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Úvod
Základní podmínkou pro získání finančních prostředků z Evropské Unie i ze státního
rozpočtu je plánovitý přístup a existence programu rozvoje v podobě strategie konkretizované
v programových záměrech. Za tímto účelem jsou vypracovávány strategické plány rozvoje
mikroregionů, jejichž cílem je všeobecná prosperita území a jeho obyvatel. Neopominutelný
význam má zpracování projektů venkovských mikroregionů pro malé obce, které se pomocí
jejich přípravy a realizace naučí přistupovat jednotně k řešení společných potřeb území
s přirozenými a historickými hranicemi. Mj. byl k jejich vypracování v roce 1998 zaveden
v rámci Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj Dotační titul 7 –
Integrované projekty venkovských mikroregionů.
Základem pro vznik mikroregionu je dobrovolná, ale i nezbytná spolupráce obcí, která
je dána spádovostí, historickými i současnými vazbami, společně řešenými problémy apod. a
rovněž zájem sdružených obcí respektovat základní principy regionální politiky, tj.
spolupráce, partnerství a programování.
Strategický plán rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí by měl být osou všech
aktivit obcí a rozvoj celého mikroregionu by se jím měl řídit po dobu dalších několika let.
Jedná se o komplexní dokument na úrovni společného prostorového plánu zahrnující analýzu
hospodářského a sociálního prostředí mikroregionu společně s vymezením silných a slabých
stránek, příležitostí pro budoucí rozvoj a možných rizik, které nesmí projekt opominout, a z ní
vycházející návrhy prioritních os, možných opatření a aktivit. Na analytickou část projektu
navazují pasporty obcí, které poskytují nezbytné informace o každé jednotlivé obci1.
Základním cílem projektu je propojení obnovy občanské vybavenosti a technické
infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou podnikání a s péčí o krajinu, a
celkové zlepšení prosperity obcí a jejich obyvatel. Klade důraz na informatiku
v mikroregionu, která je velmi důležitá pro budoucnost, neboť bez kvalitních informací a bez
rychlého přístupu k nim budou obce jen s obtížemi získávat potřebné znalosti o rozvojových
programech a o finančních podporách pro jejich realizaci.
Jako základní výchozí podklady byly využity stávající ÚPD nebo rozpracované
koncepty ÚPN či ÚS řešených obcí, informace z individuálních šetření, Programy obnovy
vesnice, Strategie rozvoje Zlínského kraje, Regionální operační plán (ROP) za NUTS II
Střední Morava a další studie pro zajištění potřebné provázanosti.










1

Informace byly získávány od jmenovaných subjektů:
Český statistický úřad, oddělení Zlín
Lesy České republiky, lesní správa Luhačovice
Ministerstvo zemědělství ČR, územní odbor Zlín
Města a obce mikroregionu Luhačovské Zálesí
Odborné referáty Okresního úřadu Zlín
Okresní školský úřad Zlín
Správa CHKO Bílé Karpaty Luhačovice
Úřad práce Zlín
Místní podniky

Důvodem pro pasporty je skutečnost, že zprůměrované hodnoty za celý mikroregion mohou zkreslovat a
nebyla by zachycena specifika jednotlivých obcí.
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1. Historický vývoj mikroregionu
Mikroregion Zálesí, který tvoří 17 obcí, je téměř totožný s etnografickým vymezením
Zálesí, přechodové oblasti Hané, Slovácka a Valašska, nachází se ve Vizovické vrchovině.
Z historického hlediska jde o seskupení obcí zejména z panství Uherský Brod, Luhačovice
a Světlov. Po roce 1848 patřila oblast částečně do soudního okresu Vizovice, větší část Zálesí
náležela do soudního okresu Uherský Brod. V letech 1949-1960 spadala většina Zálesí pod
uherskobrodský, gottwaldovský a valašskokloboucký okres, správní reformou roku 1960 zde
vznikl velký okres Gottwaldov /od 1. 1. 1990 Zlín/.
Nejstarší středověké osídlení oblasti bylo na Uherskobrodsku /Biskupice, Velký
Ořechov/. V období od poloviny 13. do poloviny 14. století v kraji probíhala významná
kolonizační vlna /v této době byly založeny například Pozlovice, Hřivínův Újezd, Sehradice
a Slopné/, která byla převážně česká.
Po husitských válkách nastalo více než půlstoletí bojů, krize a zmatků, což ve
svém důsledku znamenalo, že na území záleského mikroregionu zanikly některé tehdejší
usedlosti, dokonce i několik vsí /Opatovice, Březůvky/. Šestnácté století přineslo celé zemi
klid a ekonomický vzestup. Byly obnoveny i mnohé zpustlé vesnice /právě Březůvky/, rozvoj
přinášel rozšířený chov ovcí a koz, tedy „valašského dobytka“, rybníkářství a pivovarnictví
/panský pivovar ve Velkém Ořechově/. Naopak 17. století přinášelo kraji proti předchozímu
období prosperity a míru opět zkázu: bočkajovský vpád, třicetiletá válka a vpády Turků.
Lánová komise roku 1670 zde zjistila více než třetinu zaniklých hospodářství. Barokní
atmosféra velmi oživila zejména kulturní dění. Dala vzniknout mnoha architektonicky
hodnotným stavbám (chrám ve Velkém Ořechově, mariánský poutní kostel v Provodově).
Významného privilegia se v té době dostalo Pozlovicím, kterým roku 1758 udělila Marie
Terezie tržní práva a Pozlovice se staly městečkem. Tereziánská éra byla také dobou rozvoje
školství.
Zálesí bylo dříve především zemědělským krajem. Významnou roli zde hrálo
dobytkářství, ovocnářství /rozšířeno bylo sušení ovoce a výroba pálenky/, ale také včelařství.
Mnoho lidí odcházelo za obživou na sezónní práce, nejednomu se jako nejlepší východisko
jevilo vystěhování, ponejvíce do Ameriky. Průmysl v záleském mikroregionu reprezentovaly
například výroba borovičky, slivovice a likérů Jelínek a synové /Luhačovice, 1856/, Bujárkův
závod na výrobu součástek jízdních kol /Luhačovice, 1926/ nebo biskupická cihelna /1927/.
Oživení zdejšímu podnikání přinesl především rozvoj lázeňství v Luhačovicích.
Poprvé byly luhačovické prameny lékařsky zhodnoceny již roku 1669. V lázních vyvěrá
celkem 16 léčebných vod, jeden pramen je sirný: /nejznámější z nich jsou prameny
Vincentka, Ottovka, Aloiska a Amandka/. Dnes jsou Luhačovice našimi jedinými lázněmi
s kompletním zařízením pro léčení cest dýchacích. Prameny se používají k pitné léčbě,
koupelím a inhalacím. Charakter luhačovickým lázním dodává zvláště architektura Dušana
Jurkoviče / Jurkovičův dům, Jestřabí, Slovácká búda aj./. Mezi dalšími lázeňskými domy
vyniká Společenský dům arch. Králíka. Samostatným architektonickým komplexem je Velká
lázeňská kolonáda podle návrhu architekta Pořízka. Ladnost kolonády doplňuje socha dr.
Františka Veselého od Úprky. Lázeňskou kulturní a společenskou atmosféru také významně
ovlivnily česko-slovenské styky /zejména v letech 1908-1913/, jejichž hlavním inspirátorem
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byl dr. Pavol Blaho. Lázně navštěvovala celá řada osobností, obzvláště inspirovaly Leoše
Janáčka. Roku 1936 byl Luhačovicím udělen statut města.
S naznačeným rozvojem lázeňství souvisel i vznik řady pracovních příležitostí.
Nejvíce obyvatel Zálesí však dojíždělo a dodnes dojíždí za prací do Zlína a Uherského Brodu.
Velkou proměnu pro zdejší zemědělský kraj znamenalo zakládání jednotných
zemědělských družstev. První vznikla v letech 1950 a 1951 v Biskupicích, Luhačovicích a
Ludkovicích. Vývoj po převratu roku 1989 přinesl významné změny vlastnických a výrobních
vztahů /privatizace a zánik jednotných zemědělských družstev/.

2. Charakteristika mikroregionu
2.1. Obecná charakteristika
Mikroregion Luhačovské Zálesí leží v jižní části okresu Zlín. Rozkládá se na 157 km2,
což je 15% území zlínského okresu. Územní celek sousedí ve východní části s mikroregionem
Jižní Valašsko, na jihu s mikroregionem Uherskobrodsko, v západní části s mikroregionem Za
Moravů, na severu se Zlínskem a na severovýchodě s Vizovickem.
Nejbližšími významnými centry osídlení jsou Uherský Brod a krajské město Zlín.
Přirozeným spádovým střediskem obcí tohoto mikroregionu je především lázeňské město
Luhačovice. Západní část mikroregionu je již velmi významně ovlivňována městem Zlín.
Historicky nejstarší zpráva pochází o Biskupicích a Velkém Ořechově, které jsou vzpomínány
již v roce 1141, nejmladším sídlem je Pradlisko (dnes součást Ludkovic), o němž pochází
první písemná zmínka z roku 1594. Nejstarší písemný záznam o Luhačovicích je z roku 1412.
Mikroregion má necelých 15 tisíc obyvatel a na 1 km2 zde bydlí 93 obyvatel. K české
a moravské národnosti se při posledním sčítání lidu v roce 1991 hlásilo 98,6 % místní
populace. Z národnostních menšin převládá slovenská, kterou uvedlo 1,2 % obyvatel.
Obyvatelstvo je poměrně hodně religiózní, i když ne tak silně jako například v mikroregionu
Jižní Valašsko. Podle výsledků sčítání lidu z téhož roku se hlásilo k římskokatolické víře 79
% populace, k ostatním náboženstvím necelá 2 %, 13 % bylo bez vyznání a ostatní se odmítli
k této otázce vyjádřit.
Ještě v nedávných letech se ekonomická aktivita obyvatel Luhačovského Zálesí
poměrně rozkládala do odvětví průmyslu, zemědělství a služeb. Nikdy zde nebyla soustředěna
taková koncentrace průmyslové produkce jako v západní části okresu. Rozvoji tohoto území a
zejména věhlasu města Luhačovice přispěl objev léčivých minerálních vod. Léčebné,
ubytovací a rekreační objekty a sídelní výroba vytvořily podmínky ke vzniku nových
pracovních příležitostí pro místní i okolní obyvatelstvo. V souvislosti s tím se vytvářely
možnosti i pro rozvoj dalších služeb a maloobchodu.
V půdním fondu převládá nezemědělská půda (54 %) nad zemědělskou (46 %). Ve
struktuře zemědělské půdy je podíl orné půdy a trvale travních porostů přibližně rovnoměrný.
Nízký stupeň zornění půdy a poměrně vysoký podíl trvale travních porostů je pro většinu obcí
zlínského okresu charakteristický. Rostlinná výroba je převážně zaměřena na pěstování
obilovin, jednoletých pícnin a technických plodin, živočišná velkovýroba na chov
7
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skotu a malovýroba na chov drůbeže. V nezemědělských plochách jsou zastoupeny lesy
čtyřmi pětinami. Téměř 44 % zalesněné katastrální plochy zdůrazňuje vedle minerálních
léčivých vod další přirozený zdroj bohatství tohoto mikroregionu.
Dopravní autobusovou obslužnost zde zabezpečuje sedm dopravních společností na 32
linkách. Územím neprobíhá žádná významnější komunikace, pouze 4 silnice II. třídy a 13
silnic III. třídy v délce 92,4 km. Na celkové délce silniční sítě ve zlínském okrese se podílí
16,4 %. Vlakové spojení na trati Luhačovice – Biskupice – Újezdec navazuje na železniční
uzel Bylnice – Brno.
Počet obyvatel v posledních letech stagnuje. Průměrný věk žijící populace je 37,5 let.
Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 měl mikroregion 4 598 trvale obydlených
bytů, z toho tři čtvrtiny se nacházely v rodinných domcích.
Z hlediska technické vybavenosti bylo ke konci roku 1997 napojeno na veřejný
vodovod 73 % obyvatel a na kanalizační síť 74 % obyvatel. Vodovod dosud není vybudován
ve dvou obcích, plynovod ve čtyřech obcích. Kanalizaci mají všechny obce. Na čističku
odpadních vod jsou napojeny pouze město Luhačovice, Podhradí, Pozlovice a Provodov.
Skládka tuhých domovních odpadů se zde nenachází.
V mikroregionu se ke konci roku 1999 registrovalo 345 podniků a organizací, nejvíce
v obchodu a průmyslu a dále 2 585 podnikatelů, z nich 2 166 živnostníků, 301 soukromých
zemědělců a 118 osob se svobodným povoláním. Čistá míra podnikavosti (podíl všech
registrovaných ekonomických subjektů k obyvatelstvu nad 15 let) činí 24,4 %.
Úřad práce ve Zlíně registroval na tomto území v polovině roku 1998 celkem 336
nezaměstnaných osob. Míra nezaměstnanosti činila 4,3 %.
Památkově chráněné objekty se nachází téměř ve všech obcích. Celkem je zde
evidováno 79 památek, nejvíce v Luhačovicích.

2. 2. Přírodní poměry
Území mikroregionu je po geologické stránce součástí magurského flyše vnějšího
karpatského oblouku. Celá oblast se rozprostírá v tzv. račanské jednotce. Charakteristickým
rysem jsou zde členité hřbety, které jsou vzájemně odděleny údolími vodních toků. Některá
z těchto údolí respektují průběh vrás ve směru severovýchod – jihozápad, u dalších je patrná
orientace k jihu, což je vysvětlováno zlomovými poruchami zemské kůry.
Zlínský okres a tedy i území Luhačovského Zálesí náleží k alpsko – karpatské horské
soustavě. Celou plochu zaujímá Vizovická vrchovina, jejíž jihovýchodní část se také nazývá
Luhačovická vrchovina. Osou Vizovické vrchoviny je Klášťovský hřbet probíhající od
jihozápadu k severovýchodu. V mikroregionu dosahuje největší výšky Komonec (672 metrů
nad mořem). Severovýchodně od Luhačovic, souběžně s Klášťovským hřbetem, probíhá další
hřeben s největšími vrcholy. Kameničná a Uhliska (oba 521 m n. m.). Ploché hornatiny jsou
tvořeny převážně z odolných pískovců.
Na nerostné suroviny je mikroregion chudý. Nejvýznamnější jsou cihlářská ložiska
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v Biskupicích, kde se nachází vápnité jílovce eocenního stáří, zvětraliny jílovců a svahové
hlíny. Jediným stavebním kamenem jsou zde pískovce. V minulosti se těžil v sedmi menších
lomech, které jsou dnes již opuštěny. Na katastru obce Březůvky byl odvrtán jeden z osmi
hlubokých vrtů v okrese Zlín, které přinesly kromě ložiskových údajů i důležité informace o
hlubší stavbě.
Území je chudé na podzemní vody vzhledem k téměř nepropustným horninám
karpatského flyše. Vodní toky jsou krátké, typické pro oblast Bílých Karpat. Mají velmi
rozkolísaný průtok, poněvadž retenční schopnost povodí je malá. Současně dochází ke značné
erozi půd vázaných na flyšové horniny.
Nejvýznamnějším tokem je Luhačovický potok, který pramení jako Horní Olšava
a jako říčka Šťávnice se vlévá v Újezdci do Olšavy. Významným pravým přítokem
Luhačovického potoka je Ludkovický potok s údolní nádrží. Vody jsou Olšavou odváděny do
řeky Moravy.
Povrchové vody mají pro tuto oblast velký význam, protože při velkém nedostatku
podzemních vod jsou zdrojem pitné vody, odebírané z údolních nádrží. V roce 1930 byla
vybudována na Luhačovickém potoce, 2 km severovýchodně od lázní přehrada, jejíž plocha
činí 40 ha. Je zde vyhlášená rekreační oblast s koupáním, autokempem a řadou dalších
rekreačních zařízení. Nádrž má ochranný význam. V roce 1968 byla dobudována nádrž
Ludkovice na Ludkovickém potoce o ploše 12,4 ha, jež slouží výhradně k vodárenským
účelům. Na Částkovském potoce se nachází vodní nádrž o ploše 2,5 ha.
Poměrně bohaté je území na minerální prameny. V luhačovické oblasti se vyskytují
uhličité vody, které se charakterizují jako uhličité, hydrogenuhličitano – chloridové, sodné,
jodové, studené, hypotonické, s další přísadou bromu, železa, lithia, bária a kyseliny
metaborité. Původ těchto vod souvisí s procesy v třetihorách. Některé mají přirozený vývěr na
povrch, nebo jsou hlubinné, další zdroje jsou ve vyhloubených studnách, ke kterým přibyly
balneologické vrty.
Druhou skupinou minerálních vod jsou sirné vody, které obsahují především
sirovodík. Z 34 chráněných sirných pramenů v okrese Zlín se 5 nachází v katastrálních
územích Březůvky, Podhradí, Pradlisko, Slopné a Velký Ořechov. Mezi nimi není uveden
sirný pramen v Luhačovicích.
Většina území spadá do mírně teplé oblasti, která je charakterizována průměrnou
teplotou v červenci 16 až 18 °C, v lednu –2 až –4 °C, s počtem 30 – 50 letních dnů. Jenom
malá, jižní část území, leží v teplé oblasti, kde se průměrná teplota v červenci pohybuje mezi
18 až 19 °C, v lednu mezi –2 až –3 °C a počet letních dnů dosahuje 50 – 60 dnů. Průměrná
roční teplota v mikroregionu činí 7 až 8 °C a průměrný úhrn dešťových srážek od 550 do 750
mm. Žádná část území nespadá do chladné oblasti.
Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědozemě, vytvořené na spraších a sprašových
hlínách. Zrnitostním složením mají vyšší obsah jílu a spodní vrstvy pak přechází do půd
jílovitohlinitých. Podél vodních toků se nachází glejové půdy, při jejichž tvorbě převládal vliv
vysoko položené hladiny podzemní vody. Produkční potenciál zemědělských půd je
podprůměrný.
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Z hlediska fytogeografického náleží území k oblasti mezofytika, tj. oblasti vegetace
a květeny opadavého listnatého lesa. Převážnou část rozlohy zahrnuje fytogeografický okres
Zlínské vrchy a menší jihovýchodní část okres Bílé Karpaty lesní.
Původní rozsah lesní vegetace byl podstatně větší. Zejména činnost člověka narušila
krajinu natolik, že se snížila plocha a pozměnila i druhová skladba lesů. Místo původních
listnatých lesů byly zasazovány kulturní smrčiny a další typy intenzivně obhospodařovaných
lesů.
Mikroregion svou jihovýchodní částí spadá osmi katastry do Chráněné krajinné oblasti
Bílé Karpaty. Území čtyř obcí je součástí Přírodního parku Vizovické vrchy. Zasahují sem
rovněž dvě přírodní památky.

3. Sídelní struktura, obyvatelstvo a bydlení
3. 1. Sídelní struktura
Téměř dvě třetiny obyvatelstva bydlí na venkově, ostatní v Luhačovicích. K 1. lednu
1999 měl územní celek 17 obcí s 23 částmi. Na části se členilo město Luhačovice a obec
Ludkovice.
Podle velikosti obcí podle počtu obyvatel jsou nejvíce zastoupeny kategorie obcí od
500 do 999 obyvatel (10 obcí) a do 499 obyvatel (5 obcí), jedna obec je v kategorii 1000 až
1999 obyvatel (Pozlovice – 1190 obyvatel) a jedna nad 5000 obyvatel (Luhačovice – 5682
obyvatel). Luhačovice jsou v rámci okresu Zlín šestým největším městem. Nejvíce lidí (44 %)
bydlí ve velikostní kategorii obcí 500 – 999 obyvatel.
Integrační procesy v 60. – 80. letech se odehrávaly i v tomto regionu. V roce 1964
bylo připojeno Podhradí k Pozlovicím, v roce 1964 se sloučily Dolní Lhota s Horní Lhotou,
ale v roce 1968 se opět osamostatnily. V roce 1976 byly přičleněny k Luhačovicím Kladná –
Žilín, Pozlovice a Řetechov s osadou Pradlisko. Poslední integrace proběhla v roce 1980,
tehdy se Polichno stalo součástí města Luhačovic. Ještě v témž roce se odloučila od
Luhačovic osada Pradlisko a připojila se k obci Ludkovice. V roce 1980 byla z okresu
Uherské Hradiště vyčleněna obec Kelníky. Od Luhačovic se později odloučily Pozlovice (v
roce 1990) a Podhradí (v roce 1992).
Integrační procesy, přirozený pohyb obyvatel a stěhování ovlivňovaly průměrnou
velikost obcí z hlediska počtu obyvatel a rozlohy:
Vývoj počtu obyvatel v mikroregionu v letech 1961 až 1999 (s promítnutím územních změn):
Průměr na 1 obec
Rok
Počet
Počet
Rozloha
obcí
obyvatel
v ha
počet obyvatel rozloha v ha
1961
19
13 951
15 268
734
804
1970
18
13 988
15 331
777
852
1980
15
14 329
15 713
955
1 048
1991
16
14 654
15 703
916
981
1998
17
14 676
15 703
863
924
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Hustota zalidnění, měřená počtem bydlících obyvatel na 1km2 na začátku roku 1999
dosáhla 93 obyvatel. Zalidněnost mikroregionu je tak proti průměru zlínského okresu (191
obyvatel na 1 km2) o polovinu nižší, vzhledem k vysoké koncentraci bydlení ve dvou
největších městech Zlín a Otrokovice. Tomuto okresnímu průměru se přibližují pouze
Luhačovice se 172 obyvateli na 1 km2. Pod průměrnou hodnotou hustoty obydlenosti
v mikroregionu je 12 obcí, zejména Doubravy (45 obyvatel) a Horní Lhota (41 obyvatel),
tedy obce, které patří mezi katastrálně největší obce.

