
Spolupracující
subjekty:
Subjekty
jménem) realizující hlavní část dané
podporující realizátora, subjekty řešící dílčí
aktivity; subjekt, který má danou aktivitu
části aktivity.
přímo v kompetenci.
Finanční náklady kraje: Náklady na
realizaci aktivity, které ponese kraj
Termín realizace: Období, v němž by
(celkem za období 2016 – 2020, roční aktivita měla být realizována
průměr v tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: specifikace činností, resp. typů činností, které bude při plnění
aktivity zajišťovat přímo kraj
(např. přímá realizace aktivity, příprava projektu, zpracování analýzy, koordinace,
podpůrné institucionální rozhodnutí, dotační program, individuální dotace, partnerství…)

84

E. SPECIFIKACE PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT
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E. SPECIFIKACE PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT
E.1 SPECIFIKACE PRIORIT A OPATŘENÍ
Struktura priorit a opatření Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020

A. Kvalita života

A.1 Posílení
vybavenosti obcí

A.2 Rozvoj života
v obcích

C. Infrastruktura a
životní prostředí

B. Podnikání

B.1 Rozvoj
intenzivních i
extenzivních
forem zemědělství

C.1 Zlepšení
dopravní
dostupnosti
a obslužnosti

B.2 Posílení
podnikatelských
aktivit a zvyšování
zaměstnanosti

C.2 Zlepšení
technické
infrastruktury a
ochrana životního
prostředí

D. Řízení rozvoje

D.1 Uplatňování
rozvojových
nástrojů

D.2 Posílení
spolupráce obcí

B.3 Podpora
rozvoje
cestovního ruchu
Priority, specifické cíle a opatření byly nastaveny prostřednictvím syntézy klíčových faktorů
socioekonomického rozvoje na základě dílčích analytických výstupů, následné SWOT analýzy
a prioritizace jednotlivých slabých stránek, příležitostí a hrozeb rozvoje venkova ve Zlínské m
kraji identifikovaných ve SWOT analýze.
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Specifikace priorit a opatření Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020

