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III. B VIZE rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 

VIZE: 

ÚZEMÍ MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU 

V ROCE 2024 

 

 

Region MAS Kyjovské Slovácko v pohybu je v roce 2024: 

 

 svébytný venkovský region, který udržuje, podporuje a vytváří 

tradice, 

 s hodnotnou, udržovanou a dobře prostupnou krajinou a zdravým 

životním prostředím, 

 s dostatkem pracovních příležitostí a fungující ekonomikou, která 

se opírá především o malé a střední podnikání, místní zemědělství 

vč. vinařství,  

 region s dostatečnou a moderní infrastrukturou,  

 region s rozvinutým cestovním ruchem využívajícím přednosti 

vinařství, hodnotné krajiny, historie, památek a kulturních tradic, 

nabízející turistům nevšední zážitky i kvalitní služby, místo, kam 

se turisté rádi vracejí, 

 příjemné a bezpečné místo pro důstojný a plnohodnotný život 

všech skupin obyvatel, 

 region nabízející dostatek příležitostí pro vzdělávání i volný čas, 

kulturu,  sport a rekreaci, 

 kde žijí lidé hrdí na svůj region a aktivně podporující jeho rozvoj, 

který neztrácí své obyvatele, 

 region, kde existuje mezigenerační pospolitost, funguje dobrá 

spolupráce mezi sektory, obcemi i mezinárodní spolupráce. 
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Návrh stručné vize (AČ): 

Kyjovské Slovácko – region památek a vína, známý svou vlídnou krajinou, bohatstvím 

kulturních tradic, kvalitou služeb, vzdělaností, soudržností a činorodostí obyvatel, poskytující 

práci i zábavu všem věkovým kategoriím a přitahující návštěvníky svou jedinečností. 

 

III. C Klíčové oblasti rozvoje 

Pro strategii rozvoje území MAS Kyjovské Slovácko v pohybu byly stanoveny tyto klíčové 

oblasti rozvoje: 

1. Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní prostředí 

2. Podnikání – průmysl, služby, obchod, cestovní ruch, zaměstnanost, 

výzkum, vývoj, inovace 

3. Řízení a rozvoj obcí, bydlení, výstavba, urbanismus, infrastruktura 

vč. dopravy, veřejná prostranství, památky, bezpečnost 

4. Volnočasové aktivity, společenský život, kultura, sport, rekreace, 

turistika 

5. Školství, vzdělávání, sociální péče a zdravotnictví 

6. Řízení, organizace, koordinace, spolupráce, informovanost, práce 

s veřejností 

Vysvětlivky k indikátorům – požadované hodnoty: 

↑…………cílem je růst hodnoty 

↓…………cílem je pokles hodnoty 

╧……….. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí 

╤……….. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí 

↔………. cílem je udržet stávající hodnotu 

A/N………splněno/nesplněno 

 



Klíčová oblast 1: Zemědělství, vinařství, příroda a krajina, zeleň, životní prostředí  

Klíčová oblast 1:  Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní 

prostředí 

Klíčová oblast 1: Zemědělství vč. vinařství, příroda a krajina, životní 

prostředí  

Strategické cíle 

Strategický cíl Indikátor Prostředek 

ověření 

S-1.I  Podporovat farmářskou produkci 

a drobné zemědělství (zelinářství, 

chovatele, včelaře), soukromě 

hospodařící rolníky, ekozemědělství. 

Přidávat hodnotu zemědělským 

a potravinářským produktům, 

zaměřit se na krajové speciality 

 

o I-S-1.I.1  o PO-S-1.I.1  

 

S-1.II Rozvíjet drobné a střední vinařství 

 

o I-S-1.II.1  o PO-S-1.II.1   

S-1.III Revitalizovat krajinu, zajistit 

protierozní a protipovodňová 

opatření a krajinotvorné prvky, 

          Posílit přirozené funkce krajiny, 

ekologické vazby 

          Podporovat šetrné, přírodě blízké 

obhospodařovávání půdy 

o I-S-1.III.1  

o I-S-1.III.2  

o PO-S-1.III.1 

PO-S-1.III.2  

S-1.IV Zajistit zdravé životní prostředí 

 

o I-S-1.IV.1  

o  

o PO-S-1.IV.1  

o PO-S-1.IV.2  

S-1.V prostor pro případné doplnění cílů o I-S-1.V.1  

o I-S-1.V.2  

 

o PO-S-1.V.1  

o PO-S-1.V.2  

 