3.2. Populační vývoj
Na území mikroregionu bydlelo koncem roku 1998 necelých 14 700 obyvatel, to je
7,5% populace zlínského okresu. Populační vývoj stagnuje, což je obecným demografickým
rysem české společnosti. Nárůst počtu obyvatel v tomto území od roku 1994 zaznamenalo 9
ze 17 obcí, nejvyšší Pozlovice a Dolní Lhota, největší úbytek lidí nastal v Dobrkovicích.
Bilance obyvatelstva v mikroregionu za období 1994 až 1998 v porovnání s okresem Zlín celkem:
Územní útvar
Rok
Živě
Zemřelí
Přiroz. PřistěVystěPřírúst. Celkový
narození
přírůst. hovalí
hovalí
(úbyt.)
přírůst.
(úbytek)
stěhov. (úbytek)
Mikroregion
1994
136
166
-30
259
259
0
-30
celkem
1995
141
165
-24
264
221
43
19
1996
142
172
-30
302
238
64
34
1997
137
167
-30
257
197
60
30
1998
105
161
-56
244
257
-13
-69
Okres Zlín
1994
1 997
2 092
-115
1 326
1 273
53
-62
celkem
1995
1 757
2 118
-361
1 132
1 219
-87
-448
1996
1 653
2 037
-384
1 154
1 178
-24
-408
1997
1 697
2 052
-355
1 174
1 195
-21
-376
1998
1 666
2 010
-344
1 165
1 166
-1
-345

Počet
obyvatel
k 31.12.
14 662
14 681
14 715
14 745
14 676
197 569
197 507
197 099
196 723
196 378

Po nebývalé dynamice růstu porodnosti v sedmdesátých letech, na který měla vliv
tehdejší přijatá propopulační opatření, docházelo již od sklonku stejného desetiletí k trvalému
poklesu počtu rodících se dětí. Od druhé poloviny devadesátých let již není zabezpečena ani
prostá reprodukce obyvatelstva, jelikož počty zemřelých osob převyšují počty narozených. Se
změnami společenských podmínek začalo docházet u mladé generace k časovému posunu
uzavírání manželství do vyššího věku a tím i k odkládání založení rodiny na pozdější dobu.
Z hlediska jednotek věku pokračoval posun demografické vlny silných ročníků
narozených ze sedmdesátých let, které v současném období dosahují věk nejvyšší sňatečnosti
a plodnosti. Jejich vliv v úrovni sňatečnosti a porodnosti se vůbec neprojevoval, naopak počet
porodů klesal.
Vývoj porodnosti a úmrtnosti v mikroregionu v porovnání s okresem Zlín za období 1994 až 1998 v o/oo:
Ukazatel
Územní útvar
1994
1995
1996
1997
1998
Hrubá míra porodnosti 1)
Mikroregion
9,3
9,6
9,7
9,3
7,1
Okres Zlín
10,0
8,9
8,4
8,6
8,5
2)
Hrubá míra úmrtnosti
Mikroregion
11,3
11,2
11,7
11,3
10,9
Okres Zlín
10,6
10,7
10,3
10,4
10,2
1) počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel středního stavu
2) počet zemřelých osob na 1000 obyvatel středního stavu
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V důsledku negativních tendencí v porodnosti bylo v přirozeném pohybu
obyvatelstva ve všech sledovaných letech zjištěno záporné saldo.
Vývoj míry přirozeného a mechanického přírůstku v mikroregionu v porovnání s okresem Zlín za období 1994
až 1998 v o/oo:
Ukazatel
Územní útvar
1994
1995
1996
1997
1998
Hrubá míra
Mikroregion
-2,0
-1,6
-2,0
-2,0
-3,8
přirozeného úbytku1)
Okres Zlín
-0,6
-1,8
-2,0
-1,8
-1,8
Hrubá míra mechanického
Mikroregion
0,0
2,9
4,4
4,1
0,9
přírůstku (+), úbytku (-)
Okres Zlín
0,3
-0,4
-0,1
-0,1
0,0
1) Narození mínus zemřelí na 1000 obyvatel středního stavu
2) Přistěhovalí mínus vystěhovalí na 1000 obyvatel středního stavu

V mechanickém pohybu obyvatel převyšoval v letech 1995 až 1997 počet
přistěhovalých lidí nad vystěhovalými. Celkový přírůstek obyvatelstva v těchto třech letech
pozitivně ovlivňovala výhradně právě migrační složka. V roce 1994 byl počet přistěhovalých
i vystěhovalých stejný, takže úbytek obyvatelstva v tomto roce zapříčinila přirozená složka
pohybu. Na poklesu obyvatel v roce 1998 proti roku 1997 o 69 osob se podílely jak přirozený
tak i mechanický úbytek.
Hlavními příčinami smrti jsou nemoci oběhové soustavy a zhoubné novotvary,
které se na počtu zemřelých podílí zhruba čtyřmi pětinami. Mezi nemocemi oběhové
soustavy převládají ischemické choroby srdce a cévní onemocnění mozku. Třetí nejčastější
příčinou úmrtí jsou vnější vlivy, mezi něž se řadí poranění a otravy. Již menší podíl zaujímají
nemoci dýchací a trávicí soustavy.
Zastoupení hlavních příčin smrti na celkovém počtu zemřelých v roce 1998 (zemřelí celkem = 100%):
z toho
Pohlaví Zhoubné
Nemoci
Vnější
infarkt
ostatní
cévní
Územní celek
novotvary oběhové
myokardu ischemické onemocnění příčiny
soustavy
choroby
mozku
Mikroregion
muži
20,2
66,7
13,1
23,8
9,5
2,4
ženy
22,1
61,0
6,5
35,1
7,8
6,5
celkem
21,1
64,0
9,9
29,2
8,7
4,3
Okres Zlín
muži
24,0
56,2
5,9
21,3
8,6
8,1
ženy
22,0
63,6
2,8
25,7
11,1
3,7
celkem
23,0
59,8
4,4
23,4
9,8
5,9

S pokračujícím zhoršováním reprodukčních charakteristik, tj. při dlouhodobém
snižování počtu narozených dětí a se změnami v úmrtnosti obyvatelstva se měnily také hlavní
tendence ve věkovém složení. Výrazně se snížil počet a podíl dětí ve věku do 15 let a naopak
zvýšil počet a podíl obyvatel v produktivním věku. Vzrostlo i zastoupení osob starších 60 let,
u něhož se rychlejší růst předpokládá v prvním desetiletí nového tisíciletí, kdy do
poproduktivního věku začnou vstupovat silné ročníky narozených v poválečném období
a v padesátých letech.
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Věková struktura obyvatelstva mikroregionu v letech 1991 a 1998 podle hlavních věkových skupin v %:
Podíl obyvatelstva ve věku
Územní útvar
Rok
0-14 let
15-59 let
60 a více let
Mikroregion celkem
1991
23,4
59,7
16,9
1998
18,2
63,3
18,5
Okres Zlín celkem
1991
21,6
61,2
17,2
1998
17,0
64,6
18,4

Složení obyvatelstva mikroregionu podle věkových skupin v letech 1991 a 1998:
1400
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Nejnižší podíl předproduktivní složky obyvatelstva (věk 0 – 14 let) v roce 1998 byl
v rámci mikroregionu zjištěn v Dobrkovicích (13,6%), naopak nejvyšší v Podhradí (22,4%).
V městě Luhačovicích činil 17,1%. V nejstarší věkové skupině 60 a více let (poproduktivní
složka obyvatelstva) vykazoval největší podíl Provodov (23,8%), nejnižší Dolní Lhota
(12,2%). V Luhačovicích činil 19,9%.
Se snižováním podílu dětské složky na straně jedné a s nárůstem podílu obyvatelstva
v důchodovém věku na straně druhé, výrazně vzrostl tzv. index stáří, to je poměr počtu osob
v poproduktivním věku k předproduktivní skupině obyvatelstva. Jestliže při sčítání lidu v roce
1991 připadalo na 100 dětí ve věku do 14 let 72 osob starších 59 let, tak ke konci roku 1998
to bylo již 101 osob. Index se zvýšil s výjimkou Hřivínového Újezda a Kaňovic, ve všech
obcích. Index stáří byl v Luhačovském Zálesí v roce 1991 o 7,7 procentního bodu nižší
a v roce 1991 o 7,0 procentního bodu nižší než činil okresní průměr.
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Kromě vyjádření generačních posunů vykazuje výše indexu stáří velké rozdíly
z hlediska pohlaví. Zhoršení nastalo především v ženské části populace, jelikož průměrný věk
dožití žen je vyšší než u mužů.
Nejvýznamnější složkou zdrojů pracovních sil je obyvatelstvo v produktivním věku
(15 – 59 let). V mikroregionu byl v roce 1998 největší podíl této skupiny zjištěn v Dolní
Lhotě (67,9%) a Doubravách (67,5%), nejnižší pak v Horní Lhotě (58,0%) a v Ludkovicích
(59,3%). Ve městě Luhačovicích žilo v této věkové kategorii 62,9% obyvatel.
Srovnání hodnot indexu stáří a průměrného věku bydlícího obyvatelstva v mikroregionu a v okrese Zlín:
Územní útvar
|Mikroregion celkem
Okres Zlín celkem

Index stáří

Rok

Průměrný věk bydlícího
obyvatelstva v letech
celkem
muži
ženy

celkem

muži

ženy

1991

72,4

60,3

84,7

35,2

33,6

36,7

1998

101,4

73,9

132,5

37,5

35,4

39,5

1991

80,1

63,5

97,6

35,9

34,2

37,4

1998

108,4

83,7

134,9

38,0

36,3

39,7

Vlivem úbytku dětské složky populace a růstem početnosti osob v poproduktivním
věku se zvýšil průměrný věk v roce 1998 proti roku 1991 u mužů z 33,6 let na 35,4 let
a u žen z 36,7 let na 39,5 let. Ve srovnání s průměrným věkem obyvatelstva v okrese Zlín je
bydlící obyvatelstvo Luhačovského Zálesí o 0,5 let mladší, z toho u mužů o 0,9 let a u žen
o 0,2 let. Nejmladší populace je v Dolní Lhotě ( průměrný věk 33,7 let a ve Velkém
Ořechově (34,4 let ), nejstarší v obcích Dobrkovice (41,0 let) a Kelníky (40,6 let).
Současný demografický vývoj mimo jiné vytváří podmínky pro rozvoj zdrojů
pracovních sil v budoucnosti. Nepříznivý vývoj porodnosti má za následek trvalý pokles
předproduktivní složky obyvatelstva a zakládá tím negativní dlouhodobou tendenci potenciálu
pracovních sil.

3.3. Úroveň vzdělání
Informace o úrovni vzdělání obyvatelstva se zjišťují při demografických cenzech
sčítání lidu u osob starších 15 let. Mezi posledními dvěma sčítáními lidu 1980 a 1991 se
obecně v populaci České republiky vzdělanost zvýšila. V samotném mikroregionu
Luhačovské Zálesí vzrostl podíl osob se středním i vysokoškolským vzděláním.
Ještě v roce 1980 mělo základní vzdělání více než polovina obyvatelstva starších 15
let (53,6%). Do roku 1991 se zastoupení této vzdělanostní kategorie snížilo o 14,6
procentních bodů.
V roce 1991 mělo nejméně maturitu 23,1% obyvatel, zatímco po sčítání v roce 1980
to bylo 13,9%. Přesto ve srovnání s průměrem za celý okres Zlín byla vzdělanostní úroveň
lidí v mikroregionu nižší. Nad okresním průměrem se vymykaly, a to poměrně výrazně, pouze
Luhačovice. Město Luhačovice velmi výrazně ovlivňuje celý mikroregion, což dokumentuje
i to, že jako jediné (33,7%) spolu s Pozlovicemi (23,9%) překračují průměr mikroregionu
(23,1%) s podílem osob, které mají maturitu nebo vysokoškolský diplom.
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva staršího 15 let v obcích mikroregionu a v okrese Zlín při sčítání lidu 1980 a
1991 v % (počet obyvatel starších 15 let = 100%):
Obec,
Vzdělání
mikroregion,
základní
střední
úplné střední
vysokoškolské
okres
1980
1991
1980
1991
1980
1991
1980
1991
Biskupice
55,3
41,7
35,5
41,7
6,8
14,4
1,5
1,9
Březůvky
66,3
51,2
26,7
36,1
5,3
10,0
1,3
2,7
Dobrkovice
66,8
51,6
29,1
36,8
2,8
11,2
0,0
0,4
Dolní Lhota
55,1
39,9
36,1
44,7
7,3
13,2
1,3
2,2
Doubravy
66,7
49,6
27,5
40,4
4,1
9,5
0,3
0,6
Horní Lhota
57,6
39,6
33,5
40,1
6,7
12,5
2,0
3,9
Hřivínův Újezd
66,6
45,2
26,1
40,0
5,9
12,7
0,9
2,2
Kaňovice
70,2
50,5
24,3
30,2
5,5
14,9
0,0
0,9
Kelníky
64,5
45,9
29,0
33,1
3,9
12,8
1,3
0,7
Ludkovice
61,4
49,7
29,5
35,6
7,2
11,4
1,0
2,8
Luhačovice*
43,3
29,7
34,8
36,1
16,6
25,4
4,9
8,2
Pozlovice
37,3
38,6
19,4
4,5
Provodov
66,8
53,3
28,1
37,3
4,2
8,3
0,6
1,1
Sehradice
61,2
45,2
31,2
40,7
6,1
11,8
1,5
2,2
Slopné
58,9
45,5
30,7
35,7
9,3
15,5
1,0
3,3
Velký Ořechov
59,2
42,4
27,3
36,9
9,6
15,9
3,5
4,6
Mikroregion celkem
53,6
39,0
32,0
37,4
11,0
18,2
2,9
4,9
Okres Zlín celkem
46,1
34,4
32,9
35,5
16,2
22,7
4,4
6,7
* v roce 1980 vč. Podhradí a Pozlovic v roce 1991 vč. Podhradí

Porovnáním let 1991 a 1980 se vzdělanost v mikroregionu přiblížila průměru okresu
u úplného středního vzdělání, zatímco u vysokoškolského se od něj vzdálila. Znamená to, že
jestliže v roce 1980 mělo nejvýše maturitu v mikroregionu 11,0% a v okrese 16,2% obyvatel
starších 15 let, tak po posledním sčítání v roce 1991 se tento podíl zvýšil v mikroregionu o 7,2
procentního bodu a v okrese pouze o 6,5 procentního bodu. Nárůst podílu vysokoškolsky
vzdělaných osob v okrese vzrostl ze 4,4% na 6,7%, zatímco v mikroregionu z 2,9 jen na
4,9%.
Struktura školního vzdělání podle pohlaví je výrazně diferencována, zejména u
nižších typů, to je u základního a učňovského. Téměř polovina žen v mikroregionu mělo
v roce 1991 základní vzdělání a necelá čtvrtina učňovské. Naproti tomu u mužů činil podíl
základního vzdělání mírně nad 28% a učňovského téměř 45%. Úplné střední vzdělání mělo
17% mužů
a 19,3% žen, vysokoškolské 6,5% mužů a 3,3% žen. Za průměrem okresu
výrazně zaostávají obě pohlaví, zejména muži v případě vysokoškoláků.
Vzdělanostní struktura mužů a žen starších 15 let v obcích mikroregionu a v okrese Zlín při sčítání lidu 1980
a 1991 v % (počet mužů a žen starších 15 let = 100%):
Vzdělání
PohlaÚzemní útvar
ví
základní
střední
úplné střední
vysokoškolské
1980
1991
1980
1991
1980
1991
1980
1991
Mikroregion
muži
41,2
28,4
43,4
47,7
10,8
16,9
4,1
6,5
celkem
ženy
65,4
48,8
21,1
27,8
11,3
19,4
1,7
3,3
Okres Zlín
muži
33,5
24,0
43,4
44,5
16,7
21,9
6,1
9,1
celkem
ženy
57,8
44,0
23,2
27,3
15,9
23,5
2,7
4,6
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Vzdělání mužů a žen nad 15 let věku v mikroregionu v letech 1980 a 1991
7000
1991

1980
6000

Počet obyvatel

5000
4000
3000
2000
1000
0
Muži

Základní

Ženy

Muži

Střední

Úplné střední

Ženy

Vysokoškolské

3.4. Bydlení a domácnosti
Při posledním sčítání lidu, domů a bytů v roce 1991 měl mikroregion celkem 3801
domů a 5063 bytů, z toho bylo 87,4% domů a 90,8% bytů obydlených trvale. Ve srovnání
s průměrem za okres Zlín je obydlenost v mikroregionu nižší. Nejnižší podíl obydlených bytů
byl zjištěn v Kelníkách, Březůvkách a v Podhradí, nejvyšší ve Velkém Ořechově a
v Luhačovicích. V dlouhodobém vývoji se počet domů a bytů zvyšoval z důvodu rychlejšího
tempa nové bytové výstavby a tedy většího přírůstku než byl úbytek asanacemi nebo převody
domů mezi neobydlené.
Podle stáří trvale obydlených bytů k datu sčítání v roce 1991 bylo zjištěno, že 16,5%
pochází z období výstavby před rokem 1919, dalších 19,1% z let 1920-1945, 25,0% bytů bylo
postaveno v letech 1946-1970, 24,5% v letech 1971-1980 a 14,9% bylo dokončeno mezi lety
1981-1991.
Převážnou část trvale obydleného bytového fondu tvořily se 76% rodinné domky.
Individuální výstavba převládala ve všech obcích. V pěti obcích nebyl postaven žádný bytový
dům, nejvyšší podíl bytů v bytových domech měly Luhačovice (47,7%), u dalších obcí
nepřekročil jejich podíl 11%.
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Věková struktura bytového fondu v mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 1991:
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Z hlediska technické vybavenosti bylo v roce 1991 zařazeno do I. a II. kategorie 90%
bytů, nejvíce v Luhačovicích (95,1%) a ve Velkém Ořechově (94,6%). Nejnižší technickou
vybavenost bytů (III. a IV. kategorie) měly obce Doubravy, Kaňovice a Březůvky.
Struktura trvale obydlených bytů v mikroregionu v roce 1991 podle technické vybavenosti v %:
Územní útvar
I. kategorie
II. kategorie
III. kategorie
IV. kategorie
Mikroregion celkem
73,2
16,7
3,5
6,6
Okres Zlín celkem
76,4
17,5
2,3
3,8

celkem
100,0
100,0

Do I. kategorie patří byty s ústředním topením a úplným nebo částečným příslušenstvím, do II. byty bez
ústředního topení s úplným příslušenstvím, do III. byty bez ústředního topení s neúplným příslušenstvím a do
IV. byty bez ústředního topení a bez příslušenství (tj. bez splachovacího záchodu a koupelny nebo sprchového
koutu).

Dynamika bytové výstavby v devadesátých letech značně poklesla. Zahajovaná
výstavba se utlumila, takže se dokončovaly většinou rozestavěné byty z předchozích let.
Na slabší bytové výstavbě se výrazně projevil především nárůst cen stavebního materiálu,
dále cen stavebních prací, změněné podmínky výstavby aj. V uvedeném období docházelo i
ke změnám ve formách vlastnictví domovního a bytového fondu, které byly způsobeny
hlavně prodejem bytů z obecního do soukromého vlastnictví. Se změnami ve vlastnictví bytů
korespondovaly i změny v právním důvodu užívání bytů.
Při sčítáních se sledují rovněž počty a struktura domácností. V roce 1991 bylo
zjištěno 5063 domácností bytových (tj. založených na společném bydlení), 5170
hospodařících (tj. založených na společném hospodaření) a 5304 cenzových (tj. uměle
zkonstruovaných na příbuznosti členů domácnosti). Ve struktuře cenzových domácností
převažovaly úplné před domácnostmi jednotlivců.
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Struktura cenzových domácností podle typu v mikroregionu v porovnání s okr. Zlín v letech 1980 a 1991 v %:
v tom
Z domácnosti jednotlivců
Územní útvar Rok Domácnosti
úplné neúplné
nerojednobydlí ve
bydlí
podnácelkem
dinné
tlivců vlast. bytě
v jiném
jemníci
bytě
Mikroregion 1980 100,0
72,1
7,8
1,9
18,2
76,6
22,3
1,1
celkem
1991 100,0
69,3
8,6
0,4
21,7
79,7
18,8
1,5
Okres Zlín
1980 100,0
72,4
8,0
1,3
18,3
82,1
16,3
1,6
celkem
1991 100,0
67,1
9,9
0,3
22,7
83,4
14,9
1,7

Podíl úplných rodin v roce 1991 byl ve srovnání s rokem 1980 nižší. Přibyly neúplné
rodiny a zejména domácnosti jednotlivců. To mimo jiné ukazuje i na to, že se obraz
domácností mění. Klasická rodinná domácnost otce a matky s dětmi nebo s oběma
manželskými partnery bez dětí i nadále převyšuje, ale jejich podíl zastoupení klesá. Tento
pokles ale není tak markantní jako např. v průměru za okres. Přírůstek počtu domácností
jednotlivců je všeobecným znakem populační situace v celém okrese Zlín. Toto sebou přináší
určité sociální a ekonomické problémy, jako např. nároky na počet bytů vhodných pro bydlení
jediné osoby a signalizuje nebezpečí sociální izolace mnoha osaměle žijících osob.

4. Trh práce
4.1. Ekonomická aktivita
Od druhé poloviny osmdesátých let začaly přecházet do produktivního věku silné
ročníky sedmdesátých let. Z počátku do období přípravy na povolání a v pozdějších letech, po
skončení studia nebo učení, vstupovaly na trh práce.
Po roce 1989 se začal prosazovat převážně klesající trend ve vývoji počtu ekonomicky
aktivních osob. Změněná ekonomická situace ovlivnila chování většiny mladých rodin
natolik, že svými dopady převážila nad původně předpokládaným populačním přínosem. To
se projevilo nejen ve vývoji porodnosti, ale i v postupném snižování počtu žen na mateřské
dovolené. Začala narůstat ekonomicky neaktivní část populace, zejména vlivem narůstajícího
počtu nezaměstnaných, úbytku počtu pracujících osob v poproduktivním věku, předčasných
odchodů do starobního důchodu, zvýšeného počtu žen v domácnosti apod.
Obecným jevem české ekonomiky byl do konce osmdesátých let vysoký stupeň
zapojení práceschopného obyvatelstva do pracovního procesu, což v podstatě umožňovaly
extenzivní formy rozvoje národního hospodářství. V posledním desetiletí se začaly projevovat
vlivy související se zahájením procesu transformace ekonomiky. Odrážely se zde především
dopady změn hlavně v oblasti politické a institucionální, snižování přezaměstnanosti, útlumu
některých výrob v důsledku ztráty dosavadních odbytišť, neujasněnosti výrobních programů
a další vlivy.
Poslední desetiletí je rovněž ve znamení zásadních změn v typu hospodaření. Postupně
se různou formou privatizovaly státní, komunální a družstevní ekonomické subjekty
i hospodářská zařízení společenských organizací. Podíl soukromého sektoru v hospodářství
postupně narůstal. Narůstal rovněž podíl zaměstnanosti v terciální sféře . Pokles pracovníků
zaznamenalo především odvětví zemědělství, lesního a vodního hospodářství, ale i průmysl
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a stavebnictví.
Zdroje informací o zaměstnanosti obyvatelstva v nejmenších územních celcích, hlavně
tedy v mikroregionech jsou po roce 1990 značně omezené. Nejucelenějším a nejvíce
vypovídajícím zdrojem informací o jednotlivých obcích jsou sčítání lidu. Při posledním
sčítání v roce 1991 bylo v mikroregionu Luhačovské Zálesí zajištěno celkem 7802
ekonomicky aktivních osob, to je 53,3% z počtu bydlících obyvatel. Nejvíce lidí (37,3%)
pracovalo v sekundární sféře, to je v průmyslu a stavebnictví. Téměř stejný podíl ekonomicky
aktivních obyvatel (36,8%) vázala terciální sféra a 25,9% z počtu ekonomicky aktivních osob
zaměstnávala primární sféra, především pak zemědělství.
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví národního hospodářství, dojížďky a vyjížďky za prací (SLDB
1991):
Územní celek
Složení v %
Počet osob
zemědělství,
průmysl
stavebostatní
z obcí
do obcí
lesní a vodní
nictví
odvětví
vyjíždějící dojíždějící
hospodářství
Mikroregion celkem
25,9
28,3
9,0
36,8
4725
2814
Okres Zlín celkem
15,1
42,0
8,8
34,1
x
x

Mimo svou obec vyjíždělo za prací v roce 1991 celkem 4725 osob, to je téměř 61%
z celkového počtu ekonomicky aktivních osob. Nejvyšší vyjížďka byla zjištěna v Dolní Lhotě
(93%), nejmenší v Luhačovicích (35,6%). Do obcí mikroregionu dojíždělo 2814 lidí, z toho
56% do Luhačovic. Saldo dojížďky ekonomicky aktivního obyvatelstva (dojíždějící mínus
vyjíždějící) bylo s výjimkou města Luhačovice ve všech obcích záporné.
Údaje o zaměstnanosti v mikroregionu jsou v posledních letech již nedostupné
z hlediska ochrany individuálních dat a neúplného statistického zjišťování (a tedy malého
vzorku vybraných firem předkládajících výkazy) pro Český statistický úřad.