A. KVALITA ŽIVOTA
A.1 Posílení vybavenosti obcí
Tento cíl reaguje především na problematiku demografického vývoje venkovských sídel a s tím
související nutnost optimalizovat vybavenost obcí veřejnými službami v návaznosti na
poptávku obyvatelstva. S venkovem jsou spojené demografické trendy, které vyžadují
optimalizaci kapacit základních veřejných služeb, a sice:
- stárnutí obyvatel - zvyšující se počet seniorů a zvyšující se průměrný věk seniorů vytváří tlak
na kapacity zdravotnických a sociálních služeb pro seniory. Zároveň je nutné s ohledem na míru
soběstačnosti seniorů efektivně využívat jak pobytové, ambulantní, tak i terénní formy
sociálních služeb a přizpůsobit tomu jejich kapacity. V souvislosti se zvyšujícím se počtem
osob s vyšším věkem je nutné transformovat sociální služby především pro osoby
s Alzheimerovou chorobou. Důraz by měl být kladen především na posílení kapacit sociálníc h
služeb komunitního typu, které by lépe reagovaly na potřeby místních obyvatel.
- nástup potomků silných ročníků do vzdělávací soustavy – s ohledem na intenzivní, ovšem
krátkodobý, nárůst dětí v určitých ročnících nastupujících do vzdělávací soustavy, především
pak do mateřských škol a základních škol, je zapotřebí přizpůsobit kapacitu těchto institucí tak,
aby pružně reagovala na poptávku v daném místě a období.
- odliv mladé generace a příležitosti nového využití neobydlených domů – socioekonomick ý
rozvoj venkovských sídel je výrazně ovlivněn odlivem mladé generace. Potřeba posílení
vybavenosti obcí mj. i komerčními službami, která by mohla výrazně zpomalit či zastavit tento
negativní trend, tak vzrůstá na významu a je nutné reagovat na aktuální potřeby, jako např.
rozšíření připojení k vysokorychlostnímu internetu. Výzvou je taktéž lepší využívá ní
zastavěných ploch související s významným problémem vysokého podílu neobydlených domů
na venkově, což by ve spojitosti s posílením vybavenosti obcí a rozvojem života v obcích mělo
přimět místní obyvatele zůstat, či přilákat nové obyvatele.
Tento cíl rovněž reaguje na významnou hrozbu identifikovanou v rámci SWOT analýzy, a sice
pokles podnikatelské atraktivity venkova z důvodu nízké vybavenosti obcí a nedostatku
kvalifikovaných sil.
A.2 Rozvoj života v obcích
Významným předpokladem pro udržitelný a komunitní rozvoj venkovských obcí je vysoký
sociální kapitál a společná regionální identita obyvatel. Tyto atributy mohou být výrazně
posíleny prostřednictvím vyššího zapojení obyvatel do veřejného dění, udržování spolkového
života a zvýšením atraktivity života na obcích. Důsledkem by pak mělo být udržení či přilákání
obyvatel v produktivním věku na venkově. Tento cíl má význam právě v souvislos ti
s identifikovanou příležitostí v rámci SWOT analýzy, a sice preference života na klidnějš ím
venkově v souvislosti s růstem životní úrovně obyvatel. Zároveň by tento cíl měl výrazně
eliminovat identifikované hrozby jako zrychlující se pokles počtu obyvatel venkovského
prostoru a zrychlující se tempo stárnutí obyvatel a především pokles zájmu mladých lidí o
veřejné dění.
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B. PODNIKÁNÍ
B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
Tento cíl patří s ohledem na výstupy prioritizace SWOT analýzy mezi vysoce významné pokud
se týče nejen krátkodobých efektů jako např. zaměstnanosti obyvatel na venkově, tak především
těch dlouhodobých efektů, a sice od efektivního využití krajiny, ochrany životního prostředí,
národní potravinovou bezpečnost až po zachování tradic, zvyků a procesů, resp. úzkého
propojení venkovského obyvatelstva s polním a lesním hospodářstvím. Z ekonomickýc h
důvodů klesá zájem o zemědělství a zároveň se snižuje význam českého zemědělství na úkor
dovozu potravin ze zahraničí. Je proto nutné podporovat zemědělské aktivity na venkově už jen
z důvodu toho, že obnovení dříve zanechané činnosti je velmi složité. Aby bylo docíleno
zachování zemědělské aktivity, bude zapotřebí zefektivnit a diverzifikovat zemědělskou
produkci, ale především zavádět nové prvky dle trendů poptávky (aktuálních pro dané období),
jako např. ekologické zemědělství (produkce biopotravin), ekoturismus, agroturismus, drobné
specializované výroby apod. Významným faktorem bude také efektivní propagace produkce
místních zemědělců a související reakce na poptávku po místních potravinách.
B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnanosti
Výraznou hrozbu pro venkov ve Zlínském kraji představuje pokles podnikatelské atraktivity
venkova z důvodu nízké vybavenosti obcí, nedostatku kvalifikovaných sil, či legislativníc h
změn pro podnikatele a především pak prohlubující se rozdíly v hospodářském rozvoji různých
správních obvodů ORP a větší tlak na dojížďku či migraci za prací. Z tohoto důvodu je
zapotřebí efektivně diverzifikovat podnikatelské aktivity, podporovat vznik a rozvoj malých a
středních firem a zároveň podpořit rekvalifikace, přírodovědné a technické vzdělávání.
Zásadní faktorem pro socioekonomický rozvoj venkova bude především rozvoj služeb, které
jsou dle ekonomických ukazatelů značně poddimenzované při srovnání s ostatními kraji ČR.
Propojení synergických efektů služeb pro cestovní ruch se zaměstnaností a poptávkou obyvatel
venkovských obcí pak lze považovat za klíčové.
Využití venkovských brownfields lze považovat za rovněž stěžejní záležitost, zvláště pokud se
jejich revitalizací dosáhne synergických efektů v rámci zaměstnanosti obyvatel, zamezení
ekologických katastrof a zvýšení atraktivity životního prostředí venkova.
B.3 Rozvoj cestovního ruchu
Slabou stránkou podpory cestovního ruchu ve Zlínském kraji je nedostatek kvalitních služeb
reagujících na poptávku turistů a aktuální trendy turismu a zároveň nedostatečná koordinace
podpory cestovního ruchu. Důsledkem neuceleného řešení podpory cestovního ruchu je potom
nedostatečná propagace turisticky zajímavých míst především směrem k zahranič ním
návštěvníkům, či chybějící propojení nejen cyklistických stezek, nýbrž projektů cílících na
podporu cestovního ruchu všeobecně. Přičemž v oblasti cestovního ruchu je vysoký potenciál
rozvoje, především pak s ním související rozvoj kvalitních služeb, které by sekundárně mohly
uspokojovat poptávku (např. kulturní a sportovní vyžití) a rostoucí životní úroveň místníc h
obyvatel na venkově. S ohledem na prioritizaci v rámci SWOT analýzy lze tento cíl shledat za
významný.
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C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
Z hlediska nejvýznamnější prioritizace jednotlivých slabých stránek, příležitostí a hrozeb
v oblasti dopravy v rámci SWOT analýzy a s ohledem na finanční náročnost možných opatření
lze shledat zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti za klíčovou prioritu pro
socioekonomický rozvoj venkova Zlínského kraje. Opatření v rámci dopravy lze považovat za
primární faktor pro eliminaci periférnosti odlehlých oblastí, jejichž výskytem se Zlínský kraj
vyznačuje. Je zapotřebí zlepšit kvalitu komunikací tak, aby se snížila doba dojezdu do
zaměstnání, škol a služeb, přičemž je nutné zvýšit frekvenci či optimalizovat obslužnost veřejné
dopravy pro účely zvýšení možností pružnější dojížďky obyvatel periférií a venkovských sídel
všeobecně, především pak o víkendech a svátcích. Vedle dopravní dostupnosti periferií je
zapotřebí řešit rovněž špatnou dopravní situaci na venkovských sídlech i v jádrových
rozvojových územích Zlínského kraje prostřednictvím dobudování strategických dopravních
investic pro účely odlehčení dopravy ve venkovských sídlech a tudíž i snížení doby dojezdu do
měst. Součástí opatření je i aktivita vedoucí ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
C.2 Zlepšení technické infrastruktury a ochrana životního prostředí
Podpora zlepšení technické infrastruktury úzce souvisí s ochranou životního prostředí. Opatření
by mělo být zacíleno především na stále trvající problém relativně nízkého podílu venkovských
sídel s vyhovujícím čištěním odpadních vod. Dále bude zapotřebí řešit zkvalitnění systému
hospodaření s odpady.
Venkov musí zároveň reagovat na aktuální trendy a potřeby především produktivního
obyvatelstva, jako např. zavádět připojení k vysokorychlostnímu internetu a zajistit dostupnost
kvalitních telekomunikačních služeb všeobecně.
Ochrana životního prostředí má významnou prioritu především s ohledem na výraznou četnost
ekologických hrozeb pro venkov, které je zapotřebí co nejdříve a efektivně řešit. Kromě
výskytu lokálních zdrojů znečištění bude nutné permanentně podporovat snižování energetické
náročnosti budov a provozů a zavádět tak ekologičtější vytápění a využívání obnovitelnýc h
zdrojů energie.
Stěžejní výzvou pro venkovský prostor je a bude rovněž vypořádání se s extrémními výkyvy
počasí, resp. připravenost na sucho a povodně, která je vysoce důležitá nejen pro ochranu
obyvatel a majetku, ale rovněž pro udržitelné zemědělství a vodohospodářství. Zde hraje
významnou roli posilování připravenosti jednotek požární ochrany.
Slabou stránkou a do jisté míry hrozbou pro životní prostředí jsou lokality starých ekologickýc h
zátěží. Tyto lokality výrazně snižují atraktivitu venkovského životního prostředí.
Atraktivita venkova je dána též kvalitou přírodního prostředí, což znamená nutnost udržení a
dalšího zkvalitňování stavu významných přírodních lokalit a zlepšení hospodaření v lesích a
údržby krajiny.
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D. ŘÍZENÍ ROZVOJE
D.1 Uplatňování rozvojových nástrojů
Klíčovým faktorem pro rozvoj venkovských obcí bude v období do roku 2023 efektivní využití
Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci kohezní politiky 2014 – 2020. Toto
může být relativně problematické pro malé venkovské obce, které nemají odbornou kapacitu
pro podání žádostí o podporu a následnou koordinaci realizace jednotlivých projektů. Zároveň
je nutné, aby se zabránilo nevhodně nastaveným rozvojovým projektům, které nereagují na
aktuální potřeby obyvatel a zároveň zbytečně vytvářejí tlak na rozpočet obcí. Dalším zásadním
aspektem pro rozvoj obcí bude pohotovost při řešení pozemkových úprav a aktualizac i
územních a regulačních plánů, jejichž špatné řešení může výrazně negativně ovlivnit, resp.
zpomalit rozvojové investice venkovských obcí.
Významnou roli a základní kámen pro efektivní celkový socioekonomický rozvoj venkovských
obcí pak představuje samotné strategické plánování těchto obcí, či jejich uskupení. Důležitá by
měla být metodická podpora pro zástupce obcí při zjišťování potřeb a nastavení správných
strategických priorit a opatření, jejichž výstupy následně budou samotné rozvojové projekty.
D.2 Posílení spolupráce venkovských obcí
Zajištění administrativní kapacity pro spolupráci a sdílení dobré praxe mezi obcemi samotnými,
či v rámci regionálních dobrovolných svazků obcí, jak v ČR, tak i v případě zahranič níc h
vztahů, lze shledat za významný faktor pro plnění tohoto cíle. Spolupráce mezi obcemi
v regionu a mezi regiony, či se státními subjekty, je pak stěžejní především pro účely efektivní
koordinace a propojení rozvojových projektů (např. cyklostezsky) na venkově. Významno u
platformou pro spolupráci obcí jsou Místní akční skupiny, které uplatňují princip komunitně
vedeného místního rozvoje.
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E.2 SPECIFIKACE AKTIVIT
Struktura opatření a aktivit Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020
PRIORITA
Opatření
Aktivita

