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PŘÍLOHA Č. 1.: UPRAVENÉ ZNĚNÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI STRATEGIE CLLD 

– DOKUMENT S VYZNAČENÍM ZMĚN 

Následující text obsahuje kapitoly analytické části SCLLD, s vyznačením informací, které již 

byly obsaženy ve schválené verzi SCLLD a prokazují potřebnost přidání nového 

Programového rámce OPŽP  - tyto informace jsou opatřeny komentářem: „Původní text – 

aktivita ….“, také informace nově vložené do SCLLD zjištěné při dalších analýzách území 

prokazující potřebnost přidání nového Programového rámce OPŽP - tyto informace jsou 

opatřeny komentářem: „Nově přidáno do SCLLD – aktivita…“. 

ANALYTICKÁ ČÁST SCLLD 

2.1.9 ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  

Geomorfologická charakteristika území regionu 

Centrální a severní část okresu Hodonín, v níž se nachází území regionu MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu, je součástí Alpsko-Himálajského systému, subsystému Karpaty, provincie 

Západní Karpaty (III), subprovincie (soustavy) Vnější západní Karpaty (III2) tvořené 

svrchnokřídovými až oligocenními mořskými uloženinami pískovců a jílovců, v menší míře i 

slepenců, často s mnohonásobně se střídajícím zvrstvením (Vyšší geomorfologické jednotky 

České republiky, ČÚZK Praha, 1996) a do geomorfologické oblasti (podsoustavy) 

Středomoravské Karpaty (III2B). To je vyvýšené, pahorkaté až hornaté území na pomezí 

Jihomoravského a Zlínského kraje sousedící na západě s Dyjskosvrateckým úvalem, na jihu a 

jihovýchodě s Dolnomoravským úvalem, na severu s Hornomoravským úvalem a na 

severozápadě s Vyškovskou bránou. 

Obrázek: Geomorfologické celky v okrese Hodonín a jejich nadmořské výšky (v metrech nad 
mořem) 

 



3 

 

Zdroj: Havlíček, Chrudina, Svoboda, 2012 

Region MAS podle současného geomorfologického regionálního členění (Demek, Mackovčin, 

2006) dále patří do geomorfologického celku Kyjovská pahorkatina (III2B-4) v jihovýchodní 

partii Středomoravských Karpat. Jedná se o členitou pahorkatinu o rozloze 482 km2 se 

střední výškou 235 m n. m. a středním sklonem 3,5o. Geologickým podkladem v severní části 

jsou převážně paleogenní jílovce a pískovce račanské jednotky magurské skupiny příkrovů, 

v západní a jihozápadní části paleogenní jílovce a pískovce ždánické jednotky vnější skupiny 

příkrovů a v jižní části, zejména na styku s Dolnomoravským úvalem, převládají sarmatské a 

panonské sedimenty (jíly, písky a místy štěrky) Vídeňské pánve. V celé oblasti se velmi často 

vyskytují překryvy pleistocenních spraší a sprašových hlín. Údolní nivy a dna suchých údolí 

jsou tvořeny fluviálními a deluviofluviálními písčitohlinitými sedimenty. Georeliéf je mírně 

zvlněný pahorkatinný a vrchovinný, s plochými rozvodními částmi terénu, širokými, vesměs 

úvalovitými a neckovitými údolími a výraznou Čejčskou kotlinou. Nejvyšší kótou je Babí lom 

(417,2 m n. m.) u obce Strážovice. 

Obrázek: Typická zemědělská krajina Kyjovské pahorkatiny 

 

Ve střední až jihozápadní části Kyjovské pahorkatiny je vymezen geomorfologický podcelek 

Mutěnická pahorkatina. Tvoří nejnižší a nejrozlehlejší část Kyjovské pahorkatiny. Vytváří 

zvlněný mezistupeň mezi rovinami podél řeky Moravy a úpatím vyšších jednotek 

Středomoravských Karpat. Pro krajinný ráz je typický plochý erozně-denudační reliéf 

s plochými tvary terénu tvořenými nízkými vyvýšeninami, plošinami a široce zaoblenými 

rozvodními hřbety a široce rozevřenými mělkými údolími. Na vyvýšeninách jsou časté agrární 

terasy. Geomorfologicky výrazná je Čejčská kotlina. Nejvyšším bodem je bezejmenná kóta 

327 m n. m. u Nenkovic. Mutěnická pahorkatina ve sledovaném regionu zahrnuje následující 

geomorfologické okrsky: 

 Krumvířská pahorkatina – členitá pahorkatina ležící v severozápadní části Mutěnické 

pahorkatiny. Osou Krumvířské pahorkatiny je říčka Trkmanka. 

 Šardická pahorkatina – členitá a geologicky rozmanitá pahorkatina rozkládající se 

v jihozápadní části Mutěnické pahorkatiny. V  tektonických prolomech zde vznikaly 

Okomentoval(a): [N1]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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lignitové sloje a také ložiska ropy a zemního plynu. Vzhledem k poměrně členitému 

reliéfu a horninám lze území označit jako středně ohrožené sesuvnou činností a silně 

ohrožené vodní erozí.  

 Žádovická pahorkatina – členitá pahorkatina nacházející se v severovýchodní části 

Mutěnické pahorkatiny.  

V severovýchodní části Kyjovské pahorkatiny se nachází geomorfologický podcelek Vážanská 

vrchovina. Značná část oblasti, zejména v nižších polohách, je překryta překryvy spraší a 

sprašových hlín. Vážanská vrchovina vytváří zvlněnou krajinu s nesovislým ústředním 

hřbetem východo-západního směru. Hřbet i výběžky ze sousedící vyšší Stupavské vrchoviny 

(Chřiby) jsou široké, zaoblené a ve vrcholových polohách s menšími erozně-denudačními 

plošinami. Na více místech byly svahy upraveny do agrárních teras. V úpatních polohách 

vyššího georeliéfu se vyskytují náplavové kužely.  

Obrázek: Pohled na chřiby 

 

V centru severní části Kyjovské pahorkatiny se nachází geomorfologický podcelek Věteřovská 

vrchovina. Podloží tvoří převážně paleogenní jílovce a pískovce, místy slepence (Babí lom). 

Pro území je charakteristický členitý, erozně-denudační reliéf s širokými rozvodními hřbety a 

plochými údolími. Vyskytují se zde svahy nejrůznější orientace a sklonu, které jsou 

rozčleněny četnými stržemi. Z protilehlých stran ohraničují území podcelku neckovitá údolí 

Kyjovky a Trkmanky. Zejména v údolí Kyjovky pod Bohuslavicemi je vyvinuta široká niva, ve 

které Kyjovka volně meandrovala.  

V jihozápadní části geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty zasahuje region MAS 

také do jižní části geomorfologického celku Ždánický les (III2B-1). Z hlediska geologické 

stavby jde o převážně paleogenní sedimenty ždánické jednotky vnějšího flyše. Georeliéf je 

klenbovitě vyklenutý, s rozsáhlými zbytky pobadenského zarovnaného povrchu s hluboce 

zařezanými údolími, zejména v nejčlenitější severovýchodní a jihozápadní části. Nejvyšší kóta 

U slepice (437,4 m n. m.) leží u obce Ždánice. V Dambořické vrchovině se nachází ložiska ropy 

a zemního plynu. V severovýchodní části Ždánického lesa patří sledovaný region do 

Okomentoval(a): [N2]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N3]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N4]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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geomorfologického podcelku Dambořická vrchovina. V rámci Dambořické vrchoviny jsou 

vymezeny dva geomorfologické okrsky - Otnická pahorkatina a Uhřická vrchovina. 

Region MAS zasahuje i do jižní části geomorfologického celku Chřiby (III2B-3) ležícího ve 

střední až severovýchodní partii geomorfologické oblasti Středomoravské Karpaty. Svou 

polohou od sebe oddělují národopisné oblasti Slovácko na jihu a Hanou na severu. 

Geologický podklad je tvořen paleogenními jílovci, pískovci a slepenci převážně račanské 

jednotky magurského flyše. Na jeho území se nachází četné skalní útvary. V části zasahující 

do okresu Hodonín je nejvyšší kótou Bradlo (543,4 m n. m.) u obce Vřesovice. Sledovaný 

region zasahuje do geomorfologického podcelku Stupavská vrchovina ležící v jihozápadní až 

střední části geomorfologického celku Chřiby. Sledovaný region zasahuje na území 

geomorfologického okrsku Jankovická vrchovina. 

Katastrálním územím obce Mouchnice zasahuje region MAS také do jižní části 

geomorfologického celku Litenčická pahorkatina (III2B-2) v severní partii geomorfologické 

oblasti Středomoravské Karpaty. Geologickým podkladem jsou paleogenní a miocénní 

sedimenty ždánické a zdounecké jednotky a neogenní jíly, jílovce, písky a štěrky karpatské 

předhlubně, které jsou převážně překryté sprašemi a sprašovými hlínami. Georeliéf je tvořen 

erozně denudačním pahorkatinným a vrchovinným povrchem s výraznými vlivy tangenciální 

a radiální tektoniky. Sledovaný region zasahuje na území geomorfologického podcelku 

Bučovická pahorkatina. A na území geomorfologického okrsku: Brankovická pahorkatina  

Administrativní území města Bzenec a obcí Moravský Písek, Ratíškovice, Skoronice, 

Vacenovice, Vlkoš a Vracov jsou součástí Alpsko-Himálajského systému, subsystému 

Panonská pánev, provincie Západopanonská pánev (IV), subprovincie (soustavy) Vídeňská 

pánev (IV1), která je geneticky tektonickou sníženinou rozdělenou složitou soustavou zlomů 

na hrásťovo-příkopový systém. Sedimenty, které jsou mořskými usazeninami středního a 

svrchního miocénu, obsahují ložiska lignitu a ropy. Obce dále patří do geomorfologické 

oblasti (podsoustavy) Jihomoravská pánev (IV1A) a do geomorfologického celku 

Dolnomoravský úval (IV1A-1) a do geomorfologického podcelku Dyjsko-moravská 

pahorkatina, což je plochá nížinná pahorkatina o rozloze 464 km2, střední výšce 188,3 m a 

středním sklonu 1°13´. Leží v severní části Dolnomoravského úvalu, v sevření mezi nivami 

řeky Moravy a Dyje. Ze severu je vymezena Středomoravskými Karpaty, z jihu ji vymezuje 

Dyjsko-moravská niva a ze západu Dyjsko-svratecký úval. Sledovaný region patří do 

geomorfologických okrsků -Huštěnovická pahorkatina, Ratíškovická pahorkatina, Stupavská 

niva, Syrovinská niva. 

Pedologická charakteristika území regionu 

V Kyjovské pahorkatině jsou dominantními půdními typy černozemě, které jsou rozšířeny 

v našich suchých a teplých oblastech, kde vznikly v ranných obdobích postglaciálu pod 

původní stepí a lesostepí. V oblasti mezi Karlínem, Hovorany a Šardicemi na jihu a 

Nenkovicemi a Kyjovem na severu převládá černozem modální, která zasahuje až k Žarošicím 

Okomentoval(a): [N5]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

http://moravske-karpaty.php5.cz/priroda_soubory/geomorfologie/dolnomoravsky_uval.htm
http://moravske-karpaty.php5.cz/priroda_soubory/geomorfologie/stredomoravske_karpaty.htm
http://moravske-karpaty.php5.cz/priroda_soubory/geomorfologie/dyjskomoravska_niva.htm
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a k Archlebovu, kde je v nivách vodních toků střídána oglejenými karbonátovými luvizeměmi. 

V okolí Násedlovic je doplněna černozemí karbonátovou a jižně od Strážovic černozemí 

luvickou. Mezi Kyjovem a Svatobořicemi-Mistřínem se v užším pásu vyskytuje černice glejová 

karbonátová. Podobně úzký pás tvoří mezi obcemi Vlkoš a Kelčany v nivě říčky Hruškovice 

fluvizem glejová karbonátová. Severně od Nenkovic a Strážovic se nachází rozsáhlejší území 

tvořené modálními hnědozeměmi a luvizeměmi, které jsou v menších okrscích střídány 

kambickými pararendzinami. Do této enklávy vybíhají jihozápadním směrem přes oblast 

Bukovan hnědozemě, luvizemě a zčásti také kambizemě a luvické kambizemě z rozhraní 

Ždánického lesa a Chřibů. 

Nejvýznamnějším půdním typem ve středních a vyšších polohách tohoto regionu jsou 

hnědozemě, které vznikají zvětráváním magurského flyše pod původními dubohabrovými 

lesy. Severně od Dambořic, Uhřic, Ždánic a Nechvalína jsou na úpatí svahů Ždánického lesa 

dominantní hnědé lesní půdy, místy slabě oglejené. Zde se na vzniku půdního typu projevily 

překryvy spraše a sprašových hlín. Ve vyšších polohách a na hřebenech plošně jednoznačně 

převládají luvizemě, které jsou v nepříliš širokých údolích vodních toků nahrazovány 

karbonátovými fluvizeměmi, lemovanými kambickými pararendzinami. 

V pohoří Chřibů je nejrozšířenějším půdním typem kambizem modální doplňovaná 

kambizemí oglejenou, dystrickou a luvickou. Tento půdní typ, vyvinutý převážně v hlavním 

souvrství svahovin magmatických, metamorfických a zpevněných sedimentárních hornin, se 

vyskytuje převážně ve svažitých podmínkách pahorkatin, vrchovin a hornatin. Vznik těchto 

půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje jejich velkou rozmanitost. Původními 

společenstvy jsou listnaté a smíšené lesy s přimíšenými jedlemi a smrky. Nalézáme zde 

veškeré formy nadložního humusu. Na hřebenech jsou kambizemě střídány luvizeměmi 

modálními i oglejenými a místy také rankery. Dna údolí a nivy vodních toků vyplňují modální 

i glejové fluvizemě a gleje. Na jižních svazích Chřibů dominují modální hnědozemě protkané 

nivami vodních toků s fluvizeměmi modálními, karbonátovými a s glejovými půdami. 

Jižně od obcí Skoronice a Vlkoš jsou rozsáhlé plochy tvořené arenickými regozeměmi, které 

dosahují na jihu zájmového regionu až k Vacenovicím a Ratíškovicím. Dál na východ (jižně od 

Vracova a Bzence) jsou arenické regozemě nahrazeny oglejenými dystrickými arenickými 

kambizeměmi s doplňkovými modálními pseudogleji a kambizeměmi arenickými 

podzolovanými. Kombinace těchto půdních typů zasahuje až k Moravskému Písku. V pruhu 

od Hodonína po Bzenec byly v postglaciálním období (před 9 – 12 tisíci lety) z mořských 

sedimentů z období mladších třetihor a čtvrtohorních teras řeky Moravy vyváty jejich 

jemnější části a vznikla rozsáhlá oblast vátých písků. Tyto písky jsou kyselé, obsahují velký 

podíl křemence a dosahují mocnosti 10 – 30 m. Na nich se vyvinuly typické ologitrofní 

písčito-hlinité kambizemě arenické a místy zde vznikly také arenické regozemě. 

Obrázek: Půdní typy regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 
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Zdroj: Česká geologická služba 
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Zemědělská půda je klasifikována prostřednictvím bonitovaných půdně-ekologických 

jednotek (BPEJ). BPEJ vyjadřuje pětimístným číselným kódem hlavní půdní a klimatické 

podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 

ohodnocení. Příslušnost zemědělské půdy ke konkrétní BPEJ znamená příslušnost k jedné 

z pěti tříd ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Třída ochrany I. zahrnuje bonitně 

nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, třída ochrany V. půdy s velmi nízkou 

produkční schopností, většinou pro zemědělské účely postradatelné. Pro půdy zařazené do I. 

a II. třídy ochrany je Metodickým pokynem definován vysoký stupeň ochrany. Půdy na území 

sledovaného regionu jsou vcelku kvalitní a produkčně významné. V souladu s ustanoveními § 

22 odst. 2 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, patří v okrese 

Hodonín a obdobně i v regionu MAS 12,7 % obhospodařovaných ploch do I. třídy a 31,5 % do 

II. třídy ochrany zemědělské půdy. Velmi vysoký je však podíl podprůměrně produkčních 

půd, který činí 33,5 %. V okrese Hodonín i v regionu MAS je navíc velká část zemědělsky 

intenzivně obhospodařovaných ploch ohrožena působením erozních činitelů. 

 

Graf: Podíly jednotlivých tříd ochrany zemědělského půdního fondu podle BPEJ v okrese 
Hodonín 

 

Zdroj: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 

Velkým problémem jednotlivých obcí, regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu i celého 

okresu Hodonín je akutní i potenciální ohrožení značné části zemědělsky intenzivně 

obhospodařovaných ploch vodní a větrnou erozí. Vodní eroze všech typů (od plošné po 

stržovou) ohrožuje především obce rozkládající se na jižním úpatí Ždánického lesa a Chřibů. 

Větrná eroze ohrožuje rozsáhlé plochy orné půdy, zahrad a vinohradů (tedy pozemky bez 

stálého vegetačního krytu, v případě velkých bloků orné půdy oseté monokulturami, 

Okomentoval(a): [N6]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N7]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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neoddělené větrolamy v podobě pásů keřů a stromů podél silnic, polních cest, mezí a 

vodních toků) na administrativních územích obcí nacházejících se hlavně ve střední a jižní 

části regionu MAS. Nejvyšší podíly ploch orné půdy zařazených do 4., 5. a 6. stupně ohrožení 

větrnou erozí jsou registrovány na administrativních územích obcí Kelčany (98,9 %), 

Skoronice (93,4 %), Nenkovice (92,4 %), Stavěšice (90,5 %), Šardice (89,8 %), Želetice 

(89,6 %), Vacenovice (87,7 %), Vlkoš (87,5 %), Hovorany (83,9 %), Uhřice (83,7 %), Věteřov 

(78,1 %), Žádovice (76,0 %), Těmice (75,0 %), Svatobořice-Mistřín (73,2 %), Ratíškovice 

(73,0 %), Sobůlky (70,8 %), Vracov (68,7 %), Strážovice (67,1 %), Milotice (64,7 %) a Moravský 

Písek (58,4 %). Existujících opravdu funkčních větrných bariér (přirozených nebo uměle 

vysazených vegetačních zábran) je na území regionu MAS nedostatečný počet a jejich 

účinnost je nízká. Okomentoval(a): [N8]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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Tabulka: Odhadované škody způsobené větrnou erozí na území vybraných obcí regionu MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu 

Název katastrálního území 

Plocha orné půdy 

ohrožená stupněm 4, 5 

a 6 větrné eroze 

nechráněná 

existujícími bariérami 

(ha) 

Odhadovaná specifická 

škoda na plochách 

orné půdy 

nechráněných před 

větrnou erozí  

(Kč/1 ha) 

Odhadovaná celková 

škoda na plochách 

orné půdy 

nechráněných před 

větrnou erozí (Kč) 

Bzenec 430,72 1.950,- 839.900,- 

Hovorany 682,59 110,- 75.085,- 

Milotice 363,15 510,- 185.207,- 

Moravský Písek 216,17 3.330,- 719.846,- 

Ratíškovice 213,44 890,- 189.962,- 

Svatobořice-Mistřín 1 022,23 480,- 490.670,- 

Uhřice 382,57 1.050,- 401.699,- 

Zdroj: Krajský úřad Jihomoravského kraje, 2005 

 

Záplavová území 

V souladu s ustanovením § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při 

výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh 

správce vodního toku (v daném případě Povodí Moravy, s. p.) vodoprávní úřad (pro 

významné vodní toky Krajský úřad Jihomoravského kraje, pro ostatní vodní toky příslušný 

úřad obce s rozšířenou působností). Na území jižní Moravy a na území regionu MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu jsou záplavová území a jejich aktivní zóny stanoveny pro řeky Moravu, 

Dyji, Trkmanku a pro říčku Syrovinku viz následující obrázky. Okomentoval(a): [N9]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 



11 

 

Obrázek: Záplavová území a jejich aktivní zóny na jižní Moravě 

 

 

Zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
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Obrázek: Záplavová území řeky Trkmanky 

 

 

 

Obrázek: Záplavová území řeky Kyjovky 
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Obrázek: Záplavová území říčky Syrovinky 

 

 

Obrázek: Záplavová území řeky Moravy 
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Legenda k mapám 51b – 51e 

 

Zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html 

Podle Plánu oblasti povodí Moravy 2010 – 2015 a Plánu oblasti povodí Dyje 2010 – 2015 jsou 

obcemi s navrženou protipovodňovou ochranou v rámci krajských studií protipovodňových 

opatření na tocích Povodí Moravy, s. p. Kyjov a na tocích Sekce správy vodohospodářských 

děl Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR, s. p. Čeložnice, Lovčice, Nenkovice, Sobůlky, Šardice, 

Uhřice a Ždánice. Pro většinu ostatních vodních toků na území regionu MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu nejsou záplavová území zpracována. Stanovená záplavová území a jejich 

aktivní zóny musí obce regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu striktně respektovat při 

plánování a následné realizaci rozvojových záměrů. 

Funkční využití území 

Využití území („land-use“) v regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu ve smyslu 

biofyzikálním i socioekonomickém je charakteristické pro soubor obcí a menších měst 

ležících v krajině teplého klimatu, která byla v některých svých částech osídlena nepřetržitě 

již od doby paleolitu (Bzenec, Kyjov, Milotice), resp. neolitu (Lovčice, Mouchnice, 

Vacenovice, Žádovice, Žarošice, Ždánice), přes vrcholný středověk až do současnosti a 

v průběhu tohoto dlouhého období byla zcela pozměněna antropogenními aktivitami. 

Kyjovská pahorkatina patří mezi typické zemědělské oblasti a dlouhodobý vývoj využití 

krajiny tuto skutečnost dokládá. Orná půda zde ve všech obdobích dominovala a svým 

podílem byla srovnatelná pouze s Vizovickou vrchovinou (s částí, která zasahuje do okresu 

Hodonín). Velmi zásadní změnou ve vývoji krajiny byl výrazný pokles plošného zastoupení 

trvalých travních porostů (z více než 16 % v letech 1836 – 1841 na méně než 0,5 % v 50. 

letech 20. století, s pozdějším nárůstem na necelé 2 %). Lesy v Kyjovské pahorkatině obecně 

zabíraly jen velmi malé území, plošně srovnatelné s rozlohou vinic a v posledních obdobích i 

s rozlohou zastavěných ploch. Podíl vodních ploch, který tvořil v letech 1836 – 1841 jen 

necelé 1 %, pak ve druhé polovině 19. století dokonce ještě výrazně poklesl a i přes mírný 

nárůst v pozdějším období již nikdy nedosáhl ani své původní hodnoty. 
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Dolnomoravský úval je obecně považován za oblast rovinatou, typicky zemědělskou, lze 

proto předpokládat, že i v části Dolnomoravského úvalu zasahující do okresu Hodonín by 

měla dominovat orná půda. Podíl orné půdy se zde ale pohyboval pouze v rozmezí od 29 % 

do 42 %, což je jen o něco málo více než u Bílých Karpat. V letech 1836–1841 měly největší 

výměru trvalé travní porosty (40 %), od poloviny 20. století však jejich podíl postupně klesal 

až na pouhých 5 % v první dekádě 21. století. Podíl lesa oproti tomu neustále vzrůstal, až byl 

na přelomu 20. a 21. století jen o málo menší než podíl orné půdy. K nejvýraznějšímu nárůstu 

výměry lesa došlo v období 1876 – 1955, kdy došlo k obnově lesních ploch v oblasti Bzenecké 

doubravy. V té době rovněž poklesla celková výměra vodních ploch. Na rozdíl od Kyjovské 

pahorkatiny však následná obnova původních a budování nových vodních nádrží postupně 

zvýšila v Dolnomoravském úvalu podíl vodních ploch až na necelé 2 %, což je více než 

v polovině 19. století. Podíl zástavby postupně narůstal až na více než pětinásobek výchozí 

hodnoty a její rozsah v posledním období je srovnatelný s Vizovickou vrchovinou. Podíl 

ostatních ploch byl v Dolnomoravském úvalu nejvyšší ze všech gemorfologických celků 

okresu Hodonín. Souvisel především s těžebními aktivitami – povrchová těžba písku a štěrku, 

cihlářských hlín, podpovrchová těžba lignitu, ropy a zemního plynu. 

Ždánický les se svým reliéfem odpovídá představě o převážně zalesněném území s mozaikou 

vinic a sadů na svazích v okolí sídel. Potvrdily to i výsledky analýzy změn ve využití krajiny. Les 

zde od poloviny 19. století zaujímal vždy více než polovinu plochy celku. Podíl orné půdy 

nejprve mírně vzrostl, pak ale její výměra zase postupně klesala, takže ke konci 20. století 

byla její rozloha jen nepatrně vyšší než v polovině 19. století. Podíl trvalých travních porostů 

od poloviny 19. století kontinuálně klesal (nejmenší byl v 50. a 90. letech 20. století), díky 

podporované obnově v posledních letech se však zvýšil přibližně na polovinu své počáteční 

rozlohy. Nezanedbatelný byl podíl zahrad a sadů, který zde v některých obdobích dosahoval 

nejvyšších hodnot v rámci geomorfologických celků okresu Hodonín. Vodní plochy obdobně 

jako v Kyjovské pahorkatině zanikly již v polovině 19. století a až na řídké výjimky nebyly 

obnovovány. 