4.2. Nezaměstnanost
Politické a hospodářské změny po roce 1989 se projevily i v podmínkách pro pracovní
realizaci obyvatelstva.
Podle Úřadu práce ve Zlíně bylo v mikroregionu registrováno ke konci června 1999
celkem 336 uchazečů o zaměstnání, což je 4,4 násobně více než koncem roku 1995. Nárůst
nezaměstnanosti byl zjištěn ve všech obcích, relativně nejvyšší v Biskupicích, Dobrkovicích,
Ludkovicích a Sehradicích, absolutně nejvyšší počet lidí bez práce byl ve všech sledovaných
letech v Luhačovicích. Podíl města na celkovém počtu nezaměstnaných se pohyboval mezi
28,1% v roce 1997 po 41,0% v roce 1998. Zastoupení mikroregionu na počtu evidovaných
uchazečů v okrese kolísal okolo 5%.
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Podíl uchazečů o zaměstnání v mikroregionu na celkovém počtu nezaměstnaných v okrese Zlín ke konci roku
1995 a k 30.6.1999 v % (okres Zlín = 100,0):
Územní celek
Mikroregion
celkem

Rok
1995
1996
1997
1998
1999

Uchazeči o
zaměstnání celkem
4,8
5,5
5,0
5,5
5,2

v tom
muži
5,0
5,3
5,8
5,5
6,0

ženy
4,7
5,6
4,6
5,4
4,5

Uchazeči
se ZPS

Absolventi
a mladiství

7,8
9,4
9,1
6,0
6,4

5,9
2,9
3,8
4,4
5,7

Mezi nezaměstnanými v mikroregionu v letech 1995 až 1998 převládaly ženy (jejich
podíl se pohyboval mezi 56 - 60%). V polovině roku 1999 je ale již vykazován vyšší počet
nezaměstnaných u mužské části populace (53%). Tento nepříznivý zvrat může být výjimečný,
proto by bylo žádoucí vyžádat si pro analýzu dalšího vývoje i údaje ke konci roku 1999
a následujících let.
Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v mikroregionu ke konci let 1995 až 1998 a k 30.6.1999
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Registrovaná míra nezaměstnanosti, jejíž konstrukce vychází ze zdrojů úřadu práce
za využití výsledků statistického výběrového šetření pracovních sil vzrostla v okrese Zlín
od konce roku 1995 do konce června 1999 z 1,6% na 6,8%, to je více než čtyřnásobně.
Dále je třeba vzít v úvahu, že při výpočtu míry nezaměstnanosti za nižší územní celky
než je okres se nelze opřít o údaje zaměstnanosti, ale pouze o počty ekonomicky aktivních
osob se sčítání lidu 1991. Tento způsob sledování míry nezaměstnanosti za obce používá
Úřad práce. I když není souměřitelný s obecně uznávanou metodikou, dává určitý pohled pro
srovnání obcí mezi sebou.
V mikroregionu Luhačovské Zálesí vzrostla míra nezaměstnanosti za 4,5 roku z 1,0%
na 4,3%, což ukazuje na obdobnou vývojovou tendenci jako je v celookresním průměru.
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V polovině minulého roku byla zjištěna nejvyšší míra nezaměstnanosti v obcích Biskupice a
Slopné, (6,6%).
Z pohledu nejvyššího dosaženého stupně vzdělání postihuje nezaměstnanost nejvíce
osoby vyučené a s neúplným středním vzděláním. Tito uchazeči se podílí již bezmála
polovinou na celkovém počtu nezaměstnaných v mikroregionu. Druhou nejpočetnější
skupinou nezaměstnaných jsou osoby s úplným středním vzděláním.
Struktura uchazečů o zaměstnání v mikroregionu podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání ke konci roku
1995 a k 30.6.1999 v %:
Územní celek

Mikroregion celkem

Okres Zlín celkem

Stav
k 31.12.

1995
1996
1997
1998
k 30.6.1999
1995
1996
1997
1998
k 30.6.1999

Uchazeči podle nejvyššího dosaženého stupně vzdělání
bez vzdělání
vyučení
úplné střední
vysokoškolské
a se základním a neúplné střední
vzdělání
vzdělání
vzděláním
vzdělání
23,4
22,0
21,6
21,0
21,4
28,2
23,3
22,7
20,0
21,0

42,9
37,8
46,2
41,7
46,7
40,2
38,3
41,2
44,2
44,2

28,6
37,0
29,8
34,6
27,4
26,5
33,4
32,3
31,8
30,6

5,2
3,1
2,3
2,7
4,5
5,1
5,1
3,8
4,0
4,2

Z hlediska věkového složení se stále obtížněji uplatňují na trhu práce mladí lidé mezi
20 až 29 lety. Zastoupení této věkové kategorie na celkovém počtu neumístěných uchazečů
se trvale zvyšovalo z 23,4% ke konci roku 1995 až na 35,7% k 30.6.1999, přičemž výrazný
nárůst byl zaznamenán v posledních dvou letech. U dalších tří věkových skupin je vývoj
kolísavý, s tendencí nárůstu u 30 až 39 letých a poklesu u 40 až 49 a 50 až 59 letých.
Struktura uchazečů o zaměstnání v mikroregionu ve vybraných věkových skupinách ke konci roku 1995 a k
30.6.1999 v %:
Územní celek
Mikroregion celkem

Okres Zlín celkem

Stav
k 31.12.

do 19 let
1995
9,1
1996
13,4
1997
9,9
1998
4,4
k 30.6.1999
6,3
1995
10,5
1996
12,7
1997
13,1
1998
7,9
k 30.6.1999
4,9

20-24
13,0
11,8
14,0
22,7
19,0
12,6
15,3
16,7
24,2
24,2

Uchazeči o zaměstnání ve věku
25-29
30-39
40-49
10,4
14,3
28,6
13,4
23,6
18,1
13,5
19,3
20,5
13,9
22,4
20,0
16,7
23,5
21,1
10,3
23,3
23,2
11,6
21,7
22,0
11,8
20,8
22,7
12,2
20,2
20,9
12,5
21,0
22,6

50-59
23,4
19,7
22,2
16,3
13,4
19,9
16,5
14,8
14,4
14,7

60 a více
1,3
0,0
0,6
0,3
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

Zvláštní kategorií nezaměstnaných jsou osoby se změněnou pracovní schopností
(ZPS), které daleko hůře hledají uplatnění na trhu práce. Vzhledem k pomalejší dynamice
růstu než byl vývoj celkové nezaměstnanosti se podíl této
sledované skupiny
nezaměstnaných snížil v mikroregionu za čtyři a půl roku z 28,6% na 14,0%, to je
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dvojnásobně. Polovina registrovaných občanů se ZPS v mikroregionu má trvalé bydliště
v Luhačovicích.
Vhodná zaměstnání se nedaří nalézt prostřednictvím úřadů práce absolventům škol
a mladistvým. Zhruba každý sedmý uchazeč o zaměstnání v mikroregionu je mladý člověk,
hledající pevné zaměstnání. Převážná většina z nich bydlí v Luhačovicích.
Podíl občanů se ZPS, absolventů a mladistvých na celkovém počtu nezaměstnaných v mikroregionu ke konci
roku 1995 a k 30.6.1999 v %:
Občané se ZPS

Územní celek
Mikroregion celkem
Okres Zlín celkem

1995
28,6
17,8

1999
14,0
11,3

Absolventi a mladiství
1995
1999
15,6
14,9
12,7
13,6

5. Hospodářství
5.1. Podnikatelské aktivity
Za hlavní pramen informací o podnikatelských aktivitách v mikroregionu byl použit
registr ekonomických subjektů, který eviduje Český statistický úřad. Z tohoto zdroje nelze
sice zjistit ekonomickou aktivitu, tj. zda subjekt vyvíjí činnost, momentálně nepodniká, nebo
zda ještě nezahájil nebo již ukončil činnost. Údaje o počtu skutečně podnikajících osobách
nejsou známy. Na straně druhé lze ale z registru získat informace o převažující ekonomické
činnosti, právní formě a velikostní kategorie pracovníků firmy nebo podnikatele.
Podle uvedeného statistického registru působilo v Luhačovském Zálesí koncem roku
1999 celkem 2930 ekonomických subjektů, z toho 345 právnických osob a 2 585 soukromých
podnikatelů.
Mikroregionální struktura ekonomických subjektů podle právních forem ke konci roku 1999 (v %):
v tom
Územní celek
Právnické
osoby
akciové
společnost družstva zahraniční sdružení
ostatní
celkem
společnost
i s.r.o.
osoba
celkem
i
Mikroregion celkem
100,0
2,3
48,7
2,9
7,0
28,1
11,0
Územní celek
Fyzické
v tom
osoby
živnostníci
soukromí rolníci
ostatní
celkem
Mikroregion celkem
100,0
83,8
11,6
4,6

Z podnikatelských subjektů v členění podle právních forem převládají u právnických
osob společnosti s ručením omezeným (168), sdružení (svazy, spolky, společnosti)
a organizační jednotky sdružení, kterých bylo koncem roku 1999 celkem 97. Akciových
společností bylo evidováno 8 a družstev 10. Zahraničních osob bylo registrováno 24. V rámci
mikroregionu má 46% podniků sídlo v Luhačovicích.
Významnou část registru tvoří soukromí podnikatelé. Z celkového počtu jich má 2
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166, to je více než čtyři pětiny, oprávnění k podnikání podle živnostenského zákona. Druhou
největší skupinu tvoří 301 soukromých rolníků a zbývajících 118 osob jsou podnikatelé tzv.
svobodných povolání . Nejvíce živnostníků podniká v Luhačovicích (48%) a v Pozlovicích
(10%). Zemědělci mezi obcemi převažují v Luhačovicích (31%), Horní Lhotě (13%) a
v Pozlovicích (12%). Nejvíce osob se svobodným povoláním se registrovalo v Luhačovicích
(63%).
Podle odvětví klasifikace ekonomických činností (OKEČ), převažují u soukromých
podnikatelů činnosti obchodní, průmyslové, stavební, pohostinské vč. ubytovacích a
zemědělské vč. lesnických. Podíl těchto skupin činil v mikroregionu 80% a mezi jednotlivými
obcemi se pohyboval od 75% (Luhačovice) do 96% (Podhradí).
U právnických osob představuje podíl těchto výše uvedených skupin odvětví pouze
55%. Nejvíce jsou zastoupeny obchod (23,2%), společenské organizace (23,1%) a průmysl
(13,9%).
Mikroregionální struktura ekonomických subjektů podle OKEČ ke konci roku 1999 (podíl v %):
v tom odvětví
Územní útvar Podnikatelský
Celkem
subjekt
jednotek zeměděl. průmysl staveb- obchod pohostin.
a lesnic.
nictví
a ubytov.
Mikroregion
celkem

podnikatelé
podniky a organiz.

100,0
100,0

12,1
7,2

15,0
13,9

13,8
6,1

25,2
23,2

13,6
4,3

ostatní
20,3
45,3

V rozdělení ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců je v registru vedeno
98% podnikatelů a 82% podniků a organizací ve velikostní kategorii do 5 zaměstnanců.
Největšími podniky co do počtu zaměstnanců jsou Lázně Luhačovice, a.s., družstvo Zálesí
Luhačovice, spol. s r.o. a Kurt O. John, spol. s r.o.
Přehled podniků a organizací v mikroregionu s počtem 50 a více zaměstnanců:
Obec
Název firmy
Poč. zaměst.
Převažující ekonomická činnost
Březůvky
Kurt O. John, spol. s r.o.
100-199 výroba obuvi
Biskupice
Grant Royal Group, a. s.
50-99
služby pro podniky
Hřivínův
New-Style, spol. s r.o.
50-99
výroba obuvi
Újezd
Pento
50-99
prodej součást. a přísluš. dvoustop. motor.
vozidel
Luhačovice Zálesí, spol. s r.o.
250-499 rostlinná a živočišná výroba
architekt. a inženýrské služby
Uposs, spol. s r.o.
50-99
Město Luhačovice, a. s.
50-99
všeobecná veřejná správa
ZŠ Luhačovice
50-99
základní školství
SOŠ a SOU
50-99
střední odborné školy
Lázně Luhačovice
500-999 ústavní zdravotní péče
Léčeb. lázně Luhač. – sanatorium
ústavní zdravotní péče
Miramare, spol. s r.o.
50-99
Lupra, spol. s r.o.
50-99
praní, chemické čištění
Pozlovice
Panda, spol. s r.o.
50-99
kovovýroba
Inter-Moravia, spol. s r.o.
50-99
účelové stravování
Provodov
Moravia plast, spol. s r.o. Joint
Ventures
50-99
výroba obuvi
Sehradice
Zemědělské družstvo Olšava
50-99
rostlinná a živočišná výroba
Hydraulics, spol. s r.o.
50-99
výroba strojů a zařízení
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Přehled podnikatelů v mikroregionu s počtem 20 a více zaměstnanců:
Obec
Podnikatel
Počet
Převažující ekonomická činnost
zaměstn.
Dolní Lhota Ing. Josef Adolt – Lagris
100-199 zprostředk. velkoobchodu s potravin. zbožím
Hřivínův
Ing. Josef Kratochvíl
25-49
rostlinná a živočišná výroba
Újezd
Jan Vašina
25-49
výroba z usní a plastických hmot
Ludkovice Jiří Šesták – Ekotrend
20-24
výroba zboží z plastů
Luhačovice František Šerý – stav. fy. Luhstav
25-49
bytová výstavba
Jan Řehák
50-99
maloobchod se smíšeným zbožím
Božena Jílková – Clip
50-99
provoz restaurace, hotelu
Slopné
Alois Šůstek FARE
50-99
výroba obuvi
Alois Kozubík - Koduz
25-49
kovovýroba

Podnikatelské aktivity v každém regionu mají své zvláštnosti. Rozdílnost mezi regiony
je dána jednak historicky vytvořenými podmínkami (struktura osídlení, podíl městského a
venkovského obyvatelstva, struktura hospodářství) a jednak současným stupněm rozvoje
podnikatelské činnosti, která umožňuje vytváření nových pracovních příležitostí v rámci
restrukturalizace hospodářství.
Čistá míra podnikavosti měřená jako podíl všech ekonomických subjektů na počtu
obyvatel a produktivním a poproduktivním věku činila koncem roku 1999 v mikroregionu
24,4%. V porovnání s průměrem okresu Zlín byla o 6,4 procentuálního bodu nižší.
Upravená čistá míra podnikavosti měřená jako podíl počtu podnikatelů, tj.
fyzických osob na počtu obyvatel starších 14 let dosáhla ve stejném období 21,5%, což je o
4,6 procentních bodů pod celookresním průměrem.

5.2. Průmysl
Ještě na začátku devadesátých let pracovalo v průmyslu téměř 30 procent obyvatel
mikroregionu. Jelikož koncentrace průmyslových závodů zde byla nízká, dojížděla většina
pracujících lidí do továren v Uherském Brodě, v Otrokovicích a nejvíce do Zlína.
Např. v roce 1991 bylo ze sčítání lidu zjištěno, že z obcí Luhačovského Zálesí
pracovalo ve Zlíně 2 200 lidí, to je 47% z celkového počtu vyjíždějících. Přitom přes 1200
těchto osob pracovalo ve zlínských průmyslových podnicích (zejména ve Svitu a v ZPS), což
byly dvě třetiny vyjíždějících osob mikroregionu, pracujících v průmyslu.
Během posledního desetiletí došlo postupně k tak významným změnám ve velikostní,
výrobní, majetkové a organizační struktuře, že dosavadní poznatky o průmyslu, ale i dalších
odvětvích národního hospodářství již neplatí. Přitom nejsou k dispozici vypovídající a tedy
věrohodné údaje o hospodářských výsledcích za tak malé územní jednotky jako jsou
mikroregiony.
Ze statistického registru jsou zjistitelné počty fyzických a právnických osob
pracujících v jednotlivých odvětvích. Z něho vyplívá, že v důsledku privatizačních procesů a
zákonných předpisů umožňujících podnikání došlo k významnému rozvoji drobných a
středních podnikatelských aktivit.
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Ke konci roku 1999 bylo v Luhačovském Zálesí zjištěno 48 podniků a firem
s převládající průmyslovou činností, to je 14% z celkového počtu právnických osob
v mikroregionu. Nejvíce byla zastoupena odvětví kovodělné výroby a odvětví zabývající se
úpravou usní a obuvi. Podíl fyzických osob, jejichž hlavní výrobní činností je průmyslová
výroba dosáhl 15%. Rovněž u nich převládá kovodělná výroba. Na dalších místech v pořadí
byly průmysl dřevařský a oděvní.
Počty organizací a podnikatelů v mikroregionu podle průmyslových činností:
z toho s výrobou
Počet
cel- potra- textilní oděvní obuvi dřevař- kovokem
vin
skou
dělnou
Právnické osoby
Fyzické osoby

48
387

5
24

1
4

59

9
7

3
92

12
110

strojů a
el.
nábytzaříz. strojů a
ku
zaříz.
5
1
3
10
33
21

5.3. Stavebnictví
Ve stavebnictví bylo ještě v roce 1991 zaměstnáno 700 lidí, tj. 9 procent z celkového
počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Mnoho pracujících bylo zaměstnáno v tehdejších
ústředně řízených stavebních podnicích Průmyslové a Pozemní stavby Gottwaldov a
v místním stavebnictví (OSP). Mimo obce vyjíždělo téměř 600 lidí, z toho 300 do Zlína.
Rovněž v tomto odvětví vznikla v posledním desetiletí řada menších a středních firem,
resp. začalo podnikat mnoho fyzických osob na živnostenský list. Ke konci roku 1999 bylo
v Luhačovském Zálesí zaregistrováno 21 stavebních firem a 357 fyzických osob
podnikajících v některé ze stavebních profesí.
Z 21 stavebních firem, které působily na území mikroregionu mělo 6 hlavní
ekonomickou činnost přípravné stavební práce pro stavbu, 10 pozemní a inženýrské
stavebnictví, 2 stavební instalace a 3 dokončovací stavební práce. Podle velikostní kategorie
bylo 13 firem bez zaměstnanců nebo počet zaměstnanců neuvedlo, 3 měly 1-5 zaměstnanců,
2 uváděly 10-19 zaměstnanců a 1 zaměstnávala 20-24 osob. Největšími firmami jsou
s počtem 25 až 49 zaměstnanců Systém plus, spol. s r.o. v Kelníkách a ARNO, spol. s r.o.
v Luhačovicích.