A. KVALITA ŽIVOTA
A.1 Posílení vybavenosti obcí
A.1.1.Udržení školství ve venkovských obcích
A.1.2. Zkvalitnění poskytování sociální a zdravotní péče
A.1.3. Zvyšování příležitostí pro bydlení, zejména využívání ploch v zastavěném území
A.1.4. Zlepšení stavu a údržba veřejných prostranství a budov

A.2. Rozvoj života v obcích
A.2.1. Budování a modernizace sportovní a kulturní infrastruktury
A.2.2. Udržování místních tradic, pořádání kulturních akcí a podpora spolkového života

B. PODNIKÁNÍ
B.1. Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
B.1.1. Rozvoj zemědělství, diverzifikace zemědělských činností a spolupráce zemědělských subjektů

B.2. Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnanosti
B.2.1. Rozvoj tradičních venkovských řemesel a činností, malého a středního podnikání a
diverzifikace hospodářských aktivit
B.2.2. Regenerace venkovských brownfields a obnova zastaralého zemědělského majetku

B.3. Rozvoj cestovního ruchu
B.3.1. Rozvoj aktivit zacílených na domácí návštěvnost
B.3.2. Příprava projektů a produktů věnovaných specifickým formám CR s vazbou na kulturní a
přírodní atraktivity
B.3.3. Prohlubování spolupráce se slovenskými partnery v oblasti cestovního ruchu

C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1. Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
C.1.1. Zlepšení dopravní dostupnosti
C.1.2. Zlepšení dopravní obslužnosti
C.1.3. Zlepšení bezpečnosti silničního provozu

C.2. Zlepšení technické infrastruktury a ochrana životního prostředí
C.2.1. Zlepšení technické infrastruktury
C.2.2. Péče o životní prostředí a jeho ochrana

D. ŘÍZENÍ ROZVOJE
D.1. Uplatňování rozvojových nástrojů
D.1.1. Podpora strategického plánování a uplatnění při nastavení dotačních programů
D.1.2. Podpora realizace komplexních pozemkových úprav a podpora územních plánů

D.2. Posílení spolupráce obcí
D.2.1. Rozvoj spolupráce, metodická a informační podpora obcí
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Specifikace aktivit Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji do roku 2020
A. KVALITA ŽIVOTA
Cíle:
 Zlepšit vybavenost venkovských obcí veřejnými službami.
 Vytvořit stabilní prostředí pro fungování a rozvoj společenského, kulturního a
sportovního života v obcích.
 Zlepšit vzhled a atraktivitu obcí.
A.1 Posílení vybavenosti obcí
A.1.1 Udržení školství ve venkovských obcích.
Podpora obcí v zajištění školní docházky přímo v obci nebo formou dojížďky do jiné obce – poradenství,
zprostředkování kontaktu mezi obcemi, informace o svazkovém školství atd.

Realizátor: obce, školy

Spolupracující subjekty: Zlínský kraj

Finanční náklady kraje: 0
Termín realizace: 2010–2020
Způsob zapojení kraje: informační podpora obcí, iniciace spolupráce škol, zvyšování
absorpční kapacity možných žadatelů v OP VVV
A.1.2 Zkvalitnění poskytování sociální péče a zdravotní péče.
Zajištění dostupné sociální péče (v zařízeních sociálních služeb i formou služeb terénních) pro všechny
skupiny klientů. Osvěta obyvatel ohledně využívání příspěvku na péči. Zřizování ordinací lékařů v obcích.

Realizátor:
poskytovatelé
sociálníc h Spolupracující subjekty: NNO, obce,
služeb, obce, lékaři
Zlínský kraj, zdravotní pojišťovny
Finanční náklady kraje: celkem 46 436
Termín realizace: 2010–2020
tis. Kč (roční průměr 9 287 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: koordinace, poskytování ve vlastních zařízeních, poradenství a
metodická podpora, osvěta, zprostředkování nabídky/poptávky mezi obcemi a lékaři
A.1.3 Zvyšování příležitostí pro bydlení, zejména využívání ploch v zastavěném území
obcí.
Prodej a rekonstrukce neobydlených domů, zastavění nevyužitých proluk, příprava pozemků.

Realizátor: obce

Spolupracující subjekty: Zlínský kraj

Finanční náklady kraje: 0
Termín realizace: 2010–2020
Způsob zapojení kraje: metodická podpora územního plánování a vykupování pozemků,
informační podpora spolupráce obcí při přípravě pozemků
A.1.4 Zlepšení stavu a údržba veřejných prostranství a budov.
Podpora zkvalitnění fyzického prostředí v obcích – budov i ploch.

Realizátor: obce
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
Finanční náklady kraje: celkem 30 785
Termín realizace: 2010–2020
tis. Kč (roční průměr 6 157 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: finanční podpora
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A.2 Rozvoj života v obcích
A.2.1 Budování a modernizace sportovní a kulturní infrastruktury.
Investice do kulturních a sportovních zařízení v obcích.