S-1.VI  o I-S-1.VI.1  

o I-S-1.VI.2  

 

o PO-S-1.VI.1  

o PO-S-1.VI.2 

 

S-1.VII  o I-S-1.VII.1  

o I-S-1.VII.2 

o I-S-1.VII.3  

o PO-S-1.VII.1 

o PO-S-1.VII.2 

o PO-S-1.VII.3 
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Podoblasti: 

1.1 Zemědělství 

1.2 Vinařství 

1.3 Příroda a krajina 

1.4 Životní prostředí 

1.5 Informovanost, osvěta, propagace, spolupráce 

Specifické cíle 

1.1 Zemědělství 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

1.1.1 Zajistit odbyt výpěstků místních 

zemědělců - rozšířit stávající trhy o 

výpěstky zemědělců z okolí - místní 

potraviny – ovoce, zelenina (ne 

překupníci), 

zajistit prodej ze dvora 

snížit dovoz potravin, tlačit na změnu 

dotační politiky 

Jarmarky 

 

o I-1.1.1.1 o PO-1.1.1.1  

1.1.2 Obnovovat ovocné sady 

Obnovit staré odrůdy 

o I-1.1.2.1  

o I-1.1.2.2 

o PO-1.1.2.1  

 

 

o PO-1.1.2.2  

1.1.3 Hospodařit na půdě šetrným 

způsobem – osévání vhodných plodin, 

zvýšit pestrost pěstování plodin 

Minimalizovat používání chemických  

prostředků a těžké techniky, vhodná 

orba, Obdělávání po vrstevnici 

 …. 

Provázat živočišnou a rostlinnou 

výrobu 

 

o I-1.1.3.1  o PO-1.1.3.1  

1.1.4 Neobdělávaná pole – co s nimi? 

 

o  o  

1.1.5 Zajistit zpracovatelské kapacity na 

produkty malého a středního 

zemědělského podnikání 

Založit zpracovatelská družstva se 

zaměřením na zpracování ovoce, 

mléka, medu, zeleniny 

 

o  o  

Komentář [A1]: vybudovat na těchto 

zelenou infrastrukturu 
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1.1.6 Vyvíjet tlak na to, aby za meliorace 

převzaly odpovědnost MZe a MŽP 

Racionální rozdělování – čeho ??? 

(vyjadřování místní samosprávy) 

 

o  o  

1.1.7 Podporovat drobné chovatele a včelaře 

- dotacemi na infrastrukturu (včelíny , 

úly….medomety atd… 

o  o  

1.1.8 Motivovat lesní hospodáře k 

šetrnějším způsobům těžby dřeva, 

ustoupit od holosečí.  

(mj. po těžbě dřeva vyčistit cesty, aby 

byl přístup na turist. trasy) 

o  o  

1.2 Vinařství 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

1.2.1 Obdělávat zem. půdu výsadbou na 

tradičních viničních tratích 

Zveřejnit volné pozemků k výsadbě vinic 

 

o I-1.2.1.1  o PO-1.2.1.1  

 

1.2.2 Výrazně podporovat vinaře a 

vinařské spolky 

 

o I-1.2.2.1  o PO-1.2.2.1  

1.2.3 Organizovat společná jednání, akce 

vinařů 

o I-1.2.3.1  o PO-1.2.3.1  

1.2.4 Podporovat staré a zakládat nové 

vinařské tradice 

o I-1.2.4.1  o PO-1.2.4.1 

 

1.2.5 Tlačit na zjednodušení legislativy pro 

malovinaře 

o I-1.2.5.1  o PO-1.2.5.1 

 

1.2.6 Založit vinařský podnikatelský spolek o I-1.2.6.1  o PO-1.2.6.1  

1.2.7 Podporovat ekologické vinařství o I-1.2.7.1  o PO-1.2.7.1  

1.2.8 Více otevřít veřejnosti malé vinařství 

 

o I-1.2.8.1  

o I-1.2.8.2  

o I-1.2.8.3  

o PO-1.2.8.1  

o PO-1.2.8.2  

o PO-1.2.8.3  

1.2.9  o  o  

1.2.10  o  o  

1.2.11  o  o  

1.2.12  o  o  

1.3  Příroda a krajina 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

1.3.1 Vyčlenit pozemky bez rozdílu ve 

vlastnictví (obce i drobných 

vlastníků) pro krajinotvorby. 