5.4. Zemědělství
Zemědělství je pro své produkční a mimoprodukční funkce nosným prvkem
socioekonomického rozvoje venkovského prostoru. Úroveň zemědělství v mikroregionu je do
jisté míry předurčena jeho geografickou polohou, která pak v souladu s přírodními
podmínkami poskytuje jen průměrné předpoklady pro jeho rozvoj. Území je z hlediska
půdních podmínek nehomogenní. Příznivější podmínky pro hospodaření jsou v jihozápadní
části než v severní části mikroregionu.
Část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty (7 k. ú.) a v přírodním parku Vizovické
vrchy (4 obce), kde platí zvláštní režim hospodaření se zemědělskou půdou, který omezuje
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produktivní zemědělskou činnost. Do oblasti CHKO Bílé Karpaty spadá okolo 40 procent
zemědělské půdy v mikroregionu.
Zemědělská půda tvoří 46% katastrální plochy mikroregionu, což je stejný podíl jaký
je v okrese Zlín. V rámci zemědělské půdy připadá na ornou půdu 48,6%, na louky a pastviny
46,9% a na zahrady a sady 4,5%. Největší podíl zemědělské půdy mají obce Kaňovice
(70,3%) a Velký Ořechov (69,0%), nejnižší Horní Lhota (22,1%) a Pozlovice (36,0%).
Struktura půdního fondu v mikroregionu k 1.1.1999 v %:
v tom
Územní celek
Výměra
celkem
zeměnezeměz toho
dělská
dělská
orná
louky a pastv.
Mikroregion celkem
100,0
46,1
22,4
21,6
53,9
Okres Zlín celkem
100,0
46,2
26,0
16,9
53,8

lesní
43,9
42,2

z toho
zastavěná
1,5
1,9

Toto odvětví procházelo od padesátých let přestavbou z hlediska výrobního a
ekonomického. K prostředkům ke zvyšování specializace zemědělské výroby patřilo
slučování družstev do velkých hospodářských komplexů a provádění koncentrace kapacit
zařízení, zpracovávající zemědělskou produkci. Schematické a uniformní výrobní zaměření
nerespektující rozdílné přírodní podmínky negativně ovlivnilo strukturu, úrodnost i vodní
režim půd a devastovalo celou krajinu.
Tento proces přeměnil venkovské prostředí a promítl se na narušení rovnováhy
krajinotvorného prostředí. Postupně docházelo k likvidování ekologického potenciálu území
odstraněním významných přírodních bariér, jako jsou meze, rozptýlená krajinná zeleň, lokální
sady, cestní síť. Vznikaly neúměrně velké hony, které snadno podléhaly vodní a větrné erozi.
Na zvýšení vodní eroze mělo vliv i nevhodné obdělávání pozemků. Neúměrně bylo
používáno herbicidů, pesticidů a umělých hnojiv, což sekundárně zatěžovalo vodní recipienty.
Stále širším používáním těžkých mechanismů se zhoršovala i struktura půdy. Koncentrace a
specializace prováděná v socialistickém zemědělství vedla v živočišné výrobě k vytváření
velkých středisek zemědělské výroby a k likvidaci roztříštěných kapacit stájí a skladových
prostor nevyhovujících pro velkovýrobu. V současné době jsou tyto objekty většinou
nevyužívány, chátrají nebo slouží zcela jiným účelům.
Od devadesátých let prochází zemědělství další etapou změn. Vládní zemědělská
politika směřovala v oblasti transformace a privatizace ke změně vlastnických vztahů, obnově
podnikatelských forem, s cílem dosažení fungujícího principu tržního hospodářství.
V souladu se zákonem o půdě č. 229/1991 Sb. jsou postupně napravovány některé
křivdy spáchané na vlastnících zemědělských nemovitostí. V polovině roku 1999 nebylo
ukončeno 58 restitučních případů, z toho nejvíce v Luhačovicích (33) a v Pozlovicích (11).
Zcela byly ukončeny v Březůvkách, Dobrkovicích, Hřivínovém Újezdě, Kelníkách,
Sehradicích a Slopném.
Na území mikroregionu bylo koncem roku 1999 registrováno 13 organizací se
zemědělskou činností (5 specializovaných na živočišnou výrobu a 8 s kombinovanou
rostlinnou a živočišnou výrobou) a dále 255 fyzických osob (v tom 49 specializovaných na
rostlinnou výrobu 47 na živočišnou výrobu a 159 na rostlinnou se živočišnou). Z právnických
osob aktivně působí 6 společností s ručením omezeným a 3 družstva.
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Stupeň zornění, což je procentický podíl orné půdy na zemědělské půdě činil
v Luhačovském Zálesí 48,5%, když nejvyšší byl v Kaňovicích (77,8%) a v Sehradicích
(71,2%), nejnižší v Podhradí (2,5%) a v Provodově (29,3%).
Proporci nezbytného zachování orné půdy ve vztahu k průměrné ceně půdy uvádí
následující tabulka:
Skupina ceny
půdy
1
2
3
4
5
6

Průměrná cena 1 m2
zemědělské půdy v Kč
do 1,50
1,51 - 2,50
2,51 - 3,50
3,51 - 4,50
4,51 - 5,50
5,51 a vyšší

Doporučený stupeň zornění
zemědělské půdy v %
do 10,0
10,1 - 20,0
20,1 - 40,0
40,1 - 50,0
50,1 - 60,0
nad 60,0

Proporce ceny půdy ke stupni zornění je optimální pouze v Luhačovicích,
Řetechově a v Podhradí, na ostatních katastrech neodpovídá optimu. Nepříznivá proporce je
zejména v Doubravách, Dobrkovicích, Dolní Lhotě, Hřivínovém Újezdě, Kaňovicích a
Sehradicích.
Obce mikroregionu se stanovenými průměrnými cenami pozemků podle katastrálních území (částí obcí):
Obec, část obce,
Průměrná cena % zornění
Proporce ceny Podíl luk a pastvin Dotační nárok
mikroregion
1 m2 zeměděl.
půdy
půdy a % zornění
na zemědělské
na údržbu luk
půdy v Kč
půdě v%
Biskupice
2,97
59,8
Březůvky
2,10
45,9
Dobrkovice
3,09
64,7
Dolní Lhota
2,50
52,3
Doubravy
2,35
62,9
Horní Lhota
1,52
34,3
Hřivínův Újezd
2,15
51,1
Kaňovice
3,10
77,8
Kelníky
3,60
60,3
Ludkovice
2,96
47,6
Luhačovice
x
39,3
- Kladná-Žilín
1,95
41,5
- Luhačovice
2,96
37,5
- Polichno
3,69
60,5
- Řetechov
1,96
13,5
Podhradí
1,22
2,5
Pozlovice
2,28
36,2
Provodov
1,85
29,3
Sehradice
2,51
71,2
Slopné
2,51
51,7
Velký Ořechov
2,99
56,6
Mikroregion celkem
x
48,5
Poznámky: o - procento zornění odpovídá optimu
N - není nárok na dotaci na údržbu luk
x - zápis není možný z logických důvodů

n
35,7
N
n
48,9
A
n
27,8
N
n
44,4
A
n
35,1
A
n
58,2
A
n
45,9
A
n
20,3
N
n
37,8
N
n
49,1
N
x
54,8
x
n
56,2
A
o
51,3
A
n
34,7
N
o
82,8
A
o
89,3
A
n
57,7
A
n
67,6
A
n
25,3
A
n
44,5
A
n
38,0
N
x
46,9
x
A - nárok na dotaci na údržbu luk
n - procento zornění překračuje optimum
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Základem restruktulizace zemědělství je v současné době především zatravnění orné
půdy, což splňuje požadavky jak revitalizačních programů, tak snahy o trvale udržitelné
hospodaření. Zastoupení luk a pastvin na zemědělské půdě činí v Luhačovickém Zálesí
46,9%, z toho nejvyšší je v Podhradí a nejnižší v Kaňovicích. Dnes již existenci travních
porostů neohrožuje intenzifikace, ale naopak to, že se na nich přestává hospodařit. Do
dobrého stavu se mohou vrátit pravidelným kosením. Zemědělci mohou dostat od státu na
zatravňování orné půdy, za pokosení luk a pod. různé typy subvencí a dotací. Nárok na dotaci
na údržbu luk nastává, je-li průměrná cena v katastru do 2,80 Kč/m2. Uplatňovat dotační
nárok na údržbu luk v tomto územním celku může v daném území 12 obcí a nemůže 8 obcí
(včetně jejich částí) – viz výše uvedená tabulka.
Odrazem útlumu intenzivní rostlinné výroby je snížená živočišná produkce, způsobená
především poklesem stavů hospodářských zvířat, zejména krav a prasat.

5.5. Lesnictví
Lesy jsou významným stabilizačním prvkem v mikroregionu a to nejen pro
hospodářský význam, ale i pro své další funkce, jako např. krajinotvornou, vodohospodářskou
nebo rekreační.
Výměra lesní půdy činila v mikroregionu k 31.12.1998 celkem 6887 ha, to je 43,8%
z katastrální plochy. Proti průměru okresu je tento podíl o 1,9 procentního bodu vyšší.
Největší zastoupení lesů v katastrální výměře mají obce Horní Lhota (73,8%), Slopné (54,5%)
a Ludkovice (50,4%) a nejnižší Kaňovice (18,2%) a Velký Ořechov (20,6%).
Výsadní postavení státu ve vlastnictví lesů se významně změnilo. V samotné výměře
lesních porostů činí podíl státu již pouze 20,5%. Největší část je v držbě fyzických osob a to
téměř polovina (42,4%). Městu a obcím mikroregionu přináleží 19,3% a ostatním vlastníkům
(lesní družstva a singulární společnosti) 17,8%. Státní půda převládá pouze v Pozlovicích a
Provodově. Výhradně v soukromém vlastnictví fyzických osob jsou lesy v Dolní Lhotě,
Kaňovicích a z 96% v Horní Lhotě. Naopak pouze obecními jsou lesy v katastrech obcí
Biskupice a Kelníky.
V druhové skladbě dřevin jsou nejvíce zastoupeny jehličnany (44,3%), před
smíšenými (38,1%) a listnáči (17,6%). Velmi nepříznivý poměr listnatých porostů
k jehličnatým je u většiny obcí, zejména v Horní Lhotě, Ludkovicích, Provodově a Slopném.
Největší podíl listnáčů je ve Velkém Ořechově.
Průměrně ročně bylo v posledních čtyřech letech uměle obnovováno cca 16 ha lesů.
V některých obcích nebyly takto obnoveny ani v jednom ze sledovaných let (Dolní Lhota,
Horní Lhota, Kaňovice, Podhradí), nebo jen maximálně do výměry 1 ha (Hřivínův Újezd,
Sehradice). Každoročně obnovovány byly lesy jenom v Doubravách, Ludkovicích, Provodově
a ve Slopném. Přirozená obnova se během tohoto období týkala 11 ha lesa. Obtíže
v přirozené obnově dřevin způsobuje černá zvěř.
Podle kategorizace lesních porostů převládají výnosové lesy, tj. hospodářské, jejichž
rozloha činí 4 847 ha. Ostatní lesy jsou zvláštního určení a na celkové výměře lesních porostů
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se podílí 11,6%. Nejvíce těchto lesů je v Pozlovicích a v Horní Lhotě. Lesy ochranné se
v Luhačovském Zálesí nevyskytují.
Vlivem imisí je v dotyčném území ohroženo 2419 ha lesů, to je 44% ploch. Ve
středním pásmu poškození (C) je 396 ha lesů, které se nachází v obcích Horní Lhota, Kelníky,
Provodov a Velký Ořechov. Všechny ostatní ohrožené lesy jsou zařazeny v pásmu D, to je
pásmu mírného poškození a vyskytují se v šesti obcích. Přetrvává grafiozní onemocnění dubů,
hlavně přestárlých.
Poškozování lesů podkorním hmyzem v mikroregionu v letech 1995 - 1998 (m3):
800
700
600

m3

500
400
300
200
100
0
1995

1996

1997
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Roky

Značný vliv na zdravotní stav lesů má počasí. Vlivem sucha dochází k poškozování
porostů přemnoženým hmyzem a následně k odumírání stromů. Příznivým jevem
v posledních letech je klesající objem poškozených porostů podkorním hmyzem. Od roku
1995 do roku 1998 se objem poškozeného dřeva snížil ze 737 m3 na 115 m3. Zlepšení situace
nastalo především v Luhačovicích, Pozlovicích, Provodově a ve Slopném. Žádné poškození
se v uvedeném období nezjistilo v Dolní Lhotě, Horní Lhotě a Sehradicích. Naopak trvalý
nárůst je vykazován v poškození porostů listožravým hmyzem. Od roku 1995 se výměra
napadlých lesů zvýšila ze 108 ha na 163 ha. V posledních letech se to nejmarkantněji
projevovalo v lesích na území katastrů Luhačovice, Pozlovice a Velkého Ořechova. Nejvíce
byly napadány dubové, olšové, topolové a vrbové porosty.
Velké škody způsobují sněhové kalamity a námrazy na jehličnanech, obzvláště na
monokulturách. Vzniklé polomy nejsou včas likvidovány což pak zejména v soukromých
lesích následně vytváří příznivé podmínky pro rozmnožení podkorního hmyzu, který pak
napadá zdravé stromy. Ukazuje se, jak je nutné dodržovat čistotu lesa včasným zpracováním
nahodilé těžby a likvidací hmyzem napadené hmoty. Rovněž zájem vlastníků o pěstební
činnost a výchovu mladých porostů je velmi malý. Nepřiměřené škody způsobuje srnčí, jelení
a dančí zvěř. Dochází k porušování lesního zákona firmami, odkupujícími les na stojato od
vlastníků pozemků.
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6. Technická infrastruktura
6.1. Doprava
Převážná část území je kopcovitá, což znemožňuje jak rozšíření železniční dopravy
tak omezuje silniční dopravu. Silniční síť je z tohoto důvodu velice řídká a železniční doprava
je v této oblasti zúžena na jedinou trať. Další omezení dopravy v mikroregionu je způsobeno
ochranou životního prostředí v CHKO Bílé Karpaty a Přírodním parku Vizovické vrchy a
taktéž z důvodu rekreace a zdravotních pobytů v lázeňských částech.

6.1.1. Železniční doprava
Je pouze jedna a to vnitrostátního významu:
č. 345 – Luhačovice – Újezdec u Luhačovic
(v úseku Luhačovice, Biskupice, Polichno, Újezdec u Luhačovic a má celkovou délku 10
km).
Trať není elektrifikována a má spíše místní význam pro spojení k vlaku č. 340 (Vlárský
průsmyk – Veselí nad Moravou – Brno) v Újezdci u Luhačovic. Provoz na tomto úseku je
stabilizován. Pomocí tratě č. 340 je částečně zajištěno spojení se Slovenskou republikou přes
celní přechod Vlárský průsmyk – Nemšová.

6.1.2. Silniční doprava
Hromadná doprava je zajištěna převážně ČSAD Vsetín, a.s. 25 linkami, z nichž
většina má místní význam. Částečná přeprava je taktéž možná na dvou linkách soukromé
firmy Housa Car, Karel Housa. Přes region dále projíždí dalších 5 linek jiných společností.
Území mikroregionu protíná silniční síť o celkové délce 92,5 km, která je tvořena
výhradně silnicemi II. a III. třídy. Silnice II. třídy jsou 4 a jejich délka 38 km zaujímá více než
41% podíl na celkové délce silniční sítě mikroregionu.
Silnice II. třídy:
č. 490 Říkovice – Holešov – Zlín – Nivnice
(v úseku Březůvky – Polichno – 15,1 km)
č. 492 Zádveřice – Luhačovice – Biskupice
(v úseku Horní Lhota – Biskupice – 15,2 km)
č. 493 Luhačovice – Petrůvka – Slavičín
(v úseku rozcestí u přehrady – hranice mikroregionu ve směru na Slavičín – 1 km)
č. 496 Luhačovice – Bojkovice – Komňa
(v úseku Luhačovice – Kladná-Žilín – 6,7 km)
Některé silnice jsou málo vyhovující vzhledem k překročení podélného sklonu
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stoupání 12% a vzhledem k jejich šířce a směrovému řešení, což jsou nejčastější závady
hlavně na silnicích vedoucích k menším a odlehlým obcím. Dalšími závadami jsou
nevybudované nebo nedokončené chodníky a vysoký podíl vozovek provedených
penetračním makadamem. Jedním z největších problémů je obchvat Luhačovic, který by měl
vyřešit i trasu Petrůvka – Dolní Lhota.
Kapacity komunikací, s výjimkou města Luhačovice a Pozlovic, jsou vyhovující.
Kvalita cest je zejména po zimním období špatná.
Podle posledního celostátního sčítání dopravy na silniční síti z roku 1995 byla na
území mikroregionu nejvíce zatížena silnice II. třídy: č. 492 v úseku rozcestí Petrůvka –
Luhačovice. Průměrně denně zde projelo 4435 vozidel, což je o jednu pětinu více než v roce
1990. Druhou nejfrekventovanější komunikací byla část úseku silnice III. třídy č. 4972 mezi
Biskupicemi – Bohuslavicemi u Zlína, kterou denně projelo v průměru 3054 vozidel za den.
V obou sčítacích letech byly shodně sledovány pouze úseky na silnici č. II/492 a úsek
na silnici č. II/496.
Výsledky sčítání dopravy na silnicích I.-III. třídy na území mikroregionu v letech 1990 a 1995:
Počet všech projíždějících vozidel
Číslo
Měřený úsek
(celoroční průměr za 24 hodin)
silnice
1990
1995
index 1995/90
II/490
Březůvky – Ludkovice
1605
x
x
Ludkovice – Biskupice (rozcestí)
495
x
x
Biskupice (rozcestí) – Polichno
5512
x
x
II/492
Zádveřice – Dolní Lhota
2231
2505
112,3
Dolní Lhota – rozcestí Petrůvka
2515
2781
110,6
rozcestí Petrůvka – Luhačovice
3643
4435
121,7
II/496
Luhačovice – Kladná-Žilín
776
632
122,8
III/4921
Dolní Lhota – Loučka
x
802
x
III/4972
Bohuslavice u Zlína – Biskupice
x
3054
x
Biskupice – Biskupice (rozcestí)
x
2386
x

Dalším problémem je snižování počtu spojů mezi obcemi a městy mikroregionu.
Spojení se Zlínem je však na dobré úrovni a navíc jsou zde dálkové linky. Ty většinou
zajišťuje ČSAD Vsetín a.s., ale i další dopravní společnosti jako ČSAD BUS Ostrava
(Ostrava – Valašské Meziříčí – Vsetín – Luhačovice – Zlín), ČSAD Havířov (Havířov –
Frýdek Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm – Rožnov pod Radhoštěm
– Valašské Meziříčí - Vsetín – Luhačovice), ČSAD BUS Chrudim (Pardubice – Hradec
Králové – Olomouc – Zlín – Luhačovice – Piešťany – Levice – Zvolen), ČSAD Ústí nad
Orlicí (Liberec – Hradec Králové – Svitavy – Olomouc – Přerov – Zlín – Luhačovice) a jedna
dopravní společnost ze Slovenska SAD Partizánske (Partizánske – Trenčín – Luhačovice –
Zlín – Olomouc).
Klesání poptávky cestujících na místních linkách započalo zrušením dělnického
jízdného v roce 1993 a postupným zdražováním jízdného díky snižování dotací
poskytovaných od obcí a zvyšováním nákladů na provoz stále více zastaralého vozového
parku. V roce 1996 bylo taktéž přistoupeno ke zrušení žákovského jízdného. Některé spoje
bylo nutné zrušit z důvodu nerentability těchto linek. Na rozdíl od některých vedlejších
mikroregionů nedošlo k tak velkému rušení spojů.
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6.1.3. Zařízení silniční dopravy
Podle šetření bylo zjištěno, že v obcích Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd,
Pozlovice a v městě Luhačovice jsou zatím nedostačující parkovací plochy. Při narůstání
dopravy bude tento nedostatek vzrůstat nadále a to i v ostatních obcích mikroregionu. Na
celém území je pouze jedna čerpací stanice PHM, což vzhledem k velikosti území a rostoucí
automobilismu, zejména v okolí lázeňských částí je velkým nedostatkem. Taktéž zde nejsou
žádná odstavná parkoviště vedle hlavních tahů s výjimkou parkoviště poblíž Luhačovské
přehrady.

6.1.4. Účelové komunikace
Do této kategorie patří polní a lesní cesty. Tyto je nutné zachovat nejen pro pěší a
cyklisticky, ale také pro provoz těžkých mechanismů při práci v těchto oblastech.
Nepřehlédnutelný význam mají také pro turistiku a rekreaci.

6.1.5. Pěší doprava
Tento způsob dopravy je využíván hlavně k rekreaci, pro pohyb lázeňských hostů, ke
sportu a turistice. V menším pak pro cestování do škol a zaměstnání. Trasy pro pěší turistiku
jsou z minulosti vybudovány a zaznačeny v turistických mapách o měřítku 1:10 000.

6.1.6. Cyklistická doprava, cykloturistika
Na území mikroregionu se zatím nenachází žádná cykloturistická trasa, je však
zpracována Dokumentace pro územní rozhodnutí cykloturistické trasy a dráhy pro kolečkové
brusle Uherský Brod – Luhačovice. Projekt je vytvořen v souladu s generelem
Cykloturistických tras, zpracovaným Ministerstvem hospodářství ČR. Bude součástí dalších
plánovaných cykloturistických tras R10 a R17.
Navržená trasa je oboustranná 2 x 1,5 m šířky. Její délka je 10 265 m, z čehož je
3670 m po stávajících místních a účelových komunikacích a 6595 m je navrhovaná nová
komunikace či částečná rekonstrukce stávajících komunikací. Bude procházet katastrálním
územím Polichna, Biskupic a Luhačovic.

6.1.7. Letecká doprava
Ve zlínském kraji a tedy ani v mikroregionu Luhačovské Zálesí se nevyskytuje žádné
letiště. Provozovány jsou pouze vyhlídkové lety rekreačního charakteru z nejbližších letišť
v Otrokovicích a Kunovicích.

6.1.8. Vodní doprava
Mikroregionem nevede žádná vodní cesta. Nejbližší je Baťův kanál na řece Moravě,
který je využíván pouze k rekreačním účelům.
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6.1.9. Místní komunikace
Stav místních komunikací je v celém mikroregionu velice špatný. Výjimku tvoří
několik komunikací v lázeňských částech Luhačovic a Pozlovic a nově vybudované
komunikace. Vzhledem k nedostatku financí v obcích jsou opravy komunikací takřka
neřešitelným problémem.

6.2. Telekomunikace
V posledním desetiletí dosahují telekomunikace vysoké dynamiky rozvoje. Vývoj
počtu telefonních stanic v bytových domácnostech se v důsledku modernizace telefonní sítě
výrazně urychlil. Žádostem o telefonní přípojku je vyhověno v podstatně kratší lhůtě než
tomu bylo ještě v nedávném období.
Analogové ústředny jsou vyměňovány digitálními. V současné době jsou již zcela
digitalizovány telefonní ústředny v Biskupicích, Březůvkách, Dolní Lhotě a ve Velkém
Ořechově, zčásti v Luhačovicích. Ještě v letošním roce budou nahrazeny analogové ústředny
v Ludkovicích a ve Slopném, v příštím roce v Luhačovicích. Ze 17 obcí nejsou napojeny na
některou z digitálních ústředen pouze Ludkovice, Podhradí, Slopné a zčásti Luhačovice a
Horní Lhota.
Vývoj telefonizace v mikroregionu:
Počet
Počet obcí s vedením
telefonních telefonní sítě převážně
ústředen
vzduchem kabelem
Mikroregion celkem
7
11
6

Počet telefonních bytových stanic
celkem
na 1000 obyvatel
1980
1991
1980
1991
867
1028
61
70

Investice jsou vynakládány i na modernizaci telekomunikačních tras. Vedení
optickými kabely je převážně provedeno v Březůvkách, Dolní Lhotě, Doubravách,
Luhačovicích, Pozlovicích a v Provodově. Zbývajících 11 obcí má rozvody vedeny dosud
vzduchem po telefonních sloupech.
Nebývalý rozmach doznávají v posledním období mobilní telefonní systémy. Jejich
rozšiřování zároveň ovlivňuje a bude nadále ovlivňovat vývoj počtu pevných telefonních
stanic. Na území mají pokrytí signálem firmy Eurotel a Paegas. Vzhledem ke kopcovitému
terénu není pokrytí všude zcela vyhovující u obou firem.
Území je poměrně dobře pokryto signály českého vysílání televizních stanic ČT 1 a
TV Nova, hůře již ČT 2 a zejména Prima TV. Kvalita příjmu televizního vysílání je
nevyhovující:
- u ČT 1 v Horní Lhotě a Podhradí,
- u ČT 2 v Dolní Lhotě, Horní Lhotě, Kaňovicích a Podhradí,
- u TV Nova v Provodově
- u Prima TV v Biskupicích, Březůvkách , Dobrkovicích, Dolní Lhotě, Doubravách, Horní
Lhotě, Kaňovicích, Ludkovicích, Podhradí a Slopném.
V Luhačovicích je signál všech českých televizních stanic špatný. V současné době se
instaluje vysílač, který by měl pokrýt celé město Luhačovice. Předpokládá se že bude dán
do provozu koncem roku 2000.
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Pokrytí mikroregionu signálem firmy Eurotel:

Pokrytí mikroregionu signálem firmy Paegas:

6.3. Zásobování elektřinou
V napojení mikroregionu na rozvodné systémy nejsou závažné problémy. Kapacity
vedení o nízkém napětí a transformační sítě se ukazují většinou za dostačující. Za
nedostačující se jeví v Pozlovicích a Sehradicích. Pokud jde o technický stav sítě nízkého
napětí, je nevyhovující v Biskupicích a v Sehradicích. Venkovní síť je vedena po betonových
sloupech. Místní komunikace jsou osvětleny výbojkovými svítidly osazenými na silničních a
parkovacích stožárech a na podpěrných bodech distribuční sítě nízkého napětí.
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6.4. Vytápění
Zdroje zemního plynu ani uhlí se na tomto území nenachází. Místními zdroji pro
výrobu tepla jsou odpadní dřevěné hmoty a bioplyn. Převládajícím způsobem je vytápění
zemním plynem před vytápěním uhlím, elektrickou energií a dřevem.
Z ekologických důvodů (znečišťování ovzduší) je preferováno spalování zemního
plynu místo fosilních paliv, zejména uhlí. V současné době je plynofikováno zcela nebo zčásti
15 obcí, vyjma obcí Dobrkovic a Doubrav, kde převládá vytápění uhlím. Zemního plynu se
dále využívá k ohřevu a k technickým účelům ve výrobních provozech.
Doplňkově, hlavně pro vaření a ohřev, je využíváno elektrické energie a propan
butanu v lahvích, v některých domácnostech i pro vytápění zejména tam, kde byla provedena
modernizace rozvodných sítí nízkého napětí a transformačních stanic (nejvíce v Dolní Lhotě a
ve Velkém Ořechově). Elektrické vytápění je buď přímotopné nebo akumulační do vody.
Alternativním zdrojem jsou místní zdroje energie, to je odpadní dřevní hmoty
s možností aplikace využití biomasy (obilní sláma aj.). Kotlů na vytápění dřevní hmotou je
zatím využíváno jenom ojediněle.
Jako obnovitelný zdroj je třeba pro řešení území uvést bioplyn, pro jehož výrobu jsou
předpoklady u čistíren odpadních vod a v zemědělských objektech.

