
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Vlkoš 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Vlkoš se uskutečnilo ve čtvrtek 26. 06. 2018 od 18:00 hodin na 

Liďáku. Občané obce Vlkoš byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování 

se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 9 obyvatel včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou 

situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým 

Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze. 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými 

stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu 

Programu rozvoje obce Vlkoš. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje 

podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – 

tedy tvořili vizi.  

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami 

a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém 

z určených slabých stránek (resp. u vize jako nejdůležitější oblast rozvoje obce).  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím 

lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  

Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj 

názor na život a dění v obci. 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší 

problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně 

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.  

I. etapa – Současnost: Jaká je obec Vlkoš teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjov 

 potok v obci 

 ZŠ a MŠ v obci 

 spolková činnost 

 bohatý kulturní a společenský život 

 muzeum v obci 

 zázemí pro spolky 

 zázemí pro kulturní a společenské 
akce 

 obyvatelstvo stárne 

 intenzivně obhospodařovaná půda 

 chybí chodníky na hlavní silnici 

 znečištění lesa Chrást 

 dopravní zatížení 

 chybí sociální služby 

 chybí Dům s pečovatelskou službou 

 chybí informační systém 

 upoutávky na místní cíle a atraktivity 



 ovocnářství a vinohradnictví 

 obcí prochází Moravská vinná stezka 

 mokřad 

 nízká kriminalita 

 KPÚ 

 výskyt větších zaměstnavatelů v obci 

 vlaková spojení, dopravní 
dostupnost 

 vojenská tradice - generál Ingr 

 výhodná poloha z pohledu turistiky 

 folklorní tradice 

 aktivní sportovní činnost - trenéři, 
lidé 

 aktivní farnost 

 nedostatečné propojení na turistické 
trasy 

 prvky pro zklidnění dopravy 

 bezpečnost dětí i občanů při pohybu 
v obci 

 chybí výchova k tradicím a zájem 

 netečné a neaktivní obyvatelstvo 

 vandalismus 

 málo ubytovacích kapacit 

 nedostatek stavebních míst 

 omezení prostoru pro rozvoj obce 
(omezení dané ochrannými pásmy, 
vysoké napětí …) 

 nevyužitý potenciál pro cestovní 
ruch (vinařství, vojenství, památky, 
provázanost atraktivit…) 

 vzdálenost od velkých center 

 zvláštní fungování zastupitelstva 
(neúčast na akcích) 

 úbytek zájmových činností (hasiči, 
hody…) 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

 

  



II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obci.  

Slabé stránky Hlasy 

obyvatelstvo stárne 0 

intenzivně obhospodařovaná půda 0 

chybí chodníky na hlavní silnici 1 

znečištění lesa Chrást 0 

dopravní zatížení 0 

chybí sociální služby 0 

chybí Dům s pečovatelskou službou 3 

chybí informační systém 3 

upoutávky na místní cíle a atraktivity 1 

nedostatečné propojení na turistické trasy 1 

prvky pro zklidnění dopravy 1 

bezpečnost dětí i občanů při pohybu v obci 3 

chybí výchova k tradicím a zájem 4 

netečné a neaktivní obyvatelstvo 6 

vandalismus   

málo ubytovacích kapacit 2 

nedostatek stavebních míst 3 

omezení prostoru pro rozvoj obce (omezení dané 
ochrannými pásmy, vysoké napětí …) 1 

nevyužitý potenciál pro cestovní ruch (vinařství, 
vojenství, památky, provázanost atraktivit…) 1 

vzdálenost od velkých center  0 

nezájem o dění v obci (vyhoření) 5 

zvláštní fungování zastupitelstva (neúčast na akcích) 2 

úbytek zájmových činností (hasiči, hody…) 1 
 

VIZE Hlasy 

příjemné vlakové nádraží 1 

turista odjíždí spokojený a v obci utratil hodně 
peněz 6 

cukrárna a kavárna v obci 2 

rozšířené kapacity vojenského muzea 2 

spokojené stáří i mládí v obci 0 

chodníky v obci 0 

obchvat kolem obce 2 

hezké centrum obce 0 

pořádek v obci 4 

klidové zóny 0 

hodně zeleně 0 

příjemní schopní a aktivní občané 6 



spolky vyvíjejí aktivitu a činnost 2 

obnovený charakter obce (zemědělství, 
hospodářství…) 2 

drobní podnikatelé 0 

trvale otevřené zázemí pro vinařskou turistiku 0 

výchova k tradicím (škola, družina, volnočasovky…) 2 

dobudovaná infrastruktura (kanalizace, chodníky…) 0 

dostupné služby pro občany  0 

partnerství se zahraničím  0 

 

III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Služby a podnikání 

 Cestovní ruch 

 Infrastruktura a prostředí v obci 

 Vztahy 

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově vymýšleli již 

konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby došlo k zlepšení 

života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

Služby a podnikání 

průzkum potřebnosti služeb a potenciálu služeb - obec může být nápomocná 

obec udělá službám zdarma PR (na webu obce, nakoupí poukázky 
zaměstnancům, jubilantům…) 

obec poskytne bez úrokové půjčky na rozjezd podnikání 

obec poskytne sdílené prostory (např. tři dny masér dva dny kadeřník) - dům 
služeb  

obec nakoupí poukázky jubilantům či do tomboly  

podnikatelský inkubátor 

průmyslová zóna 

podpora podnikatelů s tradičními produkty 

obec sama podnikatelem - prodej obecního dřeva, pronájmy obecního zařízení 
(např. Liďák - narozeniny) 

 

Cestovní ruch  

zlepšení informování o cílech v obci 

letáčky a web 

doplnit informační cedule 

přidat informace o nás v okolních obcích a u významných turistických objektů 

informace o místních podnikatelích 

podpořit vznik trvalého ubytování 

územní plán - podpora podnikatelů 



během sezóny dostupnost restaurace, cukrárny 

parkování pro turisty, stojany na kola 

zlepšit dostupnost nádraží 

přivést turisty do centra obce 

zabezpečení bezpečnosti na komunikacích 

získat zpětné informace od turistů o spokojenosti 

zpracovat strategii turistického ruchu a vytvořit pracovní skupiny  
 

Infrastruktura a prostředí v obci 

chodníky (již podaná žádost) 

zklidnění dopravy (již jednání) 

rekonstrukce stávajících kanalizací 

zlepšení vlakového nástupiště (již projekt)  

umístění autobusových zastávek - dostupnost (již projekt) 

urbanistické řešení veřejného prostranství včetně centra  

výsadba stromů v celém katastru  

 

Vztahy 

pro zlepšení vztahů jsou důležitá místa a příležitosti k setkávání 

hybatelem by mělo být - vedení obce, spolky, farnost, aktivisté 

spolupráce školky a školy s rodinami (historické znalosti, hrdost na to, že jsou z 
Vlkoše) 

lepší informovanost a otevřená komunikace mezi vedením obce a občany a 
mezi občany navzájem  

někdy je bohužel omezující věk (nedostatek stejně smýšlejících vrstevníků) 

organizace propojovacích akcí (zabíjačky) 

pohádkový les pro děti  

Den Země 

zkrášlení obce  

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi aktivně zapojovali 

do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro 

získávání námětů do Programu rozvoje obce Vlkoš. 

Zápis z komunitního plánování zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup 

z Komunitního plánování obce Vlkoš a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce Vlkoš.  

 

 