Chřiby zasahují do okresu Hodonín jen poměrně malou částí, i na ní však lze hodnotit některé 

základní změny ve vývoji využití krajiny. Hlavní kategorií využití krajiny zde byl po celou dobu 

les, jehož podíl postupně vzrůstal až na 80 %, což je nejvyšší hodnota v rámci všech 

geomorfologických celků okresu Hodonín. Podíl orné půdy se měnil podobně jako u 

Ždánického lesa (po počátečním mírném nárůstu postupný pokles). Podíl trvalých travních 

porostů po výrazném propadu ve druhé polovině 19. století vzrostl jen velmi málo. Rozloha 

zahrad, sadů a vinic v historii různě kolísala, vzhledem k rozloze celku na území okresu 

Hodonín (22 km2, tedy 2,0 % z celkové rozlohy okresu), ale tyto změny nelze považovat za 

zásadní. Zástavba zabírala jen velmi malou část území a její podíl v posledních obdobích 

převýšily i rekreační plochy v podobě chatových osad a kolonií na svazích v těsné blízkosti 

lesních komplexů. 
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Litenčická pahorkatina zasahuje na území okresu Hodonín pouze okrajově, její malá část o 

výměře 4 km2 se nachází na katastrálním území obce Mouchnice v severní části okresu. Od 

poloviny 19. století zde dominovala orná půda, jejíž podíl se pohyboval od 66 % do 78 %. 

Druhou nejvýznamnější kategorií využití krajiny byl les, jehož podíl se pohyboval v rozmezí od 

15 % do 18 %. I v tomto celku byl zaznamenán obvyklý pokles podílu trvalých travních 

porostů. Nárůst zástavby dosahoval průměrných hodnot a její podíl se zastavil na cca 6 %. 

Krajina má výrazně zemědělský charakter s nižším podílem lesních porostů než je celostátní 

průměr a s poměrně vysokým zastoupením tzv. ostatních ploch, jejichž značnou část tvoří 

lokality narušené těžbou nerostných surovin (Viz Graf č. 2 a Tab. č. 8a a 8b). Území regionu 

se nachází zcela stranou od Rozvojové oblasti Brno (OB3), od Rozvojové osy Katowice – 

hranice Polsko/ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc – Brno – Břeclav – hranice 

ČR/Slovensko – Bratislava (OS10) i od Rozvojové osy Lipník nad Bečvou – Přerov – Uherské 

Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko (OS11), které jsou vymezené v Politice územního 

rozvoje České republiky (PÚR ČR, 2008). V tomto dokumentu je však Hodonínsko (část území 

ORP Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou) zmíněno mezi oblastmi, které vykazují relativně 

vyšší míru problémů, zejména z hlediska udržitelného rozvoje území. Z následujícího grafu je 

také patrné, že na území MAS tvoří zahrady, vinice a ovocné sady přibližně 7% plochy 

v území. Občané si tyto pozemky obvykle předávají z generace na generaci a díky tomu došlo 

k zachování tradice pěstování a zpracování typických ovocných odrůd a zeleniny v území. 

Mírný rozvoj lze pozorovat v oblasti ekologického zemědělství, jehož produkty jsou 

v současné době mezi lidmi čím dál častěji využívány.  Lidé však také čím dál více pěstují 

plodiny pouze v rozsahu vlastní potřeby, což částečně vede k úbytku drobných zemědělců, 

který se v území projevuje.   

Graf: Využití území („land-use“) na území regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 
2013 

 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
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Obce Archlebov, Dambořice, Dražůvky, Hovorany, Karlín, Kelčany, Kyjov, Milotice, Moravský 

Písek, Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Ostrovánky, Ratíškovice, Skoronice, Sobůlky, 

Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Uhřice, Vacenovice, Věteřov, Vlkoš, 

Vracov, Žarošice a Želetice patří do tzv. zranitelných oblastí, které byly stanoveny nařízením 

vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění 

pozdějších předpisů. Z celkové rozlohy 49 987,5 ha, které tvoří území regionu MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu, patří 33 043,4 ha (tj. 66,1 %) do zranitelných oblastí. Ve zranitelných 

oblastech podléhá zemědělské hospodaření a nakládání s dusíkatými hnojivými látkami 

zvláštnímu zpřísněnému režimu. 

Tabulka: Druhy pozemků v MAS 

Druhy pozemků v MAS a jejich výměra 
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MAS 49990 25408 0 1666 1006 816 1393 30290 14217 566 1098 3820 19701 

JMK 719522 352171 0 17849 16292 8729 30127 425168 202004 15559 14327 62464 294355 

ČR 7886779 2978989 10276 19611 163601 45920 997225 4215621 2666376 164835 132192 707755 3671158 

Zdroj ČSÚ Brno – data pro MAS 

Problémem, se kterým se místní obyvatelé často setkávají ve vztahu k pozemkům, jsou i 

nedořešené vlastnické ztahy k půdě a majetku, případně rozdrobené vlastnictví půdy. 

V regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu disponovaly v roce 2014 největší reálnou 

rozlohou orné půdy obce Svatobořice-Mistřín (1727,8 ha), Kyjov (1451,7 ha), Šardice (1371,4 

ha), Bzenec (1218,2 ha), Násedlovice (1097,9 ha), Vracov (1091,7 ha), Dambořice (1084,6 ha) 

a Hovorany (1075 ha). Na administrativních územích těchto obcí by v příštích letech měly být 

především realizovány společné nebo individuální projekty zaměřené na vytváření nových 

skladebných prvků územních systémů ekologické stability lokálního významu a nových 

protierozních opatření. Nejmenší plochu orné půdy měly obce Nechvalín (104,1 ha), 

Ostrovánky (138 ha), Čeložnice (146,4 ha), Karlín (164,1 ha), Labuty (164,5 ha) a Kelčany (165 

ha). V celém regionu MAS bylo v roce 2013 evidováno 25408,9 ha orné půdy (tj. 7,21 % 

z celkové rozlohy orné půdy v Jihomoravském kraji).  

Okomentoval(a): [N10]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Graf: Druhy pozemků v MAS 

 

Zdroj ČSÚ Brno – data pro MAS 

Nejvyšší podíly orné půdy mají na svém administrativním území obce Ostrovánky (85 % 

z celkové rozlohy), Násedlovice (84 % z celkové rozlohy), Domanín (81 % z celkové rozlohy), 

Bukovany (81 % z celkové rozlohy), Skoronice (80 % z celkové rozlohy) a Šardice (79 % 

z celkové rozlohy). Nejvetšími podíly lesních porostů disponují obce Čeložnice (68 % 

z celkové rozlohy), Vracov (63 % z celkové rozlohy), Moravany (60 % z celkové rozlohy), 

Mouchnice (57 % z celkové rozlohy) a Lovčice (56 % z celkové rozlohy). Největší podíly 

nepřírodních, zastavěných ploch se vyskytují ve městě Kyjov (5 % z celkové rozlohy) a 

v obcích Těmice (4 % z celkové rozlohy), Ratíškovice (4 % z celkové rozlohy), Bukovany (3 % 

z celkové rozlohy), Kostelec (3 % z celkové rozlohy) a Kelčany (3 % z celkové rozlohy).  

Tabulka: Využití území („land-use“) na území jednotlivých obcí regionu MAS Kyjovské 
Slovácko v pohybu, v Jihomoravském kraji a v ČR v roce 2014 

Název obce 

Orná 

půda 
Vinice Zahrady 

Ovocné 

sady 

Trvalé 

travní 

porosty 

Lesní 

pozemky 

Vodní 

plochy 

Zastav. 

Plochy 

Ostatní 

plochy 

(ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 

Archlebov 692,9 66,4 13,3 19,4 20,1 440,8 11,3 18,4 50,6 

Bukovany 266,2 6,1 11,8 0 2,9 4,7 0,4 10,5 26,7 

Bzenec 1218,2 155,4 47,1 31,4 107,8 1861,2 93,3 97,22 422,51 

Čeložnice 146,4 1,9 7,6 1,8 15,5 426 1,7 8 22 

Dambořice 1084,6 143,2 21,3 27,3 80,1 803 8,1 28,1 122,4 

Domanín 570,3 33,2 18,2 7,5 4,5 2,4 1,3 18,1 45,5 

Dražůvky 377,3 2,8 4,5 - 18,3 73,8 6,8 6,2 26,2 

Hovorany 1075 167,3 29,1 68,6 53,5 417,7 9 38,7 240,7 

Hýsly 488 66 7,4 26,8 15,1 156,7 10,4 12 43,2 

Ježov 415,7 8,7 9 58,4 29,8 2,3 9,1 14,5 44,7 

Karlín 164,1 8,5 7,8 0,3 6,1 3,8 1,3 5,2 26,6 

Kelčany 165 1,5 3,8 43,8 0,2 1,5 5,7 7,9 31,5 

Kostelec 393,5 26,2 19,6 5,7 6 - 5,8 15,6 35,6 
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Kyjov 1451,7 86,4 104,7 7,3 62 754 34,9 140,4 347,08 

Labuty 164,5 3 6,4 0 0,1 - 4,3 5,4 45,5 

Lovčice 495,5 1,3 46,1 26 66,8 915,5 17,2 19 62,1 

Milotice 840,7 42 25,1 4,2 33 67,5 35 36 182,1 

Moravany 319,5 14,6 16,9 8,4 19,9 649,7 3,1 14,6 43,1 

Moravský Písek 612,9 1,7 37,6 - 136,5 395,2 76,1 38,3 190,7 

Mouchnice 384,7 - 16,1 3,4 47,5 727,5 5,3 9,3 79,1 

Násedlovice 1097,9 53,6 16,4 33,1 11,8 4,3 8,8 18,8 60,5 

Nechvalín 104,1 70,2 13 139,8 11,4 54 2,6 7,2 21,6 

Nenkovice 489,4 11,5 12,8 14,1 20 2 7,8 10,3 86,6 

Ostrovánky 138 - 9,8 1,2 0,2 - 0,6 4,5 9 

Ratíškovice 453 85 34,3 60,1 15,6 418,5 9,8 48 134 

Skalka 230,5 6,8 15 5,2 2,9 3 6,6 6,5 26,7 

Skoronice 427,4 27,2 6 - 11,5 17,7 5 10,2 31,8 

Sobůlky 428,4 24 8,9 6,4 14 166,9 3,5 13,6 31,9 

Stavěšice 375,5 2,7 20,5 3,3 22,3 11,5 6,1 11 40,7 

Strážovice 468 28,9 10,5 12,6 9 31,8 0,4 10,2 31,4 

Svatobořice-Mistřín 1727,8 80,3 51,9 9,7 65 168,2 13 62,7 134 

Syrovín 271,9 32,8 12 15,7 23,2 13,3 4,4 8,3 26,1 

Šardice 1371,4 92,8 25,9 22,3 4,7 1,6 7,8 47 156 

Těmice 279 2,8 11 13,9 0,1 - 4,6 16,6 51,2 

Uhřice 552,4 3 18,9 19,1 31,2 7,9 8,2 14,1 52,7 

Vacenovice 633,1 24,3 27,7 7,2 51,9 603,6 19,4 33,8 64 

Věteřov 439,5 7,5 23,9 13,2 27,6 258,8 2,4 9,7 35,7 

Vlkoš 644 26,7 18,8 1,5 1,1 38,2 8,2 24,9 100,5 

Vracov 1091,7 121,1 61,5 1,5 18,1 2812,2 57 84,7 192,6 

Vřesovice 279,7 1 26,5 16 40,1 238,5 3,1 13,2 35,1 

Žádovice 378 6,3 26,1 53 7,8 20,9 5,5 14,4 45,3 

Žarošice 674,5 45,4 23,1 9,3 32 562,4 11,2 20 89,2 

Ždánice 652,5 47,1 38,4 14,8 156,5 975,4 18,7 34,1 144 

Želetice 367,1 2,3 11,4 0,9 69,1 49,1 10,1 10,6 90 

Žeravice 507,4 26,8 28,3 1,7 20,1 53,5 0,8 20,3 41 

MAS Kyjovské 

Slovácko 25408,9 1666,3 1006 815,9 1392,9 14216,6 565,7 1098,12 3819,49 

Jihomorav. kraj 352171 17849 16292 8729 30127 202004 15559 14327 62464 

Česká republika 2978989 19611 163601 45920 997225 2666376 164835 132192 707755 

Zdroj: Český statistický úřad – Veřejná databáze 
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V regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu disponovaly v roce 2014 největší reálnou 

rozlohou vinic obce Hovorany (167,3 ha), Bzenec (155,4 ha), Dambořice (143,2 ha), Vracov 

(121,1 ha), Šardice (92,8 ha), Kyjov (86,4 ha), Ratíškovice (85 ha), Svatobořice-Mistřín (80,3 

ha), Nechvalín (70,2 ha), Archlebov (66,4 ha), Hýsly (66 ha) a Násedlovice (53,6 ha). Kromě 

orných půd jsou také vinice plochami negativně postihovanými vodní a větrnou erozí. Na 

administrativních územích obcí s velkými celky vinic by v příštích letech měly být realizovány 

společné nebo individuální projekty zaměřené na vytváření nových protierozních opatření. 

Žádnou nebo minimální plochu vinic měly obce Ostrovánky (0,0 ha), Mouchnice (0,0 ha), 

Vřesovice (1 ha), Lovčice (1,3 ha), Kelčany (1,5 ha), Moravský Písek (1,7 ha) a Čeložnice (1,9 

ha). V celém regionu MAS bylo v roce 2014 evidováno 1666,3 ha vinic (tj. 9,34 % z celkové 

rozlohy vinic v Jihomoravském kraji). 

Nejvyšší podíly vinic z celkové rozlohy administrativního území vykazovaly obce Nechvalín 

(17 %), Hýsly (8 %), Syrovín (8 %), Hovorany (8 %), Ratíškovice (7 %), Dambořice (6 %), 

Šardice (5 %), Kostelec (5 %), Archlebov (5 %), Skoronice (5 %), Strážovice (5 %), Domanín 

(5 %) a Násedlovice (4 %). Tyto obce svými podíly ekologicky relativně nestabilních vinic 

výrazně převyšovaly údaje za Českou republiku (0,25 %), za Jihomoravský kraj (2,48 %) i za 

celý region MAS. Nulové a minimální podíly vinic uváděly obce Ostrovánky (0,0 %), 

Mouchnice (0,0 %), Moravský Písek (0,1 %), Lovčice (0,1 %), Vřesovice (0,2 %), Čeložnice 

(0,3 %), Želetice (0,4 %) a Uhřice (0,4 %). V rámci regionu MAS činil v roce 2014 podíl vinic 

3,3 % a převyšoval hodnotu udávanou za Jihomoravský kraj o 0,85 procentního bodu a 

hodnotu udávanou za Českou republiku o 3,08 procentního bodu. 

Tabulka: Procentuální využití území („land-use“) na území jednotlivých obcí regionu MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu, v Jihomoravském kraji a v ČR v roce 2014 

Název obce 

Orná 

půda 

Vinice Zahrady Ovocné 

sady 

Trvalé 

travní 

porosty 

Lesní 

pozemky 

Vodní 

plochy 

Zastav. 

plochy 

Ostatní 

plochy 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Archlebov 52% 5% 1% 1% 2% 33% 1% 1% 4% 

Bukovany 81% 2% 4% 0% 1% 1% 0% 3% 8% 

Bzenec 30% 4% 1% 1% 3% 46% 2% 2% 10% 

Čeložnice 23% 0% 1% 0% 2% 68% 0% 1% 3% 

Dambořice 47% 6% 1% 1% 3% 35% 0% 1% 5% 

Domanín 81% 5% 3% 1% 1% 0% 0% 3% 6% 

Dražůvky 73% 1% 1% - 4% 14% 1% 1% 5% 

Hovorany 51% 8% 1% 3% 3% 20% 0% 2% 11% 

Hýsly 59% 8% 1% 3% 2% 19% 1% 1% 5% 

Ježov 70% 1% 2% 10% 5% 0% 2% 2% 8% 

Karlín 73% 4% 3% 0% 3% 2% 1% 2% 12% 

Kelčany 63% 1% 1% 17% 0% 1% 2% 3% 12% 

Okomentoval(a): [N11]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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Kostelec 77% 5% 4% 1% 1% - 1% 3% 7% 

Kyjov 49% 3% 4% 0% 2% 25% 1% 5% 12% 

Labuty 72% 1% 3% 0% 0% - 2% 2% 20% 

Lovčice 30% 0% 3% 2% 4% 56% 1% 1% 4% 

Milotice 66% 3% 2% 0% 3% 5% 3% 3% 14% 

Moravany 29% 1% 2% 1% 2% 60% 0% 1% 4% 

Moravský Písek 41% 0% 3% - 9% 27% 5% 3% 13% 

Mouchnice 30% - 1% 0% 4% 57% 0% 1% 6% 

Násedlovice 84% 4% 1% 3% 1% 0% 1% 1% 5% 

Nechvalín 25% 17% 3% 33% 3% 13% 1% 2% 5% 

Nenkovice 75% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 2% 13% 

Ostrovánky 85% - 6% 1% 0% - 0% 3% 6% 

Ratíškovice 36% 7% 3% 5% 1% 33% 1% 4% 11% 

Skalka 76% 2% 5% 2% 1% 1% 2% 2% 9% 

Skoronice 80% 5% 1% - 2% 3% 1% 2% 6% 

Sobůlky 61% 3% 1% 1% 2% 24% 1% 2% 5% 

Stavěšice 76% 1% 4% 1% 5% 2% 1% 2% 8% 

Strážovice 78% 5% 2% 2% 1% 5% 0% 2% 5% 

Svatobořice-Mistřín 75% 3% 2% 0% 3% 7% 1% 3% 6% 

Syrovín 67% 8% 3% 4% 6% 3% 1% 2% 6% 

Šardice 79% 5% 1% 1% 0% 0% 0% 3% 9% 

Těmice 74% 1% 3% 4% 0% - 1% 4% 14% 

Uhřice 78% 0% 3% 3% 4% 1% 1% 2% 7% 

Vacenovice 43% 2% 2% 0% 4% 41% 1% 2% 4% 

Věteřov 54% 1% 3% 2% 3% 32% 0% 1% 4% 

Vlkoš 75% 3% 2% 0% 0% 4% 1% 3% 12% 

Vracov 25% 3% 1% 0% 0% 63% 1% 2% 4% 

Vřesovice 43% 0% 4% 2% 6% 37% 0% 2% 5% 

Žádovice 68% 1% 5% 10% 1% 4% 1% 3% 8% 

Žarošice 46% 3% 2% 1% 2% 38% 1% 1% 6% 

Ždánice 31% 2% 2% 1% 8% 47% 1% 2% 7% 

Želetice 60% 0% 2% 0% 11% 8% 2% 2% 15% 

Žeravice 72% 4% 4% 0% 3% 8% 0% 3% 6% 

MAS Kyjovské 

Slovácko 51% 3% 2% 2% 3% 28% 1% 2% 8% 

Jihomorav. kraj 49% 2% 2% 1% 4% 28% 2% 2% 9% 

Česká republika 38% 0% 2% 1% 13% 34% 2% 2% 9% 

Zdroj: Český statistický úřad – Veřejná databáze 
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V regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu disponovaly v roce 2014 největší reálnou 

rozlohou zahrad obce Kyjov (104,7 ha), Vracov (61,5 ha), Svatobořice-Mistřín (51,9 ha), 

Bzenec (47,1 ha), Lovčice (46,1 ha), Ždánice (38,4 ha), Moravský Písek (37,6 ha) a Ratíškovice 

(34,3 ha). Také větší celky zahrad bez stálého vegetačního krytu jsou plochami potenciálně 

ohroženými vodní a větrnou erozí a proto by bylo vhodné zvážit možnosti realizace 

protierozních opatření na administrativních územích výše uvedených obcí. Velmi malou 

plochu zahrad měly obce Kelčany (3,8 ha), Dražůvky (4,5 ha), Skoronice (6,0 ha), Labuty (6,4 

ha), Hýsly (7,4 ha), Čeložnice (7,6 ha), Karlín (7,8 ha), Sobůlky (8,9 ha), Ježov (9,0 ha) a 

Ostrovánky (9,8 ha). V celém regionu MAS bylo v roce 2014 evidováno 1 006 ha zahrad (tj. 

6,17 % z celkové rozlohy zahrad v Jihomoravském kraji). 

Nejvyšší podíly zahrad z celkové rozlohy administrativního území vykazovaly obce 

Ostrovánky (6,0 %), Skalka (5,0 %), Žádovice (4,7 %), Stavěšice (4,2 %), Vřesovice (4,1 %), 

Žeravice (4,0 %), Kostelec (3,9 %), Bukovany (3,6 %), Karlín (3,5 %), Kyjov (3,5 %) a Nechvalín 

(3,1 %). Tyto obce svými podíly ekologicky relativně nestabilních zahrad převyšovaly údaje za 

Jihomoravský kraj (2,3 %), za Českou republiku (2,1 %) i za celý region MAS. Minimální podíly 

zahrad uváděly obce Hýsly (0,9 %), Dražůvky (0,9 %), Dambořice (0,9 %), Archlebov (1,0 %), 

Skoronice (1,1 %), Čeložnice (1,2 %) a Bzenec (1,2 %). V rámci regionu MAS činil v roce 2014 

podíl zahrad 2,0 % a zaostával za hodnotou udávanou za Českou republiku o 0,1 procentního 

bodu a za hodnotou udávanou za Jihomoravský kraj o 0,3 procentního bodu. 

Nejvyšší podíly zastavěných ploch z celkové rozlohy administrativního území vykazovaly obce 

Kyjov (4,7 %), Těmice (4,4 %), Ratíškovice (3,8 %), Bukovany (3,2 %), Kostelec (3,1 %), Kelčany 

(3,0 %), Vlkoš (2,9 %), Žeravice (2,9 %), Milotice (2,8 %),  Ostrovánky (2,8 %), Svatobořice-

Mistřín (2,7 %) a Šardice (2,7 %). V těchto obcích byl podíl ekologicky nejméně stabilních 

zastavěných ploch znatelně vyšší než průměrná hodnota udávaná za celý region MAS, za 

Jihomoravský kraj (2,0 %) i za Českou republiku (1,7 %). Nejnižší podíly zastavěných ploch 

uváděly obce Mouchnice (0,7 %), Věteřov (1,2 %), Lovčice (1,2 %), Dražůvky (1,2 %), 

Dambořice (1,2 %), Moravany (1,3 %), Čeložnice (1,3 %), Žarošice (1,4 %), Archlebov (1,4 %), 

Násedlovice (1,4 %), Hýsly (1,5 %), Ždánice (1,6 %) a Nenkovice (1,6 %). V rámci regionu MAS 

činil v roce 2014 podíl zastavěných ploch 2,2 %, a převyšoval hodnotu udávanou za 

Jihomoravský kraj o 0,2 procentního bodu a hodnotu udávanou za Českou republiku dokonce 

o 0,5 procentního bodu. 