6.5. Zásobování vodou
Území se nachází ve flyšové oblasti, která se vyznačuje nepříznivými
hydrogeologickými poměry. Vzhledem k této skutečnosti je zde celkově nedostatek vody.
Pramenné vývěry mají většinou nízkou a kolísavou vydatnost, přesto je jim třeba věnovat
velkou pozornost a to jednak pro trvale zhoršující se kvalitu velkých vodních zdrojů a jednak
pro závislost řady obcí na těchto místních zdrojích.

6.5.1. Zdroje pitné vody
6.5.1.1. Zdroje pro skupinový vodovod Luhačovice
a) jímací území Horní Lhota a Komonec
b) nádrž Ludkovice s vodárenským odběrem 24,5 l/s
c) nádrž Karolínka z okresu Vsetín se smluvním odběrem 15 l/s pro SV Luhačovice –
přívod je propojen se SV Vlára
Na SV Luhačovice – vodárenská nádrž Ludkovice jsou napojeny Luhačovice,
Biskupice, Hřivínův Újezd, Kaňovice, Ludkovice a Velký Ořechov. Na SV Vlára (z nádrže
Karolínka jsou napojeny Luhačovice a Pozlovice.
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6.5.1.2. Místní zdroje pro veřejný vodovod
a) prameniště Horní Lhota – jímací území Komonec (ze tří pramenů o celkové
vydatnosti 12 l/s) a jímací území Horní Lhota ) jímaná a upravovaná voda ze dvou
potoků o vydatnosti 3 l/s). Kromě zásobování Horní Lhoty posílení SV Luhačovice –
zásobování obcí Dolní Lhota, Pozlovice a Sehradice
b) prameniště Březůvky – zdrojem pitné vody v obci jsou tři vrty o celkové kapacitě
1,3 l/s
c) prameniště Kelníky – zdrojem pitné vody v obci jsou 4 studny u Částkovského potoka
o celkové vydatnosti 0,7 l/s
d) prameniště Podhradí – zdrojem pitné vody v obci jsou dvě pramenné jímky o
vydatnosti 0,5 l/s
e) prameniště Slopné – zdrojem pitné vody v obci jsou zářezy (prameniště) o vydatnosti
0,7 l/s a dva vrty o celkové kapacitě 1,0 l/s
f) prameniště Řetechov – zdrojem pitné vody pro tuto část Luhačovic je pod vrchem Na
Maleniskách. Jímací území složené ze dvou jímacích zařízení má průměrnou vydatnost
0,7 l/s

6.5.1.3 Vlastní studny
Bez veřejného vodovodu jsou obce a místní části Doubravy, Provodov, Kladná, Žilín,
Polichno a Pradlisko. Obyvatelstvo je zásobeno vodou z vlastních studní. Vydatnost těchto
zdrojů je nedostatečná, navíc voda je většinou závadná. Rozvoj těchto sídel je odvislý od
vybudování veřejného vodovodu. V Biskupicích je vybudován veřejný vodovod jen v části
obce, ostatní obyvatelé jsou zásobeni z vlastních studní. Dobrkovice mají vybudován vlastní
vodovodní systém, sestávající z vlastního zdroje – studny o vydatnosti pramene 0,5 l/s,
zbývající část obce je zásobována z několika studní.

6.6. Odvádění a zneškodňování odpadních vod
Všechny obce mikroregionu mají kanalizační síť. S výjimkou Luhačovic a Pozlovic,
kde je kanalizace vybudována jako jednotná i oddílná a Podhradí, kde je oddílná, je
v ostatních obcích řešena jako jednotná, tzn., že jsou do ní odváděny kromě dešťových vod i
splaškové odpadní vody předčištěné v septicích nebo bez předchozího předčištění. Vyústění
kanalizací je převážně do místních vodotečí, z části volně do terénu nebo otevřených příkopů.
Dešťové kanalizace nejsou vhodné pro odvádění splaškových odpadních vod. Některé
sítě jsou již kapacitně a po technické stránce nevyhovující a vyžadují rekonstrukci. Zcela jsou
odkanalizovány obce Luhačovice a Řetechov. Na kanalizaci je napojeno 74% obyvatel.
Čistírny odpadních vod jsou vybudovány pouze v Luhačovicích, Řetechově a
Provodově. Na luhačovskou ČOV jsou napojeny Pozlovice a zčásti na sběrač obec Podhradí.
Na ČOV v Luhačovicích by se měly napojit také obce na horním toku a přítoku
Luhačovského potoka, tj. Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice a Slopné a to nejen proto, že
jsou nad Pozlovickou přehradou, ale i proto, že většinou leží v ochranném pásmu přírodních
léčivých zdrojů.
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Potřeba odvodu a centrálního čištění odpadních vod je naléhavá zvláště v obcích, které
jsou zásobeny vodou pouze z místních zdrojů bez vyhlášených pásem hygienické ochrany.
V těchto obcích dochází při husté zástavbě ke kontaminaci vody ve studních vlivem
nepovolených přepadů na odpadních jímkách.

7. Životní prostředí
Důležitou součástí hodnocení životní úrovně obyvatelstva se v posledních dvou
desetiletích stal stav životního prostředí. Ke zmírnění nepříznivého vlivu zhoršeného
životního prostředí se uskutečňují ekologické akce nejen na ochranu čistoty vod, ale i na
ochranu čistoty ovzduší, k využití a likvidaci odpadů, k rekultivaci a na ochranu půdy.

7.1. Ovzduší
V daném území se neprovádí pravidelná měření a vyhodnocování znečišťujících látek
v ovzduší. Přitom znečištěné ovzduší má vliv na akutní respirační onemocnění a zvýšený
výskyt alergických onemocnění dětí. Všeobecně se dá ale říci, že u většiny základních
znečišťujících látek je sledována pozvolně klesající tendence, zejména u takových emisí jako
jsou oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhých látek. Tyto příznivé tendence jsou ovlivňovány
mnoha faktory, mezi něž patří snižování spotřeby fosilních paliv, přechod obcí na vytápění
zemním plynem či jinými ekologicky vhodnými palivy, dále pokles průmyslové a zemědělské
výroby.
Úroveň emisí determinují i imisní zatížení ovzduší znečišťujícími látkami v širším
okolí emitujících zdrojů. Území mikroregionu není jen pod vlivem imitujících místních
zdrojů, ale je v dosahu působení vzdálenějších průmyslových středisek Zlína, Otrokovic a
slovenských průmyslových výroben v pohraničí.
Nepříznivý vliv na množství znečišťujících látek v ovzduší, ale také těžkých kovů má
rostoucí intenzitu automobilové dopravy, která se nejvíce dotýká lázeňského města
Luhačovice a průjezdních obcí s větší frekventovanou dopravou.
Významným zdrojem emitujících znečišťujících látek jsou lokální zdroje tepla, což
jsou ústřední vytápění rodinných domků a bytových domů pevnými palivy, především
hnědým uhlím. Vzhledem k tomu, že jde převážně o kouřové exhalace zůstávající v nižších
vrstvách atmosféry (podobně jako v případě výfukových plynů z motorových vozidel), je
často míra jejich škodlivého vlivu závažnější než u velkých stacionárních zdrojů. K těmto
nepříznivým efektům dochází především ve špatně provětrávaných údolích s častým
výskytem teplotních inverzí. Tam, kde obce přešly na vytápění zemním plynem, se kvalita
ovzduší v topném období proti dřívějším letům zlepšila.

7.2. Vodstvo
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Závažným problémem životního prostředí je také čistota vodních toků a jakost
podzemních vod. Kvalita povrchových vod je ovlivňována množstvím znečišťujících látek
vypouštěných odpadních vod do vodních toků z domácností a provozoven. Tam, kde jsou
postaveny čistírny odpadních vod je kvalita vody ve vodních tocích podstatně vyšší než tam,
kde jsou odpadní vody vypouštěny z kanalizací bez čištění. Obzvláště velkou pozornost je
nutné věnovat chráněným oblastem akumulace vod (nádrž Ludkovice) a oblasti se zdroji
minerálních léčivých vod.
Omezení zemědělské výroby a v souvislosti s tím i nižší spotřeba průmyslových
hnojiv a chemických ochranných prostředků má příznivý vliv na snížení intenzity plošného
znečišťování prostředí a prolínání škodlivých látek do podzemních zdrojů pitné vody, na které
je v oblasti závislý ještě poměrně velký počet obyvatel mikroregionu.

7.3. Půda
Snahy o intenzitní využívání orné půdy v minulých letech se odrazily v oživení
negativních procesů, jakými jsou např. eroze a sesuvy půdy. Při erozních procesech dochází
nejen k odnosu svrchních, nejúrodnějších vrstev ornice s tím k degradaci půdních profilů, ale
současně i ke splavování průmyslových hnojiv a chemických ochranných přípravků. To má za
následek nekontrolované znečišťování podzemních a povrchových vod a zvýšení vstupů
cizorodých látek do potravinových řetězců. Nejvíce ohrožených půd vodní erozí ve středním a
silném stupni se nachází ve Slopném, Sehradicích, Kaňovicích a ve Velkém Ořechově.
U ohrožených pozemků to znamená provádět radikální změny v hospodaření, realizovat
komplexní pozemkové úpravy ve vazbě na projekty místních územních systémů ekologické
stability (ÚSES) a značné náklady na likvidaci erozního ohrožení.

7.4. Odpady
V oblasti nakládání s odpady se klade největší důraz na prevenci vzniku odpadu,
recyklaci a využívání odpadu a bezpečné ukládání nevyužitých zbytků. V obcích je vytvořen
režim sběru a likvidace, který odpovídá hospodářským možnostem zúčastněných.
Při likvidaci odpadů převládá metoda skladování jako ekonomicky nejméně náročný
způsob. V obcích převažuje komunální odpad z domácností, jenž je dočasně ukládán
v popelnicích nebo speciálních igelitových pytlích a v pravidelných intervalech převážen na
řízené skládky tuhých domovních odpadů. Dřevěný odpad je většinou spalován v kotlích
ústředního topení domácností.
Z prověrky stavu skládek provedené v roce 1997 na území CHKO Bílé Karpaty bylo
zjištěno:
- Kladná-Žilín – skládka nevyhovovala legislativním předpisům, nejzávažnějším
problémem bylo odvedení povrchových vod mimo skládku. Skládka byla
uzavřena, dosud však nerekultivována
- Pozlovice – skládka v lokalitě „Sádek“ byla v provozu do roku 1989. Vyváží se
sem zemina, část skládky byla zalesněna
- Sehradice – skládka v místě zvaném „Na drahách“ obsahuje domovní odpad,
popel, stavební odpad a staré železo. Je částečně zrekultivována – zavezena hlínou
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Slopné – skládka v místě „Šťavnice“ obsahující domovní odpad je rozhrnuta a
zasypána hlínou.

Třídění odpadu provádí všechny obce, kromě Dolní Lhoty, Horní Lhoty a Velkého
Ořechova. Místně je tříděn papír, sklo, zbytkový odpad, nebo kovový odpad.
Zvláštní odpad, to je takový, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním,
zejména z důvodu životního prostředí, třídí necelá třetina obcí.
Nebezpečný odpad, který svými vlastnostmi je nebo může být nebezpečný pro zdravý
lidí nebo pro životní prostředí, je sbírán ve všech obcích. Převoz nebezpečného odpadu
zajišťuje převážně JOGA Luhačovice, Technické služby Zlín a Luhačovice nebo
specializovaná firma Rumpold Uherský Brod, zčásti i firma Lysoněk – výkup surovin
Březolupy. Na území mikroregionu se zařízení na likvidaci nebezpečného odpadu nenachází.
Průmyslové odpady netvoří v oblasti kritické stavy ani místní přetěžování. Inertní
odpady se zemědělské a průmyslové výroby jsou sváženy na určené skládky.
Závěrem lze konstatovat, že obce v rámci svých rozpočtů a nižších příjmů obyvatel
nemohou samy řešit udržování vodovodních a kanalizačních sítí, čištění odpadních vod, sběr
a likvidaci tuhých komunálních odpadů než nízkou separací a převahou skladování výrazněji
omezit vodní eroze či zlepšovat čistotu ovzduší.

7.5. Krajinotvorné programy
7.5.1 Program revitalizace říčních systémů
Jeho cílem je dosáhnout postupné obnovy a stabilizace vodního režimu v krajině a
obnovy a tvorby prvků systému ekologické stability, vázaných na vodní režim. Těmito
úpravami dochází nejen ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, ale zvyšuje se i biologická
rozmanitost a tím stabilita jednotlivých krajinných prvků i krajiny jako celků. V letech 1995
až 1998 nebyl program prakticky realizován žádnou obcí. Pouze obec Doubravy prováděla
regulaci Kaňovického potoka.

7.5.2. Program péče o krajinu
Program si klade za cíl udržet, respektive obnovovat kulturní stav krajiny a její
ekologickou stabilitu pomocí jednotlivých dotačních titulů (např. ochrana krajiny proti erozi,
zachování druhové rozmanitosti aj.). Rovněž tohoto programu nevyužila v posledních letech
žádná obec.
Zóny zvýšené péče o krajinu jsou v Březůvkách a ve Velkém Ořechově.

7.5.3. Program obnovy vesnice
Tento program je zaměřen na participaci venkovského obyvatelstva při obnově
vesnice s využitím místních tradic za aktivní účasti občanských spolků a sdružení. Soustředí
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se na rozvoj hospodářství obcí, jejich stavební obnovu, výstavbu občanské vybavenosti a
technické infrastruktury a rovněž na péči o krajinu. Do tohoto programu se v letech 1995 až
1998 zapojilo 11 obcí mikroregionu, kromě Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Luhačovic, Podhradí,
Provodova a Sehradic.
Vývoj vynaložených finančních prostředků v rámci programu obnovy vesnice v letech 1995 - 1998 v tis. Kč:
Rok
Celkem
1995 - 1998
1995
1996
1997
1998
Vynaložené finanční prostředky celkem
z toho: komplexní úpravy veřejných
prostor a obnova zeleně

2 981

9 112

-

-

4 198

4 056

20 347

60

432

492

Nejvíce finančních prostředků čerpaly obce Březůvky, Doubravy, Slopné a Biskupice.
Na komplexní úpravu veřejných prostor a obnovy zeleně byly využity v menším rozsahu
v obcích Březůvky, Kaňovice a Velký Ořechov.

7.6. Chráněná území
V mikroregionu jsou registrovány tyto významné krajinné prvky stability:
- velkoplošná chráněná území:
- CHKO Bílé Karpaty
- přírodní park Vizovické vrchy
- maloplošná chráněná území - přírodní parky
- regionální biocentra

7.6.1. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty
CHKO Bílé Karpaty se rozkládá na území okresů Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín.
Na hranici se Slovenskou republikou sousedí s CHKO Biele Karpaty. Z mikroregionu
Luhačovské Zálesí sem patří obce Luhačovice a jejich části Kladná a Žilín, dále Dolní Lhota,
Horní Lhota, Pozlovice, Sehradice a Slopné. Posláním CHKO, zřízené v roce 1980, je
ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu, typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření
zdravého životního prostředí. Bílé Karpaty jsou cenné z hlediska ekologické vyváženosti
krajiny a jsou svým způsobem unikátní z botanického hlediska. V oblasti je jeden regionální
biokoridor. CHKO Bílé Karpaty byla vyhlášena v roce 1996 biosférickou rezervací.
Převládajícími biomy jsou zde bučiny a druhotné louky, hlavními motivy ochrany jsou flóra
a fauna polokulturních a kulturních orchideových luk.

7.6.2. Přírodní park Vizovické vrchy
Část území a to obce Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice a Slopné jsou součástí
přírodního parku Vizovické vrchy, který je charakterizován souvisle zalesněnou hornatinou,
charakteristickým osídlením a hospodařením na svazích a v údolích a dále významem
krajinářským, ekologickým a rekreačním.
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7.6.3. Maloplošná chráněná území
V Luhačovském Zálesí se nachází 2 přírodní památky Čertův kámen (část k.ú. obcí
Provodov a Ludkovice) a Uhliska na k.ú. obce Doubravy. Předmětem ochrany přírodní
památky Čertův kámen je skalní útvar s pozůstatky středověké lidské činnosti. Přírodní
památka Uhliska je vzácná svými údolními mokřadními loukami, na nichž rostou chráněné
druhy rostlin.

7.6.4. Biocentra a biokoridory
Biocentra jsou součástí krajiny se soustředěnými přírodními hodnotami celonárodního
a celoevropského významu. Na hodnoceném území jsou 2 regionální biocentra – Oskorušský
les v katastru obcí Doubravy a Pod Slavickým kopcem v katastru Horní Lhota.
Biokoridory spojují biocentra a představují dálkové migrační trasy organismů
národního a evropského významu. V mikroregionu je jediný regionální biokoridor Obětová –
Hrabová, který je vymezen katastrálními územími Pozlovic, Luhačovic, Kladné, Žilína a
Přečkovic.

8. Kulturní hodnoty a památky
8.1. Etnografické hodnoty území
K součástem kulturních hodnot patří etnografické aspekty spojené s lidovou kulturou.
Ze širšího kulturně-historicko-etnografického hlediska se řadí obce Luhačovského
Zálesí do Moravského Slovácka. Niederle v roce 1918 odděluje hranici Moravského Slovácka
od Valašska čarou Březůvky, Provodov, Horní Lhota, Slopné, Haluzice, Vlachova Lhota,
Křekov, Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Rokytnice, Šanov, přičemž tyto vymezující obce
řadí již ke Slovácku.

8.2. Lidový kroj, obyčeje, obřady
Na většině území východní části okresu převládaly horské kroje, jako např.
luhačovsko-pozlovský. Ve své původní podobě začal kroj mizet již od druhé poloviny
minulého století. V mikroregionu se nejdéle nosil na Luhačovicku, kde přetrvávala tradice
nošení kroje při významných výročních obřadech a rodinných slavnostech.
Lidové zvyky a obřady mají své tradice. Ztratily ale již svůj původní význam i podobu
a změnily se v různé způsoby společenské zábavy. Díky místním spolkům se v jednotlivých
ročních obdobích zachovávají zvyky a obyčeje jako například o masopustu, Velikonocích,
hodech apod. Ze společenských a zájmových organizací a skupin, které pomáhají oživovat a
udržovat místní tradice a zvyklosti jsou nejrozšířenějšími spolky sdružující dobrovolné
hasiče, myslivce, zahrádkáře, chovatele, sportovce, ženy, včelaře, muzikanty a další.

41

REGION 2000, obecně prospěšná společnost

mikroregion Luhačovské Zálesí

8.3. Kulturní památky
Na území mikroregionu je registrováno 56 kulturních památek. Nejstaršími jsou
zřícenina hradu Sehrad postaveného v polovině 13. století, zámeček z 18. století ve Velkém
Ořechově, přestavěný z bývalé tvrze pocházející z doby okolo roku 1500, farní kostel sv.
Diviše v Horní Lhotě, barokní zámek v Luhačovicích z 18. století, kaple sv. Alžběty
v Luhačovicích z 18. století a mohyly v lese k.ú. Luhačovic z 8. – 9. století. Památkově
chráněnými objekty je řada staveb nacházejících se v lázních Luhačovice, dále drobné stavby
– boží muka, kříže, sochy, zvonice, či komory.
Pro zachování, ochranu a regeneraci kulturních hodnot je vymezena památková zóna
v Luhačovicích. Dvě třetiny obcí mají zpracovány územní plán, v němž jsou mimo jiné
uvedeny i místní památky.
Z hlediska vybavenosti kulturními zařízeními se v mikroregionu nachází 20 knihoven
(vč. poboček), 3 amfiteátry, 1 stálé kino, 1 muzeum, 2 galerie, 1 středisko pro volný čas dětí a
mládeže a 13 ostatních kulturních zařízení, kterými jsou většinou kulturní domy.
Kromě toho jsou v daném území rozvíjeny sportovní aktivity, zejména kopaná. Ze
sportovních zařízení je zde 20 hřišť, 7 tělocvičen, 6 koupališť a bazénů z toho 2 kryté a 4
ostatní zařízení pro tělovýchovu.

9. Cestovní ruch
Území okresu a tedy i Luhačovského Zálesí je zahrnuto do III. kategorie oblasti
cestovního ruchu. Nachází se zde rekreačně vhodné plochy s nadprůměrně kvalitními
přírodními podmínkami, zejména celá oblast CHKO Bílé Karpaty. Oblast skýtá potenciální
možnosti pro intenzivní rekreační využití. Krásná příroda dává možnost realizovat rozmanitou
škálu rekreačních aktivit v průběhu celého roku v různých formách rekreace, jako např.
lázeňské léčení, pěší turistiku, zimní sportování, vodní sporty, sportovní rybolov a také
navštěvovat přírodní pozoruhodnosti a kulturně historické památky. Největší návštěvnost se
soustřeďuje na luhačovské okolí.
Dobré podmínky pro svůj rozvoj má i cykloturistika. Uvažovaná trasa v mikroregionu
je Uh. Brod – Biskupice – Luhačovice – Pozlovice – Podhradí.
Střediskem rekreace celostátního významu je lázeňské město Luhačovice.
Vyhledávaným rekreačním střediskem je i obec Pozlovice.
Na katastrálních územích, které spadají do CHKO Bílé Karpaty je nutné dodržovat
určité specifické regulativy zjišťující udržení přírodní, kulturní a historické stability ve vývoji
území.