Realizátor: obce, NNO
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
Finanční náklady kraje: celkem 66 660 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 13 332 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: finanční podpora
A.2.2 Udržování místních tradic, pořádání kulturních akcí a podpora spolkového života.
Podpora pořádání kulturních akcí s místním i nadmístním dopadem. Podpora zachování a udržování
místních tradic specifických pro daný region. Podpora činnosti neziskových organizací – především spolků.

Realizátor: obce, NNO
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
Finanční náklady kraje: celkem 1 500 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 390 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: finanční podpora
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B. PODNIKÁNÍ
Cíle:
 Posílit konkurenceschopnost a udržitelnost zemědělské výroby.
 Zlepšit podmínky pro podnikání a zlepšit situaci na trhu práce.
 Rozvinout nové turistické produkty a zvýšit návštěvnost venkova ve Zlínském kraji.
B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
B.1.1 Rozvoj zemědělství,
zemědělských subjektů.

zemědělských

diverzifikace

činností

a spolupráce

Vytváření podmínek pro rozvoj zemědělské činnosti (zejména formou informační podpory zemědělských
subjektů a koordinace jejich činnosti) – podnikatelská sdružení, regionální produkty, ekologické hospodaření
atd.
Podpora spolupráce veřejné správy a zemědělců (vzdělávání, poskytování informací, hájení zájmů
zemědělců…). Šíření informací ohledně možností získávání dotací.

Spolupracující subjekty: Zlínský kraj,
Realizátor: zemědělské subjekty, Agrární
Agrární komora, obce, dobrovolné svazky
komora, SZIF, MAS
obcí
Finanční náklady kraje: celkem 4 960 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 992 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: informační a metodická podpora, koordinace, propagace
B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnanosti
B.2.1 Rozvoj tradičních venkovských řemesel a činností, malého a středního podnikání a
diverzifikace hospodářských aktivit.
Poradenství obcím v oblasti možností podpory rozvoje podnikání, rozšiřování spektra ekonomických aktivit
(vhodné typy činností, možnosti spolupráce obcí a podnikatelů).

Realizátor: podnikatelé, obce
Finanční náklady kraje: 0

Spolupracující subjekty: Zlínský kraj,
hospodářská a agrární komora, MAS
Termín realizace: 2010–2020

Způsob zapojení kraje: informační a metodická podpora
B.2.2 Regenerace venkovských brownfields a obnova zastaralého zemědělského majetku.
Činnosti vycházející ze Strategie využít brownfields – vytipování lokalit, nabídka zájemcům.

Realizátor: podnikatelské subjekty
Finanční náklady kraje: 0

Spolupracující subjekty: obce, vlastníc i
brownfields, Zlínský kraj
Termín realizace: 2010–2020

Způsob zapojení kraje: metodická, informační a administrativní podpora
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B.3 Rozvoj cestovního ruchu
B.3.1 Rozvoj aktivit zacílených na domácí návštěvnost.
Realizace marketingových akcí zaměřených na přilákání tuzemských návštěvníků.

Spolupracující subjekty: CzechTour is m,
obce, sdružení CR, Zlínský kraj

Realizátor: CCR VM

Finanční náklady kraje: celkem 1 535 tis.
Termín realizace: 2011–2020
Kč (roční průměr307 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: marketingová kampaň, realizace projektů
B.3.2 Příprava projektů a produktů věnovaných specifickým formám CR s vazbou na
kulturní a přírodní atraktivity.
Informační a metodická podpora subjektů působících v cestovním ruchu, zaměřená na tvorbu specifických
produktů CR – typy aktivit, cílové skupiny, produktové balíčky atd.

Realizátor: CCR VM, sdružení CR, obce

Spolupracující
CzechTourism,
zařízení CR

subjekty: Zlínský kraj,
NNO , provozovatelé

Finanční náklady kraje: celkem 7 841 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 1 568 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: poradenství, informace, koordinace, realizace projektů
B.3.3 Prohlubování spolupráce se slovenskými subjekty v oblasti CR.
Komunikace se subjekty ze Slovenské republiky, koordinace aktivit subjektů z obou stran hranice, realizace
společných projektů.

Realizátor: Zlínský kraj,
sdružení CR, obce
Finanční náklady kraje: 0

CCR VM, Spolupracující subjekty: CHKO Bílé
Karpaty a Beskydy, obce a kraje SR
Termín realizace: 2010–2020

Způsob zapojení kraje: iniciace jednání, komunikace, příprava společných projektů
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C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Cíle:
 Zlepšit dopravní dostupnost a obslužnost obcí.
 Dobudovat a zkvalitnit technickou infrastrukturu obcí.
 Zlepšit stav životního prostředí.
C.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
C.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti.
Podpora výstavby dálnic, modernizace a zlepšení technického stavu silnic I., II. a III. třídy, budování a
údržba místních komunikací a cyklostezek.

Realizátor: ŘSD ČR, ŘSZK, obce, svazky Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
obcí
Finanční náklady kraje: celkem 967 290
Termín realizace: 2010–2020
tis. Kč (roční průměr 193 458 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: financování projektů, vyjednávání, koordinace
C.1.2 Zlepšení dopravní obslužnosti.
Investice do infrastruktury IDS (zastávky, terminály atd.), prohloubení koordinace a návazností jízdních
řádů. Posílení počtu spojů a jejich návaznosti, zejména o víkendech.

Realizátor: Zlínský kraj, KOVED, obce
Spolupracující subjekty: dopravci
Finanční náklady kraje: celkem 51 700 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 10 340 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: vlastní realizace, financování, vyjednávání, koordinace
C.1.3 Zlepšení bezpečnosti silničního provozu.
Realizace infrastrukturních i preventivních projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu.
Programová podpora projektů BESIP, podpora dětských hřišť, vzdělávání a osvěta.

Realizátor: obce, NNO
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
Finanční náklady kraje: celkem 10 264 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 2 053 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: iniciace, metodická podpora, financování
C.2 Zlepšení technické infrastruktury a ochrana životního prostředí
C.2.1 Zlepšení technické infrastruktury.
Budování a rekonstrukce kanalizací a ČOV.
Zkvalitnění systému sběru odpadu – sběrné dvory, kontejnery na tříděný odpad, recyklace, komunitní
kompostárny, osvěta mezi obyvateli apod.
Podpora budování a rekonstrukce staveb zabraňujících negativním vlivům povodní (rybníky, suché poldry,
hráze atd.).
Osvěta v oblasti zavádění a masivnějšího využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie, metodická
pomoc s přípravou projektů.