V celém regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu se však rozloha zastavěných ploch 

zmenšila z 1 107,0 ha v roce 2001 na 1 104,2 ha v roce 2013 (tj. o 0,3 %, což představuje 2,8 

ha, resp. o 28 000 m2). Podíl ostatních ploch se ve sledovaném období nezměnil a zůstal na 

2,2 % z celkové rozlohy regionu. Rozloha ostatních ploch se zvětšila z 3 283,7 ha v roce 2001 

na 3 787,6 ha v roce 2013 (tj. o 15,3 %, což představuje 503,9 ha, resp. o 5 039 000 m2), 

rychlost nárůstu ostatních ploch tedy činila v průměru 41,99 ha za rok. Podíl ostatních ploch 

z celkové rozlohy regionu se zvýšil o jeden procentní bod z 6,6 % v roce 2001 na 7,6 % v roce 



23 

 

2013. Z dlouhodobého pohledu je tento trend neudržitelný. Rozloha orné půdy se zmenšila 

z 26 052,6 ha v roce 2001 na 25 460,8 ha v roce 2013 (tj. o 2,3 %, což představuje 591,8 ha, 

resp. o 5 918 000 m2), rychlost úbytku orné půdy tedy činila v průměru 49,32 ha za rok. Podíl 

orné půdy z celkové rozlohy regionu se snížil o 1,2 procentního bodu z 52,1 % v roce 2001 na 

50,9 % v roce 2013. Pokračování tohoto trendu může v budoucnu ohrozit dlouhodobě 

udržitelnou relativní soběstačnost regionu v potravinové produkci. Celková rozloha vinic se 

zvýšila z 1 513,1 ha v roce 2001 na 1 657,0 ha v roce 2013 (tj. o 9,5 %, což představuje 143,9 

ha, resp. o 1 439 000 m2). Podíl vinic z celkové rozlohy regionu stoupl o 0,3 procentního bodu 

ze 3,0 % v roce 2001 na 3,3 % v roce 2013. Rozloha zahrad se v regionu MAS zvýšila z 954,0 

ha v roce 2001 na 1 005,8 ha v roce 2013 (tj. o 5,4 %, což představuje 51,8 ha, resp. o 

518 000 m2). Podíl zahrad z celkové rozlohy regionu stoupl o 0,1 procentního bodu z 1,9 % 

v roce 2001 na 2,0 % v roce 2013. V regionu MAS také značně ubylo ovocných sadů, jejich 

rozloha klesla z 946,5 ha v roce 2001 na 813,0 ha v roce 2013 (tj. o 14,1 %, což představuje 

133,5 ha, resp. o 1 335 000 m2). Podíl ovocných sadů z celkové rozlohy regionu klesl o 0,3 

procentního bodu z 1,9 % v roce 2001 na 1,6 % v roce 2013. Plocha trvalých travních porostů 

se na území regionu snížila z 1 395,9 ha v roce 2001 na 1 375,3 ha v roce 2013. Rozloha 

pozemků určených k plnění funkce lesa vzrostla v regionu MAS z 14 152,2 ha v roce 2001 na 

14 215,2 ha v roce 2013 (tj. o 0,4 %, což představuje 63,0 ha, resp. o 630 000 m2). 

K obnově zániklých polních cest, přirozených liniových prvků a dalších přírodních 

krajinotvorných elementů jsou jediným nástrojem pozemkové úpravy.  Tento nástroj v území 

MAS využívá nebo se v blízké době chystá využít pouze 58% obcí, což je zřejmé z následující 

souhrné tabulky.  

Tabulka: Stav pozemkových úprav celkem 

Pozemkové úpravy - stav 
počet 
obcí 

žádná aktivita 19 

k zahájení 8 

zahájená - neukončená 6 

ukončená 12 

Zdroj: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932
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Obrázek: Stav pozemkových úprav v obcích 

 

Zdroj: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932 

Ukončenou realizaci pozemkových úprava mají doposud pouze obce: Hovorany, Karlín, 

Kelčany, Labuty, Lovčice, Milotice, Moravský Písek, Nenkovice, Šardice, Vlkoš, Žarošice, 

Želetice. 

Tabulka: Stav pozemkových úprav v obcích 

Obec Pozemkové úpravy - stav Obec Pozemkové úpravy - stav 

Archlebov x Nenkovice ukončená 

Bukovany x Ostrovánky x 

Bzenec k zahájení Ratíškovice k zahájení 

Čeložnice k zahájení Skalka zahájená - neukončená 

Dambořice k zahájení Skoronice zahájená - neukončená 

Domanín x Sobůlky x 

Dražůvky k zahájení Stavěšice k zahájení 

Hovorany ukončená Strážovice x 

Hýsly x Svatobořice-Mistřín x 

Ježov zahájená - neukončená Syrovín x 

Karlín ukončená Šardice ukončená 

Kelčany ukončená Těmice x 

Kostelec zahájená - neukončená Uhřice x 

Kyjov x Vacenovice x 

Labuty ukončená Věteřov x 

Lovčice ukončená Vlkoš ukončená 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932
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Milotice ukončená Vracov x 

Moravany k zahájení Vřesovice zahájená - neukončená 

Mouchnice x Žádovice zahájená - neukončená 

Moravský 
Písek ukončená Žarošice ukončená 

Násedlovice x Ždánice x 

Nechvalín x Želetice ukončená 

  

Žeravice k zahájení 

Zdroj: http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932 

Sídelní zeleň je zelená infrastruktura obce. Propojuje sídlo s okolní krajinou, podporuje 

prostupnost sídla a krajiny pro člověka a organizmy. Sídlení zeleň je nezbytnou součástí 

zastavěného území, ve kterém významně ovlivňuje klimatizační faktor, hygienické poměry, 

retenci vody, rekreaci a zvyšuje jeho biodiverzitu. Důležité je navržení vhodného využití 

potenciálu zelených ploch zastavěného a zastavitelného území v katastru jednotlivých obcí s 

přesahem a návazností do okolní krajiny. V rámci územních plánů jednotlivých obcí 

Kyjovského Slovácka v pohybu existují územní studie sídelní zeleně, bohužel už nejsou 

prostředky na jejich realizaci. U 60 % obcí územní studie řešící zelené plochy vůbec neexistují 

a dle vlastního šetření má přibližně 22 % obcí zájem o zpracování Strategie rozvoje veřejné 

zeleně. Výhodou existence územních studií sídelní zeleně je bilance potřeby ploch zeleně, 

návrh optimální struktury sídelní zeleně, předcházení střetů zájmů (koordinace činností v 

sídle) a efektivita a údržba zeleně.  

V území obecně panuje shoda na nezbytnosti obnovy a rozvoji sídelní zeleně. Obce preferují 

primárně obnovu sídelní zeleně a ozelenění veřejných míst v obcích. Občanům pak chybí 

zeleň v okolí míst pro setkávání, jako jsou dětská hřiště, vnitrobloky či areály veřejného 

občanského vybavení nebo přímo parky a lesoparky. Aktuální poptávka po výsadbě nových 

stromů a obnově stávající zeleně zjištěná  na základě vlastního šetření v území je minimálně 

1290 kusů viz následující tabulka: 

Katastr  Typ výsadeb (sad, alej, mez v orné, …) ovocná/neovocná a počet stromů 

Vacenovice alej, stromořadí, sídelní zeleň samostatné stromy; ovocné, 50 stromů 

Šardice park, sídelní zeleň, samostatné stromy, školní zahrada; neovocné; 50 stromů 

Šardice alej, stromořadí, samostatný strom, prvky ÚSES; ovocné i neovocné; 500 kusů 

Svatobořice-Mistřín sídelní zeleň; ovocné, neovocné; 30 kusů 

Moravany alej, samostatný strom; ovocné i neovocné; 30 stromů 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/PU/Prehled/Prehled.aspx?vyhledat=A&stamp=1472198477932
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Vracov Park, stromořadí, sídelní zeleň, samostatné stromy; ovocné i neovocné; 200 stromů 

Syrovín Sad, park, ovocné i neovocné, 50 stromů 

Labuty Sad, alej, ovocné i neovocné, 100 stromů 

Ratíškovice samostatné stromy; 200 stromů,  

Čeložnice samostatné stromy, sad; ovocné; 30 stromů 

Moravany alej, stromořadí, mez v orné půdě, samostatné stromy; neovocné; 50 stromů 

Zdroj: vlastní šetření 

Obce však často nemají dostatek finančních prostředků, aby docházelo k systematické 

obnově sídelní zeleně a jejímu dalšímu rozvoji v potřebné míře, což má vliv na klimatizační 

faktor, hygienické poměry či retenci vody v území obce. 

Územní systém ekologické stability v regionu 

Územní systémy ekologické stability (ÚSES) jsou biologickou infrastrukturou zásadního 

významu. Tato účelně navržená soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny by měla 

vytvářet základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické rovnováhy kulturní krajiny, ve 

které plošně zcela převažují labilní ekosystémy. Základními skladebnými prvky ÚSES jsou 

biocentra, biokoridory a interakční prvky. Na území regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

je registrováno 5 skladebných prvků ÚSES nadregionálního významu. Nejdůležitější a plošně 

největší je nadregionální biocentrum Ždánický les, ostatními skladebnými prvky jsou 

nadregionální biokoridory.  

Okomentoval(a): [N12]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 
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Obrázek: Skladebné prvky ÚSES nadregionálního a regionálního významu lokalizované na 
území regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

 

Zdroj: Mapový portál Jihomoravského kraje; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., 2014 

Na území regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je registrováno celkem 592 skladebných 

prvků územního systému ekologické stability lokálního významu, z toho je 262 lokálních 

biocenter a 330 lokálních biokoridorů. Velkým a dodnes nedostatečně řešeným problémem 

ovšem je, že značná část těchto skladebných prvků je v podstatě nefunkční. Z 262 aktuálně 

vymezených lokálních biocenter je 23 (tj. 8,8 %) zcela nefunkčních, 45 (tj. 17,2 %) je pouze 

částečně funkčních a 46 (tj. 17,6 %) je dosud neexistujících, nově navrhovaných, aby doplnily 

chybějící části lokální sítě ÚSES. Ze 330 lokálních biokoridorů je 48 (tj. 14,5 %) zcela 

nefunkčních, 115 (tj. 34,8 %) je částečně funkčních a 62 (tj. 18,8 %) je nově navrhovaných. 

Z celkového počtu 592 skladebných prvků územního systému ekologické stability lokálního 

významu je 179 (tj. 30,2 %) zcela nefunkčních a nově navrhovaných a 160 (tj. 27,0 %) je jen 

částečně funkčních. Lokální ÚSES na území regionu MAS Kyjovské Slovácko v současnosti 

tedy z 57,2 % neplní svou funkci síťového ekostabilizačního prvku v kulturní, plně 

antropogenizované agrární a sídelní krajině. 

 

Okomentoval(a): [N13]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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STRUČNÉ SHRNUTÍ KAPITOLY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Původní vegetaci v území tvoří doubravy s pestrým zastoupením karpatských druhů rostlin a 

živočichů. V území se střídají vinohrady, sady a zemědělské lány se stepními stráněmi, 

remízky a nemnoha rybníky. Kyjovsko je také jedna z nejsušších oblastí ČR. Největší část 

pozemků na území MAS tvoří zemědělská a orná půda. Nejkvalitnější jsou plochy v nivě řeky 

Moravy. Geologické podloží regionu je značně různorodé, od jílovců, pískovců až po 

štěrkovité půdy. Území je součástí Alpsko-Himálajského geomorfologického systému a 

subsystému Karpaty, a také celku Kyjovská pahorkatina. Dominantními půdními typy jsou 

černozemě v oblasti Kyjovské pahorkatiny a hnědozemě ve vyšších a středních polohách 

regionu. Velkým problémem jednotlivých obcí je akutní i potenciální ohrožení značné části 

zemědělsky intenzivně obhospodařovaných ploch vodní a větrnou erozí. Region patří podle 

hydrologického členění do povodí řek Moravy a Dyje. Vodní toky Trkmanka a voda ve 

Spáleném potoce byli podle třídy jakosti začleněny jako velmi silně znečištěné. Řeka Kyjovka 

také dlouhodobě nevyhovuje některým nařízením. V oblasti jsou záplavová území a jejich 

aktivní zóny stanoveny pro řeky Moravu, Dyji, Trkmanku a pro říčku Syrovinku. Obce 

s navrženou protipovodňovou ochranou jsou Čeložnice, Lovčice, Nenkovice, Sobůlky, 

Šardice, Uhřice a Ždánice. V regionu bylo na vodních tocích vybudováno 5 umělých vodních 

nádrží. Jakost vod ve většině rybníků, jezer i vodních nádrží negativně ovlivňují splachy 

půdních částic a především živin z okolních velkých celků zemědělsky obhospodařovaných 

půd. Pozitivním trendem posledních let je obnova bývalých a budování nových rybníků, které 

přispívají k zadržování vody v území. V krajině jsou dosud patrné zbytky lokality narušené, 

degradované či zdevastované těžbou nerostných surovin. V dnešní době se v území těžba 

soustředí na štěrkopísky, ropu a zemní plyn. Z hlediska inženýrské geologie je rizikovým 

faktorem výskyt svahových pohybů. Celkem je na území regionu evidováno 56 plošných a 

bodových nestabilit. Krajina má výrazně zemědělský charakter s nižším podílem lesních 

porostů než je celostátní průměr a s poměrně vysokým zastoupením tzv. ostatních ploch. 

Území je zařazeno mezi oblastmi, které vykazují relativně vyšší míru problémů, zejména 

z hlediska udržitelného rozvoje území. V příštích letech měly být především realizovány 

společné nebo individuální projekty zaměřené na vytváření nových skladebných prvků 

územních systémů ekologické stability lokálního významu a nových protierozních opatření.  

Také na základě koncepčních dokumentů pracovat na zajištění systematické obnovy sídelní 

zeleně v obcích. Poukázat na problémová místa a upozornit na některá zastavitelná území, 

která jsou v konfliktu s krajinným rázem. Poukázat na plochy, které mají určitý potenciál a 

jsou tím pádem perspektivní pro výsadbu krajinné zeleně a budování doprovodných prvků. 

Pravidelně obnovovat a rozvíjet plochy sídelní zeleně na základě koncepčních dokumentů a 

provádět výsadbu v místech setkávání občanů. Rozmanitá příroda na území vytváří typické 

prostředí pro místní flóru a faunu. Nachází se zde několik maloplošně chráněných území, 

přírodní rezervace, přírodní památky, památné stromy i přírodní parky a soustava 

chráněných území Natura 2000. Na území regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je také 

Okomentoval(a): [N14]: Původní text – aktivita realizace ÚSES, 
protierozní opatření 

Okomentoval(a): [N15]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 
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registrováno 5 skladebných prvků ÚSES nadregionálního významu. Žádné chráněné území 

není pouze na 28,5 % celkové rozlohy regionu.   
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2.2 SWOT ANALÝZA  

Tato SWOT analýza byla zpracována na základě výstupů komunitního plánování, které 

probíhalo v letech 2013 až 2015 ve všech 7 mikroregionech MAS. Komunitního plánování se 

zúčastnili zástupci všech sektorů společnosti. Analýza byla dále projednávána na setkáních 

starostů a doplňována na jednáních pracovních skupin a schválena řídící skupinou strategie. 

Zohledňuje proto aktuální situaci a vytyčuje nové potřeby území, které vycházejí jak z názorů 

komunity podílející se na vypracování strategie, tak ze socioekonomické. 

2.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST  1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A  KRAJINA, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Silné stránky území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Slabé stránky území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu 

Vinařství, zlepšující se podmínky pro vinařství Úbytek nebo stagnace malovinařů a drobných 

zemědělců 

Rozvoj vinařství Nevyužité podmínky pro ovocnářství, zelinářství, 

zanedbané, nevyužívané sady 

Zlepšující se spolupráce vinařů – vinařské spolky, 

společné akce pro turisty  

Nedostatečná vybavenost čistírnami odpadních 

vod 

Zlepšující se stav krajiny a ŽP, čisté prostředí, 

vznikají biotopy, druhová pestrost, existence 

drobných chráněných území  

Znečištěné a zanedbané vodní toky a vodní 

plochy v důsledku chybějící vodohospodářské 

infrastruktury 

Členitost krajiny Ztráta vztahu k půdě u mladých generací, 

nepředává se řemeslo mladší generaci 

Zachované původní dřeviny - listnaté lesy Špatný stav a prostupnost krajiny 

Realizované pozemkové úpravy v části území Zdevastovaná půda a eroze zemědělské půdy 

(nedostatečné množství krajinotvorných 

a protierozních prvků – remízky, zeleň apod., 

špatný způsob osévání zemědělské půdy, 

monokultury, pěstování nevhodných, 

povrchových plodin – např. kukuřice, nešetrnost 

k obdělávané půdě - hnojení, vysoké chemické 

vstupy do půdy, výnosy na úkor ochrany půdy, 

velké stroje, ad.) v důsledku velkoplošného 

intenzivního hospodaření 

Zachované tradice pěstování a zpracování ovoce, 

dostatek čerstvého ovoce a zeleniny 

Nechuť obcí pustit se do KoPÚ  

Lokálně působící ochránci přírody, amatérští 

biologové, aktivní zájmové skupiny 

Existence černých skládek 

Okomentoval(a): [N16]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 

Okomentoval(a): [N17]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N18]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 

Okomentoval(a): [N19]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N20]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Vysoká lesnatost území Fotovoltaické elektrárny  narušují přirozený 

krajinný ráz přírody. 

  Opuštěné zemědělské areály 

  Neudržované polní cesty 

  Absence řízeně zakládaných a následně 

udržovaných mokřadů 

  Špatný image zemědělství 

  Nedostatečné povědomí v oblasti ekologie 

  Nedostatek vodních ploch 

  Úbytek živočišné výroby 

  Výskyt svahových pohybů - 56 svahových 

nestabilit 

  Nedostatečná osvěta vlastníků lesa a pozemků 

  Nedořešené vlastnické vztahy k půdě a 

k majetku a rozdrobené vlastnictví půdy. 

  Nízká atraktivnost práce v zemědělství. 

  Nedostatečná intenzita provádění pozemkových 

úprav 

  Ztížená pozice podnikatelských subjektů 

místního významu, včetně OSVČ, na trhu práce. 

  Rychlý odtok vody z krajiny 

  Rezervy v komunikaci a environmentálním 

vzdělávání veřejnosti 

  Zanedbaná údržba odvodňovacího zařízení 

  Chybějící sběrné dvory 

  Nedostatečná péče o přírodní památky 

  Chybějící protipovodňová opatření 

  Špatná prostupnost krajiny 

 Jedna z nejsušších oblastí ČR 

 Nekoncepčnost v řešení sídelních zelní v obcích, 

nesystematická obnova sídelní zeleně 

 Chybí zeleň v místech setkávání občanů 

 

Příležitosti pro území MAS Kyjovské 

Slovácko v pohybu 

Ohrožení území MAS Kyjovské Slovácko v 

pohybu 

Zlepšení stavu krajiny a využití všech jejích funkcí Změna politiky MZE,  projevení důsledků složité 

legislativy pro malovinaře 

Využít optimální podmínky pro sadařství, 

zelinářství a návaznost zpracovatelských aktivit 

Nastane stav neochoty státu podporovat 

investice do krajiny 

Tradiční zemědělství, podpora malohospodaření 

a následně samozásobitelství 

Zvyšování úbytku biodiverzity ve volné krajině 

Okomentoval(a): [N21]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N22]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N23]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N24]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N25]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N26]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 

Okomentoval(a): [N27]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N28]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 

Okomentoval(a): [N29]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 

Okomentoval(a): [N30]: Původní text – aktivita Realizace ÚSES 
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Vznik nových a rozvoj stávajících regionálních 

výrobků, zlepšit marketing, zavést regionální 

značku 

Přijdou povodně, přívalové deště 

Lepší uplatnění produkce vína a destilátů díky 

narůstající oblibě a novým trendům 

Nastane období sucha, projevý se problémy 

vzniklé zrychleným odtokem vody z krajiny 

Rozvíjející se vinařská turistika a zapojování 

drobných vinařů prostřednictvím akcí na MVS 

Projeví se problémy znečištění vod 

Možnost využití EU fondů pro více zdrojového 

financování investičních akcí 

Dojde k nárůstu pohybu aut a hlavně čtyřkolek 

po lesích - plašení zvěře, ztráta lesa jako klidové 

zóny, atd. 

Nové využití brownfields Ubývání chovných zvířat 

Obnova a budování vodních ploch Opouštění zahrádek 

Vytvářet nové výrobky (mošty, želé, marmelády, 

paštiky, salámy, ...) 

Vznik zemědělských monopolů 

Využití vysokého potenciálu biodiverzity Projeví se důsledky vodní a větrné eroze 

Osvěta směrem ke spotřebitelům (čerstvé je 

zdravé) 

Zánik potřeby místní produkce 

Propojení činností s turistikou a agroturistikou Nezájem o přírodu vedoucí ke snižování významu 

přírody 

Přenos know-how Odliv kvalifikovaných pracovníků. 

Prosadit dodávání místních produktů do 

školních, veřejných zařízení 

Malý příliv mladých kvalifikovaných lidí do 

zemědělství. 

Lokální přírodu a zemědělství - zahrnout do 

osnov praktické výuky 

Demografický propad v oblasti zemědělského 

středního školství 

Vytvoření portálu venkovské tržnice Rostoucí dovozy levnějších výrobků 

Využití strukturálních fondů jako zdroj podpory Růst poptávky po méně kvalitních potravinách. 

Rozšířit oblasti poskytovaného poradenství Změny klimatu s predikovanými dopady. 

Zajistit transfer znalostí mezi zemědělskými 

generacemi 

Bude docházet ke snižování kvality 

zemědělského školského systému. 

Vytvořit systém zjišťování potřeb znalostí 

v zemědělství 

Zpomalení přenosu inovací do praxe. 

Podpořit rozvoj regionální produkce (zásadní pro 

malé farmy) a částečné nahrazení dovozu 

potravin domácí produkcí 

Růst globalizace a koncentrace kapitálu ve 

zpracovatelském průmyslu a obchodě a rostoucí 

tlak na prvovýrobce 

Podpořit rozvoj malých a středních regionálních 

výrobců, podporující i zaměstnanost venkova 

Sílící konkurence v oblasti potravinářství 

Větší inklinace spotřebitelů ke specifickým 

výrobkům se „známkou kvality“ (regionální 

výrobky, speciality a bioprodukty) 

Snižování zaměstnanosti v agrárním sektoru 

Vzrůstající zájem o systémy certifikovaných 

značek 

 

Okomentoval(a): [N31]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N32]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N33]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N34]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 

Okomentoval(a): [N35]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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Růst poptávky měst po produkci a nabídce 

venkova – místní potraviny, prostor, ticho, 

systémové služby 

 

Podpora potravinové a energetické 

soběstačnosti venkova 

 

Využití lokálního potenciálu přírodních zdrojů 

(dřevo, voda, energie), historického dědictví, 

lidského kapitálu  
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SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

Zlepšující se podmínky pro rozvoj vinařství, 
existence spolupráce vinařů 

Úbytek drobných zeměděců, malovinařů, špatná 
image - atraktivita zemědělství, úbytek 
zaměstnanosti v zemědělství 

Zlepšující se stav a péče o  krajinu, lesnatost 
území 

Nepropustná krajina, znečištěné vodní toky, 
půdní eroze, sucho 

Zachovaní tradičního zemědělství 
Nedostatečná environmentální osvěta, 
provádění pozemkových úprav 

Bohatá historie, živé tradice, zajímavé turistické 
cíle, množství kulturních památek 

Chybějící sběrné dvory, existence černých 
skládek 

Existence volných prostor k podnikání 

Vysoká míra nezaměstnanosti, málo pracovních 
příležitostí, odliv kvalifikované pracovní síly z 
území 

Výhodná poloha regionu 
Nízké přímy obyvatel, malá kupní síla 
obyvatelstva 

Četnost neziskových organizací, spolkového 
života, společenských akcí, kulturních akcí 

Chybějící koordinace turistického ruchu, 
nedostatečná doplňková infrastruktura 
turistického ruchu, nedostatečná propagace 
regionu 

Nízká kriminalita, větší pocit bezpečí Nerovnoměrné rozmístění služeb v území 

Existující komunikační platforma na úrovni obcí, 
existence spolupráce obcí Nedostatečná infrastruktura pro bydlení  

Zájem lidí o sport, volnočasové aktivity, 
komunitní život 

Nízká míra koordinace společeských a kulturních 
akcí 

Dobrá dostupnost základních zdravotnických 
služeb 

Špatný stav místních komunikací, zastávek, 
nedostatek veřejných parkovacích ploch, chybí 
prvky zklidňování dopravy, zvyšování 
bezpečnosti obyvatel v dopravě 

Dobrá dostupnost základních škol, existence 
malotřídek Chybí veřejná místa pro setkávání 

Existence protidrogové politiky v území (místní 
plán, akční plán protidrogové politiky…) 

Ne vždy dostatečně zajištěna bezbariérovost 
veřejných budov,  

Existence specializovaných soc. služeb (léčba 
závislostí, pomoc s duševním onemocněním…), 
dostupnost informací o nabízených soc. službách 

Nedostatečné technické vybavení obecních 
úřadů (ICT, zázemí pro technické služby…) 

Existence občanské angažovanosti, zájem 
občanů o veřejné dění 

Nedostatečné materiální a technické zázemí pro 
sportovní, kuturní, spolkové a volnočasové 
aktivity 

  
Existence konkurence mezi sociálními 
organizacemi, koordinace aktivit 

  
Špatný stav památek a drobných sakrálních 
staveb 

  Chybějící zázemí pro zimní sporty 

  
Nedostatečné finance na řešení venkovských 
témat, potřeb 

Okomentoval(a): [N36]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření, ÚSES 
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Chybějící typy soc. služeb (terapeutické dílny, 
péče do domu, chráněná pracoviště…)  

  

Malá kapacita předškolních zařízení, 
nedostatečná vybavenost škol v malých obcích, 
špatný stav budov. 