Ubytovací, stravovací a nevýrobní služby
Ubytovací zařízení jsou převážně soustředěna do centra mikroregionu Luhačovic a do
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rekreačního střediska Pozlovic. V mikroregionu se nachází také dva autokempinky. Velmi
rozšířenou formou ubytování v Luhačovicích je ubytování v soukromí. Nabídka agroturistiky
v mikroregionu chybí.
Stejně tak největší koncentrace stravovacích zařízení je v lázeňském městě.
Restaurace s možností stravování se nachází mimo Luhačovic také v obcích Březůvky a
Provodov. Téměř v každé obci se nachází pohostinství, kde se však nevaří - nabízí jen
základní občerstvení a nápoje.
Nevýrobní služby pro obyvatelstvo slouží k uspokojování přímých potřeb
obyvatelstva. Mezi sledovanými službami (kosmetika, kadeřnictví, fotograf, čistírna,
půjčovna) jsou v obcích nejčastěji zastoupeny kadeřnictví a čistírna (případně sběrna). Ostatní
sledované služby jsou v mikroregionu zastoupeny méně často. Největší koncentrace
provozoven služeb je opět v Luhačovicích, kde jsou zastoupeny všechny sledované činnosti.
Přehled ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu:
Obec
Luhačovice
Biskupice
Březůvky
Dobrkovice
Dolní Lhota
Doubravy
Horní Lhota
Hřivinův Újezd
Kaňovice
Kelníky
Ludkovice
Podhradí
Pozlovice
Provodov
Sehradice
Slopné
Velký Ořechov

Hotel
26
1
5
-

Ubytovna
1
1
1
-

Restaurace
13
2
1
-

Pohostinství
9
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1

10. Školství
Síť předškolních zařízení tvoří 13 mateřských škol s 23 třídami. Kapacita je
dostačující, přičemž počet dětí v jedné třídě v některých obcích je velmi nízký. Procento
využití má klesající tendenci v důsledku již zmíněné nízké porodnosti.
Základních škol je 11, z toho 9 pro 1. – 5. ročník a 2 pro první i druhý stupeň.
Rovněž v základním školství pokračuje pokles počtu tříd, úbytku pedagogů a snižování
naplněnosti tříd žáky. Příznivější situace v naplněnosti tříd žáky je v plně organizovaných
školách než v neúplných.
Z vyšších škol se zde nachází pouze Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
v Luhačovicích. Nejbližší gymnázia se nachází ve Slavičíně a ve Zlíně, vysoká škola ve Zlíně.
Dalšími školskými zařízeními jsou Základní umělecká škola v Luhačovicích a Dům dětí a
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mládeže v Luhačovicích.

11. Sportovní zařízení
Přehled sportovních zařízení v mikroregionu
Obec
Sportovní zařízení
Luhačovice
4 sportovní hřiště
Koupaliště a otevřený bazén v lázních
Tenisové kurty
2 tělocvičny
Biskupice
Sportovní hřiště
Tělocvična
Březůvky
Sportovní hřiště
Dobrkovice
Sportovní hřiště
Dolní Lhota
Sportovní hřiště
Doubravy
Sportovní hřiště
Horní Lhota
Sportovní hřiště
Hřivinův Újezd
Sportovní hřiště
Kaňovice
Kelníky
Sportovní hřiště
Ludkovice
Sportovní hřiště
Koupaliště
Podhradí
Sportovní hřiště
Pozlovice
Pozlovická přehradní nádrž na Olšavě (40 ha) – koupání, půjčovna lodí,
východisko do blízkého lesnatého okolí s řadou tur. značek a cest
Sportovní hřiště
Tělocvična
4 koupaliště
Provodov
Sportovní hřiště
Koupaliště
Sehradice
Sportovní hřiště
Koupaliště
Tělocvična
Slopné
Sportovní hřiště
Tělocvična
Velký Ořechov
Sportovní hřiště
Tělocvična

V každé obci mikroregionu se nachází sportovní hřiště, je zde několik tenisových
kurtů a koupališť – 2 kryté. Největší koncentrace sportovních hřišť je opět v Luhačovicích a
Pozlovicích.

12. Zdravotnictví a sociální péče
Nejbližší nemocnice se nachází ve Zlíně a Slavičíně. Ze zdravotnických zařízení jsou
zde samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé (5), pro děti a dorost (11),
stomatologa (6) a gynekologa (2) a dále 3 lékárny. Rychlou záchrannou zdravotnickou službu
zabezpečuje slavičínská nemocnice.
Ze zařízení sociální péče jsou v mikroregionu zastoupeny Dům s pečovatelskou
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službou a Domov důchodců v Luhačovicích.

13. Lázeňství
Luhačovské minerální vody a jejich léčivé účinky jsou známé již od druhé poloviny
17. století. Voda z pramenů Vincentka a Amandka se začala využívat k pitným kůrám a
v lahvích se rozvážela po okolí. Postupně byly postaveny lázeňské objekty, rostl počet
lázeňských hostů a v roce 1885 dosáhl 1500 za sezónu. Po několika letech stagnace byla
v roce 1902 založena lékařem Františkem Veselým akciová společnost. Pro rozsáhlou
přestavbu a modernizaci získal architekta Dušana Jurkoviče. Další výstavba lázeňských
objektů pokračovala zejména podle návrhů architektů Emila Králíka a Oskara Pořízky.
K dosud využívaným pramenům přibyly další.
V lázních pobývala celá řada známých osobností. Luhačovice si velmi oblíbil hudební
skladatel Leoš Janáček, který je v letech 1903 – 1928 pravidelně navštěvoval. V lázních
pobývali např. Alois a Vilém Mrštíkovi, Alois Jirásek, F. X. Šalda, J. Jesenský, Ignát Herman,
Martin Kukučín, Petr Bezruč, František Kožík, Antonín Slavíček, Josef Suk, Oskar Nedbal a
další. V Luhačovicích se narodil dr. František Brzobohatý, jeden ze zakladatelů českého
těsnopisu.
V letech 1902 – 1948 zde existovala Akciová společnost lázní Luhačovských,
v období 1948 – 1991 byly Lázně Luhačovice ve vlastnictví státu a od roku 1992 jsou znovu
akciovou společností.
Lázně Luhačovice poskytují lázeňskou léčbu dospělých, dětí i dorostu a to jak v rámci
komplexní lázeňské péče, tak i v rámci příspěvkové lázeňské péče. Převažující činností jsou
lázeňské, zdravotnické a ubytovací služby.
Luhačovice jsou jediné naše lázně s kompletním zařízením pro léčení dýchacích cest.
Prameny se využívají k pitné léčbě, koupelím a inhalacím. Dále se zde léčí nemoci trávícího
ústrojí a nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí. K léčbě jsou využívány
hydrouhličitano-chlorido-sodné kyselky sloužící k pitným kůrám (Vincentka, Ottovka,
Aloiska, Amandka, pramen dr. Šťastného), k inhalační léčbě a přírodním uhličitým koupelím
(Janovka, Antonínka, Jubilejní, Elektra, U čítárny).
Vývoj kapacit lázeňských zařízení v letech 1995 až 1998 (1995 = 100%):
Počty
1995
1996
1997
pokojů
100
79,5
109,2
lůžek
100
79,8
106,8
pacientů
100
110,5
105,7

1998
109,6
108,4
119,2

1999
109,6
108,4
117,7

V lázeňských zařízeních akciové společnosti pracuje více než 500 zaměstnanců
z města a blízkého okolí. Kapacita pokojů se za poslední čtyři roky zvýšila téměř o 10%.
V posledních dvou letech výrazně vzrostl počet pacientů, především ze zahraničí. Počet
tuzemských pacientů byl poměrně kolísavý a jejich podíl na celkovém počtu poklesl během
čtyř let z 95% na 82%.
Podíl zahraničních a tuzemských pacientů na celkovém počtu v letech 1995 až 1999:
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Význam a ekonomický přínos činností poskytovaných akciovou společností pro město
Luhačovice a jeho občany je velký (pracovní příležitosti, sociální jistoty, podnikatelské
možnosti aj.). Podnikatelské prostředí ve městě je však prozatím nedostatečné, avšak
podmínky pro podnikání tady jsou. Ať už to jsou unikátní přírodní zdroje, tak materiální
základna pro cestovní ruch a turistiku či dostatek lidských zdrojů.
Lázeňský komplex představuje i další zařízení zahrnující jak vlastní město
Luhačovice, tak i prostorově a funkčně svázanou obec Pozlovice. Pro další rozvoj lázeňského
areálu bude třeba provést řadu rekonstrukcí a modernizací sanatorií, sítě obchodů a služeb,
posílení sportovních a turistických aktivit a atraktivit pro převážně pobytovou rekreaci.
Nezbytnou rozsáhlou úpravu s ohledem na kapacitu návštěvníků a hygienu si vyžaduje
rekreační nádrž (přehrada). Okolní krajinu lázeňského města je pak nutné vybavit systémem
rekreačních stezek s různou náročností a s vazbou na atraktivity krajiny a odpočinkové body
se službami. K tomu bude třeba vytvořit informační systém o nabídce regionu a jeho
systematický a cílený marketink.

Při zpracování analýzy bylo využito těchto materiálů:
Profil a souhrnná analýza pro strategii budoucího VÚSC Zlín
Základní verze strategie VÚSC Zlín
Vlastivěda moravská – Zlínsko
Fakta o sociální situaci v ČR
Statistická ročenka životního prostředí ČR
Obce v číslech 1998, okres Zlín
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Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Zlín
Zlínská sídelní aglomerace
Zlínská aglomerace – textová část
Zlínská sídelní aglomerace – tabulková část
Urbanistická studie CHKO Bílé Karpaty
Plán péče 1998 – 2007 CHKO Bílé Karpaty
Sčítání lidu, domů a bytů 1970, 1980, 1991
Jízdní řád ČSAD Invest
Jízdní řád Českých drah
Chráněná území okresu Zlín
Sčítání dopravy na dálniční a silniční síti
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Obsah strategického plánu rozvoje mikroregionu – 2. část

III. SWOT ANALÝZA

Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení

4

IV. STRATEGIE ROZVOJE A PRIORITNÍ OSY
1.

Prioritní osa č. 1: Ekonomický rozvoj

11

2.

Prioritní osa č. 2: Technická infrastruktura

26

3.

Prioritní osa č. 3: Rozvoj lidských zdrojů

31

4.

Prioritní osa č. 4: Životní prostředí

38

5.

Prioritní osa č. 5: Rozvoj cestovního ruchu

53

V. PŘÍLOHA: Tabulková část
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Souhrnný přehled silných a slabých stránek, rozvojových příležitostí a ohrožení
mikroregionu Luhačovské Zálesí

1. Silné stránky
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví








dlouhodobá tradice lázeňství dává dobrý předpoklad rozvoje terciérní sféry v oblasti
podnikání
dlouhodobá tradice ve specializovaných oborech zemědělské výroby a průmyslu –
výroba likérů
vhodné podmínky pro specializaci zemědělství na chov skotu
existence zdrojů surovin, především energetických, stavebních hmot (dřeva)
vysoké procento lesnatosti a dostatečná zásoba dřevní hmoty - příznivé podmínky pro
rozvoj dřevařského průmyslu
relativně vysoké zastoupení druhově bohatších lesních porostů, odolnějších vůči
působení negativních vlivů
velké množství nevyužitých výrobních ploch, existence zemědělských objektů pro
výrobní činnost

Lidské zdroje










dostatek volné pracovní síly
nižší nezaměstnanost v mikroregionu
příznivější věková struktura obyvatelstva ve srovnání s okresem i celým krajem Zlín
stabilizovaná síť základního školství
vysoká flexibilita pracovní síly
vyšší podíl zaměstnanosti v terciérní sféře oproti okresu a kraji Zlín
nadregionální kulturně společenský význam území a udržování kulturních tradic
nárůst podílu osob v mikroregionu se středním a vysokoškolským vzděláním
nadprůměrný podíl bytů v rodinných domcích

Technická infrastruktura






přítomnost jedné železniční trati s možností osobní i nákladní přepravy se zajištěním
spojení se Slovenskou republikou přes celní přechod Vlárský průsmyk - Nemšová
zachovalá síť veřejné autobusové dopravy
dostatečné pokrytí území rozvodnou sítí elektrické energie
velké procento plynofikace obcí v mikroregionu
dostatečné telekomunikační zabezpečení, poměrně dobré pokrytí mikroregionu
signálem firmy Eurotel a Paegas

Cestovní ruch


významné lázně Luhačovice – jediné lázně v České republice s kompletním zařízením
pro léčení cest dýchacích
4
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velká koncentrace ubytovacích a stravovacích služeb v centru mikroregionu Luhačovicích
velké množství kulturních a historických památek
dochované bohaté kulturní tradice Moravského Slovácka
hustá síť značených turistických cest zvláště v oblasti CHKO Bílé Karpaty a
přírodního parku Vizovické vrchy
velký rekreační potenciál a vysoké kulturní a přírodní hodnoty
východisko do oblasti CHKO Bílých Karpat a Vizovických vrchů
nabídka zajímavých turistických a rekreačních atraktivit nadregionálního významu
dobré možnosti venkovské turistiky ve vazbě na územně specifické atraktivity
vyšší úroveň příjmů z cestovního ruchu, především z lázeňství, poměrně vysoký podíl
zaměstnanosti v cestovním ruchu

Životní prostředí a přírodní zdroje







výskyt léčivých minerálních vod
převážná část mikroregionu leží v CHKO Bílé Karpaty a v přírodním parku Vizovické
vrchy
příznivé klima vhodné pro zdraví a rekreaci v CHKO Bílé Karpaty a v přírodním
parku Vizovické vrchy
vysoký podíl lesních porostů vzhledem k celkové rozloze mikroregionu
relativně dobrý stav lesních porostů
omezení intenzivního způsobu obdělávání zemědělské půdy

2. Slabé stránky
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví










nedostatek infrastruktury a zařízení pro podporu rozvoje malého a
středního podnikání, nedostatečná finanční podpora, nedostatečná koncepce rozvoje a
pobídek pro investory
nižší procento obyvatelstva v produktivním věku
vzdálenost od centra, východní hranice
územně a dopravně izolované trhy
špatná ekonomická situace zemědělských podniků s negativním dopadem na rozvoj
venkova
neprovázanost zem. výroby se zpracovatelským průmyslem – neexistence odbytových
družstev
geografická poloha mikroregionu předurčuje jen průměrné předpoklady rozvoje
zemědělství
významný rozsah lesních porostů oslabených působením emisí a depozic škodlivin
nevyřešený způsob hospodaření zemědělskými subjekty v oblasti CHKO Bílé Karpaty
a přírodního parku Vizovické vrchy
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Lidské zdroje








trvalé snižování podílu předproduktivní složky obyvatelstva a narůstající složka
obyvatelstva v poproduktivním věku (zatím ale v menší míře než v okresním a
krajském měřitku)
nízká územní mobilita pracovní síly
nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva v mikroregionu
nárůst počtu domácností jednotlivců a neúplných rodin – větší nároky na počet bytů
pro bydlení jediné osoby
nedostatek pracovních příležitostí v primární a sekundární sféře
lokálně podprůměrná vzdělanost a nízká kvalifikace pracovní síly
výrazné zvýšení zastoupení neumístěných absolventů škol na celkovém počtu
nezaměstnaných osob

Technická infrastruktura










neuspokojivý technický stav silnic a místních komunikací
nedostatek parkovacích ploch v některých obcích mikroregionu
železniční trať není elektrifikovaná a má spíš místní význam
chybí napojení na rychlostní silniční komunikace
velká vzdálenost k nejbližšímu letišti
chybí provázanost osobní autobusové a železniční dopravy
u některých obcí mikroregionu není vybudován veřejný vodovod
většinový podíl obcí bez kanalizace s napojením na ČOV
pomalý postup v provádění kabelizace telefonní sítě

Cestovní ruch









neexistence mikroregionálního informačního centra
malá připravenost místních podnikatelských subjektů v této oblasti
málo turistických programů s kvalitním zajištěním služeb
nedostatek zařízení pro zimní rekreaci
nedostatečně hygienicky vhodná vodní nádrž v Pozlovicích pro letní rekreaci
nefungující regionální organizační struktura cestovního ruchu (nedostatečná
propagace, reklama, prodej), slabá kooperace v rámci regionu
špatný stav některých památek a historických objektů
na území mikroregionu nejsou vyznačeny cykloturistické trasy

Životní prostředí a přírodní zdroje







nedostatečná vybavenost obcí ČOV
lokální znečišťování vod z komunální sféry
devastace zemědělských ploch v některých oblastech v důsledku neobdělávání
erozní ohrožení zemědělského půdního fondu, nutnost komplexních pozemkových
úprav
vysoký výskyt emitujících znečišťujících látek v údolích s častým výskytem teplotních
inverzí
negativní působení v minulosti provedených vodohospodářských úprav krajiny
6
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3. Příležitosti
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví




využití restrukturalizačních programů pro odvětví tradičního průmyslu
získání větších zdrojů pro podporu rozvoje malých a středních firem
zvýšení četnosti a infrastrukturní připravenosti podnikatelských a průmyslových zón,
vypracování systému místních pobídek – přednostně směrovat průmyslové zóny do
zainvestovaných území (volných ploch)
 zvýšení spolupráce mezi hospodářskou komorou, zaměstnavatelskými svazy se
samosprávami za účelem vytváření příznivých podmínek pro rozvoj mikroregionu
 navázání ekonomické spolupráce s příhraničními oblastmi SR s využitím prostředků
EU
 podpora a využití technické odbornosti, nápaditosti a dovednosti části pracovní síly
k rozvoji ekonomické aktivity
 restrukturalizace zemědělství na živočišnou výrobu
 využití netradičních forem zemědělství
 využití alternativních zdrojů energie, recyklace odpadů atd.
 vybudování a podpora rozvoje sítě odbytových center (sdružení) zemědělských
produktů a zajištění návaznosti na zpracovatelský průmysl
Lidské zdroje






přizpůsobení systému vzdělávání potřebám trhu
adaptace školského systému na klesající počty dětí a využití volné kapacity školských
zařízení, např. pro péči o starší občany
podpora začleňování obtížně umístitelných skupin obyvatelstva na trhu práce
(absolventi škol, občané se ZPS)
vytvoření podmínek pro investory
dostatek výrobních kapacit

Technická infrastruktura





výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, odvod všech
splaškových vod do ČOV
zlepšení kvalitativních parametrů pitné vody a zásobování pitnou vodou
podpora výstavby obchvatu centra mikroregionu - Luhačovic
napojení mikroregionu na dopravní síť v závislosti na řešení celkové dopravní situace
Zlínského kraje

Cestovní ruch
 podpora rozvoje lázeňství
 vytvoření nabídky regionálních turistických produktů
 podpora cestovního ruchu a rekreace v oblasti cykloturistiky a agroturistiky
 vybudování turistické infrastruktury
 cílená propagace a zavedení systému certifikace služeb
7
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regenerace historických památek
zvýšení podílu dlouhodobé rekreace a volného cestovního ruchu s pozitivními dopady
na rozvoj zaměstnanosti
přeměna trvale neobydlených objektů na rekreační chalupy s pozitivními dopady na
využití stávajícího stavebního fondu, zabránění jeho znehodnocování, šetření
přírodního prostředí
rozšíření nabídky sportovních zařízení

Životní prostředí a přírodní zdroje











využití krajiny pro turistiku a rekreaci
úprava vodní nádrže v Pozlovicích a její větší využití pro rekreační účely
likvidace černých skládek
připravenost na zařazení do programů ochrany životního prostředí z EU
prosazení nových systémů v nakládání s odpady: navádění maloodpadkových
technologií, recyklace odpadů, bezpečné spalování odpadů, skládkování odpadů
rozšíření a propagování systému třídění odpadů
revitalizace krajiny – malé zadržování vody, vybudování mezí, zatravnění
dobudování vodovodní, kanalizační a plynofikační sítě
zvýšení důrazu na mimoprodukční funkci lesnictví, změny druhové skladby lesů
využití předpokladů pro výrobu obnovitelných zdrojů energie - biomasy

4. Ohrožení
Průmysl a podnikání, zemědělství a lesnictví










sociálně ekonomická nerovnováha mezi venkovskými oblastmi a městským
průmyslovým prostorem
zhoršování příjmové situace obcí podmíněné vývojem podnikatelské sféry, omezující
možnost získání dotací
snížení schopnosti spolufinancování projektů z programů pomoci EU
zpožďování řešení výstavby a oprav stávajících komunikací (nedostatek financí)
přetrvávající nedostatek podpory malého a středního podnikání ohrožuje tvorbu
pracovních míst a zvyšuje citlivost pracovních míst na hospodářskou situaci
stávajících podniků
pomalý rozvoj podnikatelské infrastruktury
obtížný přístup k finančním zdrojům s nízkými úrokovými sazbami
vylidňování periferně položených oblastí s tradičními vazbami na zemědělskou a
lesnickou výrobu
pokles zemědělské výroby, pokračování politiky nízké ochrany domácího trhu před
dotovanými dovozy zemědělských produktů

Lidské zdroje


nárůst nezaměstnanosti se všemi negativními důsledky
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odliv kvalifikované pracovní síly
vyjížďka lidí za prací mimo mikroregion
nebezpečí nelegálního zaměstnávání cizinců
hlavní sídla firem podnikajících na území mikroregionu mimo mikroregion
stárnutí domovního a bytového fondu

Technická infrastruktura






izolace celého regionu od vnitrostátní a mezinárodní dálniční sítě – špatná dopravní
přístupnost
vysoké požadavky autobusových dopravců vzhledem k obcím na financování
ztrátových spojů, snižování počtu spojů mezi obcemi a městy
prohloubení problémů v dopravní obsluze území
postupné chátrání dopravní infrastrukury
omezování vlakového spojení, případně zrušení hraničního přechodu Brumov-Bylnice
– Nemšová, by mělo za následek prohloubení problémů dopravní obslužnosti (jak se
Slovenskem, tak i s jinými regiony) a ekonomický útlum v mikroregionu

Cestovní ruch






konkurence sousední turistické nabídky
další zhoršování stavu historických památek
rizika kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury
kvalita a včasnost spolupráce na regionální úrovni
nedostatečná podpora rozvoji cestovního ruchu, zejména ve venkovských oblastech

Životní prostředí a přírodní zdroje






rostoucí množství odpadů
přetrvávající nedisciplinovanost občanů v nakládání s odpady
ukládání odpadů do skládek místo recyklace
nárůst osobní i nákladní silniční dopravy na špatných komunikacích
přetrvávající nízká podpora využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie
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IV. STRATEGIE ROZVOJE
A PRIORITNÍ OSY