Realizátor: obce, svazky obcí, vodárenské
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj,
společnosti,
správci
vodních
toků, subjekty z oblasti odpadového hospodářství
Energetická agentura ZK
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Finanční náklady kraje: celkem 90 807
Termín realizace: 2010 - 2020
tis. Kč (roční průměr 18 161 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: koordinace, informační a metodická podpora, finanční podpora
C.2.2 Péče o životní prostředí a jeho ochrana
Zvyšování kvality životního prostředí prostřednictvím likvidace starých ekolog ických zátěží.
Podpora snižování znečištění ovzduší pocházejícího z lokálních zdrojů, mobilních zdrojů a ze sekundární
reemise.
Podpora péče o přírodní bohatství kraje (údržba krajiny, hospodaření v lesích apod.)
Podpora vybavení jednotek požární ochrany.

Realizátor: obce, svazky obcí,
majitelé pozemků, NNO, správy CHKO,
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
vlastníci lesů
Finanční náklady kraje: celkem 82 900
Termín realizace: 2010–2020
tis. Kč (roční průměr 16 580 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: informační a metodická podpora, finanční podpora

97

D. ŘÍZENÍ ROZVOJE
Cíl:
 Zvýšit využívání a důsledné uplatňování dostupných nástrojů řízení a koordinace
rozvoje.
 Zkvalitnit spolupráci rozvojových struktur venkova.
D.1 Uplatňování rozvojových nástrojů
D.1.1 Podpora strategického plánování a uplatnění při nastavení dotačních programů
Podpora tvorby strategických dokumentů, jejich využívání při řízení rozvoje, zohlednění při nastavení
dotačních programů.

Realizátor: obce, svazky obcí

Spolupracující subjekty: Zlínský kraj

Finanční náklady kraje: 0

Termín realizace: 2010–2020

Způsob zapojení kraje: iniciace, informační a metodická podpora obcí a svazků obcí
D.1.2 Podpora realizace komplexních pozemkových úprav a podpora územních plánů.
Podpora realizace pozemkových úprav, včetně realizace společných zařízení. Dotační podpora pro zpracování
územních plánů.

Realizátor: obce, Pozemkový úřad
Spolupracující subjekty: Zlínský kraj
Finanční náklady kraje: celkem 5 000 tis.
Termín realizace: 2010–2020
Kč (roční průměr 1 000 tis. Kč)
Způsob zapojení kraje: informační a metodická podpora, finanční podpora (územní plány)
D.2 Posílení spolupráce obcí
D.2.1 Rozvoj spolupráce, metodická a informační podpora obcí.
Podpora spolupráce v rámci svazků obcí, místních akčních skupin atd., poskytování metodických informací
týkajících se řízení obcí.

Realizátor: obce, svazky obcí, místní akční
skupiny, Zlínský kraj, Škola obnovy Spolupracující subjekty: venkova Modrá
Finanční náklady kraje: 0
Termín realizace: 2011–2020
Způsob zapojení kraje: informační servis, metodická podpora
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F. IMPLEMENTACE
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F. IMPLEMENTACE
Implementace znamená v obecné rovině uskutečňování, naplňování, realizaci koncepčního
dokumentu. Ve vazbě na návrhovou část jsou zde popsány procesy vztahující se
k uskutečňování navržených aktivit.

F.1 PROCES REALIZACE
Proces implementace probíhá ve dvou rovinách: na úrovni jednotlivých aktivit a na úrovni celé
Strategie. Způsob realizace jednotlivých aktivit je uveden vždy ve specifikaci dané aktivity.
V této kapitole je věnována pozornost pouze celkové implementaci Strategie.
Pro dosažení co nejvyšší míry naplnění Strategie rozvoje venkova je potřeba vytvořit věcný
systém a časový harmonogram prováděných aktivit (Akční plán), včetně pravidelné ho
vyhodnocování plnění Strategie.
Důležitým aktérem při tvorbě a naplňování Strategie rozvoje venkova je Řídící výbor. Byl
zřízen v roce 2011 jako poradní a iniciační orgán Rady ZK a jsou v něm zapojeni zástupci
nejvýznamnějších aktérů rozvoje venkova. Jeho posláním je zajistit plynulou realizaci a
koordinaci Strategie rozvoje venkova. Jednou ročně se uskutečňuje jednání výboru souvisejíc í
s vyhodnocením postupu realizace Strategie, které umožní reflektovat vývoj či případné změny
potřeb různých typů aktérů rozvoje venkova.
ÚKOLY A KOMPETENCE
Přestože realizace Strategie rozvoje venkova je jako celek v gesci Odboru strategického rozvoje
kraje, budou do její realizace zapojeny i další odborné útvary krajského úřadu (odbory), a
to na základě jejich věcného zaměření.
Pro realizaci Strategie, resp. pro rozvoj venkova Zlínského kraje, je rozhodující zapojení nejen
orgánů kraje, ale také různých aktérů venkovského prostoru do realizace navržených aktivit,
ať již přímo jako realizátor, nebo „pouze“ v pozici spolupracujícího subjektu. Tito aktéři jsou
vždy uvedeni u specifikace příslušných aktivit. Za nejvýznamnější aktéry rozvoje venkova lze
označit Místní akční skupiny, které naplňují princip komunitně vedeného místního rozvoje.

F.2 AKČNÍ PLÁN
Strategie je ze své podstaty dokumentem obecným a relativně komplexním. V případě rozvoje
venkova je klíčovou rolí Strategie zformulovat směřování rozvoje a role aktérů rozvoje při
realizaci rozvojových aktivit. Akční plán specifikuje činnosti Zlínského kraje v oblasti
rozvoje venkova.
Z hlediska charakteru činností kraje můžeme rozlišit následující kategorie:
 realizace vlastních rozvojových projektů,
 zajištění veřejných služeb,
 finanční podpora určitých činností nebo subjektů,
 metodická a informační podpora,
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 iniciace, koordinace, vyjednávání.
Akční plán je zpracován na období kalendářního roku. Obsahuje pouze ty aktivity návrhové
části, které Zlínský kraj přímo realizuje nebo na nich spolupracuje a je reálné je v tomto
časovém horizontu naplnit, případně s jejich realizací započít. Jsou zde zformulovány konkrétní
kroky, které musí kraj uskutečnit a v nichž je jeho role nezastupitelná.
Hodnocení plnění Akčního plánu se vztahuje ke kalendářnímu roku, a to z důvodu provazování
s krajským rozpočtem.
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G. FINANČNÍ PLÁN
Finanční plán se zabývá ekonomickou stránkou realizace aktivit a opatření stanovenýc h
v návrhové části, je odvozenou částí koncepce. Jeho úkolem je identifikovat možné zdroje
financování, odhadnout objem dostupných prostředků z jednotlivých zdrojů a navrhno ut
alokaci dostupných prostředků ve vztahu k jednotlivým opatřením a aktivitám.
Struktura a rozsah finančního plánu vychází z charakteru dokumentu, k němuž se váží,
a dostupnosti potřebných informačních vstupů. V případě koncepčních dokumentů, které jsou
zpracované minimálně na střednědobé období a na jejichž realizaci se podílí více subjektů, lze
jednoznačně stanovit pouze dílčí finanční toky a to jen v nejbližším časovém horizontu. Za této
situace finanční plán stanoví v určitých oblastech střednědobou filozofii získávání a alokace
finančních prostředků na rozvoj dané oblasti.
Finanční plán je nutné chápat jako flexibilní dokument, který se upravuje dle vývoje situace.