  
Chybí další vzdělávání a platforma pro sdílení 
zkušeností ve školství a sociální oblasti 

  
Nedostatek psychiatrů, psychologů, 
psychoterapeutů 

  
Nízká míra využívání komunikačních platforem a 
spolupráce organizací v území 

  Nízká míra využívání metod komunitního rozvoje 

 

Zdevastovaná půda a eroze zemědělské půdy 
(nedostatečné množství krajinotvorných 
a protierozních prvků – remízky, zeleň apod., 

 

Značná část základních skladebných prvků ÚSES 
v území je zcela nefunkčních nebo jen částečně 
funkčních 

 

Nekoncepčnost v řešení sídelních zelení v obcích, 
nesystematická obnova sídelní zeleně, Chybí 
zeleň v místech setkávání občanů, případně je 
potřeba ji obnovit 

Příležitosti Hrozby 

Využít všech funkcí krajiny, budování 
protipovodňových a protierozních prvků v 
krajině 

Změna politiky státu, projevení důsledků složité  
a často měnící se legislativy 

Vytvoření podmínek pro rozvoj tradičního 
zemědělství, regionálních výrobků, 
samozásobitelství, rozvoj regionální produkce 

Změny klimatických podmínek, projevy 
neřešených problémů v krajině 

Diverzifikace činností zemědělců, vinařů směrem 
k agro a venkovské turistice Vznik zemědělských monopolů, sílící konkurence 

Vyžití EU fondů a vícezdrojového financování 
Nezájem spotřebitelů o místní výrobky z důvodu 
levných dovozů,  

Podpora a rozšiřování zemědělských provozů, 
podnikání s důrazem na využití brownfields  

Odliv kvalifikované pracovní síly, demografické 
změny 

Zajistit transfer znalostí mezi zemědělci, 
spotřebiteli, rozšířit oblasti poradenství a osvěty 

Nezájem o stav přírody a krajiny, zpomalení 
přenosu inovací do praxe,  

Rozvoj služeb v návaznosti na růst počtu turistů, 
využít potenciál cestovního ruchu Nezájem obyvatel pracovat v zemědělství 

Možnost využít nových forem spolupráce v 
území (PPP, meziobecní…) Pokles zájmu o tuto turistickou lokalitu 

Využívání informací specializovanách organizací 
k rozvoji území Snadná dostupnost návykových látek 

Nové formy podnikání - sociální podnikání atd. 
Nárůst administrativních nároků při poskytování 
podpor  

Najít cesty k využívání opuštěných průmyslových 
a zemědělských objektů Udržení tradic mezi dalšími generacemi 

Profesionalizace řízení regionu (centrum 
služeb…) Nespolupráce ogranizací v rozvoji území 

Okomentoval(a): [N37]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
protierozních opatření 

Okomentoval(a): [N38]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace ÚSES 
 

Okomentoval(a): [N39]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 



36 

 

Výchova nových generací a leaderů mládeže 
Optimalizace sítě poskytovatelů zdravotní péče - 
redukce zdravotnických zařízení 

Rozvoj dobrovolnických aktivit, podmínky pro 
dobrovolnictví Odliv žáků z venkovkých škol do městských 

Využít aktivity rodičů ve zlepšování vzdělávacího 
systému Rušení škol kvůli nedostatku financí 

Vznik nových forem předškolních zařízení (lesní 
školky, dětské skupiny…) 

Problémy získání prostředků na spolufinancování 
projektů  

Rozšířit spolupráci školství s podnikatelkým 
sektorem Existence médií jako výplně volného času 

Rozšíření nabídky zájmových činností, 
mimoškolních  aktivit a vzdělávání  

Aktivity řízené shora - nesoulad s názory 
veřejnosti 

Využít potenciálu přírodních zdrojů, historického 
dědictví a lidského kapitálu 

Komercionalizace tradičních aktivit v území, 
rozpad venkovského stylu života 

Vznik komunitních center jako platformy 
vzdělávání a přenostu informací Ztráta zájmu obyvatel podílet se na rozvoji území 

 Projeví se důsledky vodní a větrné eroze 

 

 

Okomentoval(a): [N40]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
protierozních opatření 



37 

 

2.3 ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB KYJOVSKÉHO SLOVÁCKA 

Následující text zahrnuje nejnaléhavější problémy a z nich plynoucí potřeby území MAS 

Kyjovské Slovácko v pohybu, které vyplynuly z komplexní analýzy území, ze schůzek 

pracovních skupin, z komunitního projednávání strategických cílů, z projektových záměrů a 

z osobních průzkumů pracovního týmu MAS. Struktura odpovídá řazení témat v SCLLD. 

Tabulkovou podobu analýzy problémů naleznete v příloze. 

V oblasti Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí analýza prokázala 

velké množství problémů, týkajících se stavu krajiny i nedostatečného využití všech jejich 

funkcí. Existuje zde velké množství ekologických rizik a problémových míst v krajině, jejichž 

nejčastějším společným jmenovatelem je nevhodné využívání krajiny, především 

zemědělským hospodařením. Životní prostředí na tyto přístupy reaguje snížením stability a 

omezením ekosystémových služeb, snižuje se například velmi silně hodnota půd a kvalita 

vod. 

Stav krajiny je proto považován za jeden z nejzávažnějších problémů. Značná část základních 

skladebných prvků ÚSES v území je zcela nefunkčních nebo jen částečně funkčních. Je 

potřeba provést rekultivaci biocenter, biokoridorů a interakčních prvků a dalších prvků ÚSES 

v území. Velká část zemědělsky intenzivně obhospodařovaných ploch je  také ohrožena 

působením erozních činitelů (vodní a větrné eroze) a v území není dostatek existujících 

funkčních větrných bariér. Proto je důležité zajistit povodňovou a protierozní ochranu 

intravilánu a volní krajiny, podpořit preventivní protipovodňová a protierozní opatření. 

K řešení by přispěla realizace KoPÚ. Obce regionu Kyjovské Slovácko však nejsou dostatečně 

zapojeni do realizace komplexních pozemkových úprav a projevuje se zde také neochota 

řešit negativní dopady velkoplošného intenzivního zemědělského hospodaření. Patrné je i 

celkové nízké povědomí o životním prostředí. Nemalým problémem je přetrvávající dopad 

zániku drobného hospodaření a samozásobitelů na vesnici. Nedostatečná je i podpora 

místních výrobců a pěstitelů a zcela chybí např. prodej ze dvora či podpora regionálních 

výrobků stejně jako motivace k pěstování tradičních plodin.  

Zemědělská produkce zaznamenává dlouhodobě dynamické snižování a v poslední době se 

začíná projevovat tato skutečnost poptávkou po obnovení některých zemědělských činností, 

např. živočišné výroby.  

Místní specializací v zemědělství je vinohradnictví, které je naopak na vzestupu a jeho rozvoj 

je spatřován i v souvislosti s narůstajícím trendem vinařské turistiky. 

Z toho vyplývá potřeba zaměřit se na rozvoj zpracovatelských kapacit malých a středních 

vinařů a zemědělců s cílem zvýšení kvality potravinářských produktů a na zavedení výroby 

krajových specialit, podporu jejich marketingu a přímého prodeje „Ze dvora“. Tomu 

napomůže vytvoření servisních informačních a poradenských systémů pro marketing a odbyt 

v agroturistice a na trhu se zemědělskými produkty a službami v regionu.  

Okomentoval(a): [N41]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 

Okomentoval(a): [N42]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace ÚSES a protierozních opatření 
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V území se také projevuje nekoncepčnost v řešení sídelních zelení v obcích, nesystematická 

obnova sídelní zeleně. Proto je nezbytné na základě koncepčních dokumentů pracovat na 

zajištění systematické obnovy sídelní zeleně v obcích. Poukázat na problémová místa a 

upozornit na některá zastavitelná území, která jsou v konfliktu s krajinným rázem. Poukázat 

na plochy, které mají určitý potenciál a jsou tím pádem perspektivní pro výsadbu krajinné 

zeleně a budování doprovodných prvků. Pravidelně obnovovat a rozvíjet plochy sídelní 

zeleně na základě koncepčních dokumentů. V obcích také chybí zeleň v místech setkávání 

občanů, případně je potřeba ji obnovit, čemuž je možné pomoci realizací výsadby sídelní 

zeleně v místech setkávání občanů resp. budování „zelených míst“ pro  setkávání jako jsou 

např. parky, lesoparky, sídlištní zeleň, zeleň v okolí občanského vybavení a veřejných budov, 

v okolí dětských hřišť apod. Okomentoval(a): [N43]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 
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Financovatelnost potřeb z ESI fondů 

Problémy Potřeby IROP PRV OPZ OPŽP 

Nedostatečné vybavení a technicky 
nevyhovující prostředí míst pro 
setkávání občanů (komunitní centra, 
kulturní domy atd.); v některých obcích 
chybí i veřejná místa pro setkávání ve 
venkovních prostorách obce (návsi, 
parky, relaxační zóny)  

 Budování komunitních center; 
rekonstrukce budov sloužících pro 
komunitní účely; vybavení 
komunitních prostor; budování 
venkovních míst pro setkávání 

x   x 

 

V území žijí osoby ohrožené soc. 
vyloučením - zejména nízkopříjmové 
rodiny, závislí lidé, bezdomovci, a 
mládež ohrožená soc. patologickými 
jevy; Osoby ohrožené soc. vyloučením 
se koncentrují převážně do 
katastrálního území města Kyjova 

Inkluze osob ohrožených sociálním 
vyloučením; prevence; osvěta  

x   x 

 

Místní, časové a finanční možnosti 
terénních sociálních služeb nejsou 
v souladu s potřebami jejich uživatelů 

 Zvyšování kapacit terénních 
sociálních služeb; soulad místních, 
časových a finančních možností 
s potřebami uživatelů 

x   x 

 

Chybí sociální terapeutické dílny, 
chráněné dílny, není dostatečná 
paliativní péče, chybí podporované 
zaměstnání duševně nemocných, 
chybí podpora nízkoprahových center 

 Podpora rozvoje sociálně 
terapeutických dílen, chráněných 
dílen, paliativní péče; Podpora 
zaměstnávání duševně nemocných, 
výstavba, rekonstrukce a vybavení 
pro nízkoprahová centra x   x 

 

Chybí sociální rehabilitace pro 
duševně nemocné (Ambulantní a 
Teréní forma) 

 Podpora všech forem sociální 
rehabilitace pro duševně nemocné; 
podpora prevence; informovanost a 
osvěta 

x   x 

 

Špatný technický stav školských budov 
a nedostatek finančních prostředků na 
zajištění provozu některých škol 

 Rekonstrukce, opravy školských 
budov; zajištění dofinancování 
financování provozu; propagace škol 
– hledání sponzorů 

x     

 

Nepropustnost  krajiny pro místní 
obyvatele 

Zvýšit počet polních a lesních cest v 
území s prvky poskytující zázemí pro 
trávení volného času obyvatel v 
krajině 

x x   x 

Okomentoval(a): [N44]: Přidán sloupec 

Okomentoval(a): [N45]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Růst počtu dětí v MŠ - z toho 
vyplývající nedostatečné kapacity MŠ, 
neodpovídající materiálové a technické 
vybavení MŠ, potřeba úprav zahrad 
MŠ 

 Zajištění dostatečných kapacit MŠ, 
materiální a technické vybavení MŠ, 
úpravy zahrad vzhledem ke 
zvyšování kapacit; vzdělávání a 
rozvoji dětí x     

 

Nesoulad nárůstu zájmu občanů o 
školské volnočasové aktivity, 
celoživotní vzdělávání a alternativní 
způsoby vzdělávání s finančními a 
personálními možnostmi školských 
zařízení tyto aktivity realizovat 

 Podpora volnočasových aktivit; 
celoživotního vzdělávání; 
informovanost o možnostech 
volnočasového vyžití a vzdělávání; 
rozvoj alternativních způsobů 
vzdělávání, podpora nadaných dětí x     

 

Chybějí aktivity pro nadměrně nadané 
děti   

 Podpora talentů – kroužky, akce, 
workshopy, informace o možnostech 
rozvoje; vybavení prostor pro 
setkávání nadměrně nadaných dětí 

x     

 

Chybějící mezigenereční aktivity 
 Podpora a rozvoj mezigeneračních 
aktivit 

x     

 

Zdravotní a sociální instituce (léčebně 
preventivní a krizová intervence, 
rehabilitace, sociální integrace, 
psychiatrické a adiktologická a 
psychoterapeutická péče) nejsou 
dostatečně vybavené  

 Podpora a rozvoj zdravotních a 
sociálních institucí; vybavení 
zdravotních a sociálních institucí 

x     

 

Nedostatečná vybavenost školských 
zařízení pro praktickou výuku (dílny, 
odborné pracoviště apod.); 
nedostatečné vybavení teoretické 
výuky odborných předmětů 

 Vybavení školských zařízení pro 
potřeby praktické výuky a vybavení 
teoretické výuky odborných předmětů 

x     

 

Nedostatek cyklostezek a jejich 
propojení, chybějící doplňková 
infrastruktura cyklostezek (lavičky a 
občerstvení …), bezpečnost cyklotras 
(kvalita povrchu, vedení po 
komunikacích a nezpevněných 
cestách) 

 Výstavba cyklostezek a propojení 
stávajících cyklostezek v území; 
doplnění cyklostezek doplňkovou 
infrastrukturou 

x     

 

Většina obyvatel využívá k cestování 
individuální automobilovou dopravu 

 Zvýšení motivace k využívání 
veřejné hromadné dopravy 

x     
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Zastávky hromadné dopravy obsahují 
často jen základní vybavení nebo jsou 
poničené v důsledku vandalismu 

 Výstavby, opravy a dovybavení 
zastávek veřejné dopravy 

x     

 

Chodníky pro pěší nejsou ve všech 
obcích v optimálním stavu 

 Rekonstrukce chodníků a tvorba 
pěších zón v obcích 

x     

 

Chybí prvky zklidňování dopravy a 
zvýšení bezpečnosti včetně přechodů 
pro chodce 

 Implementace prvků zklidňování 
dopravy v nebezpečných úsecích a 
úsecích častých dopravních nehod; 
implementace prvků zvyšování 
bezpečnosti včetně přechodů pro 
chodce x     

 

Velké množství kulturních a 
historických památek, které je potřeba 
udržovat; špatný stav památek a 
drobných sakrálních staveb v území 

Rekonstrukce, opravy a údržba 
památek; osvěta o kulturním dědictví 
v území;    

x     

 

Klesá počet obyvatel v produktivním 
věku; výrazně roste Index 
ekonomického zatížení  

 Zabývat se oblastmi týkající se 
rodinné politiky;  

    x 

 

V území žije velké množství neúplných 
rodin 

 Podpora neúplných rodin; odhalení 
příčin rozvodovosti; manželské 
poradny – informovanost, prevence 

    x 

 

V území chybí instituce typu Jesle, 
bytové mateřské školy 

 Podpora odlehčovacích institucí pro 
matky typu Jesle, bytové mateřské 
školky; vybavení těchto institucí; 
propagace, informovanost o 
dostupnosti mezi veřejností     x 

 

Rozrůstá se skupina lidí užívající 
návykové látky a s tím souvicející 
kriminalita v území 

 Zajistit prevenci v této oblasti, a to 
nejen v primární, ale také 
v sekundární úrovni (rizikové skupiny 
obyvatel) a zejména v terciární 
prevenci (např. sběr použitého 
injekčního materiálu)     x 
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V posledních letech roste počet osob 
bez domova i mezi mladší generací 
občanů 

 Zajištění prevence proti 
bezdomovectví - kurzy finanční 
gramotnosti; sociální poradenství; 
informovanost ve školských 
zařízeních; podpora sociálního 
bydlení; podpora terénních služeb      x 

 

Chybí aktivizační služby pro seniory i 
sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi 

 Podpora rozvoje aktivizačních 
služeb pro seniory a sociálně 
aktivizačních služeb pro rodiny s 
dětmi 

    x 

 

Chybí zde vhodné prostory a celková 
koncepce pro práci s rodinami v jejím 
širším pojetí od práce s dětmi až po 
prarodiče; v území se nachází málo 
rodinných center;  

 Vybudování prostor a tvorba 
koncepce pro práci s rodinami; 
zakládání rodinných a komunitních 
center; zajištění vybavení prostor pro 
práci s rodinami     x 

 

Malá finanční gramotnost cílových 
skupin sociálních služeb 

 Zvýšení finanční gramotnosti 
cílových skupin sociálních služeb 

    x 

 

Chybí podpora aktivit stimulujících 
veřejnou diskusi o palčivých 
problémech v regionu, místě 

 Podpora aktivit stimulující veřejnou 
diskuzi o palčivých problémech v 
regionu 

    x 

 

Se změnou vzdělanostní struktury a 
struktury trhu práce dochází 
k problému návaznosti vzdělání na 
poptávku na trhu práce (chybí 
návaznost školství na poptávku 
podnikatelského sektoru - vzniká 
nevhodná struktura pracovní síly); 
chybí učňovský odborný dorost, malé 
propojení učňovského školství s 
podnikatelskou sférou; neexistuje 
dlouhodobá koncepce spolupráce 
mezi školami, zástupci obcí a 
podnikatelským sektorem 

 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, 
dovedností a kompetencí pracovníků 
a soulad kvalifikační úrovně pracovní 
síly s požadavky trhu práce; vytvořit 
koncepci spolupráce mezi školami, 
obcemi a podnikatelským sektorem 

    x 

 

Struktura a uplatnění na trhu práce 
nejsou nakloněny k situaci matek 
samoživitelek s dětmi (chybí zkrácené 
úvazky, klouzavá pracovní doba, 
částečná možnost home office…) 

 Podpora přístupu k zaměstnání pro 
osoby hledajících zaměstnání 
prostřednictvím místních iniciativ na 
podporu zaměstnanosti, podpory 
mobility pracovníků a podpory 
částečných úvazků     x 
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Roste nezaměstnanost mladých lidí, 
vedoucí k sociálním problémům, zcela 
chybí pracovní uplatnění pro osoby se 
změnou pracovních schopností 

Podpora praxí, zlepšení komunikace 
mezi aktéry na trhu práce, podpora 
tvorby místo pro osoby se změnou 
pracovních schopností, zvýšit 
informovanost o možnostech 
veřejných zakázek;      x 

 

Z trestné činnosti jsou výrazně 
problematickou oblastí v území hlavně 
činnosti spojené s výrobou, držením a 
distribucí drog 

Plán protidrogové politiky, prevence, 
terénní služby, monitoring drogové 
problematiky, besedy, přednášky pro 
žáky i pedagogy škol, aktivní policie 

    x 

 

Málo služeb orientujících se na tradiční 
řemesla, dochází k úbytku tradičních 
služeb v území 

 Podpora služeb orientujících se na 
tradiční řemesla, propagace a 
zviditelnění tradičních služeb a 
řemesel; informovanost žáků škol o 
možném uplatnění v oblasti 
tradičních řemesel   x   

 

Velké množství tzv. brownfields 
v území, které nejsou často ani 
registrovány v národní databázi 

 Registrace nevyužívaných budov, 
objektů a areálů do Národní 
databáze brownfields, osvěta mezi 
vlastníky nemovitostí a pozemků 

  x   

 

Nízký stupeň zpracování místních 
produktů, chybějí zpracovatelské 
kapacity na produkty malého a 
středního podnikání; nízký podíl 
regionální, především zemědělské 
produkce 

 Zajistit odbytová místa pro místní 
produkty (lokální trhy); zajištění 
propagace a stálosti kvality 

  x   

 

Ne úplně uspokojivá je situace se 
stravovacími a ubytovacími kapacitami 
tak, aby odpovídaly poptávce různé 
klientely (např. nedostatek ubytovacích 
kapacit typu bed and breakfast) 

Optimalizace stravovacích a 
ubytovacích kapacit s ohledem na 
poptávku a atraktivity turistického 
ruchu v území 

  x   

 

Omezená prostupnost krajiny 
v důsledku velkoplošného 
obhospodařování zemědělských 
pozemků spojeného se zrušením 
původních polních cest, neudržované 
cesty v krajině 

 Obnova původních polních cest, 
remízků, informovanost o 
možnostech zrychlených krajinných 
úprav, zlepšení komunikace mezi 
zemědělci a zástupci obcí,  

  x   

 

Velká část zemědělsky intenzivně 
obhospodařovaných ploch je ohrožena 
působením erozních činitelů (vodní a 
větrné eroze) a v území není dostatek 
existujících funkčních větrných bariér. 

 Zajistit povodňovou a protierozní 
ochranu intravilánu a volní krajiny, 
podpořit preventivní protipovodňová 
a protierozní opatření 

  x   x 
Okomentoval(a): [N46]: Původní text – aktivita protierozní 
opatření 
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Území vykazuje zpomalený oběh 
podzemní vody v důsledku existence 
nadložních jílů 

 Zrychlit oběh podzemních vod 
krajinnými úpravami;  

  x   

 

Z hlediska inženýrské geologie je 
rizikovým faktorem výskyt svahových 
pohybů (aktivní sesuvy a potenciální 
sesuvná území) 

 Vytvořit přírodní bariéry zamezující 
svahovým pohybům; informovanost o 
možnostech rychlých krajinných 
úprav; podpora prevence před 
svahovými sesuvy;    x   

 

V území dochází k poklesu plošného 
zastoupení trvalých travních porostů, 
nachází se zde i nižší podíl lesních 
porostů ve srovnání s republikovým 
průměrem 

 Zvýšení podílu travních porostů v 
území; podpora zalesňování / 
zakládání lesů včetně nákladů na 
založení 

  x   x 

Část území tvoří lokality narušené 
těžbou nerostných surovin 

 Rekultivace krajiny narušené těžbou, 
informovanost a osvěta o 
možnostech jejího využití, 

  x   

 

Značná část základních skladebných 
prvků ÚSES v území je zcela 
nefunkčních nebo jen částečně 
funkčních  

 Rekultivace biocenter, biokoridorů a 
interakčních prvků a dalších prvků 
ÚSES v území 

  x   x 

Obyvatelstvo v území je nedostatečně 
environmentálně vzdělávané 

 Environmentální vzdělávání a osvěta 
obyvatelstva 

  x   

 

Úbytek nebo stagnace drobných 
zemědělců a malovinařů 

 Podpora drobného zemědělství, 
malovinařství; zjednodušení 
legislativy; poradenský servis; 
informovanost a osvěta o 
možnostech; zlepšení marketingu a 
propagace; zajištění místních 
odběratelských řetězců   x   

 

Ekologické zemědělství zatím 
nenaplňuje svůj potenciál 
v poskytování veřejných statků, 
v sociální oblasti, v ekonomické 
životaschopnosti, rozvoji trhu atd. 

 Větší osvěta o možnostech 
ekologického zemědělství, zajištění 
odbytu, informovanost o produktech 
směrem k veřejnosti 

  x   

 

Okomentoval(a): [N47]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 

Okomentoval(a): [N48]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Území patří mezi nejsušší oblasti v ČR 
 Zajistit dostatek vody v území pro 
období sucha, krajinářská opatření 
vedoucí k zadržení vody v území 

  x   

 

Rychlost úbytku orné půdy 
v návaznosti na dlouhodobou 
udržitelnost soběstačnosti regionu 
v potravinové produkci 

 Zabránit úbytku orné půdy – osvěta, 
informovanost; další druhy podpory 
pro drobné zemědělce 

  x   

 

V území se vyskytuje nedostatečné 
povědomí v oblasti ekologie 

 Zvýšit vzdělanost obyvatelstva 
v oblasti ekologie – osvěta, 
informovanost, semináře, poradny 

  x   

 

V okolí obcí chybí rybníky, původní 
vodních nádrže - zdroj vody, rekreace 

 Obnova původních a výstavba 
nových zdrojů užitkové vody v okolí 
obcí (rybníky, jezírka, mokřady);  

  x   x 

Nedostatečná intenzita provádění 
pozemkových úprav 

 Motivace k provádění KoPú, osvěta, 
informovanost  

  x   

 

Chybí technické vybavení pro údržbu 
veřejných prostranství a zelených 
ploch, lesů,  technické zázemí pro 
technické služby 

 Dovybavení technických služeb 
potřebným technickým vybavením, 
opravy, rekonstrukce, dostavby 
zázemí pro technické služby, garáže 
pro vozidla technických služeb   x   

 

Nízká míra pracovních příležitostí, 
odliv kvalifikované pracovní síly 
za lepšími možnostmi zaměstnání 
mimo region 

 Podpora podnikání, zejména 
usnadnění hospodářského využívání 
nových myšlenek a podporou 
zakládání nových podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských 
inkubátorů.   x   

 

Nekoncepčnost v řešení sídelních 
zelení v obcích, nesystematická 
obnova sídelní zeleně 

Na základě koncepčních dokumentů 
pracovat na zajištění systematické 
obnovy sídelní zeleně v obcích. 
Poukázat na problémová místa a 
upozornit na některá zastavitelná 
území, která jsou v konfliktu s 
krajinným rázem. Poukázat na 
plochy, které mají určitý potenciál a 
jsou tím pádem perspektivní pro 
výsadbu krajinné zeleně a budování 
doprovodných prvků. Pravidelně    x 

Okomentoval(a): [N49]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 
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obnovovat a rozvíjet plochy sídelní 
zeleně na základě koncepčních 
dokumentů. 