REGION 2000, obecně prospěšná společnost

mikroregion Luhačovské Zálesí

Prioritní osa č. 1 „Ekonomický rozvoj“
Strategická vize
Základním motivem strategické vize je dosažení přiměřené rozvojové dynamiky zabezpečující
pozitivní vývoj životní úrovně obyvatelstva. Hospodářský rozvoj mikroregionu předpokládá
efektivní restrukturalizaci ekonomiky, kterou lze nejúčelněji založit na využití vnitřních
rozvojových zdrojů - v prvé řadě na aktivizaci lidských zdrojů, jako hlavního rozvojového
potenciálu této oblasti a na přilákání zahraničního kapitálu.
Naší snahou je vytvořit mikroregion přitažlivý pro investory s účelnou fungující strukturou
velkých, středních a malých podniků a odvětvovou strukturou podnikání odpovídající
výhodnosti, tradici a přednostem mikroregionu.
Realizace této vize by měla stimulovat následující procesy:
hospodářské pozvednutí mikroregionu a nastartování pozitivních trendů ekonomického
rozvoje
vytváření podmínek pro rozvoj podnikání, rozvíjení komerčních služeb pro podnikatele
(právních, finančních, obchodních služeb apod.)
efektivní zapojení území do procesu dělby práce
Docílení pozitivních výsledků bude dosaženo využitím všech důležitých vnitřních i vnějších
rozvojových zdrojů. Prosperující, exportně orientovaná a územně i odvětvově diverzifikovaná
ekonomika, založená na nových technologiích a investicích do výrobních i nevýrobních odvětví,
opírající se o malé a střední podniky s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, tradici lázeňství a o
zachování hospodářské funkce venkova s nezanedbatelnou produkční i mimoprodukční funkcí
zemědělství, je cílovým stavem naší vize.
Jedním z ohrožení mikroregionu je jeho poloha jako součást příhraničního Zlínského kraje.
Omezení tohoto vlivu je možno docílit cestou zvýšení kvality, produkcí s vysokým obsahem
přidané hodnoty a zaváděním nových progresivních technologií s důrazem na nízkou
energetickou náročnost. Všeobecně uznávaným nástrojem ekonomického rozvoje je podpora
malých a středních podniků, zejména snaha přispět ke zvýšení jejich inovačních a kooperačních
schopností.
Pro zemědělskou výrobu jsou v mikroregionu méně příhodné podmínky, produkční potenciál
zemědělských půd je podprůměrný (území Luhačovského Zálesí náleží k alpsko-karpatské
horské soustavě), ta však přesto tvoří na tomto území významnou součást hospodářství.
Perspektivou se jeví orientace na ekologické zemědělství a využívání lesů, které jsou
stabilizačním prvkem mikroregionu s řadou funkcí (hospodářská, krajinotvorná,
vodohospodářská, rekreační).
Vzhledem k významu zemědělské a lesnické výroby pro ekonomickou stabilizaci venkovských
oblastí je potřebné vytvořit mechanismus podpory rozvoje. Jednou z cest je integrace návazných
oblastí jako je cestovní ruch, přírodní zdroje (produkce energetických plodin, využití
obnovitelných zdrojů energie - lesnictví) a životní prostředí (mimoprodukční funkce zemědělské
a lesnické výroby). Tímto přístupem lze například snížit čerpání zde vytvářených důchodů na
hrazení externích dodávek energie.
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OPATŘENÍ
Opatření 1: Vytvoření podmínek pro příliv investic do mikroregionu
•
•
•
•

Na základě vypracovaných územních plánů je třeba vytipovat vhodné lokality, plochy a
nemovitosti a návazně je připravit pro nové investice
Před aktem nabídky investorovi vyřešit otázku technické infrastruktury a vlastnických
vztahů
Zajistit propagaci a marketing průmyslových pozemků
Aktivně vyhledávat konkrétní domácí a zahraniční investory pro vytipované ekonomické
zóny

Opatření 2: Rozvíjet předpoklady pro malé a střední podnikání s cílem zamezit zaostávání
oblasti
•
•
•

Vytváření příznivých podmínek pro zakládání a rozvoj MSP zlepšením podnikatelského
prostředí
Zlepšení dostupnosti kapitálu pro podnikání
Zvyšování konkurenceschopnosti a stability MSP

Opatření 3: Zvýšit technologickou úroveň, produktivitu práce,
technologie
•
•

zavádět progresivní

Podpora projektů drobných a středních investorů
Zlepšení spolupráce podnikatelské sféry s institucemi reprezentujícími výzkum a
vzdělávání

Opatření 4: Rozvíjet funkční systém poradenství a informatiky pro podnikatele
•
•

Vytvářet informační a poradenská centra pro podnikatele umožňující přístup k moderním
metodám řízení a k rozvoji manažerských dovedností
Zlepšit spolupráci s hospodářskou komorou tak, aby se stala účinným podnikatelským
servisem

Opatření 5: Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce a kooperace
•
•

Organizace výměnných obchodních návštěv zaměřených na získávání investorů a
prezentaci místních výrobků na slovenských trzích
Podpora přeshraničních kooperací malých a středních podniků

Opatření 6: Podporovat zemědělství a lesnictví jako hlavní nástroj pro obnovu venkova a
údržbu krajiny
•
•
•

Udržet resp. stimulovat rozvoj konkurenceschopné zemědělské a lesnické výroby
Podpora vytváření odbytových center zemědělských produktů
Podporovat pěstování plodin pro energetické využití, podporovat nepotravinářské využití
zemědělské půdy, podporovat chov skotu apod.
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Podrobný popis rozvojových opatření a navrhované aktivity
Opatření 1: Vytvoření podmínek pro příliv investic do mikroregionu
Na příchod investorů do mikroregionu je třeba se odpovědně připravit. Musíme mít k dispozici
přehled vhodných lokalit a nemovitostí s dostatečně zajištěnou infrastrukturou tak, aby nabídka
byla pro investora dostatečně přitažlivá. U vybraných objektů musí být vyjasněny vlastnické
vztahy, protože jejich případná neprůhlednost může zájemce odradit. Je zřejmé, že jedná-li se o
investora se sídlem např. mimo mikroregion, který hledá vhodný prostor a podmínky pro svou
expanzi, usadí se pravděpodobně tam, kde se střetne s nejméně problémy, komplikacemi, jež by
jeho záměry brzdily. Proto musíme připravit vše tak, aby se naše šance nezmenšovaly.
Na průmyslové zóny stát vyčlenil v roce 1999 158 mil. Kč, v roce 2000 se tato částka zvýší na
400 mil. Kč. Obce mohou žádat o dotace na investiční výstavbu, technickou infrastrukturu a
koupi pozemků. Mohou zároveň využít tzv. pobídkových projektů, tj. akce, kdy obci investor
přislíbil, že se v daném místě trvale, dlouhodobě usadí. Schválené regule státu o průmyslových
zónách umožňují obcím dotace až do výše 60% celkových nákladů.
Aktivity naplňující opatření:
• Využití státní podpory a dodatkových dotací určených pro zainvestování do územně
připravených průmyslových zón
• Po schválení zákona o investičních pobídkách (červen 2000) využít možnost obce podat
žádost o investiční pobídku pro investora, který hodlá v dané oblasti dlouhodobě působit.
• Vypracování katalogu disponibilních prostor v opuštěných průmyslových areálech
vhodných pro rozvoj, vypracování katalogu územních lokalit vhodných pro podnikání
• Vypracování katalogu kvalitních prostor v budovách ve vlastnictví veřejně právních
subjektů vhodných pro investory z oblasti služeb
• Zajistit propagaci a marketing pozemků pro investice
• Navázat kontakty s bankami s cílem vyjasnit si podmínky, za kterých by byly ochotny se
podílet na projektech
Zúčastněné subjekty: hospodářská komora, obecní úřady, RRAVM, banky, CzechInvest, státní
správa, podnikatelské subjekty, REGION 2000, o.p.s.

Opatření 2: Rozvíjet předpoklady pro malé a střední podnikání s cílem
zamezit zaostávání oblasti
Jedním z hlavních faktorů ekonomického rozvoje a zajištění konkurenceschopnosti území je
rozvoj malých a středních podniků.
Program rozvoje malého a středního podnikání /dále jen MSP/ vychází ze skutečnosti, že právě
malé a střední podniky, tzn. podniky s počtem zaměstnanců menším než 250, vytváří dle údajů
Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. /dále jen ČMZRB/ přibližně 70% HDP a
podílejí se 57% na celkové zaměstnanosti. Tato skutečnost jasně říká, že MSP je hlavním
faktorem ekonomického rozvoje a z důvodu zajištění konkurenceschopnosti území je třeba
rozvoj MSP podpořit. Tento trend je zaznamenán v zemích, které lze charakterizovat jako
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transformují se ekonomiky, ať jsou to členské země EU nebo země východní a střední Evropy,
ale i v USA a Kanadě.
Opatření je zaměřeno tak, aby přispělo k vytvoření podmínek pro efektivní rozvoj MSP. Přitom
se vychází z rozhovorů a materiálů poskytnutých starosty obcí mikroregionu Luhačovské Zálesí,
vlastního průzkumu území, dalších podkladů a zkušeností RRA VM a dále pak ze světových,
evropských a společenských trendů, které jsou rozhodující pro dlouhodobé cíle k zajištění
konkurenceschopnosti mikroregionu.
Mezi hlavními překážkami v podnikání jsou nejčastěji v dotaznících od podnikatelů uváděny:
nejistota politického systému, obava z prohlubování současné hospodářské recese, pokles
poptávky, špatná platební morálka, nedostatečná legislativa, vysoká daňová zatíženost,
nedostupnost levných úvěrů.
Při formulování cílových oblastí, kam by měla být podpora směřována chceme především
docílit:
Zvýšení přitažlivosti malého podnikání a tvorbou nových pracovních míst přispět ke
zlepšení hospodářské a sociální situace mikroregionu a přispět ke zvýšení daňových příjmů
místních rozpočtů
Pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k bankovním úvěrům a leasingu usnadňovat
realizaci nadějných podnikatelských záměrů v oblasti MSP
Pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů realizovat podnikatelské záměry
Zvýšení konkurenceschopnosti MSP na domácích a zahraničních trzích
Zvýšení zaměstnanosti občanů z problémových skupin obyvatelstva
Zvýšení rozsahu využití rizikového a rozvojového kapitálu v MSP
Usnadnění přístupu MSP na zahraniční trhy, využívat obchodní příležitosti ke zvýšení
obratu a zisku
Aktivity naplňující opatření:
• Prohloubit spolupráci s Okresní hospodářskou komorou ve Zlíně, která by mohla a měla
pro podnikatele zajišťovat veškerý informační servis
• Zkvalitnit informační podporu a služby MSP užší spoluprácí s Regionálním poradenským
informačním centrem (JVM-RPIC) Zlín, případně vytvořit tzv. přístupový bod – místo
(podnikatelské centrum), kam by se podniky mohly obrátit o informace k řešení
problémů typu – založení firmy, export, technologie, marketing, finance a zdanění, řízení
jakosti, hledání zaměstnanců, dodavatelů, prostor, školení apod.
• Cíleně využívat existující podpory z programů a projektů ministerstev, vlády a organizací
podporující MSP
Vláda ČR schválila dne 22.12.1999 usnesením č. 1352 programy podpory MSP na rok 2000 ve
výši 1,95 mld Kč.
Programy jsou rozděleny na tři skupiny:
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plošné programy pro území celé ČR- ZÁRUKA
plošné programy pro území celé ČR – KREDIT, TRH, SPECIAL, KAPITÁL,
POJÍZDNÁ PRODEJNA, KOOPERACE, PODPORA EXPORTU, PORADENSTVÍ,
MALÉ PŮJČKY a DESIGN
regionální programy pro vybrané regiony VESNICE, REGENERACE

Zároveň byla vládou schválena změna podmínek programu Rekonstrukce, který je nyní zaměřen
pouze na podporu podniků postižených povodní v letech 1997 a 1998.
Realizací programů je vládou pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Praha
/dále jen ČMRZB/. Díky vytvoření sítě poboček ČMRZB / v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně,
Ostravě/ jsou programy malým a středním podnikům lépe dostupné.
Další výhodou je, že Hospodářská komora České republiky – dále jen HK ČR, uzavřela v roce
1998 smlouvu o spolupráci s ČMRZB pod názvem „Prodloužené ruce“ v tom smyslu, že HK
ČR dala ČMRZB k dispozici svou celorepublikovou síť Okresních hospodářských komor – dále
jen OHK.
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) organizuje podporu účasti českých podniků na
veletrzích a výstavách v zahraničí.
MPO ČR každým rokem organizuje státní prezentaci v zahraničí v následujících formách:
A/ oficiální účast ČR na mezinárodních veletrzích a výstavách /dále jen MVV/
Oficiální účast na MVV je organizována za předpokladu, je-li ze strany podnikatelů /nejméně 3
vystavující subjekty/ zájem o výstavní plochu min. 100 m2 celkem a mají-li vystavené exponáty
výhradně český původ a odpovídají-li normám a požadavkům příslušného trhu a nomenklatuře
příslušné výstavy či veletrhu. Současně musí mít ČR obchodně politický zájem v dané zemi,
s čímž souvisí nutnost zajistit základní prezentaci ČR na MVV.
B/ informační kancelář MPO ČR
Státní prezentace v perspektivních teritoriích obchodně politického zájmu, kde je o účast
nedostatečný zájem podniků.
C/ samostatná výstava ČR
Ze strany podniků je nutný /nejméně 15 vystavovatelů/ zájem o výstavní plochu min. 300 m2 za
současného splnění podmínky obchodně politického zájmu ČR v daném teritoriu. Vlastní
expozice je kombinována s dalšími propagačními aktivitami ČR /kulturní programy, semináře
apod./.
Tyto oficiální akce nabízejí podnikům ekonomicky výhodnější účast na MVV zajištěnou na
profesionální úrovni.
Finanční účast MPO ČR na úhradě nákladů vystavovatelů:
I.
kategorie – Evropa
- 50% úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy v rámci české expozice s omezením max.
výše příspěvku 100 tis. Kč na jednoho vystavovatele
- 100% úhrada nákladů na zajištění doprovodné státní propagace
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II.
kategorie – mimoevropské země
- 100% úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy v rámci české expozice s omezením max.
výše příspěvku 100 tis. Kč na jednoho vystavovatele, do této kategorie jsou zařazeny i
samostatné výstavy ČR v zahraničí
- 100% úhrada nákladů na zajištění doprovodné státní propagace
III.
kategorie – speciální akce
- 100% úhrada nákladů na pronájem výstavní plochy v rámci české expozice s omezením max.
výše 200 tis. Kč na jednoho vystavovatele.
V tomto případě se jedná o omezený počet akcí, kde poplatky za pronájem výstavní plochy je
několikanásobně vyšší než je průměr /konkrétně pokud cena výstavní plochy přesahuje 15 tis.
Kč/m2/
- 100% úhrada nákladů na zajištění doprovodné státní propagace.
Podpora podnikání je organizována i dalšími subjekty ( příloha č. 1) a to:
- CzechInvest, Česká agentura pro zahraniční investice
- Agentura Czech Trade - příspěvková organizace MPO ČR na podporu exportu
- Česká exportní banka a.s.
- Exportní a garanční pojišťovací společnost a.s. (EGAP)
Zúčastněné subjekty: MSP, obecní úřady, RRAVM, RPIC, OHK, MPO, REGION 2000, o.p.s.

Opatření 3: Zvýšit technologickou úroveň, produktivitu práce, zavádět
progresivní technologie
Všeobecná investiční poddimenzovanost podniků v mikroregionu Luhačovské Zálesí způsobuje
zaostávání jejich technologické úrovně vzhledem k jejímu úzkému vztahu ke kvalitě produkce.
To se odráží pochopitelně v konkurenceschopnosti výrobků na trzích a také nedostatečném růstu
produktivity práce.
Změna v této oblasti – úspěšné zavádění progresivní technologie – je finančně velmi náročné, ale
naprosto nezbytné s ohledem na budoucí vývoj.
Východiskem je sdružování subjektů při realizaci/řešení úkolů (projektů) ze stejných oblastí za
účelem nejen zvyšování mozkové kapacity, ale i financování. A účast na programech
vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO ČR), které jsou nositeli dotací.
Aktivity naplňující opatření:
• podpora zřizování center transferu technologií
• navázání úzké spolupráce s vysokými školami a výzkumnými a vývojovými pracovišti
v regionu
• podpora zřizování a rozvoje služeb pro vědu, výzkum a nové technologie
• účast v programech Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
MPO ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město, vyhlašuje programy výzkumu a
vývoje :
1. Zvýšení exportní výkonnosti českého průmyslu (dále jen EXPORT)
2. Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií (dále jen CENTRA)
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3. Strategické průmyslové technologie (dále jen STRATECH) na podporu projektů
průmyslového výzkumu a vývoje z prostředků státního rozpočtu a programy výzkumu a
vývoje :
• TECHNOS
• PARK
na podporu projektů směřujících k rozvoji techniky a technologií malých a středních podniků z
prostředků státního rozpočtu.
Forma a výše podpory projektů VaV
1. Návratná finanční výpomoc
Projektům, které uspějí ve veřejné soutěži a jejichž výsledky jsou určeny jednomu subjektu, bude
poskytnuta na řešení podpora formou návratné finanční výpomoci do výše 50 %, výjimečně do
výše 75 %, celkových nákladů na projekt. Žadatel o podporu musí zajistit nejméně 50 %, resp.
25 %, nákladů na řešení projektu z vlastních finančních prostředků nebo z jiných zdrojů, a to i v
jednotlivých letech řešení. Poskytnuté prostředky musí příjemce vrátit do 5 let po ukončení
podpory řešení projektu.
2. Dotace
Poskytnutí podpory formou dotace do výše 50 %, výjimečně do výše 75 % celkových nákladů, je
určeno na projekty, jejichž výsledky bude využívat více subjektů. Využití výsledků řešení více
subjekty musí být smluvně doloženo v žádosti o podporu projektu. Žadatel o podporu musí
zajistit nejméně 50 %, resp. 25 %, celkových nákladů na řešení projektu z vlastních finančních
prostředků nebo z jiných zdrojů, a to i v jednotlivých letech řešení. Forma a výše podpory závisí
na tom, zda se jedná o průmyslový výzkum nebo o vývoj a podléhá individuálnímu posouzení
příslušnou Radou programu jmenovanou zadavatelem. Maximální výše podpory na jeden projekt
v programech TECHNOS a PARK je 9 mil Kč.
Zúčastněné subjekty: Vysoké školy, OHK Zlín, obecní úřady, RRAVM, podnikatelská sféra,
Czech Trade

Opatření 4: Rozvíjet funkční systém poradenství a informatiky pro
podnikatele
Vážnou překážkou vzniku nových podnikatelských aktivit je nedostatečná znalost zájemců o
podnikání v řadě významných oblastí jako je legislativa, marketing, řízení podniku, možnosti
financování apod. Současná síť poradenských institucí není ideální, a taktéž úroveň spolupráce
s nimi je nedostatečná. Je třeba zkvalitnit tyto služby jako nezbytnou podmínku pro start nových
firem a jejich ekonomickou budoucnost. Poradenská centra mohou zajistit mimo jiné i marketing
podnikatelských příležitostí v mikroregionu, ale i zpětně monitorovat příležitosti pro místní
podnikatele v zahraničí.
Aktivity naplňující opatření:
• podporovat existující a napomáhat nově vznikajícím poradenským subjektům
• využívat nabídky OHK a JVM-RPIC Zlín na organizaci školení, přednášek pro
podnikatele na aktuální témata
• využívat nabídky Evropského informačního a školicího střediska při Baťově vile ve Zlíně
na poskytování informací o EU (podnikání, legislativa, daně, celní politika apod.)
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navázat spolupráci s nově vzniklým Evropským regionálním informačním centrem
(ERIC) ve Zlíně
spolupracovat s OHK, která pořádá pravidelná setkání podnikatelů, kde se diskutuje o
základních zobecnitelných problémech
zabezpečit spolupráci s agenturami CzechInvest a Czech Trade

Zúčastněné subjekty: OHK Zlín, RPIC, obecní úřady, RRAVM, CzechInvest, Czech Trade,
REGION 2000, o.p.s.

Opatření 5: Rozvoj meziregionální a mezinárodní spolupráce a kooperace
Geopolitické změny z počátku 90. let - vznik dvou samostatných států zásadně změnil
hospodářské postavení mikroregionu. Příhraniční oblasti se SR jsou vystaveny tvrdším
podmínkám ve srovnání s oblastmi ve vnitrozemí. Vzhledem ke své odlehlosti, nízké
hospodářské výkonnosti a někdy i nemožnosti navázat na dřívější přátelskou spolupráci se svými
slovenskými sousedy vznikají velké místní disproporce. Občané příhraničních oblastí, zástupci
obcí a měst, jakož i další subjekty si uvědomující tuto nepříznivou situaci, ztráty značné části
trhů především u velkých podniků na východních trzích, projevující se snížení ekonomické
výkonností průmyslu a značnou hospodářskou nevyvážeností.
Je třeba tuto oblast cíleně přesunout ze slabých stránek SWOT mikroregionu do pozice
příležitostí. Polohu regionu bychom měli začít chápat jako výhodu z hlediska blízkosti k trhům
slovenské republiky, soustředit se na projekty přeshraniční spolupráce se SR (např.obchodní
mise, výměnné návštěvy, veletrhy) a využívat programu CBC Phare vyhlášeného EU.
Aktivity naplňující opatření:
• organizování obchodních misí na Slovensko
• podpora přeshraničních kooperací malých a středních podniků, podporovat zakládání
společných firem v rámci sousedících oblastí (joint-ventures)
• zahájit spolupráci v oblasti vědy a techniky
• využít program CBC Phare, kde jednou z důležitých podporovaných oblastí je
hospodářský rozvoj. Podporovány jsou především aktivity cestovního ruchu, tj. výstavba
turistických center, stezek pro pěší a cyklisty apod.
• vytvořit informační a koordinační centra v partnerských mikroregionech s cílem výměny
informací z oblasti rozvoje hospodářské spolupráce
Zúčastněné subjekty: soukromé podnikatelské subjekty, města a obce, RRAVM, OHK a
Agrární komora, REGION 2000, o.p.s.