G.1 VÝCHODISKA FINANČNÍHO PLÁNU
Při tvorbě finančního plánu Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje je nutné zohlednit fakt,
že Strategie upravuje pouze dílčí část rozvojových aktivit kraje, ke kterým má kraj kompetence.
Finanční plán zohledňuje krajské zdroje.
Hlavními vstupy pro zpracování finančního plánu byl rozpočet Zlínského kraje na rok 2016
a rozpočtový výhled kraje na období 2017–2020. Nastavení finančního rámce je nutno
považovat pouze za orientační, konkrétní výše poskytnuté podpory na realizaci jednotlivých
aktivit bude každý rok schvalována ZZK na základě jednání o rozpočtu Zlínského kraje na
příslušný rok.

G.2 ALOKACE
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
ROZPOČTU NA REALIZACI SRV ZK

KRAJSKÉHO

Stanovit přesné a jednoznačné rozložení prostředků na jednotlivé aktivity realizace Strategie
rozvoje venkova je značně obtížné. Příčinou je složité rozčlenění prostředků rozvíjejíc íc h
jednotlivé rezorty kraje komplexně. Následující tabulka soustřeďuje celkovou alokaci
finančních prostředků na rozvoj venkova v letech 2016 - 2020, tak jak vyplývá z rozpočtu
kraje a rozpočtového výhledu. Objemy prostředků u jednotlivých opatření jsou součtem
předpokládaných hodnot určených na jednotlivé aktivity spadajících pod dané opatření. Při
identifikaci alokace byl upřednostněn užší pohled a ve většině případů byly zahrnuty pouze
prostředky jednoznačně spojené s venkovem a zemědělstvím. Výjimkou z tohoto pravidla je
oblast dopravy, kde jsou z důvodu nemožnosti rozčlenění a značného rozvojového význa mu
uvedeny celkové prostředky (C.1.1 Zlepšení dopravní dostupnosti, C.1.2 Zlepšení dopravní
obslužnosti).
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Tab. 29: Orientační přehled finančních prostředků krajského rozpočtu na realizaci aktivit SRV
ZK v roce 2016 a návrh alokace v letech 2017–2020 (v tis. Kč)
2016
2017
2018
2019
2020
2016-20
A. KVALITA ŽIVOTA
A.1 Posílení vybavenosti obcí
A.1.1. Udržení školství ve venkovských
obcích
A.1.2. Zkvalitnění poskytování sociální
a zdravotní péče
A.1.3. Zvyšování příležitostí pro
bydlení, zejména využívání ploch v
zastavěném území
A.1.4. Zlepšení stavu a údržba
veřejných prostranství a budov

9 769

20 047

16 620

4 785

6 500

6 500

6 500

6 500

30 785

14 660

13 000

13 000

13 000

13 000

66 660

350

400

400

400

400

1 950

920

1 040

4 960

46 436

A.2 Rozvoj života v obcích
A.2.1. Budování a modernizace
sportovní a kulturní infrastruktury
A.2.2. Udržování místních tradic,
pořádání kulturních akcí a podpora
spolkového života

B. PODNIKÁNÍ
B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
B.1.1. Rozvoj zemědělství,
diverzifikace zemědělských činností a
spolupráce zemědělských subjektů

1 040

920

1 040

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnatelnosti
B.2.1. Rozvoj tradičních venkovských
řemesel a činností, malého a
středního podnikání a diverzifikace
hospodářských aktivit
B.2.2. Regenerace venkovských
brownfields a obnova zastaralého
zemědělského majetku

B.3 Rozvoj cestovního ruchu
B.3.1. Rozvoj aktivit zacílených na
domácí návštěvnost
B.3.2. Příprava projektů a produktů
věnovaných specifickým formám CR s
vazbou na kulturní a přírodní
atraktivity
B.3.3. Prohlubování spolupráce se
slovenskými partnery v oblasti
cestovního ruchu

255

320

320

320

320

1 535

694

3 728

2 999

270

150

7 841

C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti
C.1.1. Zlepšení dopravní dostupnosti

251 290

186 500

176 500

176 500

176 500

967 290

C.1.2. Zlepšení dopravní obslužnosti

12 600

10 900

9 400

9 400

9 400

51 700

940

3 130

2 065

2 065

2 065

10 265

C.1.3. Zlepšení bezpečnosti silničního
provozu
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C.2 Zlepšení technické infrastruktury a ochrana životního prostředí
C.2.1. Zlepšení technické
infrastruktury
C.2.2. Péče o životní prostředí a jeho
ochrana

18 807

18 000

18 000

18 000

18 000

90 807

16 380

16 880

16 380

16 880

16 380

82 900

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000

332 570

281 325

264 224

245 255

244 755

1 368 129

D. ŘÍZENÍ ROZVOJE
D.1 Uplatňování rozvojových nástrojů
D.1.1. Podpora strategického
plánování a uplatnění při nastavení
dotačních programů
D.1.2. Podpora realizace komplexních
pozemkových úprav a podpora
územních plánů

D.2 Posílení spolupráce obcí
D.2.1. Rozvoj spolupráce, metodická a
informační podpora obcí

Celkem

Pramen: Rozpočet Zlínského kraje na rok 2016, Rozpočtový výhled Zlínského kraje na období 2017–2020
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Tab. 30: Možné způsoby financování opatření SRV ZK do roku 2020 ze zdrojů Zlínského kraje
Číslo