Chybí zeleň v místech setkávání 
občanů, případně je potřeba ji obnovit 

Realizace výsadby sídelní zeleně 
v místech setkávání občanů resp. 
budování „zelených míst“ pro  
setkávání jako jsou např. parky, 
lesoparky, sídlištní zeleň, zeleň 
v okolí občanského vybavení a 
veřejných budov, v okolí dětských 
hřišť apod. 
    x 

 

PROBLÉMY V ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU 

Problémy Potřeby 

Z pohledu demografických změn dochází ke 

stárnutí populace regionu a snižování porodnosti 

v území; počet obyvatel v území klesá, jak 

z pohledu převažujícího přirozeného úbytku 

počtu obyvatel nad přirozeným přírůstkem, tak 

z pohledu převažující migrace z území v důsledku 

stěhování za prací 

Podpořit transformaci služeb v území vedoucí 

k zajištění dostatečné péče o seniory a jejich 

potřeby; vytvořit motivaci pro zvýšení porodnosti 

v území a zamezení migrace z území – pracovní 

příležitosti, dostupné bydlení; zvýšit atraktivitu 

regionu - propagace 

Počet živě narozených dětí v území mezi 

jednotlivými roky nevykazuje pravidelnost, což 

může způsobovat problémy v plánování kapacit 

veřejných institucí, jako jsou školy, nemocnice 

atd.  

Zajistit větší pravidelnost porodnosti v území; 

motivace; informovanost veřejných institucí o 

budoucí demografické situaci pro jejich potřeby 

Klesá počet obyvatel v produktivním věku; 

výrazně roste Index ekonomického zatížení  

 Zabývat se oblastmi týkající se rodinné politiky;  

V území žije velké množství neúplných rodin  Podpora neúplných rodin; odhalení příčin 

rozvodovosti; manželské poradny – informovanost, 

prevence 

Nedostatek víceúčelových hřišť a stav některých 

hřišť, tělocvičen a koupališť v území vyplývající 

z doby jejich životnosti; některá sportoviště mají 

nedostatečné zázemí 

 Budování víceúčelových hřišť, rekonstrukce hřišť, 

vybavení a výstavba krytých sportovišť typu 

tělocvičen a jejich vybavení; rekonstrukce a 

dobudování zázemí pro sportoviště 

Nedostatečné vybavení a technicky nevyhovující  Budování komunitních center; rekonstrukce budov 

Okomentoval(a): [N50]:   
Nově přidáno do SCLLD – aktivita realizace sídelní zeleně 
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prostředí míst pro setkávání občanů (komunitní 

centra, kulturní domy atd.); v některých obcích 

chybí i veřejná místa pro setkávání ve 

venkovních prostorách obce (návsi, parky, 

relaxační zóny)  

sloužících pro komunitní účely; vybavení 

komunitních prostor; budování venkovních míst 

pro setkávání 

V menších obcích chybí odpovídající materiální a 

technické zázemí pro sportovní, kulturní a 

volnočasové aktivity  

 Budování, rekonstrukce budov, materiálně – 

technické zázemí pro sportovní, kulturní a 

volnočasové aktivity obyvatel v obcích 

Na území pěti obcí leží většina institucí občanské 

vybavenosti, v území je nerovnoměrné 

rozmístění služeb a koncentrace většiny 

kulturního a zájmového vyžití do spádových 

center regionu; z pohledu komerčních služeb 

více než třetina obcí nedosahuje ani základního 

počtu služeb obyvatelům obcí;  

 Optimalizace sítě služeb občanské vybavenosti, 

kulturního a zájmového vyžití v území; lepší 

koordinace akcí; informovanost; podpora rozvoje 

služeb v obcích 

V území chybí instituce typu Jesle, bytové 

mateřské školy 

 Podpora odlehčovacích institucí pro matky typu 

Jesle, bytové mateřské školky; vybavení těchto 

institucí; propagace, informovanost o dostupnosti 

mezi veřejností 

Existuje velký rozdíl mezi městskými a 

venkovskými školami v průměrném počtu žáků 

na jednu třídu  

 Optimalizace stavu dětí ve školách; podpora 

mobility za vzděláváním; informovanost o 

demografickém vývoji 

Snižuje se počet pracovníků ZŠ, bez zvážení 

možného budoucího nárůstu počtu dětí v ZŠ 

 Informovanost o demografickém vývoji; 

optimalizace stavu školských pracovníků v území 

v závislosti na demografickém vývoji;  

Špatný technický stav školských budov a 

nedostatek finančních prostředků na zajištění 

provozu některých škol 

 Rekonstrukce, opravy školských budov; zajištění 

dofinancování financování provozu; propagace škol 

– hledání sponzorů 

Růst počtu dětí v MŠ - z toho vyplývající 

nedostatečné kapacity MŠ, neodpovídající 

materiálové a technické vybavení MŠ, potřeba 

úprav zahrad MŠ 

 Zajištění dostatečných kapacit MŠ, materiální a 

technické vybavení MŠ, úpravy zahrad vzhledem ke 

zvyšování kapacit; vzdělávání a rozvoji dětí 

Nesoulad nárůstu zájmu občanů o školské 

volnočasové aktivity, celoživotní vzdělávání a 

alternativní způsoby vzdělávání s finančními a 

personálními možnostmi školských zařízení tyto 

aktivity realizovat 

 Podpora volnočasových aktivit; celoživotního 

vzdělávání; informovanost o možnostech 

volnočasového vyžití a vzdělávání; rozvoj 

alternativních způsobů vzdělávání, podpora 

nadaných dětí 
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Nedostatečná platforma pro komunikaci a 

spolupráci všech aktérů ve školství, neexistence 

propojení zřizovatel, provozovatel, uživatel v 

oblasti školství 

 Tvorba platformy pro komunikaci aktérů ve 

školství, informovanost, příklady dobré praxe; 

propojení zřizovatel, uživatel, provozovatel 

V území žijí osoby ohrožené soc. vyloučením - 

zejména nízkopříjmové rodiny, závislí lidé, 

bezdomovci, a mládež ohrožená soc. 

patologickými jevy; Osoby ohrožené soc. 

vyloučením se koncentrují převážně do 

katastrálního území města Kyjova 

Inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením; 

prevence; osvěta  

Rozrůstá se skupina lidí užívající návykové látky a 

s tím souvicející kriminalita v území 

 Zajistit prevenci v této oblasti, a to nejen 

v primární, ale také v sekundární úrovni (rizikové 

skupiny obyvatel) a zejména v terciární prevenci 

(např. sběr použitého injekčního materiálu) 

Nedostačující kapacita pobytových zařízení pro 

seniory 

 Navýšení kapacit pobytových zařízení pro seniory; 

budování nových pobytových zařízení 

Místní, časové a finanční možnosti terénních 

sociálních služeb nejsou v souladu s potřebami 

jejich uživatelů 

 Zvyšování kapacit terénních sociálních služeb; 

soulad místních, časových a finančních možností 

s potřebami uživatelů 

V posledních letech roste počet osob bez 

domova i mezi mladší generací občanů 

 Zajištění prevence proti bezdomovectví - kurzy 

finanční gramotnosti; sociální poradenství; 

informovanost ve školských zařízeních; podpora 

sociálního bydlení; podpora terénních služeb  

Chybí aktivizační služby pro seniory i sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 Podpora rozvoje aktivizačních služeb pro seniory a 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

Chybí možnosti dostupného bydlení  Rozvoj a podpora dostupného bydlení 

Chybí zde vhodné prostory a celková koncepce 

pro práci s rodinami v jejím širším pojetí od 

práce s dětmi až po prarodiče; v území se 

nachází málo rodinných center;  

 Vybudování prostor a tvorba koncepce pro práci 

s rodinami; zakládání rodinných a komunitních 

center; zajištění vybavení prostor pro práci 

s rodinami 

Z důležitých služeb je v území velmi málo 

služeben policie - v některých obcích chybí 

neustálá přítomnost strážníka 

 Zajištění stálé přítomnosti policie ve vytipovaných 

lokalitách, podpora kamerových systémů,  

Málo služeb orientujících se na tradiční řemesla, 

dochází k úbytku tradičních služeb v území 

 Podpora služeb orientujících se na tradiční 

řemesla, propagace a zviditelnění tradičních služeb 

a řemesel; informovanost žáků škol o možném 
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uplatnění v oblasti tradičních řemesel 

Obyvatelstvo v území je nedostatečně 

environmentálně vzdělávané 

 Environmentální vzdělávání a osvěta obyvatelstva 

Malá nabídka akcí pro teenagery a chybějící 

zázemí pro jejich akce 

 Podpora kulturních akcí pro mladé, budování 

zázemí pro setkávání mladých 

Chybějí aktivity pro nadměrně nadané děti    Podpora talentů – kroužky, akce, workshopy, 

informace o možnostech rozvoje; vybavení prostor 

pro setkávání nadměrně nadaných dětí 

Chybějící mezigenereční aktivity  Podpora a rozvoj mezigeneračních aktivit 

Chybí prostory pro interpretaci místního 

kulturního dědictví 

 Vybudování, rekonstrukce prostor pro interpretaci 

místního kulturního dědictví 

Nízká míra spolupráce zájmových sdružení a 

spolků 

 Vytvoření platformy pro komunikaci a spolupráci 

spolků; propagace a zviditelnění spolků směrem k 

veřejnosti 

Nedostatečná koordinace aktivit v území a 

podpora aktivit vedoucí ke stmelení obyvatel 

(např. kulturní a sportovní akce)  

 Zajistit lepší koordinaci aktivit v území a podporu 

aktivit vedoucí ke stmelení obyvatel v území, 

podpora regionální soudržnosti 

V některých obcích chybí lékař nebo je 

nespokojenost s kvalitou lékaře; v nemocnicích 

chybí technické vybavení; v některých obcích je 

potřeba rekonstrukce nemovitostí, v nichž sídlí 

zdravotní personál 

 Zajistit dostupnou a kvalitní lékařskou péči pro 

všechny občany; podpora pořízení technického 

vybavení nemocnic a ordinací; opravy a 

rekonstrukce budov, v nichž sídlí zdravotní 

personál 

Chybí sociální terapeutické dílny, chráněné dílny, 

není dostatečná paliativní péče, chybí 

podporované zaměstnání duševně nemocných, 

chybí podpora nízkoprahových center 

 Podpora rozvoje sociálně terapeutických dílen, 

chráněných dílen, paliativní péče; Podpora 

zaměstnávání duševně nemocných, výstavba, 

rekonstrukce a vybavení pro nízkoprahová centra 

Chybí chráněné bydlení, podporované bydlení 

pro duševně nemocné, sociální byty pro rodiny 

v krizi, startovací byty pro mladé 

 Podpora, výstavba a rekonstrukce chráněného 

bydlení, bydlení pro duševně nemocné, sociálních 

bytů pro rodiny v krizi a startovacích bytů pro 

mladé 

Chybí sociální rehabilitace pro duševně nemocné 

(Ambulantní a Teréní forma) 

 Podpora všech forem sociální rehabilitace pro 

duševně nemocné; podpora prevence; 

informovanost a osvěta 

Zdravotní a sociální instituce (léčebně 

preventivní a krizová intervence, rehabilitace, 

sociální integrace, psychiatrické a adiktologická a 

 Podpora a rozvoj zdravotních a sociálních institucí; 

vybavení zdravotních a sociálních institucí 
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psychoterapeutická péče) nejsou dostatečně 

vybavené  

Malá finanční gramotnost cílových skupin 

sociálních služeb 

 Zvýšení finanční gramotnosti cílových skupin 

sociálních služeb 

Chybí platforma pro partnerství (job club, 

podnikatelé, školství, nezaměstnaní, státní 

správa, sociální služby – komunitní centrum, 

pařeniště) 

 Vytvoření platformy pro partnerství  

Nedostatečná vybavenost školských zařízení pro 

praktickou výuku (dílny, odborné pracoviště 

apod.); nedostatečné vybavení teoretické výuky 

odborných předmětů 

 Vybavení školských zařízení pro potřeby praktické 

výuky a vybavení teoretické výuky odborných 

předmětů 

Neziskové organizace nemají dostatečný 

poradenský servis 

 Zajištění poradenského servisu neziskovým 

organizacím 

Instituce v území (neziskové organizace, 

organizace veřejného sektoru) využívají velmi 

málo forem propagace ke svému zviditelnění 

(omezené prostředky a personální kapacity) 

 Zajištění propagace a informovanost o 

neziskových organizacích v území 

Chybí podpora aktivit stimulujících veřejnou 

diskusi o palčivých problémech v regionu, místě 

 Podpora aktivit stimulující veřejnou diskuzi o 

palčivých problémech v regionu 

Chybí prostředky na udržování tradičních zvyků, 

folklórních tradic (údržba krojů) 

Zajištění prostředků na udržování zvyků a 

folklórních tradic  

Velké množství tzv. brownfields v území, které 

nejsou často ani registrovány v národní databázi 

 Registrace nevyužívaných budov, objektů a areálů 

do Národní databáze brownfields, osvěta mezi 

vlastníky nemovitostí a pozemků 

V některých obcích během několika posledních 

let neprobíhají žádné stavební aktivity 

 Podpora stavebních a investičních aktivit za 

účelem rozvoje obcí 

Obce se potýkají s nedostatkem financí na 

zasíťování pozemků  

 Podpora zasíťování pozemků v obcích 

Nízká vybavenost obcí kanalizací zakončenou 

čistírnou odpadních vod, zastaralá kanalizační síť 

v některých obcích, existence kanalizací 

s neodděleným odváděním srážkových vod 

 Budování ČOV; rekonstrukce kanalizací; podpora 

oddělených kanalizací 

Některé obce vykazují nespokojenost s vedením 

a kapacitou elektrické přenosové sítě 

 Rekonstrukce a modernizace vedení elektrické 

energie 
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Stav povrchu vozovek na území MAS je z více než 

padesáti procent v nevyhovujícím nebo 

havarijním stavu; v některých obcích chybí 

veřejná parkovací místa 

 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím 

modernizace a rozvoje sítí regionální silniční 

infrastruktury 

Nedostatečná infrastruktura pro bydlení, chybí 

byty zvláště pro mladé a seniory, nedostatek 

stavebních pozemků pro rodinnou výstavbu 

 Vymezení pozemků pro rozšíření bytové a rodinné 

zástavby; zasíťování pozemků; existence 

dostupného bydlení – byty pro mladé, seniory, 

sociálně slabé;  

Špatný stav veřejných budov a zařízení, chybí 

bezbariérová dostupnost některých veřejných 

budov, některé veřejné budovy doposud 

neprošly procesem snižování energetické 

náročnosti (zateplování, výměna oken…) 

 Rekonstrukce veřejných budov; zajištění 

bezbariérové dostupnosti veřejných budov; 

snižování energetické náročnosti veřejných budov 

Nedostatečné pokrytí finančně dostupným 

internetem v odlehlých obcích 

 Zajištění finančně dostupného internetu v obcích 

Nedostatek cyklostezek a jejich propojení, 

chybějící doplňková infrastruktura cyklostezek 

(lavičky a občerstvení …), bezpečnost cyklotras 

(kvalita povrchu, vedení po komunikacích a 

nezpevněných cestách) 

 Výstavba cyklostezek a propojení stávajících 

cyklostezek v území; doplnění cyklostezek 

doplňkovou infrastrukturou 

Většina obyvatel využívá k cestování individuální 

automobilovou dopravu 

 Zvýšení motivace k využívání veřejné hromadné 

dopravy 

Některé obce regionu MAS nemají zpracován 

podrobný pasport místních komunikací 

 Zpracování a veřejné zpřístupnění pasportu 

místních komunikací obcí 

Zastávky hromadné dopravy obsahují často jen 

základní vybavení nebo jsou poničené 

v důsledku vandalismu 

 Výstavby, opravy a dovybavení zastávek veřejné 

dopravy 

Chodníky pro pěší nejsou ve všech obcích 

v optimálním stavu 

 Rekonstrukce chodníků a tvorba pěších zón v 

obcích 

Chybí prvky zklidňování dopravy a zvýšení 

bezpečnosti včetně přechodů pro chodce 

 Implementace prvků zklidňování dopravy 

v nebezpečných úsecích a úsecích častých 

dopravních nehod; implementace prvků zvyšování 

bezpečnosti včetně přechodů pro chodce 

Nesourodá architektura vycházející z výstavby 

vilového typu na malých pozemcích narušuje 

venkovský charakter obcí 

 Podpora zachování tradičního vzhledu 

venkovských sídel 
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V některých obcích je již zastaralé veřejné 

osvětlení i obecní rozhlas 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení, zavedení 

bezdrátového obecního rozhlasu 

Se změnou vzdělanostní struktury a struktury 

trhu práce dochází k problému návaznosti 

vzdělání na poptávku na trhu práce (chybí 

návaznost školství na poptávku podnikatelského 

sektoru - vzniká nevhodná struktura pracovní 

síly); chybí učňovský odborný dorost, malé 

propojení učňovského školství s podnikatelskou 

sférou; neexistuje dlouhodobá koncepce 

spolupráce mezi školami, zástupci obcí a 

podnikatelským sektorem 

 Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a 

kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační 

úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; 

vytvořit koncepci spolupráce mezi školami, obcemi 

a podnikatelským sektorem 

Struktura a uplatnění na trhu práce nejsou 

nakloněny k situaci matek samoživitelek s dětmi 

(chybí zkrácené úvazky, klouzavá pracovní doba, 

částečná možnost home office…) 

 Podpora přístupu k zaměstnání pro osoby 

hledajících zaměstnání prostřednictvím místních 

iniciativ na podporu zaměstnanosti, podpory 

mobility pracovníků a podpory částečných úvazků 

Na území se vyskytuje dostatek nevyužitých 

ploch pro podnikání - existence opuštěných, 

nevyužívaných areálů a budov (venkovské 

brownfields) 

 Informovanost o možnostech využití ploch, 

dotačních možnostech; zmapování všech 

nevyužitých objektů v území a stanovit možnosti 

jejich využití; zapsání nevyužívaných objektů do 

databáze Národních brownfields,  

Nezaměstnanost na území MAS je dlouhodobě 

vyšší než ve vyšších územně správních celcích, 

což negativně ovlivňuje ekonomickou výkonnost 

území 

 Přilákání investorů do území, zlepšení 

informovanosti o poptávce na trhu práce; 

zasíťování a budování průmyslových zón; rozvoj 

malopodnikání – informovanost osvěta 

Velký vliv sezónních prací na nezaměstnanost  Identifikace velkých sezónních zaměstnavatelů 

v území;  

Roste nezaměstnanost mladých lidí, vedoucí 

k sociálním problémům, zcela chybí pracovní 

uplatnění pro osoby se změnou pracovních 

schopností 

Podpora praxí, zlepšení komunikace mezi aktéry na 

trhu práce, podpora tvorby místo pro osoby se 

změnou pracovních schopností, zvýšit 

informovanost o možnostech veřejných zakázek;  

Zaměstnavatelé v území často nedisponují 

dostatečnými prostředky pro kompenzaci 

peněžních i nepeněžních nákladů svých 

zaměstnanců (doprava do zaměstnání…) 

 Podpora mobility pracovníků;  

Nízká míra pracovních příležitostí, odliv 

kvalifikované pracovní síly za lepšími možnostmi 

 Podpora podnikání, zejména usnadnění 

hospodářského využívání nových myšlenek a 
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zaměstnání mimo region podporou zakládání nových podniků, mimo jiné 

prostřednictvím podnikatelských inkubátorů. 

Úbytek nebo stagnace drobných zemědělců a 

malovinařů 

 Podpora drobného zemědělství, malovinařství; 

zjednodušení legislativy; poradenský servis; 

informovanost a osvěta o možnostech; zlepšení 

marketingu a propagace; zajištění místních 

odběratelských řetězců 

Nízký stupeň zpracování místních produktů, 

chybějí zpracovatelské kapacity na produkty 

malého a středního podnikání; nízký podíl 

regionální, především zemědělské produkce 

 Zajistit odbytová místa pro místní produkty 

(lokální trhy); zajištění propagace a stálosti kvality 

Nízká úroveň důvěry v mezipodnikovou 

spolupráci a z toho vyplývající nízká míra 

mezipodnikové spolupráce 

Tvorba platformy pro mezipodnikovou spolupráci; 

informační portál o lokálních firmách obcí;  

Ekologické zemědělství zatím nenaplňuje svůj 

potenciál v poskytování veřejných statků, 

v sociální oblasti, v ekonomické 

životaschopnosti, rozvoji trhu atd. 

 Větší osvěta o možnostech ekologického 

zemědělství, zajištění odbytu, informovanost o 

produktech směrem k veřejnosti 

Využití obnovitelných zdrojů v zemědělství 

zdaleka nedosahuje svého potenciálu 

 Zajistit větší využívání obnovitelných zdrojů v 

zemědělství 

Nedostatek průmyslových zón, nedostatečné 

dopravní napojení a chybějící zasíťování 

stávajících zón 

 Rozšíření stávajících nebo vymezení nových 

průmyslových zón v území; rekonstrukce dopravní 

infrastruktury; zasíťování  

Chybí podpora regionální publikační činnosti  Zajisti podporu regionální publikační činnosti, 

lokálních autorů 

Ne úplně uspokojivá je situace se stravovacími a 

ubytovacími kapacitami tak, aby odpovídaly 

poptávce různé klientely (např. nedostatek 

ubytovacích kapacit typu bed and breakfast) 

Optimalizace stravovacích a ubytovacích kapacit 

s ohledem na poptávku a atraktivity turistického 

ruchu v území 

Nedostatečná síť služeb pro cestovní ruch a 

velmi nízká kvality těchto služeb; nedostatečná 

infrastruktura pro cestovní ruch vč. doplňkové; 

nedostatečně využívaný potenciál pro turistický 

ruch, chybí destinační management 

 Podpora a propagace regionu; dobudování 

infrastruktury pro rozvoj turistického ruchu; 

zvýšení informovanosti o místních turistických 

atraktivitách 

Existence černých skládek v území, nedostatečná 

rekultivace skládek, nedostatečná kapacita 

sběrných dvorů 

 Odstranění černých skládek, potřeba rekultivace 

skládek, rozšíření sběrných dvorů  
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Omezená prostupnost krajiny v důsledku 

velkoplošného obhospodařování zemědělských 

pozemků spojeného se zrušením původních 

polních cest, neudržované cesty v krajině 

 Obnova původních polních cest, remízků, 

informovanost o možnostech zrychlených 

krajinných úprav, zlepšení komunikace mezi 

zemědělci a zástupci obcí,  

Území patří mezi nejsušší oblasti v ČR  Zajistit dostatek vody v území pro období sucha, 

krajinářská opatření vedoucí k zadržení vody v 

území 

Velká část zemědělsky intenzivně 

obhospodařovaných ploch je ohrožena 

působením erozních činitelů (vodní a větrné 

eroze) a v území není dostatek existujících 

funkčních větrných bariér. 

 Zajistit povodňovou a protierozní ochranu 

intravilánu a volní krajiny, podpořit preventivní 

protipovodňová a protierozní opatření 

Území vykazuje zpomalený oběh podzemní vody 

v důsledku existence nadložních jílů 

 Zrychlit oběh podzemních vod krajinnými 

úpravami;  

Voda v některých vodních tocích na území 

vykazuje znečištění v rozmezí III. – V. třídy jakosti 

(znečištěná – velmi znečištěná) 

 Snížit množství vypouštěného znečištění do 

povrchových i podzemních vod a zajistit dodávky 

pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

Pro většinu vodních toků nejsou zpracována 

záplavová území 

 Zpracování map záplavových území, 

protipovodňových a krizových plánů, osvěta 

obyvatelstva v případě krizových událostí 

spojených s povodněmi 

Jakost vod negativně ovlivňují splachy půdních 

částic a především živin z okolních velkých celků 

zemědělsky obhospodařovaných půd, Nadměrný 

rozvoj biomasy sinic a řas snižuje biodiverzitu 

ostatních organismů vázaných na vodu; Některé 

obce spadají do tzv. zranitelných oblastí, které 

byly stanoveny nařízením vlády 

 Snížit vnos znečišťujících látek z průmyslu a 

zemědělství do povrchových a podzemních vod; 

 Informovanost o možnostech odstranění biomasy, 

provzdušňování, nákup technologií; zajistit větší 

informovanost o vlivu zemědělských hnojiv na stav 

půdy a jakost vod v území; 

Z hlediska inženýrské geologie je rizikovým 

faktorem výskyt svahových pohybů (aktivní 

sesuvy a potenciální sesuvná území) 

 Vytvořit přírodní bariéry zamezující svahovým 

pohybům; informovanost o možnostech rychlých 

krajinných úprav; podpora prevence před 

svahovými sesuvy;  

V území dochází k poklesu plošného zastoupení 

trvalých travních porostů, nachází se zde i nižší 

podíl lesních porostů ve srovnání s republikovým 

průměrem 

 Zvýšení podílu travních porostů v území; podpora 

zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na 

založení 

Okomentoval(a): [N51]: Původní text – aktivita realizace 
protierozní opatření 

Okomentoval(a): [N52]: Původní text – aktivita realizace 
protierozní opatření 

Okomentoval(a): [N53]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Část území tvoří lokality narušené těžbou 

nerostných surovin 

 Rekultivace krajiny narušené těžbou, 

informovanost a osvěta o možnostech jejího 

využití, 

Rychlost úbytku orné půdy v návaznosti na 

dlouhodobou udržitelnost soběstačnosti regionu 

v potravinové produkci 

 Zabránit úbytku orné půdy – osvěta, 

informovanost; další druhy podpory pro drobné 

zemědělce 

Značná část základních skladebných prvků ÚSES 

v území je zcela nefunkčních nebo jen částečně 

funkčních  

 Rekultivace biocenter, biokoridorů a interakčních 

prvků a dalších prvků ÚSES v území 

V území se vyskytuje nedostatečné povědomí 

v oblasti ekologie 

 Zvýšit vzdělanost obyvatelstva v oblasti ekologie – 

osvěta, informovanost, semináře, poradny 

V okolí obcí chybí rybníky, původní vodních 

nádrže - zdroj vody, rekreace 

 Obnova původních a výstavba nových zdrojů 

užitkové vody v okolí obcí (rybníky, jezírka, 

mokřady);  

Zařazení mezi oblasti vykazující relativně vyšší 

míru problémů, zejména z hlediska udržitelného 

rozvoje území 

 Zajistit větší vyváženost podmínek pro udržitelný 

rozvoj území – přírůstek/úbytek obyvatelstva, míra 

nezaměstnanosti, podnikatelské aktivity, kvalita 

ovzduší, dopravní dostupnost atd. 