Zajistit potřebné pozemkové úpravy 

o  o  

Komentář [A2]: doporučuji  pozemky 

na území MAS přestat odvodňovat a 

naopak meliorace dále neprovozovat,….na 
dotčených pozemcích vybudovat 

mokřady….(bude podpořeno dotačně 
z titulů MZe a MŽP) 
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1.3.2 Obnovit krajinotvorné prvky 

 

 

o I-1.3.1.1 o PO-1.3.1.1 

Zpráva 

1.3.3 Obnovit rybníky 

Rozšířit vodní plochy 

Rybník Balaton 

 

o I-1.3.2.1  

o I-1.3.2.2  

o I-1.3.2.3  

o I-1.3.2.4  

o PO-1.3.2.1 

PO-1.3.2.2 

PO-1.3.2.3 

PO-1.3.2.4  

1.3.4 Ozelenit krajinu 

Likvidovat přestárlé stromy 

a vysazovat nové stromy 

Obnovit staré aleje 

Pečovat o stávající liniovou i 

rozptýlenou zeleň v krajině, 

vysazovat novou 

Chránit lesy, Výsadba a obnova lesů 

Zrušit těžbu holinami 

Udržovat zatravněné plochy 

 

o I-1.3.4.1  

o I-1.3.4.2  

o PO-1.3.4.1  

o PO-1.3.4.2  

 

1.3.5 Zajistit průchodnost krajiny, udržovat 

polní cesty spojující obce, obnovit 

zaniklé polní cesty mezi obcemi pro 

pěší i cyklisty. 

 

o I-1.3.5.1  

o I-1.3.5.2  

o PO-1.3.5.1  

o PO-1.3.5.2  

1.3.6 Využít nebo zlikvidovat opuštěné 

zemědělské areály 

 

o I-1.3.6.1  

o I-1.3.6.2  

o I-1.3.6.3  

o PO-1.3.6.1  

o PO-1.3.6.2  

o PO-1.3.6.3  

1.3.7 Vybudovat u Kyjova příměstský les - 

upřesnit 

o  o  

1.3.8 Vybudovat protipovodňové 

a protierozní opatření, zábrany 

Vytvořit záchytné vodní plochy - 

poldry 

- lokalita Polámané, Chrast, 

Bohuslavice  

Zalesňovat 

Obnovovat větrolamy kolem vodních 

toků a celkově břehové porosty 

Přírodě blízké úpravy vodních toků 

(koryt potoků, nastavení povodí 

Moravy …) 

Obnova remízků 

Připravit podklady pro řešení 

protierozních opatření 

 

o  o  

1.3.9 Zajistit vyšší ochranu prvků ÚSES, 

vody v krajině, ochrana původních  

druhů živočichů a rostlin 

Chránit a obnovovat biotopy 

Chránit stávající a založit nové 

o  o  
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biokoridory 

Zakládat nové přírodní rezervace 

a zajistit adekvátní péči o stávající 

 

1.3.10 Vymyslet využití prostoru Olšíčka ? o  o  

1.3.11 Zpevnit lesní cesty způsoby, které 

cestu zpevní, zabrání půdní erozi a 

jsou zároveň propustné pro vodu 

(voda po nich nestéká a nezpůsobuje 

potíže) 

o  o  

1.3.12 Zlepšit péči o zvěř o  o  

1.3.13 Zabránit devastaci stromů a břehů 

Kyjovky (bobři a ondatry) - ??? 

prodiskutovat s ochranáři 

o  o  

1.3.14 Vymýtit invazní rostliny – zlatobýl 

kanadský, astry podzimní, rákos a 

orobinec kolem potoka a v korytě ??? 

prodiskutovat s ochranáři 

o  o  

1.4 Životní prostředí 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

1.4.1  o I-1.4.1.1  o PO-1.4.1.1 

1.4.2 Optimalizovat ČOV 

Podporovat výstavbu malých čistíren 

odpadních vod – kontejnerové a 

kořenové 

Je třeba dořešit Těmice, Domanín, 

Syrovín 

o I-1.4.2.1  o PO-1.4.2.1  

1.4.3 Zajistit péči o stojaté vody, vodní 

toky a zdroje vody 

 