Krajské zdroje - program

Aktivita
A. KVALITA ŽIVOTA
A.1 Posílení vybavenosti obcí

A.1.1

Udržení školství ve venkovských obcích

A.1.2

Zkvalitnění poskytování sociální a zdravotní péče

A.1.3

Zvyšování příležitostí pro bydlení, zejména využívání ploch v
zastavěném území

A.1.4

Zlepšení stavu a údržba veřejných prostranství a budov

Dotace do oblasti sociální péče (investice)

Program na podporu obnovy venkova
DT1, aktivita 1.1

A.2 Rozvoj života v obcích
A.2.1

Budování a modernizace sportovní a kulturní infrastruktury

A.2.2

Udržování místních tradic, pořádání kulturních akcí a
podpora spolkového života

Program na podporu obnovy venkova
DT1, aktivita 1.3 a 1.4
Program na podporu kulturních akcí a
aktivit

B. PODNIKÁNÍ
B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem zemědělství
B.1.1

Rozvoj zemědělství, diverzifikace zemědělských činností a
spolupráce zemědělských subjektů

Dotace agrárním komorám ZK

B.2 Posílení podnikatelských aktivit a zvyšování zaměstnatelnosti
B.2.1

Rozvoj tradičních venkovských řemesel a činností, malého a
středního podnikání a diverzifikace hospodářských aktivit

B.2.2

Regenerace venkovských brownfields a obnova zastaralého
zemědělského majetku
B.3 Rozvoj cestovního ruchu

B.3.1

Rozvoj aktivit zacílených na domácí návštěvnost

B.3.2

Příprava projektů a produktů věnovaných specifickým
formám CR s vazbou na kulturní a přírodní atraktivity

B.3.3

Prohlubování spolupráce se slovenskými partnery v oblasti
cestovního ruchu
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Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy
Sdružení Evropská kulturní stezka sv.
Cyrila a Metoděje
Projekt Otevřené brány do roku 2018
(poměrná část)
Projekt Páteřní poutní stezka sv. Cyrila a
Metoděje v moravskoslovenském
příhraničí

Číslo

Krajské zdroje - program

Aktivita
C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepšení dopravní dostupnosti a obslužnosti

C.1.1

Program na podporu obnovy venkova
DT1, aktivita 1.2

Zlepšení dopravní dostupnosti

Investiční akce ŘSZK
C.1.2

Koordinátor veřejné dopravy ZK

Zlepšení dopravní obslužnosti

Program BESIP Zlínského kraje
C.1.3

Dotace na opravy a údržbu dětských
dopravních hřišť a na zajištění běžného
provozu

Zlepšení bezpečnosti silničního provozu

C.2 Zlepšení technické infrastruktury a ochrana životního prostředí
C.2.1

C.2.2

Program podpora vodohospodářské
infrastruktury

Zlepšení technické infrastruktury

Program podpora včelařství ve ZK
Program na hospodaření v lesích na
území ZK či jeho adekvátní náhrada
Program podpora ekologických aktivit
v kraji
Dotace okresním včelařským spolkům

Péče o životní prostředí a jeho ochrana

Dotace na vzdělávací aktivity EVVO
Dotace pro jednotky SDH obcí Zlínského
kraje
Dotace na pořízení nové požární techniky
– spolufinancování programu MV 20172018

D. ŘÍZENÍ ROZVOJE
D.1 Uplatňování rozvojových nástrojů
D.1.1

Podpora strategického plánování a uplatnění při nastavení
dotačních programů

D.1.2

Podpora realizace komplexních pozemkových úprav a
podpora územních plánů

Program na podporu obnovy venkova
DT2

D.2 Posílení spolupráce obcí
D.2.1

Rozvoj spolupráce, metodická a informační podpora obcí

Pramen: Zlínský kraj, Rozpočtový výhled Zlínského kraje na období 2017–2020

Program na podporu obnovy venkova – v tříletých cyklech dochází k obměně
podporovaných aktivit programu vzešlých z výsledků dotazníkového šetření v obcích
Zlínského kraje do 2 000 obyvatel. V roce 2018 proběhne nové dotazníkové šetření pro
nastavení podporovaných aktivit programu na roky 2019 - 2020 (krajské zdroje nemusí od roku
2019 korespondovat se současně uvedenými aktivitami strategie).
Program podpora včelařství ve ZK – program vyhlašován jednou za dva roky.

107

H. DOSTUPNÉ DOTAČNÍ ZDROJE

108

H. DOSTUPNÉ DOTAČNÍ ZDROJE
Důležitým aspektem rozvoje venkova jsou finanční zdroje Evropských strukturálních a
investičních fondů (ESIF), které mohou být využity pro realizaci rozvojových aktivit.
Pro programové období 2014-2020 byly připraveny nové programy, které budou
spolufinancovány z ESIF. Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymeze ny
usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012.
Jedná se o následující programy:
Operační program Doprava

Integrovaný regionální operační
program
ŘO: Ministerstvo pro místní rozvoj
Alokace: 4,6 mld. EUR

Operační program Výzkum,
vývoj a vzdělávání
ŘO:
Ministerstvo
školství,
mládeže a tělovýchovy

Zaměření programu:
- Vyvážený rozvoj území
v regionech soudržnosti
- Zkvalitnění infrastruktury
- Zlepšení veřejných služeb a
veřejné správy
- Zajištění udržitelného rozvoje v
obcích, městech a regionech

Alokace: 2,8 mld. EUR
Zaměření programu:
- Rozvoj lidských zdrojů
v oblasti výzkumu a vývoje
- Udržitelný rozvoj v sociálně
soudržné společnosti
- Podpora kvalitního výzkumu

Program rozvoje venkova
ŘO: Ministerstvo zemědělství
Alokace: 2,3 mld. EUR

Operační
program
Životní
prostředí
ŘO: Ministerstvo životního prostředí

Zaměření programu:
- Obnova, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na
zemědělství
- Investice pro
konkurenceschopnost a
inovace zemědělských podniků
- Podpora krajinné infrastruktury

Alokace: 2,6 mld. EUR
Zaměření programu:
- Ochrana a zajištění kvalitního
prostředí
- pro život obyvatel ČR

Operační
program
Zaměstnanost
ŘO:
Ministerstvo
práce
a
sociálních věcí
Alokace: 2,1 mld. EUR
Zaměření programu:

ŘO: Ministerstvo dopravy
Alokace: 4,7 mld. EUR
Zaměření programu:
- Zajištění kvalitní dopravní
infrastruktury v celé ČR
- Postupné vyrovnávání kvality
dopravní sítě ČR v rámci EU
- Podpora ekologické dopravy
- Podpora využívání železniční a
vodní dopravy

- Zvýšení hospodářského
rozvoje ve venkovských
oblastech

- Podpora efektivního využívání
zdrojů
- Eliminace negativních dopadů
lidské činnosti na živ. prostředí
- Zmírňování dopadů klimatických
změn

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
ŘO: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Alokace: 4,33 mld. EUR
Zaměření programu:
- Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech a inovacích
- Schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích
- Vytváření pracovních míst v dlouhodobém horizontu
- Environmentální dimenze hospodářského rozvoje
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- Systémové změny pro
zkvalitnění vzdělávacího
systému v ČR

- Podpora zaměstnanosti a
rozvoj
- lidských zdrojů
- Podpora rovných příležitostí
žen a mužů
- Sociální začleňování a boj s
chudobou
- Modernizace veřejné správy
Interreg
V-A
Slovenská
republika – Česká republika
ŘO: Ministerstvo zemědělství a
rozvoje venkova SR
Alokace: 0,09 mld. EUR
Zaměření programu:
- Využívání inovačního
potenciálu
- Kvalitní životní prostředí
- Rozvoj místních iniciativ

Pro rozvoj venkova a obce s počtem obyvatel do 5 000 jsou nejvýznamnějším zdrojem financ í
Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Operační program
Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí.
Integrovaný regionální operační program
IROP je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České
republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a
dalších oblastí. Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice II., případně
III. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální
podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělává ní,
zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. e-governme nt
a územní plánování měst a obcí. Podpora bude územně směřována do všech krajů České
republiky kromě hlavního města Prahy.
Program rozvoje venkova
Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství
prostřednictvím
zejména
agroenvironmentálních
opatření,
dále
investice
pro
konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do
zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifik ac i
ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit
hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda
LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského
území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí
a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a
lesnictví.
OP Zaměstnanost
Operační program vymezuje čtyři základní věcné prioritní osy, které pokrývají problematik u
podpory zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a
zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zefektivně ní
veřejné správy a veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v
oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. S ohledem na způsobilo st
výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje OPZ intervence nehmotné ho
charakteru.
OP Životní prostředí
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního
prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.
Program je zaměřen na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality
ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické
úspory.
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Tab. 31: Možnosti financování jednotlivých opatření SRV ZK z dostupných dotačních zdrojů
Opatření SRV ZK

Operační programy4

A. KVALITA ŽIVOTA
A.1 Posílení vybavenosti obcí

IROP, OP VVV, Interreg V A SR – ČR

A.2 Rozvoj života v obcích

Interreg V A SR – ČR

B. PODNIKÁNÍ
B.1 Rozvoj intenzivních i extenzivních forem
zemědělství

PRV

B.2 Posílení podnikatelských
zvyšování zaměstnatelnosti

PRV, OP Z

aktivit

a

B.3 Rozvoj cestovního ruchu

OP PIK, Interreg V A SR – ČR

C. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1 Zlepšení
dopravní
dostupnosti
obslužnosti
C.2 Zlepšení technické infrastruktury
ochrana životního prostředí
D. ŘÍZENÍ ROZVOJE

a
a

IROP, Interreg V A SR – ČR
OP ŽP

D.1 Uplatňování rozvojových nástrojů

OP Z

D.2 Posílení spolupráce obcí

Interreg V A SR – ČR

Problematika komunitně vedeného místního rozvoje
Programové období 2014-2020 přináší do kohezní politiky nový prvek tzv. územní dimenze.
Územní dimenze je chápána jako možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských
strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující
konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit.
Územní dimenze venkovských oblastí je řešena prostřednictvím nástroje komunitně vedeného
místního rozvoje, který je určen pro obce s počtem obyvatel do 25 tis., které jsou členskými
obcemi místních akčních skupin (dále jen MAS) - viz mapa pokrytí území Zlínského kraje sítí
MAS na str. 63 tohoto dokumentu.
MAS mohou pro své území čerpat podporu a finanční prostředky za využití nástroje komunitně
vedeného místního rozvoje, který navazuje na program LEADER z období 2007-2013. Mezi
základní principy tohoto nástroje patří:
-

financování projektů v území MAS z různých operačních programů na základě
zpracované Strategie komunitně vedeného místního rozvoje,
princip partnerství subjektů veřejné správy, soukromého a neziskového sektoru,
princip plánování podpory „odshora nahoru“, na základě místně specifických potřeb.

IROP – Integrovaný regionální operační program
OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP Z – Operační program Zaměstnanost
OP PIK – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP ŽP – Operační program Životní prostředí
PRV – Program rozvoje venkova
4
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Strategie MAS budou financovány z vybraných operačních programů (Integrovaný regioná lní
operační program, operační program Zaměstnanost a operační program Životní prostředí) a
Programu rozvoje venkova. V současné době jsou již stanoveny finanční rámce pro jednotlivé
MAS, na které budou moci dosáhnout. V území Zlínského kraje bude možné do r. 2020
prostřednictvím tohoto nástroje financovat projekty v celkové výši až 872 mil. Kč.
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SEZNAM ZKRATEK
CCR VM
CR
ČOV
ČR
ČSÚ
EU
EVL
EZFRV (EAFRD)
HDP
HPH
CHKO
CHOPAV
KOVED
LFA
MPSV
NKP
NNO
OCR
OP
OPŽP
ORP
PRÚOZK
PRV
ROP SM
SOŠ
SOU
SRR
SRV ZK
SRZK
TTP
UNESCO
ÚSES
ZK

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
cestovní ruch
čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Evropská unie
evropsky významné lokality
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
hrubý domácí produkt
hrubá přidaná hodnota
chráněná krajinná oblast
chráněná oblast přirozené akumulace vod
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
méně příznivé oblasti pro zemědělství
Ministerstvo práce a sociálních věcí
národní kulturní památka
nestátní neziskové organizace
organizace cestovního ruchu
operační program
Operační program Životní prostředí
obec s rozšířenou působností
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
Program rozvoje venkova
Regionální operační program Střední Morava
střední odborná škola
střední odborné učiliště
Strategie regionálního rozvoje ČR
Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji
Strategie rozvoje Zlínského kraje
trvalé travní porosty
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu
územní systém ekologické stability
Zlínský kraj
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