Regulativní a stabilizační funkce územně 

plánovací dokumentace není v praxi dostatečně 

důsledně uplatňována 

 Větší informovanost o možnostech vlivu veřejnosti 

na podobu platné územně plánovací dokumentace; 

zlepšení regulativní a stabilizační funkce ÚPD 

Z trestné činnosti jsou výrazně problematickou 

oblastí v území hlavně činnosti spojené 

s výrobou, držením a distribucí drog 

Plán protidrogové politiky, prevence, terénní 

služby, monitoring drogové problematiky, besedy, 

přednášky pro žáky i pedagogy škol, aktivní policie 

Nedořešené vlastnické vztahy k půdě, majetku a 

rozdrobené vlastnictví půdy 

Informovanost o možnostech nakládání s pozemky; 

pravidelná aktualizace územně plánovací 

dokumentace; právní poradenský servis,  

Nedostatečná intenzita provádění pozemkových 

úprav 

 Motivace k provádění KoPú, osvěta, 

informovanost  

IT negramotnost osob na vedoucích pozicích 

veřejné správy, nízká úroveň manažerských a 

řídících dovedností 

 Vzdělávání, osvěta; zajistit přístup k moderním 

technologiím; 

Chybí technické vybavení pro údržbu veřejných 

prostranství a zelených ploch, technické zázemí 

pro technické služby 

 Dovybavení technických služeb potřebným 

technickým vybavením, opravy, rekonstrukce, 

dostavby zázemí pro technické služby, garáže pro 

vozidla technických služeb 

Okomentoval(a): [N54]: Původní text – aktivita realizace ÚSES 
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Špatný stav a nedostatečné materiální a 

technické vybavení SDH a JPO 

Zajistit dostatečné materiální a technické vybavení 

za účelem protipožární ochrany v území  

Nízká míra využívaní moderních komunikačních 

prostředků a inovací ve veřejné správě; Veřejná 

správa v území není dostatečně elektonizována 

Podpora e-govermentu, elektronizace veřejné 

správy, vzdělávání úředníků v oblasti IT 

Nedostatečné kapacity (personální, finanční…) 

pro poradenský servis obcím 

Vybudování společné poradenské platformy, 

včetně zajištění přenosu informací pro obce v 

území 

Velké množství kulturních a historických 

památek, které je potřeba udržovat; špatný stav 

památek a drobných sakrálních staveb v území 

Rekonstrukce, opravy a údržba památek; osvěta o 

kulturním dědictví v území;    

Nekoncepčnost v řešení sídelních zelení v obcích, 

nesystematická obnova sídelní zeleně 

Na základě koncepčních dokumentů pracovat na 

zajištění systematické obnovy sídelní zeleně 

v obcích. Poukázat na problémová místa a 

upozornit na některá zastavitelná území, která jsou 

v konfliktu s krajinným rázem. Poukázat na plochy, 

které mají určitý potenciál a jsou tím pádem 

perspektivní pro výsadbu krajinné zeleně a 

budování doprovodných prvků. Pravidelně 

obnovovat a rozvíjet plochy sídelní zeleně na 

základě koncepčních dokumentů. 

Chybí zeleň v místech setkávání občanů, 

případně je potřeba ji obnovit 

Realizace výsadby sídelní zeleně v místech 

setkávání občanů resp. budování „zelených míst“ 

pro  setkávání jako jsou např. parky, lesoparky, 

sídlištní zeleň, zeleň v okolí občanského vybavení a 

veřejných budov, v okolí dětských hřišť apod. 

 

 

Okomentoval(a): [N55]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 

Okomentoval(a): [N56]: Nově přidáno do SCLLD – aktivita 
realizace sídelní zeleně 
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PŘÍLOHA Č. 2. UPRAVENÁ PODOBA GRAFICKÉHO  ZNÁZORNĚNÍ 

STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ SCLLD VČETNĚ 

SCHÉMATICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ VAZEB NA OPATŘENÍ MIMO 

PROGRAMOVÉ RÁMCE A POPIS INTEGROVANÉHO PŘÍSTUPU NAPŘÍČ 

PROGRAMOVÝMI RÁMCI  

Následující text obsahuje kapitoly strategické části SCLLD, s vyznačením informací, které již 

byly obsaženy ve schválené verzi SCLLD a prokazují potřebnost přidání nového 

Programového rámce OPŽP  - tyto informace jsou opatřeny komentářem: „Původní text – 

aktivita ….“, také informace nově vložené do SCLLD zjištěné při dalších analýzách území 

prokazující potřebnost přidání nového Programového rámce OPŽP - tyto informace jsou 

opatřeny komentářem: „Nově přidáno do SCLLD – aktivita…“. 

3. STRATEGICKÁ ČÁST  

3.2 STRATEGICKÉ CÍLE, SPECIFICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ  

3.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Specifické cíle 

1.2 Příroda, krajina a životní prostředí 

C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav 

C.1.2.2 podpora protipovodňových a protierozních opatření 

C.1.2.3 zajištění vyšší ochrany, budování a funkčnosti prvků ÚSES, životního prostředí 

C.1.2.4 zkvalitnění environmentálního prostředí, zvýšení povědomí o environmentálním 

prostředí 

Číslo In. ID Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 

hodnota 

Mid 

term 

Cílová 

hodnota 

Indikátor výstupu: 

In.1.2.1  93701 

Počet podpořených zemědělských  

podniků/příjemců příjemce  0 1 4 

In.1.2.2  93701 

Počet podpořených zemědělských  

podniků/příjemců příjemce  0 1 2 

In.1.2.2 46500 

Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich 

stav zachování ha 0 0 2 Okomentoval(a): [N57]: Nově přidáno do SCLLD 
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In.1.2.3  93701 

Počet podpořených zemědělských  

podniků/příjemců příjemce  0  1 2 

In.1.2.3 46500 

Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich 

stav zachování ha 0 0 1,6 

In.1.2.4  260800NČI 

Počet projektů zaměřených na 

zlepšování stavu přírody a krajiny projekt  0  0  2 

In.1.2.4  060100NČI 

Počet projektů v oblasti 

environmentálního vzdělávání projekt  0  2  4 

In.1.2.4  220100NČI 

Počet projektů zaměřených na 

nakládání s odpady projekt  0  0  1 

In.1.2.4 46500 

Plocha stanovišť, které jsou 

podporovány s cílem zlepšit jejich 

stav zachování ha 0 0 3 

Indikátor výsledku: 

In.1.2.1  94800 

Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů (Leader) 

pracovní 

místo  0  0  0 

In.1.2.1  94302 Celková délka lesních cest km  0  1  2 

In.1.2.1  94301 

Celková délka cest zajišťující 

zpřístupnění pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a její 

diverzifikaci (km) km  0  0  1 

In.1.2.2  In.1.2.2.1 

Počet protierozních a 

protipovodňových opatření 

počet 

opatření  0  1  3 

In.1.2.2 45415 

Počet lokalit, kde byly posíleny 

ekosystémové funkce krajiny lokalita 0 0 3 

In.1.2.3 45415 

Počet lokalit, kde byly posíleny 

ekosystémové funkce krajiny lokalita 0 0 3 

In.1.2.4 45412 

Počet ploch a prvků sídelní zeleně 

s posílenou ekostabilizační funkcí 

Ploch/ 

prvků 0 0 4 

1.2 Příroda, krajina a životní prostředí 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a lesních cest, přístup k lesní půdě 

O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny 

Okomentoval(a): [N58]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N59]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N60]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N61]: Nově přidáno do SCLLD  

Okomentoval(a): [N62]: Nově přidáno do SCLLD 
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O.1.2.1.5 rozšíření vodních ploch v krajině (vodní nádrže, rybníky, mokřady) 

O.1.2.2.1* budování funkčních protierozních a protipovodňových bariér 

O.1.2.2.2 
podpora úpravy vodních toků, zprůchodňování, čištění vodních toků 

(stabilní vodní režim krajiny) 

O.1.2.2.3* posílení přirozené retenční schopnosti krajiny 

O.1.2.2.4 mapování záplavových oblastí 

O.1.2.3.1* 

podpora ochrany původních druhů živočichů a rostlin; chránit a obnovovat 

biotopy; chránit stávající a zakládat nové biokoridory; zakládat nové 

přírodní rezervace a zajistit adekvátní péči o stávající; využívat vhodně 

prostředků zelené infrastruktury k zachování a rozvíjení zdravých 

ekosystémů 

O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES a jejich spojení s prvky a stezkami v krajině 

O.1.2.4.1 
zlepšit nakládání s odpady; snižování podílu směsných odpadů (rozšíření a 

vznik nových sběrných dvorů, rekultivace skládek) 

O.1.2.4.2* 
systematické vzdělávaní, výchova a osvěta v oblasti ochrany životního 

prostředí, ekologie 

O.1.2.4.3 
podpora odstraňování znečištění v přírodě - vzduch, voda, půda - 

(odstranění černých skládek a zamezení vzniku nových) 

O.1.2.4.4 
podpora změny způsobu hospodaření v krajině vedoucí ke zlepšení stavu 

krajiny 

O.1.2.4.5 
podpora zpracování koncepčních dokumentů pro systematickou obnovu 

zeleně v obcích  

O.1.2.4.6* 
podpora obnovy a rozvoje sídelní zeleně, zeleně v místech setkávání 

občanů 

Pozn.: *Opatření CLLD = opatření podporovatelné z operačních programů 

 
 

Okomentoval(a): [N63]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N64]: Nově přidáno do SCLLD 
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3.3 VAZBY NA HORIZONTÁLNÍ TÉMATA  

Tato kapitola se zabývá souladem jednotlivých opatření definovaných strategií 

s horizontálními principy programů ESI fondů. Horizontální témata jsou definovány jako 

rovnost mužů a žen, rovnost příležitostí a nediskriminace a udržitelný rozvoj.  

Tabulka: Vliv opatření na horizontální témata – podporuje, neutrální, ohrožuje 

číslo Opatření 

Rovnost 

žen a 

mužů 

Podpora rovných 

příležitostí a 

nediskriminace 

Udržitelný 

rozvoj 

O.1.1.1.1 
zajištění technologií, hmotné 

investice pro konkurenceschopnost  
neutrální neutrální podporuje 

O.1.1.1.2 
podpora zpracování lokálních 

výpěstků, krajových specialit 
neutrální neutrální podporuje 

O.1.1.1.3 podpora výměny zkušeností neutrální neutrální podporuje 

O.1.1.1.4 
obnova ovocných sadů; obnova 

původních odrůd, tradičních plodin 
neutrální neutrální podporuje 

O.1.1.2.1 

podpora farmářské produkce 

(ovocnářství, zelinářství, chovatelství, 

včelařství atd.), podpora prodeje ze 

dvora, regionální trhy, jarmarky, 

podpora prodeje místních produktů  

podporuje podporuje podporuje 

O.1.2.1.1 
podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 
neutrální neutrální podporuje 

O.1.2.1.2 
podpora systémového zatravňování, 

zalesňování 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.1.3 
budování a udržování polních a 

lesních cest, přístup k lesní půdě 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.1.4 
podpora dalších procesů vedoucí k 

zlepšení prostupnosti krajiny 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.1.5 
rozšíření vodních ploch v krajině 

(vodní nádrže, rybníky, mokřady) 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.2.1 
budování funkčních protierozních a 

protipovodňových bariér 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.2.2 

podpora úpravy vodních toků, 

zprůchodňování, čištění vodních toků 

(stabilní vodní režim krajiny) 

neutrální neutrální neutrální 
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O.1.2.2.3 
posílení přirozené retenční 

schopnosti krajiny 
neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.2.4 mapování záplavových oblastí neutrální neutrální podporuje 

O.1.2.3.1 

podpora ochrany původních druhů 

živočichů a rostlin; ochrana a obnova 

biotopů; ochrana a zakládaní nových 

biokoridorů; zakládání nových 

přírodních rezervací a zajištění 

adekvátní péči o stávajíc zeleň,  

využívání vhodně prostředků zelené 

infrastruktury k zachování a rozvíjení 

zdravých ekosystémů 

neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.3.2* 

podpora budování prvků ÚSES a 

jejich spojení s prvky a stezkami v 

krajině 

neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.4.1 

zlepšení nakládání s odpady; 

snižování podílu směsných odpadů 

(rozšíření a vznik nových sběrných 

dvorů, rekultivace skládek) 

neutrální neutrální podporuje 

O.1.2.4.2 

systematické vzdělávaní, výchova a 

osvěta v oblasti ochrany životního 

prostředí, ekologie 

podporuje podporuje podporuje 

O.1.2.4.3 

podpora odstraňování znečištění v 

přírodě - vzduch, voda, půda 

(odstranění černých skládek a 

zamezení vzniku nových) 

neutrální neutrální podporuje 

O.1.2.4.4 

podpora změny způsobu hospodaření 

v krajině vedoucí ke zlepšení stavu 

krajiny 

neutrální neutrální neutrální 

O.1.2.4.5 

podpora zpracování koncepčních 

dokumentů pro systematickou 

obnovu zeleně v obcích 

neutrální neutrální podporuje 

O.1.2.4.6 

podpora obnovy a rozvoje sídelní 

zeleně, zeleně v místech setkávání 

občanů 

neutrální neutrální podporuje 

          

O.2.1.1.1 

podpora vzniku regionálních trhů 

zaměstnanosti, sdružování 

podnikatelů, výrobců 

podporuje podporuje podporuje 

Okomentoval(a): [N65]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N66]: Nově přidáno do SCLLD 
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O.2.1.1.2 

zajištění technologií a materiálně 

technického zázemí, investice pro 

konkurenceschopnost  

neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.1.3 společná propagace a marketing  neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.1.4 
podpora řetězení služeb a odbyt 

lokálních produktů 
podporuje podporuje podporuje 

O.2.1.1.5 
využívání venkovských brownfields 

pro rozvoj podnikání 
neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.1.6 

zavádění nových služeb a zvyšování 

rozmanitosti služeb v území, podpora 

doplňkových služeb např. u 

sportovních a kulturních zařízení  

podporuje podporuje podporuje 

O.2.1.2.1 
promítnutí potřeb lokálních 

zaměstnavatelů do územních plánů 
neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.2.2 
výstava průmyslových zón, zajištění 

dopravního napojení, zasíťování 
neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.3.1 
podpora materiálně technického 

zázemí pro tradiční řemesla a služby 
neutrální neutrální podporuje 

O.2.1.3.2 
osvěta a propagace tradičních 

řemesel a služeb 
podporuje podporuje podporuje 

O.2.2.1.1 

podpora mapování turistických cílů a 

potřeb návštěvníků; tvorba 

turistických informačních systémů 

neutrální neutrální podporuje 

O.2.2.1.2 

investice a pořízení materiálně 

technického zázemí pro subjekty 

zaměřené na venkovskou turistiku 

(sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti, stravování, pohostinství)  

neutrální podporuje podporuje 

O.2.2.1.3 

podpora venkovské turistiky a vzniku 

nových turistických cílů, zefektivnění 

řízení cestovního ruchu; koordinace 

aktivit v území  

neutrální neutrální podporuje 

O.2.2.1.4 

zkvalitňování služeb přenosem dobré 

praxe (osvěta, semináře, výjezdová 

turistika); jednotná propagace a 

marketing území 

neutrální neutrální podporuje 
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O.2.2.2.1 

budování infrastruktury pro turistický 

ruch a budování doplňkové 

infrastruktury pro cestovní ruch 

(značení; tematické stezky; 

odpočívky; atd.) 

neutrální neutrální podporuje 

O.2.3.1.1 

zlepšení návaznosti středního, 

učňovského školství na poptávku trhu 

práce; podpora vzniku školních firem 

a firemních učňů 

neutrální podporuje podporuje 

O.2.3.1.2 

doplnění aktivit úřadu práce za 

účelem zvyšování zaměstnanosti v 

území (rekvalifikace na míru, osvěta o 

možnostech zvyšování 

zaměstnanosti, podpora bilanční a 

pracovní diagnostiky atd.) 

podporuje podporuje podporuje 

O.2.3.1.3 

podpora vzniku nových forem 

podnikání; podpora flexibilních forem 

zaměstnávání a sdílení pracovních 

míst 

podporuje podporuje podporuje 

O.2.3.1.4 

zvyšování uplatnitelnosti osob hůře 

uplatnitelných na trhu práce (osoby 

se změnou pracovních schopností, 

osoby ohrožené sociálním 

vyloučením, absolventi, osoby 50+ 

atd.) 

podporuje podporuje podporuje 

          

O.3.1.1.1 

zlepšení přístupu informačních a 

komunikačních technologií, využívání 

moderních komunikačních 

prostředků a inovací (podpora 

pokrytí finančně dostupným 

internetem, podpora modernizace 

obecního rozhlasu) 

neutrální podporuje podporuje 

O.3.1.1.2 

zvyšování profesních dovedností 

zaměstnanců/představitelů veřejné 

správy, samosprávy (IT, manažerské a 

řídící dovednosti; strategické, 

projektové a procesní řízení; 

benchmarking, komunitní plánování, 

podporuje podporuje podporuje 
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zapojování prvků MA 21) 

O.3.1.2.1 
využívání venkovských brownfields 

pro rozvoj území 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.2.2 

mapování a registrace nevyužitých 

objektů a pozemků pro rozvoj 

regionu 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.3.1 opravy a budování kanalizačních sítí neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.3.2 
opravy a budování čistíren odpadních 

vod 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.3.3 
podpora modernizace veřejného 

osvětlení 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.4.1 
podpora bezbariérové dostupnosti 

veřejných budov 
podporuje podporuje podporuje 

O.3.1.4.2 

rekonstrukce, modernizace, vybavení 

a snižování energetické náročnosti 

veřejných budov  

neutrální neutrální podporuje 

O.3.1.4.3 
podpora dalších forem využití 

veřejných budov (family-pointy atd.) 
podporuje podporuje podporuje 

O.3.2.1.1 

udržování a opravy místních 

komunikací, opravy a budování 

chodníků 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.2.1.2 
budování a rekonstrukce veřejných 

parkovacích ploch 
podporuje podporuje podporuje 

O.3.2.1.3 

udržování, opravy a výstavba 

cyklostezek a cyklotras, 

multifunkčních stezek a jejich 

doplňkové infrastruktury 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.2.1.4 
rekonstrukce, budování a vybavení 

zastávek hromadné dopravy 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.2.1.5 

budování prvků zklidňování dopravy 

a zvýšení bezpečnosti včetně 

přechodů pro chodce 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.2.2.1 
podpora sdílení dopravních 

prostředků (carsharing, carpooling)  
neutrální neutrální podporuje 

O.3.2.3.1 

podpora výstavby, rekonstrukce a 

materiálního a technického vybavení 

SDH a JPO 

neutrální neutrální podporuje 
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O.3.3.1.1 
podpora výstavby technické 

infrastruktury bydlení 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.3.1.2 
podpora bytové infrastruktury pro 

mladé a seniory 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.3.1.3 podpora rodinné výstavby  podporuje podporuje podporuje 

O.3.3.2.1 

podpora zajištění technického 

vybavení pro údržbu veřejných 

prostranství a zelených ploch 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.3.2.2 
budování a rekonstrukce technického 

zázemí pro technické služby obcí 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.3.2.3 

budování a úpravy venkovních 

prostor pro setkávání (návsi, náměstí, 

parky, relaxační zóny) 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.3.2.4 
podpora vybavení pro venkovní 

prostory určené k setkávání 
neutrální neutrální podporuje 

O.3.4.1.1 

rekonstrukce a údržba památek, 

sakrálních staveb, sklepní 

architektury, drobné architektury v 

krajině, a významných prvků 

kulturního dědictví 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.4.1.2 

podpora výstavby a rekonstrukce 

budov a areálů sloužících pro 

interpretace místního kulturního 

dědictví; podpora materiálně-

technického vybavení sloužícího pro 

interpretaci místního kulturního 

dědictví 

neutrální neutrální podporuje 

O.3.4.2.1  

podpora zachování a obnovy tradic, 

lidových zvyků a regionální publikační 

činnosti 

neutrální neutrální podporuje 

          

O.4.1.1.1 

podpora výstavby, rekonstrukce a 

materiálně technického vybavení 

sportovišť sloužících pro sport a 

rekreaci  

neutrální neutrální podporuje 

O.4.1.1.2 
podpora zájmových a spolkových 

sportovních aktivit 
neutrální neutrální podporuje 

O.4.2.1.1 
podpora výstavby, rekonstrukce a 

materiálně technického zázemí 
neutrální neutrální podporuje 
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budov a areálů sloužících pro 

pořádání kulturních akcí  

O.4.2.2.1 

podpora budování, rekonstrukce a 

materiálně technického vybavení 

budov a prostor pro setkávání 

(komunitní centra, knihovny, KD atd.)  

neutrální neutrální podporuje 

O.4.2.2.2 
podpora koordinace kulturních aktivit 

v území 
neutrální neutrální podporuje 

O.4.2.2.3 
podpora zájmových a spolkových 

kulturních aktivit 
neutrální neutrální podporuje 

          

O.5.1 .1.1 
rekonstrukce, výstavba a materiálně 

technické vybavení budov  
neutrální neutrální podporuje 

O.5.1 .1.2 
zlepšování podmínek pro integraci a 

inkluzi žáků se speciálními potřebami 
podporuje neutrální podporuje 

O.5.1 .1.3 

vybavení školských zařízení pro 

praktickou výuku (dílny, odborné 

pracoviště apod.) 

podporuje neutrální podporuje 

O.5.1 .1.4 
podpora celoživotního vzdělávání a 

alternativních způsobů vzdělávání 
podporuje neutrální podporuje 

O.5.1 .2.1 
úpravy a výstavba hřišť a zahrad 

školských zařízení 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.1 .2.2 
podpora školských volnočasových 

aktivit, příměstských táborů 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.1 .2.3 

zlepšování podmínek pro průběžné 

vzdělávání všech účastníků 

vzdělávacího procesu 

podporuje neutrální podporuje 

O.5.1 .2.4 

podpora talentů a dětí pocházejících 

ze sociálně znevýhodněného 

prostředí 

podporuje neutrální podporuje 

O.5.1 .2.5 

podpora zřizování služby školních 

psychologů, psychiatrů logopedů a 

dalších odborných služeb 

neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.1 
podpora a rozvoj sociálně 

aktivizačních služeb a poradenství  
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.2 

podpora projektů rozvoje 

osobnostních kompetencí, 

vzdělávání, finanční gramotnosti 

neutrální podporuje podporuje 
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osob ohrožených sociálním 

vyloučením a nízkoprahových center 

O.5.2.1.3 
podpora a rozšíření služeb sociální 

prevence a služeb následné péče 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.4 
podpora a rozvoj terénních sociálních 

služeb  
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.5 
podpora a rozvoj ambulantních 

sociálních služeb včetně stacionářů 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.6 

zajištění možnosti bydlení včetně 

vybavení osobám v nepříznivé 

sociální a zdravotní situaci; komunitní 

péče (dostupné bydlení, chráněné 

bydlení, azylové domy, domy s 

pečovatelskou službou, startovací 

byty atd.); komunitní centra 

neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.7 
podpora a rozvoj služeb pro osoby se 

zdravotním postižením 
neutrální podporuje podporuje 

O.5.2.1.8 

podpora vzniku a rozvoje sociálně 

terapeutických dílen, chráněných 

dílen 

neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.9 

podpora a rozvoj pomocných 

terapeutických metod, sociální a 

pracovní rehabilitace 

neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.1.10 podpora a rozvoj paliativní péče neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.2.1 
podpora zřízení dobrovolnického 

centra 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.2.2 
podpora dobrovolnických služeb v 

existujících sociálních zařízeních 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.3.1 

podpora rodinných center, family-

pointů, klubů maminek a 

odlehčovacích služeb pro matky na 

mateřské dovolené (jesle, bytové 

školky atd.) 

podporuje podporuje podporuje 

O.5.2.3.2 
podpora výchovných a vzdělávacích 

dovedností 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.3.3 podpora dětských skupin pro podniky neutrální podporuje podporuje 
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a veřejnost 

O.5.2.3.4 
podpora osob pečujících o jiné závislé 

osoby 
neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.3.5 podpora mezigeneračního soužití  neutrální podporuje podporuje 

O.5.2.3.6 podpora sanace rodiny neutrální neutrální podporuje 

O.5.2.3.7 
podpora služeb orientující se na členy 

z neúplných rodin  
neutrální podporuje podporuje 

O.5.3.1.1 

podpora výstavby, rekonstrukce a 

materiálně technického vybavení 

zdravotnických budov a pracovišť 

neutrální neutrální podporuje 

  
      

O.6.1.1.1 

podpora přenosu informací, dobré 

praxe a výměny zkušeností, osvěta, 

poradenství, komunitní plánování 

neutrální podporuje podporuje 

O.6.1.1.2 

poradenská činnost zaměřená na 

zvyšování kvality produktů a služeb 

zemědělců, agroturistiku 

neutrální neutrální podporuje 

O.6.1.2.1 
podpora společné propagace, 

marketingu a medializace problémů 
neutrální neutrální podporuje 

O.6.2.1.1 
budování platformy pro komunikaci a 

spolupráci  
neutrální neutrální podporuje 

O.6.2.1.2 podpora meziobecní spolupráce neutrální neutrální podporuje 

O.6.2.1.3 
podpora spolupráce MAS, podpora 

mezinárodní spolupráce  
neutrální neutrální podporuje 

O.6.2.1.4 

podpora spolupráce veřejného, 

ziskového, neziskového sektoru; 

podpora spolupráce za účelem 

zvyšování zaměstnanosti, koordinace 

neutrální neutrální podporuje 
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3.7 POPIS PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ  

Programový rámec  OPŽP 

MAS ve své strategické části navrhuje taková opatření, která pomáhají naplňovat specifické 

cíle 4. 3, 4. 4. OPŽP, V následující části jsou shrnuty opatření k jednotlivým specifickým cílům. 