Vyčistit prameniště 

Vyčistit vodní toky, udržovat koryto řeky 

Moravy – dbát na dodržování vodního 

zákona 

Využití kvalitní vody v Lovčičích – 

propagace místní kv. pitné vody 

Stáčírna – prac. místo  

(fin. dotace) 

Podpora zdravého živ. stylu – balené vody 

kanalizace – napojení na čističku 

oprava Hovoranského potůčku 

 

Využití sirného léčivého pramene „Heliga“ 

 

o I-1.4.3.1  o PO-1.4.3.1  

1.4.4 Zlepšit nakládání s odpady – třídění, 

svoz, recyklaci, 

o I-1.4.4.1  o PO-1.4.4.1  

Komentář [A3]: bych se připojila k 

pochybnostem, zda je dobré a taky 

ekologické zpěvňovat lesní cesty (myslím 

tím asfaltování) neboť tím nastanou další 

problémy s jízdami aut a hlavně čtyřkolek 

po lesích.....plašení zvěře, ztráta lesa jako 
klidové zóny, atd. 

Komentář [A4]: stavy zvěře jsou 
obecně nadprůměrné, jaké konkrétní 
druhy jsou myšleny? 
 

Komentář [A5]: Toto není cíl pro 
Masku, ale pro odborníky. Rákos a 
orobinec nejsou invazní druhy, dokonce 
se z nich dříve dělali tradiční výrobky. 
Pomohla by spíše osvěta, jak se pokusit 
zamezit jejich šíření vhodným 
hospodařením na pozemcích apod. 

Komentář [A6]: upřednostnit podporu 
kořenových čistíren 
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sběrné dvory 

Podporovat i třídění biodpadu, pro 

kompostrárnu zajistit drtičku 

1.4.5 Odstranit černé skládky a zamezit 

vzniku nových 

Josefínský dvůr 

o  o  

1.4.6 Kontrolovat spalování - čeho ??? o  o  

1.4.7 Snížit energetickou náročnost budov 

a zařízení 

 

o  o  

1.5 Informovanost, osvěta, propagace, spolupráce 

Specifické cíle Indikátor Prostředek 

ověření 

1.5.1 Zajistit vyšší informovanost a osvětu 

o ekosystémech a zdravé krajině 

 

Publikace o chráněné květeně 

o I-1.5.1.1  o PO-1.5.1.1  

1.5.2 Rozvíjet programy ve spolupráci 

s VŠ, NNO, zapojit místní spolky 

 

o I-1.5.2.1  o PO-1.5.2.1  

1.5.3 Rozvíjet různé formy spolupráce 

(soutěže, úkoly, přání) 

 

o I-1.5.3.1  o PO-1.5.3.1  

1.5.4 Propojit zemědělskou a vinařskou 

produkci s ostatními službami 

(restaurace, ubytování, reklama) 

 

o I-1.5.4.1  

o I-1.5.4.2  

o PO-1.5.4.1 

PO-1.5.4.1  

1.5.5 Zviditelnit a zajistit reklamu místní 

produkci 

zajistit jednotnou organizaci prodeje 

produktů drobných zemědělců 

Udílet a kontrolovat certifikáty místní 

produkce (A-Klasa, region. produkt) 

 

Vinařské výstavy, akce 

 

o I-1.5.5.1  

o I-1.5.5.2  

o PO-1.5.5.1  

o PO-1.5.5.1  

1.5.6 Posilovat komunikaci mezi místními 

vinařskými spolky 

o I-1.5.6.1  o PO-1.5.6.1  

1.5.7 Zlepšit komunikaci Lesy ČR – obec – 

myslivci 

 

o  o  

1.5.8 Organizovat semináře pro zemědělce 

a vinaře 

 

o  o  

Komentář [A7]: Raději podpora 
přírodních materiálů, podpora, 

alternativních zdrojů energie, podpora 

služeb snižujících plýtvání energiemi - 

čištění a údržba energetických zařízení (je 

to můj byznys čili vím, že vyčištěný kotel 

od vodního kamene sníží spotřebu až o 

třicet procent). 

Pozor na zateplování polystyrenem!!! 

Objevují se pochybnosti o zdravotních 

rizicích kvůli zvyšování výskytu plísní 

apod. Znám několik konkrétních lidí, kteří 

touto zkušeností prošli v Německu, kde je 

údajně tento způsob zateplování dokonce 

přímo zakázaný – nutno prověřit, zda se tak 

výrazně posunul vývoj směrem k lepšímu.  
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