Název opatření Strategie 

CLLD 
OPR. 1.2.3.1 Realizace ÚSES 

Tematické zaměření opatření Realizace ÚSES 

Název aktivity OPŽP 4.3.2 - Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur 

Vymezení opatření Zakládání biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí; 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních 

prvků podporujících ÚSES 

Vazba na specifické cíle OP 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny  

Vazba na SWOT a APP analytická část: 2.1.9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

SWOT - 2.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A 

KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Analýzu problémů a potřeb: problém: V území dochází k poklesu plošného 

zastoupení trvalých travních porostů, nachází se zde i nižší podíl lesních porostů ve 

srovnání s republikovým průměrem; potřeba: zvýšení podílu travních porostů v 

území; podpora zalesňování / zakládání lesů včetně nákladů na založení; problém: 

značná část základních skladebných prvků ÚSES v území je zcela nefunkčních nebo 

jen částečně funkčních; potřeba: Rekultivace biocenter, biokoridorů a interakčních 

prvků a dalších prvků ÚSES v území;  

Vazba na cíle Strategie CLLD C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav 

C.1.2.3 zajištění vyšší ochrany, budování a funkčnosti prvků ÚSES, životního 

prostředí  

Podporované aktivity 

MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí  

míra dotace: 100%, např.: 

 plošné výsadby stanoviště vhodných stromů a keřů  

na orné půdě 

 zakládání travních společenstev s roztroušenou výsadbou  

dřevin na orné půdě 

 zakládání extenzivních sadů starých a krajových odrůd  

ovocných dřevin, včetně zatravnění, na orné půdě 

Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,  

realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

míra dotace: 80% 

 doplnění existujících prvků roztroušenou dosadbou dřevin 

Okomentoval(a): [N67]: Nově přidáno do SCLLD 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28


70 

 

 rozšíření existujících prvků o remízy 

 rozšíření existujících prvků o liniové výsadby 

 obnova extenzivních ovocných sadů starých  

a krajových odrůd ovocných dřevin 

 založení interakčních prvků formou výsadby 

stanoviště vhodných stromů a keřů 

Projekty budou vycházet z územního plánu a realizace bude probíhat pouze na 

nelesních pozemcích. 

Příjemce dotace  kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

 státní podniky 

 státní organizace 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 

 příspěvkové organizace 

 vysoké školy, školy a školská zařízení 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky) 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 podnikatelské subjekty 

 obchodní společnosti a družstva 

 fyzické osoby podnikající 

 fyzické osoby nepodnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 

maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 3000000 Kč 

Předpokládaná alokace 3000000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 2/2019 

Principy preferenčních kritérií 

MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

přínos pro posílení přirozených funkcí krajiny a biologickou rozmanitost 

lokalizace – např. ve vztahu k typu USES – lokální, regionální,  

nadregionální (dle závazné ÚPD a plánu USES) 

přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého řešení)  

komplexnost a návaznost 

Klíčový projekt MAS nepředpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 

definice 

výchozí 

stav 

cílová 

hodnota 
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46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav zachování 

Celková plocha území v hektarech, na které byla 

uskutečněna opatření na podporu biodiverzity 

0 1,6 ha 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové 

funkce krajiny 

Počet lokalit, na kterých došlo realizací opatření k posílení 

přirozených funkcí krajiny, tedy k obnově přirozeného či 

přírodě blízkého stavu způsobem, který účinně posiluje 

ekologickou stabilitu a biodiverzitu, zlepšuje vodní režim a 

přispívá k posílení adaptačního potenciálu krajiny vůči 

změně klimatu. 

0 3 lokalit 
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Název opatření Strategie 
CLLD 

OPR. 1.2.2.1 Protierozní opatření 

Tematické zaměření 
opatření 

Protierozní opatření 

Název aktivity OPŽP 4.3.5 - Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií 
cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na 
změnu klimatu 

Vymezení opatření Opatření zamezující vodní erozi; 
Opatření zamezující větrnou erozi 

Vazba na specifické cíle OP 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny  

Vazba na SWOT a APP analytická část: 2.1.9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

SWOT - 2.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A 
KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Analýza problémů a potřeb: Problém:Území patří mezi nejsušší oblasti v ČR; 
potřeba: zajistit dostatek vody v území pro období sucha, krajinářská opatření 
vedoucí k zadržení vody v území; problém: Velká část zemědělsky intenzivně 
obhospodařovaných ploch je ohrožena působením erozních činitelů (vodní a větrné 
eroze) a v území není dostatek existujících funkčních větrných bariér; potřeba: 
zajistit povodňovou a protierozní ochranu intravilánu a volní krajiny, podpořit 
preventivní protipovodňová a protierozní opatření.  

Vazba na cíle Strategie CLLD C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav 

C.1.2.2 podpora protipovodňových a protierozních opatření  

Podporované aktivity 
MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

Opatření zamezující vodní erozi 
míra dotace: 80% 

 opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku 

 zakládání průlehů se zatravněním 

 zakládání travních pásů ke vsáknutí vody 

 zatravnění míst ke vsáknutí vody zabránění  
povrchovému odtoku 

 zakládání travnatých mezí s doplňkovou dosadbou dřevin 

 stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku 

 hrázky k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody 

 terasy k zabránění účinkům erozních sil tekoucí vody 

 zatravněné svodné příkopy 

 preventivní opatření 

 zakládání mezí k předcházení povrchovým odtokům vody 

 zakládání remízů k předcházení povrchovým odtokům vody 

 obnova vegetačních protierozních prvků 
 
Opatření zamezující větrné erozi 
míra dotace: 80% 

 obnova či zakládání větrolamů 

 dvouřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů  
k snížení rychlosti větru 

 víceřadé výsadby dřevin s doplňující výsadbou keřů  
k snížení rychlosti větru   

Návrhy některých opatření na zemědělské půdě typu TPEO jsou uvedené i na 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/4-2-posilit-biodiverzitu?id=28
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portálu Voda v krajině (http://vodavkrajine.cz/mapove-kompozice). 

Příjemce dotace  kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

 státní podniky 

 státní organizace 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 

 příspěvkové organizace 

 vysoké školy, školy a školská zařízení 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky) 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 podnikatelské subjekty 

 obchodní společnosti a družstva 

 fyzické osoby podnikajícífyzické osoby nepodnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 
maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 3000000 Kč 

Předpokládaná alokace 3000000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 2/2019 

Principy preferenčních 
kritérií 
MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

doprovodné efekty protierozních opatření 
lokalizace 
přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  
kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého řešení)  
typ větrolamu z hlediska zabránění škodlivým účinkům větrné eroze  

Klíčový projekt MAS nepředpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 
definice 

výchozí 
stav 

cílová 
hodn
ota 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem 
zlepšit jejich stav zachování 

Celková plocha území v hektarech, na které byla uskutečněna 
opatření na podporu biodiverzity 

0 2 ha 

45415 - Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce 
krajiny 

Počet lokalit, na kterých došlo realizací opatření k posílení 
přirozených funkcí krajiny, tedy k obnově přirozeného či 
přírodě blízkého stavu způsobem, který účinně posiluje 
ekologickou stabilitu a biodiverzitu, zlepšuje vodní režim a 
přispívá k posílení adaptačního potenciálu krajiny vůči změně 
klimatu. 

0 3 
lokalit 
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Název opatření Strategie 

CLLD 
OPR. 1. 2. 4. 1 Realizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Tematické zaměření 

opatření 

Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Název aktivity OPŽP 4.4.1 - Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 

Vymezení opatření Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení 

s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetření stromů a keřů 

Vazba na specifické cíle OP 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

Vazba na SWOT a APP analytická část: 2.1.9 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

SWOT - 2.2.1 KLÍČOVÁ OBLAST 1: ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A 

KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Analýza problémů a potřeb: Problém: nekoncepčnost v řešení sídelních zelení v 

obcích, nesystematická obnova sídelní zeleně; potřeba: na základě koncepčních 

dokumentů pracovat na zajištění systematické obnovy sídelní zeleně v obcích. 

Poukázat na problémová místa a upozornit na některá zastavitelná území, která 

jsou v konfliktu s krajinným rázem. Poukázat na plochy, které mají určitý potenciál a 

jsou tím pádem perspektivní pro výsadbu krajinné zeleně a budování doprovodných 

prvků. Pravidelně obnovovat a rozvíjet plochy sídelní zeleně na základě koncepčních 

dokumentů; problém: chybí zeleň v místech setkávání občanů, případně je potřeba 

ji obnovit; potřeba: Realizace výsadby sídelní zeleně v místech setkávání občanů 

resp. budování „zelených míst“ pro setkávání jako jsou např. parky, lesoparky, 

sídlištní zeleň, zeleň v okolí občanského vybavení a veřejných budov, v okolí 

dětských hřišť apod.  

Vazba na cíle Strategie CLLD C.1.2.1 podpora realizace opatření v krajině, osvěta o možnostech krajinných úprav 

C.1.2.4 zkvalitnění environmentálního prostředí, zvýšení povědomí o 

environmentálním prostředí  

Podporované aktivity 

MAS vybírá relevantní 

aktivity v souladu se Strategií 

CLLD. 

Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s 

přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů míra 

dotace: 60% 

 zakládání a obnova městských parků a parkových náměstí 

 zakládání a obnova lesoparků a hájů 

 zakládání a obnova doprovodné zeleně u vodních toků 

 vytváření průlehů se zatravněním 

 zakládání a obnova alejí 

 zakládání a obnova zeleně podél komunikací 

 zakládání a obnova uličních stromořadí 

 zakládání a obnova sídlištní zeleně veřejných prostranství  

(mimo vnitrobloky) 

 zakládání a obnova zahrad v areálech veřejného občanského 
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vybavení (školy, nemocnice…) 

 zakládání a obnova zahrad v areálech významných  

veřejných budov 

 obnova historických parků (mimo národní kulturní památky) 

 zakládání a obnova zeleně hřbitovů 

 zakládání a obnova zeleně dětských hřišť    

 

jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a 

ploch přírodě blízkého charakteru, vytváření vodních a mokřadních biotopů, 

prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, 

které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok  

srážkové vody: 

 tůně / jezírka 

 mokřady 

 vodní toky a jejich částí 

 drobné retenční nádrže na srážkovou vodu přístupné  

pro život a vývoj na vodu vázaných organismů  

(bez použití umělých těsnících materiálů) 

 

jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity: 

 bezpečné ponechání stojících torz dřevin 

 bezpečné ponechání dostupných stromů  

 zpracování a ponechání ležících kmenů  

 zpracování a ponechání větví v hromadách  

 vytváření přirozených úkrytů či líhnišť pro organismy 

 

jako součást realizace zeleně doplnění bylinného patra: 

 zakládání a obnova zatravněných ploch 

 zakládání trvalkových záhonů neinvazních bylin a cibulovin 

 

jako součást realizace zeleně pořízení a instalace nového, či rekonstrukce stávajícího 

mobiliáře: 

 informační cedule/panely za účelem zajištění pozitivního  

přístupu veřejnosti k realizovanému opatření 

 interaktivní prvky za účelem zajištění pozitivního přístupu  

veřejnosti k realizovanému opatření 

 hmyzí hotely 

 lavičky pro veřejnost 

 odpadkové koše 

 stojany na kola 

 veřejná pítka 

 zahrazovací sloupky k zeleni 

 žardiniéry pro výsadbu dřevin či trvalek  

na nepropustných plochách 

 stromové mříže 
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 psí záchody 

 

jako součást realizace zeleně přeměna ploch, které funkčně propojují prvky veřejné 

zeleně: 

 přeměna nepropustných ploch na propustné a polopropustné 

 rekonstrukce cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem 

 budování nových cest a pěšin s propustným a polopropustným povrchem  

Příjemce dotace  kraje 

 obce 

 dobrovolné svazky obcí 

 organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR) 

 státní podniky 

 státní organizace 

 veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 

130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z 

veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění 

pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty 

 veřejnoprávní instituce 

 příspěvkové organizace 

 vysoké školy, školy a školská zařízení 

 nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, 

nadační fondy, ústavy, spolky) 

 církve a náboženské společnosti a jejich svazy 

 podnikatelské subjekty 

 obchodní společnosti a družstva 

 fyzické osoby podnikající 

Výše celkových způs. výdajů minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 100.000 Kč 

maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 4000000 Kč 

Předpokládaná alokace 4000000 Kč ve Výzvách MAS vyhlášených v období 8/2018 – 2/2019 

Principy preferenčních 

kritérií 

MAS vybírá z nabídky 

možností, případně doplní 

vlastní principy. 

přínos pro zvýšení ekologické stability (ekologické hodnoty sídelních ekosystémů) a 

zvýšení druhové diverzity v sídlech 

lokalizace 

přiměřenost nákladů vzhledem k efektům akce  

kvalita zpracování projektu (dokládající vhodnost navrženého řešení)  

vlastní:       

Klíčový projekt MAS předpokládá realizaci tzv. klíčového projektu. 

Monitorovací indikátory číslo a název 

definice 

výchozí 

stav 

cílová 

hodn

ota 

46500 - Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav zachování 

0 3 ha 
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Celková plocha území v hektarech, na které byla uskutečněna 

opatření na podporu biodiverzity 

45412 - Počet ploch a prvků sídelní zeleně s posílenou 

ekostabilizační funkcí 

Počet ploch a prvků sídelní zeleně, na kterých došlo realizací 

podporovaných opatření k posílení přirozených funkcí zeleně v 

urbanizovaném území. 

0 4 

ploch

/ 

prvků 

 



VZÁJEMNÁ PROVÁZANOST  OPATŘENÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ  

 

 Vzájemná provázanost opatření 
programových rámců   

   

                

    RRV RRV RRV RRV RRV OPŽP OPŽP OPŽP RRV RRV RRV RRV RRV IROP IROP IROP IROP IROP IROP IROP OPZ OPZ OPZ OPZ 

PR 
Opatření PR 
číslo 

OPR. 
1.1.1.1 

OPR. 
1.1.1.2 

OPR. 
1.2.1.1 

OPR. 
1.2.1.2 

OPR. 
1.2.1.3 

OPR. 
1.2.2.1 

OPR. 
1.2.3.1 

OPR. 
1.2.4.1 

OPR. 
2.1.1.1 

OPR. 
2.2.1.1 

OPR. 
2.2.2.1 

OPR. 
6.1.1.1 

OPR. 
6.2.1.1 

OPR. 
2.3.1.1 

OPR. 
3.2.1.1 

OPR. 
3.2.1.2 

OPR. 
3.4.1.1 

OPR. 
5.1.1.1 

OPR. 
5.2.1.1 

OPR. 
5.3.1.1 

OPR. 
2.3.1.2 

OPR. 
2.3.1.3 

OPR. 
5.2.1.2 

OPR. 
5.2.3.1 

RRV 
OPR. 
1.1.1.1 

  c a a a 
a a a 

b a a c b b a a a a a a b c a a 

RRV 
OPR. 
1.1.1.2 

c 
 

a a a 
a a a 

b a a c b b a a a a a a b c a a 

RRV 
OPR. 
1.2.1.1 

a a   a a 
b b b 

a b a c b a b a a a a a a a a a 

RRV 
OPR. 
1.2.1.2 

a a a   c 
a a a 

b a b c b a a a a a a a a a a a 

RRV 
OPR. 
1.2.1.3 

a a a c   
a a a 

a a a a a a a a a a a a a a a a 

OPŽP 
OPR. 
1.2.2.1 

a a b a a 
 b b 

a a a a a a a a a a a a a a a a 

OPŽP 
OPR. 
1.2.3.1 

a a b a a 
b  b 

a a a a a a a a a a a a a a a a 

OPŽP 
OPR. 
1.2.4.1 

a a b a a 
b b  

a a a a a a a a a a a a a a a a 

RRV 
OPR. 
2.1.1.1 

b b a b a 
a a a 

  b b a b b a a a a a a b c a a 

RRV 
OPR. 
2.2.1.1 

a a b a a 
a a a 

b   b b c b b b b a a a b c a a 

RRV 
OPR. 
2.2.2.1 

a a a b a 
a a a 

b b   b b a b a a a a a a a a a 

RRV 
OPR. 
6.1.1.1 

c c c c a 
a a a 

a b b   c a a a b b a a a a a b 

RRV 
OPR. 
6.2.1.1 

b b b b a 
a a a 

b c b c   b a a b a b a b b b a 

IROP 
OPR. 
2.3.1.1 

b b a a a 
a a a 

b b a a b   a a a a b b c c c a 

IROP 
OPR. 
3.2.1.1 

a a b a a 
a a a 

a b b a a a   c a a a a a a a a 

IROP 
OPR. 
3.2.1.2 

a a a a a 
a a a 

a b a a a a c   a a a a a a a a 

IROP 
OPR. 
3.4.1.1 

a a a a a 
a a a 

a b a b b a a a   a a a a a a a 

Okomentoval(a): [N68]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N69]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N70]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N71]: Nově přidáno do SCLLD 
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IROP 
OPR. 
5.1.1.1 

a a a a a 
a a a 

a a a b a a a a a   a a a a a a 

IROP 
OPR. 
5.2.1.1 

a a a a a 
a a a 

a a a a b b a a a a   b c c c b 

IROP 
OPR. 
5.3.1.1 

a a a a a 
a a a 

a a a a a b a a a a b   a a a a 

OPZ 
OPR. 
2.3.1.2 

b b a a a 
a a a 

b b a a b c a a a a c a   c c b 

OPZ 
OPR. 
2.3.1.3 

c c a a a 
a a a 

c c a a b c a a a a c a c   b b 

OPZ 
OPR. 
5.2.1.2 

a a a a a 
a a a 

a a a a b c a a a a c a c b   b 

OPZ 
OPR. 
5.2.3.1 

a a a a a 
a a a 

a a a b a a a a a a b a b b b   

 
Legenda:     shodná opatření   

             

 
      žádná integrační vazba napříč PR a 

             

 
      slabá integrační vazba - synergie napříč PR b 

             

 
      silná integrační vazba - podmíněnost c 

             

 

Vzájemná provázanost opatření programových rámců je definována předchozí tabulkou. Mezi jednotlivými opatřeními programových rámců 

existují silné integrační vazby (c), slabé integrační vazby (b), nebo vazby nemusejí existovat (a). Silně provázaná  jsou opatření, u kterých je jasně 

pozorovatelná vazba v nastavení programových rámců. Nejvíce provázaná opatření s dalšími jsou opatření Podpora zaměstnanosti regionu a 

Vzdělávání a získávání dovedností. Tyto opatření mají vztah k velké většině dalších opatření, která svým zaměřením rozvíjí. Například mezi 

opatřeními OPR.1.2.1.1 Společná zařízení po pozemkových úpravách, které je zaměřeno na investice, které se týkají infrastruktury související 

s rozvojem modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, včetně přístupu k zemědělské a lesní půdě a pozemkových úprav a 

opatřením OPR.6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností, které je zaměřeno na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností 

a informační akce pro osoby pracující v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, pro uživatele půdy a jiné hospodářské subjekty, 

působící ve venkovských oblastech, existuje silná vazba už z podstaty zaměření těchto opatření a opatření vzdělávání může vést a pomoci 

k dosažení a realizaci opatření po pozemkových úpravách. Podobný vztah lze nalézt u všech opatření identifikovaných se silnou integrační 

vazbou mezi opatřeními. 
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Vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce 

Vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce 

PR 
Opatření PR 
číslo 

Opatření OPR - název Opatření 

RRV OPR.1.1.1.1 
Zemědělské podnikání - podpora investic v rostlinné a 
živočišné výrobě 

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost 

      O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova původních odrůd, tradičních plodin 

RRV OPR.1.1.1.2 
Zemědělské podnikání – zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné investice pro konkurenceschopnost 

      O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova původních odrůd, tradičních plodin 

RRV OPR.1.2.1.1 Společná zařízení po pozemkových úpravách O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

      O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 

RRV OPR.1.2.1.2 Lesnická infrastruktura O.1.2.1.3* budování a udržování polních a lesních cest, přístup k lesní půdě 

      O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 

      O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny 

RRV OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

      O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 
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OPŽP OPR.1.2.2.1 Protierozní opatření O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

   
O.1.2.2.1* budování funkčních protierozních a protipovodňových 
bariér 

   O.1.2.1.2 podpora systémového zatravňování, zalesňování 

OPŽP OPR.1.2.3.1 Realizace ÚSES O.1.2.1.4 podpora dalších procesů vedoucí k zlepšení prostupnosti krajiny 

   

O.1.2.3.1*podpora ochrany původních druhů živočichů a rostlin; chránit a 
obnovovat biotopy; chránit stávající a zakládat nové biokoridory; zakládat 
nové přírodní rezervace a zajistit adekvátní péči o stávající; využívat vhodně 
prostředků zelené infrastruktury k zachování a rozvíjení zdravých ekosystémů 

   
O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES a jejich spojení s prvky a stezkami v 
krajině 

   O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

OPŽP OPR.1.2.4.1 Realizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně 
O.1.2.4.5 podpora zpracování koncepčních dokumentů pro systematickou 
obnovu zeleně v obcích 

   
O.1.2.4.6* podpora obnovy a rozvoje sídelní zeleně, zeleně v místech 
setkávání občanů 

   O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace pozemkových úprav 

RRV OPR.2.1.1.1 Zakládání a rozvoj malých a mikropodniků 
O.2.1.1.2* zajištění technologií a materiálně technického zázemí, investice pro 
konkurenceschopnost 

      O.2.1.1.5* využívání venkovských brownfields pro rozvoj podnikání 

      
O.2.1.1.6 zavádění nových služeb a zvyšování rozmanitosti služeb v území, 
podpora doplňkových služeb např. u sportovních a kulturních zařízení 

Okomentoval(a): [N72]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N73]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N74]: Nově přidáno do SCLLD 
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RRV OPR.2.2.1.1 Rozvoj venkovské turistiky 
O.2.2.1.2* investice a pořízení materiálně technického zázemí pro subjekty 
zaměřené na venkovskou turistiku (sportovní, zábavní a rekreační činnosti, 
stravování, pohostinství) 

      
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové 
infrastruktury pro cestovní ruch (značení; tematické stezky; odpočívky; atd.) 

      
O.2.2.1.1 podpora mapování turistických cílů a potřeb návštěvníků; tvorba 
turistických informačních systémů 

      
O.2.2.1.3 podpora venkovské turistiky a vzniku nových turistických cílů, 
zefektivnění řízení cestovního ruchu; koordinace aktivit v území 

RRV OPR.2.2.2.1 Lesní tematické stezky 
O.2.2.2.1* budování infrastruktury pro turistický ruch a budování doplňkové 
infrastruktury pro cestovní ruch (značení; tematické stezky; odpočívky; atd.) 

RRV OPR.6.1.1.1 Vzdělávání a získávání dovedností 
O.6.1.1.2* poradenská činnost zaměřená na zvyšování kvality produktů a 
služeb zemědělců, agroturistika 

RRV OPR.6.2.1.1 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER O.6.2.1.3* podpora spolupráce MAS, podpora mezinárodní spolupráce 

      O.6.2.1.1 budování platformy pro komunikaci a spolupráci 

      O.6.2.1.2 podpora meziobecní spolupráce 

      
O.6.2.1.4 podpora spolupráce veřejného, ziskového, neziskového sektoru; 
podpora spolupráce za účelem zvyšování zaměstnanosti, koordinace 

IROP OPR.2.3.1.1 
Sociální podnikání - výstavba, rekonstrukce a vybavení 
sociálních podniků 

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních 
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst 
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IROP OPR.3.2.1.1 Cyklostezky a cyklotrasy 
O.3.2.1.3* udržování, opravy a výstavba cyklostezek a cyklotras, 
multifunkčních stezek a jejich doplňkové infrastruktury 

      O.3.2.2.1 podpora sdílení dopravních prostředků (carsharing, carpooling atd.) 

IROP OPR.3.2.1.2 
Zvyšování bezpečnost dopravy a modernizace 
přestupních terminálů v obcích 

O.3.2.1.5* budování prvků zklidňování dopravy a zvýšení bezpečnosti včetně 
přechodů pro chodce 

      O.3.2.1.2 budování a rekonstrukce veřejných parkovacích ploch 

      O.3.2.1.4 rekonstrukce, budování a vybavení zastávek hromadné dopravy 

IROP OPR.3.4.1.1 Zachování kulturního dědictví Kyjovského Slovácka 
O.3.4.1.1* rekonstrukce a údržba památek, sakrálních staveb, sklepní 
architektury, drobné architektury v krajině, a významných prvků kulturního 
dědictví 

      
O.3.4.1.2 podpora výstavby a rekonstrukce budov a areálů sloužících pro 
interpretace místního kulturního dědictví; podpora materiálně-technického 
vybavení sloužícího pro interpretaci místního kulturního dědictví 

IROP OPR.5.1.1.1 Vzdělávání a celoživotní učení O.5.1.1.1* rekonstrukce, výstavba a materiálně technické vybavení budov 

      
O.5.1 .1.2* zlepšování podmínek pro integraci a inkluzi žáků se speciálními 
potřebami 

      
O.5.1 .1.3* vybavení školských zařízení pro praktickou výuku (dílny, odborné 
pracoviště apod.) 

      
O.5.1 .1.4 podpora celoživotního vzdělávání a alternativních způsobů 
vzdělávání 

IROP OPR.5.2.1.1 
Rozvoj infrastruktury pro sociální inkluzi a komunitní 
rozvoj 

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství 
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O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání, 
finanční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových 
center 

      
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné 
péče 

      O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních sociálních služeb 

      O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů 

      

O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé 
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné 
bydlení, azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.); 
komunitní centra 

      O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením 

      
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných 
dílen 

      
O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a 
pracovní rehabilitace 

      O.5.2.1.10* podpora a rozvoj paliativní péče 

IROP OPR.5.3.1.1 Deinstitucionalizace psychiatrické péče 
O.5.3.1.1* podpora výstavby, rekonstrukce a materiálně technického vybavení 
zdravotnických budov a pracovišť 

OPZ OPR.2.3.1.2 
Sociální podnikání - zaměstnávání a sociálního 
začleňování osob znevýhodněných na trhu práce 

O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních 
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

OPZ OPR.2.3.1.3 Podpora zaměstnanosti regionu 
O.2.3.1.2* doplnění aktivit úřadu práce za účelem zvyšování zaměstnanosti v 
území (rekvalifikace na míru, osvěta o možnostech zvyšování zaměstnanosti, 
podpora bilanční a pracovní diagnostiky, atd.) 
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O.2.3.1.3* podpora vzniku nových forem podnikání; podpora flexibilních 
forem zaměstnávání a sdílení pracovních míst 

      
O.2.3.1.4* zvyšování uplatnitelnosti osob hůře uplatnitelných na trhu práce 
(osoby se změnou pracovních schopností, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, absolventi, osoby 50+ atd.) 

      
O.2.3.1.1 zlepšení návaznosti středního, učňovského školství na poptávku trhu 
práce; podpora vzniku školních firem a firemních učňů 

OPZ OPR.5.2.1.2 
Podpora aktivit sociálních služeb a komunitního 
rozvoje 

O.5.2.1.1* podpora a rozvoj sociálně aktivizačních služeb a poradenství 

      
O.5.2.1.2* podpora projektů rozvoje osobnostních kompetencí, vzdělávání, 
finanční gramotnosti osob ohrožených sociálním vyloučením a nízkoprahových 
center 

      
O.5.2.1.3* podpora a rozšíření služeb sociální prevence a služeb následné 
péče 

      O.5.2.1.4* podpora a rozvoj terénních sociálních služeb 

      O.5.2.1.5* podpora a rozvoj ambulantních sociálních služeb včetně stacionářů 

      

O.5.2.1.6* zajištění možnosti bydlení včetně vybavení osobám v nepříznivé 
sociální a zdravotní situaci; komunitní péče (dostupné bydlení, chráněné 
bydlení, azylové domy, domy s pečovatelskou službou, startovací byty atd.); 
komunitní centra 

      O.5.2.1.7* podpora a rozvoj služeb pro osoby se zdravotním postižením 

      
O.5.2.1.8* podpora vzniku a rozvoje sociálně terapeutických dílen, chráněných 
dílen 
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O.5.2.1.9* podpora a rozvoj pomocných terapeutických metod, sociální a 
pracovní rehabilitace 

OPZ OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření 
O.5.2.3.1* podpora rodinných center, family pointů, klubů maminek a 
odlehčovacích služeb pro matky na mateřské dovolené (jesle, bytové školky 
atd.) 

      O.5.2.3.3* podpora dětských skupin pro podniky a veřejnost 

      O.5.2.3.4* podpora osob pečujících o jiné závislé osoby 

      O.5.2.3.6* podpora sanace rodiny 

      O.5.2.3.7* podpora služeb orientující se na členy z neúplných rodin 

 

Legenda žádná integrační vazba mimo PR 
Opatření mimo PR, která nejsou uvedena, nevykazují žádnou integrační 

vazbu 

 
  slabá integrační vazba - synergie mimo PR   

 

  silná integrační vazba - podmíněnost   

 

V tabulce je znázorněna vzájemná provázanost opatření programových rámců na opatření mimo programové rámce. Tyto vazby definují 

provázanost opatření vytvořených k podpoře z ESI fondů k opatřením SCLLD. Opatření SCLLD mohou mít silnou integrační vazbu na opatření 

programového rámce (zelená barva), slabou integrační vazbu nebo vazba neexistuje. Opatření mimo programové rámce, u nichž není vazba na 

existující opatření programových rámců, nejsou z důvodu velikosti tabulky uvedeny. Slabá integrační vazba je u opatření, které mají  nějaký 

vztah svým zaměřením k opatřením programových rámců, ale zároveň nejsou podporovatelná z ESI fondů. Silná integrační vazba je u opatření 

silně provázaných svým zaměřením a zároveň lze tato opatření SCLLD podporovat z ESI fondů. 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ STRUKTURY PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ  

V této tabulce jsou zachovány pouze oblasti v rámci znázornění struktury programových rámců, které prokazují potřebnost přidání nového 

Programového rámce OPŽP  - tyto informace jsou opatřeny komentářem: „Původní text – aktivita ….“, také informace nově vložené do SCLLD 

zjištěné při dalších analýzách území prokazující potřebnost přidání nového Programového rámce OPŽP - tyto informace jsou opatřeny 

komentářem: „Nově přidáno do SCLLD – aktivita…“. 

 

Strategický 

cíl 

Specifický 

cíl 

Opatření programového rámce 

 

Vazba na 

Operační 

program 

Vazba na Opatření SCLLD 
Nepřímé Vazby na Opatření 

nepodporovatelná z OP 

Číslo Číslo Číslo Opatření Vazba Vazba Vazba 

ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

C.1.1  C.1.1.1  OPR.1.1.1.1 

Zemědělské podnikání - 

podpora investic v rostlinné a 

živočišné výrobě, zpracování 

a uvádění na trh 

zemědělských produktů, 

PRV Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno a) 

PRV Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

O.1.1.1.1* zajištění technologií, hmotné 

investice pro konkurenceschopnost 

O.1.1.1.4* obnova ovocných sadů; obnova 

původních odrůd, tradičních plodin 

  

  C.1.1.2            

  C.1.1.3            

  C.1.1.4           

C.1.2  C.1.2.1  OPR.1.2.1.1 
Společná zařízení po 

pozemkových úpravách 

PRV Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno c) 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového 

zatravňování, zalesňování 

    OPR.1.2.1.2 Lesnická infrastruktura 

PRV Článek 17, 

odstavec 1., 

písmeno c) 

O.1.2.1.3* budování a udržování polních a 

lesních cest, přístup k lesní půdě 

O.1.2.1.2 podpora systémového 

zatravňování, zalesňování 

O.1.2.1.4 podpora dalších 

procesů vedoucí k zlepšení 

prostupnosti krajiny 
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    OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie PRV Článek 26 
O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového 

zatravňování, zalesňování 

  C.1.2.2  OPR.1.2.2.1  Protierozní opatření 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 5 

O.1.2.2.1* budování funkčních 

protierozních a protipovodňových bariér 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

O.1.2.1.2 podpora systémového 

zatravňování, zalesňování 

 

  C.1.2.3   OPR.1.2.3.1  Realizace ÚSES 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 2 

O.1.2.3.1*podpora ochrany původních 

druhů živočichů a rostlin; chránit a 

obnovovat biotopy; chránit stávající a 

zakládat nové biokoridory; zakládat nové 

přírodní rezervace a zajistit adekvátní péči 

o stávající; využívat vhodně prostředků 

zelené infrastruktury k zachování a 

rozvíjení zdravých ekosystémů 

O.1.2.3.2* podpora budování prvků ÚSES 

a jejich spojení s prvky a stezkami v krajině 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

 O.1.2.1.4 podpora dalších 

procesů vedoucí k zlepšení 

prostupnosti krajiny 

  C.1.2.4   OPR.1.2.4.1 
 Realizace funkčních ploch a 

prvků sídelní zeleně 

 OPŽP, Spec. cíl 

4.4;  

aktivita 4.4.1 

 O.1.2.4.6* podpora obnovy a rozvoje 

sídelní zeleně, zeleně v místech setkávání 

občanů 

O.1.2.1.1* podpora zahájení a realizace 

pozemkových úprav 

 O.1.2.4.5 podpora zpracování 

koncepčních dokumentů pro 

systematickou obnovu zeleně 

v obcích 

Pozn.: prázdné řádky specifických cílů jsou cíle nepodporovatelné prostřednictvím programových rámců Operačních programů. Tyto cíle budou 

naplňovány prostřednictvím jiných zdrojů.  

Okomentoval(a): [N75]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N76]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N77]: Nově přidáno do SCLLD 
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INDIKÁTOROVÝ PLÁN OPATŘENÍ PROGRAMOVÝCH RÁMCŮ 

V této tabuce jsou zachovány pouze oblasti v rámci znázornění struktury programových rámců, které prokazují potřebnost přidání nového 

Programového rámce OPŽP  - tyto informace jsou opatřeny komentářem: „Původní text – aktivita ….“, také informace nově vložené do SCLLD 

zjištěné při dalších analýzách území prokazující potřebnost přidání nového Programového rámce OPŽP - tyto informace jsou opatřeny 

komentářem: „Nově přidáno do SCLLD – aktivita…“. 

 

Opatření programového rámce 

Vazba na 

Operační 

program 

Charakteristika indikátorů 

Číslo Opatření 

 

Kód z NČI Název Typ 

indikátoru 

Výchozí 

hodnota 

Mid 

term 

Cílová 

hodnota 

Zdůvodnění 

1 ZEMĚDĚLSTVÍ VČ. VINAŘSTVÍ, PŘÍRODA A KRAJINA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

OPR.1.1.1.1 

Zemědělské podnikání - 

podpora investic v 

rostlinné a živočišné 

výrobě, zpracování a 

uvádění na trh 

zemědělských produktů, 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno a) 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 2 5 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      94800 

pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 0 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 
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OPR.1.1.1.2 

Zemědělské podnikání – 

zpracování a uvádění na 

trh zemědělských 

produktů 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno b) 

93 701 

 

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců 

Výstupu 0 2 5 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

   
94 800 
 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 1 2 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.1.1 
Společná zařízení po 

pozemkových úpravách 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

písmeno c) 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 1 4 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      94301 

Celková délka cest 

zajišťující zpřístupnění 

pozemků, zvýšení 

prostupnosti krajiny a 

její diverzifikaci (km) 

Výsledku 0 0 1 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

Orientační cena cesty podle 

průzkumu na 1m činí přibližně 

1800 Kč. 

OPR.1.2.1.2 Lesnická infrastruktura 

PRV Článek 

17, 

odstavec 1., 

93701 
Počet podpořených 

podniků/příjemců 
Výstupu 0 1 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 
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písmeno c) podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

      94302 
Celková délka lesních 

cest (km) 
Výsledku 0 1 2 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.1.3 Lesnické technologie 
PRV Článek 

26 
93701 

Počet podpořených 

zemědělských 

podniků/příjemců 

Výstupu 0 1 2 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

   94800 

Pracovní místa 

vytvořená v rámci 

podpořených projektů 

(Leader) 

Výsledku 0 0 0 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.1.2.2.1  Protierozní opatření 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 

5 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 2 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

   45415 

Počet lokalit, kde byly 

posíleny 

ekosystémové funkce 

krajiny 

Výsledku 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

Okomentoval(a): [N78]: Nově přidáno do SCLLD 
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potřeb území. 

 OPR.1.2.3.1  Realizace ÚSES 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.3;  

aktivita 4. 3. 

2 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 1,6 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

   45415 

Počet lokalit, kde byly 

posíleny 

ekosystémové funkce 

krajiny 

Výsledku 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

 OPR.1.2.4.1 

 Realizace funkčních 

ploch a prvků sídelní 

zeleně 

 OPŽP, 

Spec. cíl 

4.4;  

aktivita 

4.4.1 

46500 

Plocha stanovišť, 

které jsou 

podporovány s cílem 

zlepšit jejich stav 

zachování 

Výstupu 0 0 3 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

   45412 

Počet ploch a prvků 

sídelní zeleně 

s posílenou 

ekostabilizační funkcí 

Výsledku 0 0 4 

Indikátory byly stanoveny na 

základě doporučení Ministerstva 

životního prostředí ČR a na 

základě zjišťování absorpce a 

potřeb území. 

5 ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ 

  

OPR.5.1.1.1 
Vzdělávání a celoživotní 

učení 
IROP 2.4 50000 

Počet podpořených 

vzdělávacích zařízení 
Výstupu 0 5 10 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě konzultací 

se zaměstnanci odboru Školství 

a kultury v Kyjově a zaměstnanci 

vzdělávacích zařízení. Orientační 

cena na jedno podpořené 

Okomentoval(a): [N79]: Nově přidáno do SCLLD 

Okomentoval(a): [N80]: Nově přidáno do SCLLD 
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vzdělávací zařízení vzešla z 

průměrné hodnoty částky 

rekonstrukce, školního zařízení a 

rekonstrukce učeben pro výuku 

klíčových kompetencí. 

Orientační cena projektu byla 

stanovena na 2500 tis. Kč. Jedná 

se o 6 ZŠ, 2 SŠ a 2 organizace 

zajišťující další vzdělávání. 

Hodnota milníku byla stanovena 

na základě průzkumu 

připravenosti projektů.   

      50030 

Podíl osob předčasně 

opouštějících 

vzdělávací systém 

Výsledku 5,4 x 5 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

   50001 

Kapacita 

podporovaných 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

Výsledku 0 x 320 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě konzultací 

se zaměstnanci odboru Školství 

a kultury v Kyjově a zaměstnanci 

vzdělávacích zařízení. Cílová 

hodnota u podpořených 

vzdělávacích zařízení dosahuje 

hodnoty 320 dětí, žáků, 

studentů. Přičemž v rámci ZŠ se 

bude jednat o 240 osob, v rámci 

SŠ o 40 osob a u organizací 

zajišťující další vzdělávání o 40 

osob.    

OPR.5.2.1.1 
Rozvoj infrastruktury 

pro sociální inkluzi a 
IROP 2.1 55401 

Počet podpořených 

zázemí pro služby a 
Výstupu 0 x 14 

Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 
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komunitní rozvoj sociální práci absorpční kapacity území, 

šetření potenciálních žadatelů a 

konzultace se zástupci obcí a 

koordinátorem komunitního 

plánování sociálních služeb v 

území. Jedná se nejen o nákup či 

výstavbu prostor, ale i o jejich 

rekonstrukci, úpravu, případně 

se může jednat pouze o jejich 

vybavení.  Orientační cena 

jednoho podpořeného zázemí 

byla stanovena na 500 tis Kč. pro 

soc. oblast a 100 tis. Kč na 

klienta kom. centra. Plánovaná 

kapacita celkem je 210 klientů 

(50 osob - soc. oblast; 160 osob - 

kom. centra), odhadovaná 

alokace na klienta činí přibližně 

100 tis. Kč. Z celkového počtu 14 

podpořených zázemí pro službu 

a sociální práci bude 5 zařízení 

typu komunitních center a 9 

zařízení typu soc. služby. 

      67510 
Kapacita služeb a 

sociální práce 
Výsledku 2047 x 2257 

Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území. 

Výchozí hodnota indikátoru byla 

stanovena na základě analýzy 

sociáních služeb na území. 

Cílová hodnota indikátoru byla 

stanovena  na základě 

konzultace s koordinátorem 

Okomentoval(a): [N81]: Upraveno v SCLLD 
 



95 

komunitního plánování soc. 

služeb ORP Kyjov. Do indikátoru 

jsou započteny klienti soc. 

služeb a komunitních center. V 

současné době je poskytováno 

15 soc. služeb s kapacitou 2047 

klientů. Po realizaci projektů 

dojde k navýšení o 210 klientů 

(50 osob - soc. oblast; 160 osob - 

kom. centra). 

   55402 

Počet poskytovaných 

druhů sociálních 

služeb 

Výstupu 0 x 2 

Předpokládáme zaregistrování 

dvou druhů soc. služeb podle 

zákona č. 108/2006 Sb. O 

sociálních službách. Cílová 

hodnota byla stanovena na 

základě výsledků komunitního 

plánování sociálních služeb v 

území. 

OPR.5.2.1.2 

Podpora aktivit 

sociálních služeb a 

komunitního rozvoje 

OPZ 2.3.1 / 

IROP. 2.1 
67001 

Kapacita podpořených 

služeb 
Výstupu 0 x 65 

 Na základě konzultací s 

organizacemi působícími v 

oblasti sociálních služeb a 

odborem Sociálních věcí byla 

zjištěna průměrná kapacita na 

nově zavedenou službu v území. 
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      60000 
Celkový počet 

účastníků 
Výstupu 0 x 65 

 Hodnota indikátoru vychází z 

hodnoty počtu možný projektů, 

které bude možné v důsledku 

výše alokace podpořit s 

předpokladem, že ne u všech 

klientů těchto služeb bude 

možná identifikace dle pravidel. 

Předpokládáme realizaci 

minimálně 13 aktivit s pěti 

účastníky na jednu aktivitu. 

Náklady na aktivitu budou tvořit 

mzdové výdaje, pronájem 

prostor, pořízení materiálně 

technického zázemí a poměrná 

část nepřímých výdajů zajišťující 

administraci projektu. 

      55102 
Počet podpořených 

komunitních center 
Výstupu 0 x 3 

 Hodnoty vychází z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území a 

šetření potenciálních příjemců. 

Předpokládá se podpoření tří 

komunitních center. 

      67010 
Využívání 

podpořených služeb 
Výsledku 0 x 30 

Hodnota indikátoru vychází z 

hodnoty počtu možný projektů, 

které bude možné v důsledku 

výše alokace podpořit s 

předpokladem, že ne u všech 

klientů těchto služeb bude 

možná identifikace dle pravidel. 
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   67310 

Bývalí účastníci 

projektů, u nichž 

intervence formou 

sociální práce naplnila 

svůj účel 

Výsledku 0 x 16 

Indikátor vychází z hodnoty 

indikátoru 67315 (13), který byl 

navýšen o kvalifikovaný odhad 

5% (3) z celkového počtu 

účastníků 

   67315 

Bývalí účastníci 

projektů v oblasti 

sociálních služeb, u 

nichž služba naplnila 

svůj účel 

Výsledku 0 x 13 

Indikátor vychází z počtu 

minimální realizace aktivit. Je 

předpokládáno, že min. jeden z 

pěti účastníků každé aktivity by 

měla být osoba, u níž služba 

naplnila svůj účel. 

OPR.5.2.3.1 Prorodinná opatření 
OPZ 2.3.1  / 

IROP. 2.1 
60000 

Celkový počet 

účastníků 
Výstupu 0 x 35 

Hodnota indikátoru byla 

stanovena podle nastavené 

alokace ve Fichi a z výsledků 

získaných při zjišťování 

absorpční kapacity území. 

Předpokládáme realizaci 

minimálně 7 aktivit s pěti 

účastníky na jednu aktivitu. 

Náklady na aktivitu budou tvořit 

mzdové výdaje, pronájem 

prostor, pořízení materiálně 

technického zázemí a poměrná 

část nepřímých výdajů zajišťující 

administraci projektu. 

      50001 

Kapacita podpořených 

zařízení péče o děti 

nebo vzdělávacích 

zařízení 

Výstupu 0 x 20 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 



98 

absorpční kapacitě území. 

      50100 

Počet podpořených 

zařízení péče o děti 

předškolního věku 

Výstupu 0 x 3 

Na základě šetření potenciálních 

příjemců a ze stanovené alokace 

bylo zjištěno, že je možné 

podpořit tři zařízení, přičemž 

průměrné existující zařízení v 

území podobné dětské skupině 

(doposud neregistrované) 

pracuje s pěti dětmi na jednu 

pečující osobu. 

      50110 

Počet osob 

využívajících zařízení 

péče o děti 

předškolního věku 

Výsledku 2319 x 2334 

 Indikátor byl stanoven na 

základě vlastního šetření 

potenciálních příjemců ve 

srovnání se statistickými daty 

ČSÚ pro území MAS. 

      50120 

Počet osob 

využívajících zařízení 

péče o děti ve věku do 

3 let 

Výsledku 80 x 85 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. 

OPR.5.3.1.1 
Deinstitucionalizace 

psychiatrické péče 
IROP 2.3 57301 

Počet podpořených 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

Výstupu 0 x 1 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a konzultací s odborem 

Sociálních věcí v Kyjově. 

Hodnoty jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. Cena 

za jednotku byla stanovena na 5 
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mil. Kč.   

      57801 
Počet podpořených 

mobilních týmů 
Výstupu 0 x 1 

 Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a konzultací s odborem 

Sociálních věcí v Kyjově. 

Hodnoty jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. Cena 

za jednotku byla stanovena na 2 

mil. Kč.    

      57410 

Průměrná délka 

hospitalizace v 

institucích 

dlouhodobé 

psychiatrické péče 

Výsledku 115 x 103 
Hodnoty byly převzaty z 

programového dokumentu IROP 

   57310 

Kapacita 

poskytovatelů 

psychiatrické péče 

vytvořené nebo 

modernizované v 

souvislosti s reformou 

psychiatrické péče 

Výsledku 0 x 10 

Hodnoty indikátoru vycházejí z 

vlastního šetření - zjišťování 

potenciálních žadatelů o 

podporu a konzultací s odborem 

Sociálních věcí v Kyjově. 

Hodnoty jsou přizpůsobeny jak 

výši stanovené alokace, tak 

absorpční kapacitě území. Na 

základě konzultací bylo zjištěno, 

že se teprve připravuje zavést 

pouze jedna služba, která zde 

doposud není, a proto je výchozí  
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hodnota indikátoru stanovena 

na 0 hodnotu. Zavedením této 

služby by kapacita měla vzrůst 

na 10. 
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