Opatření 6: Podporovat zemědělství a lesnictví jako hlavního nástroje pro
obnovu venkova a údržbu krajiny
Kvalitní život na vesnici je významným faktorem pro vytváření a pěstování pocitu sounáležitosti
se svým mikroregionem. Proto je třeba mnohostranně podporovat společenský a kulturní život na
vesnici. Zachování kulturního odkazu zvýší atraktivnost venkovského prostoru, oživí cestovní
ruch a dá možnost dalšímu sdružování příjmů a posílení hospodářské síly venkova.
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Cílem opatření je zajistit trvale udržitelný rozvoj produkčních i mimoprodukčních funkcí
zemědělství a lesnictví v souladu s danými podmínkami a regionální politikou EU. Jednou z os
programu CBC Phare, u které se předpokládá zvyšující se podpora aktivit, je právě zemědělství a
lesnictví. Vedle tradiční obnovy lesních porostů v příhraničních oblastech se předpokládá
podpora Obnovy venkova při dodržení podmínek programu Phare.
Dále je třeba vytvořit koncepci agrární politiky na úrovni mikroregionu s ohledem na realizaci
revitalizačních programů a podporu specializovaných oborů zemědělské výroby, která vychází
z místních tradic. V rostlinné výrobě se klade důraz na ovocnářskou produkci (např. pěstování
švestek a jiného ovoce – podpora tradice výroby slivovice a likérů sahající až do roku 1856) .
V živočišné výrobě potom na přirozený způsob chovu dobytka, což je v souladu s trendem
ekologického zemědělství.
Vliv zemědělství a lesnictví na vzhled a funkce krajiny je zásadní, v tomto kontextu je nutné
podporovat ekologické hospodaření omezující již svými principy poškozování krajiny a její
biologické, vodohospodářské, zdravotní a rekreační funkce. Rozvoj lesnictví, které je
předpokladem mimo jiné naplňování energetického programu, tedy rozvoje vlastní energetické
báze, a tím snížení závislosti venkovských oblastí na externích dodávkách energií a odčerpávání
zde vytvořených důchodů mimo tuto oblast.
Aktivity naplňující opatření:
• Vytipování projektů vhodných pro podání v rámci programu SAPARD (platný od
1.1.2000), který podporuje především hospodaření mladých farmářů (do 40 let),
pozemkové úpravy, zvyšování kvality zemědělské produkce, rozvoj multifunkčního
zemědělství, obnova vesnic
• podporovat racionální způsoby hospodaření
• podporovat ekologické zemědělství a zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí
• podporovat rozvoj agroturistiky a aktivit zvyšující turistickou atraktivitu venkovských
oblastí
• podpora sdružování výrobců za účelem vytváření komoditních odbytových center
• podpora zřizování drobných zpracovatelských kapacit navazujících na zemědělskou a
lesnickou výrobu
• podpora programů ochrany půdy před vodní erozí, zalesňování pozemků nevhodných pro
zemědělství, zatravňování orné půdy
• produkce rychle rostoucích dřevin určených pro spalování v lokálních systémech topení
• vytvoření informačních systémů pro marketing a odbyt zemědělských a lesnických
výrobků
• podpora dalšího využití volných zemědělských objektů
Zúčastněné subjekty: zástupci komunální sféry , RRA VM, podnikatelé v zemědělství,
REGION 2000, o.p.s.
Kontaktní proškolení pracovníci pro podávání projektů v rámci SAPARD:
RNDr. Pavel Kuča
Družstevní 866
763 26 Luhačovice
ing. Jiří Hořínek
OAK
Zarámí 88
761 01 Zlín
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Návrh projektových záměrů v oblasti ekonomického rozvoje
-

nalezení vhodného podnikatele pro využití obecního rybníka „Kapřín“ a parkoviště
(Březůvky)
vyřešit propagaci možnosti pronájmu kanceláří v budově obecního úřadu (Březůvky)
najít předmět činnosti pro plochu v územním plánu vyčleněnou pro podnikání (Horní Lhota,
Kelníky)
dokončit dostavbu objektu TJ, tenisových kurtů (Hřivínův Újezd)
nalézt využití budov a pozemků ZD Strážná a obecních pozemků vyčleněných pro podnikání
(Provodov)
najít předmět činnosti pro ploch průmyslové zóny dle ÚP a nabídnout pro podnikání prostory
ZD Olšava Sehradice např. formou inzerce na internetových stránkách (Sehradice)
využít území průmyslového areálu farmy ZD Olšava (Slopné)
zajistit financování rozvoje nadějných firem, zajištění pozemků v rámci schváleného ÚP
(Slopné)
najít předmět činnosti pro objekt bývalé sýpky (Velký Ořechov)
zaměřit se na získání dotací pro zemědělství (údržba krajiny, revitalizace vodních toků) –
Kaňovice, Biskupice, Slopné

Z průzkumu investičních záměrů a priorit hospodářského rozvoje vyplývá existence
dostatečného počtu územních lokalit i uvolněných budov v obcích mikroregionu Luhačovské
Zálesí. Jako řešení této otázky v jednotlivých obcích se jeví možnost vypracování katalogu
těchto nabídek jednotně za mikroregion Luhačovské Zálesí a nabízet tyto objekty
prostřednictvím internetu na stránkách partnera např. RRA VM nebo prostřednictvím tištěného
materiálu, nejzajímavější nabídky zařadit do databáze nabídek Czechinvestu zahraničním
zájemcům.
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Příloha č. 1
CZECHINVEST - Podpora zahraničních investic v ČR
CZECHINVEST, Česká agentura pro zahraniční investice, byl založen v roce 1992 ministrem
průmyslu a obchodu ČR za účelem podpory přílivu přímých zahraničních investic. Jeho hlavním
úkolem je prezentovat Českou republiku zahraničním investorům jako lokalitu vhodnou pro
umístění jejich výrobních investic a asistovat při umístění těchto investic v ČR.
Struktura CZECHINVESTU:
• oddělení Marketingu
Poskytuje potencionálním investorů obecné informace o ekonomického a investičním prostředí
v ČR a je schopno dodat celou škálu studií o klíčových průmyslových sektorech.
• oddělení Regionů
Informuje klienty o vhodných pozemcích v průmyslových zónách, volných výrobních objektech
a o podmínkách zahrnující dostupnost pracovní síly, pozemkové charakteristiky apod. Pro
zajištění potřebných informací, jak na celostátní úrovni, tak na lokální úrovni, vytvořil
CZECHINVEST regionálních zástupců a ve spolupráci s nimi buduje databázi investičních
příležitostí.

,

Pro vstup do databáze jak podnikatelských subjektů, tak obcí je nutno vyplnit formulář který je
k dispozici na informačním středisku města Zlína u zástupce Czerchinvestu.
Kriteria nutná pro zařazení nemovitosti do databáze CZECHINVESTU:
Pozemky
- vyřešené majetkoprávní vztahy doložení výpisem z Katastru nemovitostí
- zpracovaná územně plánovací dokumentace průmyslové zóny
- velikost min. 1 ha
Budovy:
- vyřešené majetkoprávní vztahy doložené výpisem z Katastru nemovitostí
- dobrý technický stav objektu, jehož stáří je max. 20 let /výjimečně budou zařazeny objekty
starší/
- výrobní plocha min. 1 000 m2 v jedné úrovni /výjimečně budou zařazeny vícepodlažní
objekty a objekty, u nichž plocha kanceláří převyšuje 10% výrobní plochy/
• oddělení Investiční projektů
Odborně asistuje zahraničním investorům, kteří již mají konkrétní investiční záměr od prvotní
představení České republiky přes výběr nejvhodnější lokality, případně výrobního partnera.
Pro zahraniční investory, kteří hledají partnera pro založení společného podniku /joint-venture/
eviduje oddělení Investiční projektů zájemce – české výrobní podniky, které se o zahraničního
partnera ucházejí.
•

oddělení Informačních služeb
Podrobně zaznamenává aktuální dění a poskytuje všem oddělením nejnovější potřebné
informace a statistické studie.
Veškeré služby CZECHINVESTU jsou zdarma.
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AGENTURA CZECH TRADE - Podpora exportu
Czech Trade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Česká agentura
na podporu obchodu – Czech Trade, je v rámci nefinanční podpory exportu soustředěna na
poskytování informačních poradenských, vzdělávacích a dalších podpůrných služeb pro české
exportéry před jejich vstupem na zahraniční trhy a postupně – v závislosti na dotváření vlastních
zahraničních pracovišť – i při jejich působení na těchto trzích.
Charakterem své činnosti i organizačním uspořádáním se Czech Trade přibližuje obvyklému
modelu specializovaných organizací na podporu obchodu – Czech Promotion Organization
(TPO), které existují ve 115 zemích světa a většinou jsou vládní institucí.
Agentura Czech Trade nabízí:
• informace o teritoriích,
• informace o produktech na zahraničních trzích,
• služby expertů v zahraničí (Čína, Egypt, Španělsko, Brazílie, Velká Británie, Ukrajina),
• informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách,
• informace o zahraničním obchodě ČR,
• informace o české ekonomice,
• informace o světové ekonomice,
• knihovnické služby,
• pořádání seminářů a workshopů.
Možnosti financování produktů a služeb Czech Trade:
• v rámci programu Phare je možno čerpat dotaci na předem určené produkty,
• v rámci programu PODPORA EXPORTU jsou poskytovány dotace na podporu malého
a středního podnikání (pro podniky do 250 zaměstnanců) – konkrétní znění je k dispozici
v Regionální rozvojové agentuře VM, Štefánikova 167, Zlín.
Bližší informace - kontakty:
Czech Trade
Česká agentura na podporu obchodu
111 21 Praha 1, Polických vězňů 20, Poštovní přihrádka 791
Tel: 02/2406 2882, Fax: 02/24062862
Podrobné informace o službách a produktech agentury Czech Trade lze získat na internetu.
ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.
Česká exportní banka, a.s. (ČEB) je specializovanou bankovní institucí státní podpory vývozu.
ČEB poskytuje vývozní úvěry a finanční služby s vývozem související za podmínek
zvýhodněných oproti podmínkám tržním, zejména z hlediska doby splatnosti závazků a výše
úrokových sazeb.
Poskytováním zvýhodněného financování umožňuje ČEB českým vývozcům dosahovat na
mezinárodních trzích obdobných podmínek, které běžně využívá hlavní zahraniční konkurence.
ČEB rozvíjí státní podporu vývozu malým a středním podnikům prostřednictvím produktů ČEB.
Příslušné postupy umožňují vyjít vstříc stoupající poptávce malých a středních podniků po
úvěrech na výrobu pro vývoz a pro financování vývozních dodavatelských úvěrů.
Do oblasti krátkodobého financování vývozu, tj. se splatností do dvou let patří:
• dodavatelské úvěry a přímé odběratelské úvěry
• refinanční dodavatelské a odběratelské úvěry
• revolvingové refinanční úvěry na financování úvěrů /jeden rok splatnosti/
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krátkodobé úvěry na financování výroby pro vývoz

V rámci záruk poskytuje ČEB především neplatební záruky.
Hlavním cílem ČEB není dosahování maximálního zisku, ale maximální objem podpořeného
vývozu při respektování zásad obezřetného podnikání bank, stanovených Českou národní
bankou.
Podrobné podmínky pro poskytnutí jednotlivých produktů ČEB jsou obsaženy ve Všeobecných
obchodních podmínkách vydávaných Českou exportní bankou.
Bližší informace - kontakty:
Česká exportní banka, a. s.
111 21 Praha 1, Vodičkova 34
Tel: 02/2284 3111
EXPORTNÍ A GARANĆNÍ POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, A.S.
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením
na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje
pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu
vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.
Pojistné produkty jsou v obdobné struktuře, rozsahu a kvalitě, jakou nabízejí dlouhodobě
působící zahraniční úvěrové pojišťovny, řídí se pravidly, která pro pojišťování vývozních úvěrů
platí v zemích OECD a Evropské unie.
Rozhodující činností EGAP je pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům, tj.
rizikům nezaplacení pohledávky, které vyplývají z politické, makroekonomické a finanční
situace země sídla zahraničního kupujícího a která mají z jeho hlediska povahu vyšší moci; tato
rizika jsou zpravidla pojišťována v kombinaci s komerčními riziky, přičemž rizika spojená
s úvěry kupujícím z veřejného sektoru jsou vždy považována za teritoriální rizika. Toto pojištění
je realizováno s podporou a zárukou státního rozpočtu za závazky společnosti, a to formou:
• pojištění proti krátkodobým politickým rizikům,
• pojištění středně- a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a
komerčním rizikům
• pojištění středně- a dlouhodobých vývozních úvěrů proti kombinaci politických a
komerčních rizik
• pojištění potvrzeného akreditivu
• pojištění úvěru na předexportní financování výroby pro vývoz proti riziku nesplnění
vývozního kontraktu
• pojištění investic českých právnických osob v zahraničí
• pojištění exportních bankovních záruk
Kromě toho poskytuje EGAP pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům, tj. rizikům, která
vyplývají z ekonomické a finanční situace zahraničního soukromého kupujícího. Toto pojištění
je nabízeno především pro dodavatelské úvěry spojené s vývozem kupujícího se sídlem v zemích
s fungující tržní ekonomikou a nabízí vývozcům ochranu proti nezaplacení v důsledku doložené
platební neschopnosti a platební nevůle. Tento druh pojištění zahrnuje:
• pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům,
• pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům.
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Další služby spojené s pojištěním, poskytované EGAP:
příslib pojištění,
připojištění proti kurzovním rizikům,
připojištění proti dodatečným nákladům z úroků z prodlení.

Podrobné podmínky sjednání jednotlivých druhů pojištění obsahují Všeobecné pojistné
podmínky EGAP.
Bližší informace - kontakt:
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s.
110 00 Praha 1, Vodičkova 34
Tel: 02/2284 1111,

DALŠÍ DŮLEŽITÁ INFORMAČNÍ MÍSTA S PŮSOBNOSTÍ V CELÉ ČR
Agentura pro rozvoj podnikání
Agentura je příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jako řídící jednotka
programu Phare pro sektor MSP uzavírá s regionálními poradenskými a informačními centry i
podnikatelskými a inovačními centry smlouvy, které cíleně podporují MSP v ČR v oblasti
podnikatelského poradenství zvláště začínajících a inovačních firem.
Kontakt: Letenská 3/118 00 Praha 1- Malá Strana, tel.: 02/530288, e-mail: agentura@arp.cz
Agrární komora České republiky (AK ČR)
Posláním komory je podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví,
prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb svých členů především v oblasti právní a
legislativní, konzultační, poradenské, přípravy na povolání, zahraničních vztahů, celní a
certifikační a další.
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR)
Centrum je příspěvkovou organizací, řízenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Posláním je
podpora rozvoje hospodářských aktivit v regionech, vytváření informačního zázemí pro
hospodářský rozvoj v regionech, umožňování přístupu k informacím o zahraniční pomoci a
spolupráci. Centrum je řídící jednotkou programů Phare.
CRR ČR poskytuje informace pro podnikatele, pro státní správu a samosprávu i další zájemce
z celoplošných i veřejně dostupných databází i z databází vlastních, o národních a mezinárodních
programech Phare.
Centrum pro regionální rozvoj je také hostitelskou organizací Korespondenčního Euro Info
Centra Praha, které je součástí evropské sítě informačních center řízené Evropskou komisí.
Kontakt: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 02/24861565, fax: 02/24861320
Česká asociace rizikového kapitálu (CVCA) - The Czech Venture Capital Association
CVCA zastupuje všechny zdroje rizikového kapitálu v ČR. Jejím prvořadým cílem je zvýšit
pozornost a povědomí o možnostech rizikového kapitálu trvalým kapitálem s poskytovateli
investic a příslušnými politickými, regulačními a mediálními subjekty a to následujícími
způsoby:
• poskytování informací o svých členech těm, kdo hledají rizikový kapitál
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• prezentování názorů a zájmů svých členů při jednání s vládou a ostatními orgány
• poskytování prostoru pro výměnu názorů mezi členy asociace
• působením jako zdroj vzdělávání a školení pro zaměstnance českých firem
• rozvojem a podporou profesionální praxe na vysoké úrovni
Kontakt: c/o - Fond rizikového kapitálu s. r. o., Konviktská 5, 110 00 Praha 1,
tel.: 02/220092219, tel.:a fax: 02/22092250, http://www.cvca.cz
Sdružení podnikatelů ČR
Jako zaměstnavatelský svaz soukromých podnikatelů hlavně malého a středního stavu prosazuje
a obhajuje zájmy svých členů, podporuje je a pomáhá jim. Účast na tvorbě podmínek pro
soukromé podnikání v ČR, spolupráce se zahraničím, informační a konzultační činnost. Členy
sdružení mohou být i živnostenská společenstva a další sdružení s vlastní právní subjektivitou a
zahraniční fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.
Kontakt: Škrétova 6/44, 12059 Praha 2, tel.:02/24230508, e-mail: SPCR@applet.cz
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Prioritní osa č. 2 „Technická infrastruktura“
Strategická vize
Strategické směry rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí jsou velkým podílem podmíněny
řešením dále uvedených záměrů rozvoje technické infrastruktury. Současný stav rozvoje
technické infrastruktury v mikroregionu vykazuje značně nižší úroveň v porovnání s průměrem
úrovně této oblasti v Evropské unii. Tato skutečnost se zejména negativně projevuje v dopravní
dostupnosti mikroregionu (komunikační síť) a v zajištění plynofikace obcí mikroregionu a také
jejich připojení na čističky odpadních vod. Tím se významně ztěžuje možné řešení
ekonomického růstu mikroregionu. Strategická vize rozvoje klade významné nároky nejen na
dostatečnost ale také na modernost funkční technické infrastruktury. V tomto smyslu dále
uvedené projektové záměry této strategické vize jsou nutně také závislé na řešení rozvoje
technické infrastruktury vyšších územních celků ČR (kraje, státu). Proto projektové záměry
strategické vize mikroregionu mohou být zejména ve fázi realizace řešením na úrovni vyšších
územních celků značně ovlivňovány.
Strategická vize rozvoje mikroregionu je v souladu se zpracovanou Strategii rozvoje VÚSC Zlín.
Strategická vize předpokládá v prvním kroku zastavení negativních vlivů v oblasti infrastruktury.
Časově následné projektové záměry rozvoje mají zvýšit úroveň této oblasti ve shodě se
strategickou vizi.
Současně strategická vize rozvoje technické infrastruktury zajišťuje podmínky pro potřebný a
také trvale udržitelný rozvoj území mikroregionu.
Projektové záměry
Projektové záměry, naplňující strategickou vizi, v oblasti rozvoje technické infrastruktury
mikroregionu Luhačovské Zálesí řeší cíle tohoto rozvoje, které mají být dosaženy postupně
zejména ve střednědobém časovém období (3 – 6 let).
Tyto cíle vycházejí ze závěrů zpracované analýzy mikroregionu. Definované priority a opatření
rozvoje vedou k potřebnému skloubení požadavků jednotlivých obcí mikroregionu a tím k přijetí
společné strategie rozvoje jednotlivých druhů technické infrastruktury v zájmovém území.
Projektové záměry rozvoje technické infrastruktury mikroregionu musí být následně projednány
ve všestranné diskusi zainteresovaných orgánů a organizací, aby bylo dosaženo souladu těchto
projektových záměrů s dále uvedenými formulacemi opatření a aktivit. Tato jednání o návrzích
konkrétních kroků, vedoucích k řešení rozvoje technické infrastruktury, vytvoří podklad pro
výměnu názorů nad formulacemi základních strategických cílů v uvažovaném časovém období.
Tento postup je také vhodným předpokladem pro odůvodnění potřeby vzájemné spolupráce
všech partnerů, působících na území mikroregionu, zejména v období přípravy realizace
dohodnutých projektových záměrů. Zejména se jedná o zajištění vzájemné spolupráce mezi
zástupci státní správy, samosprávy a privátního sektoru (podnikatelů).
V této předkládané verzi jsou zhotovitelem strategie rozvoje mikroregionu zpracovány náměty a
připomínky, které zástupci mikroregionu předložili při zpracování analýzy současného stavu
technické infrastruktury mikroregionu. Tento návrh tedy je možno dále rozšířit i zpřesnit na
základě dohody zástupců obcí sdružených v mikroregionu. Strategické směry rozvoje technické
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infrastruktury obsahují konkrétní programová opatření pro jednotlivé druhy infrastruktury, která
umožní postupné dosažení definovaného cíle rozvoje území.
Snahou zpracovatele programu rozvoje technické infrastruktury bylo zajistit potřebnou
koncepčnost řešení jednotlivých druhů technické infrastruktury. Zejména tato snaha byla
směřována k potlačení dílčích zájmů obcí, které by ve svých důsledcích mohly negativně
ovlivnit územní vyváženost celkové strategie rozvoje území mikroregionu. Je velmi
pravděpodobné, že iniciace přípravy a realizace jednotlivých kroků rozvoje technické
infrastruktury bude závislá především na aktivitě samosprávných orgánů a jejich úspěšnosti při
organizaci potřebné spolupráce s ostatními subjekty v zájmovém území. Důležitá bude i formální
stránka přípravy jednotlivých projektů na realizaci tak, aby byly naplněny postupy a procedury
stanovené pro podporu regionálního rozvoje dle požadavků celostátních předpisů platných v ČR
a dle stanovených procedur EU.
Rozvoj technické infrastruktury zohledňuje principy udržitelného rozvoje území. Přihlíží tedy
k hlavním cílům, vytčeným ve zpracovaném regionálním operačním plánu rozvoje kraje Zlín,
jako jsou ochrana životního prostředí, rozvoj zaměstnanosti, ekonomický rozvoj obecně a
občanské vybavenosti specificky.
Důležitým postupovým krokem k naplnění strategických směrů rozvoje mikroregionu bude
vhodné zajištění etapy realizace projektových záměrů rozvoje. Bude nutno správně koordinovat
již připravené projekty v současnosti s nově definovanými projektovými záměry jak po stránce
technické, tak pochopitelně i po stránce ekonomického zabezpečení realizace. Tato etapa
vyžaduje koordinaci iniciativních přístupů jak jednotlivých obcí mikroregionu, tak i dalších
orgánů a organizací, včetně Regionální rozvojové agentury Východní Moravy.
Realizace projektových záměrů
Zajištění realizace projektových záměrů rozvoje technické infrastruktury je v současných
podmínkách velmi závislé na konkrétní situaci u daného druhu infrastruktury na území
jednotlivé obce či skupiny obcí mikroregionu. Mimo již zmíněný vliv rozvoje technické
infrastruktury vyšších územních celků a také zmíněný vliv formální stránky přípravy
projektových záměrů, kde lze využít zkušeností a poradenských služeb speciálních pracovišť
jako např. služeb Regionální rozvojové agentury Východní Moravy, je častým problémem při
zajišťování realizace projektových záměrů malá provázanost při projednávání záměrů a
souvisejících problematik mezi místní samosprávou a podnikatelskými subjekty. Jedná se
zejména o schopnost vzájemně diskutovat o společných problémech a hledat shodu při určení
jejich řešení mezi zástupci samosprávy obce, živnostníků či obchodních společností, případně
neziskových nevládních organizací. Realizace projektových záměrů vyžaduje řešení výběru
jednotlivých akcí v časovém sledu jak z důvodů věcných vazeb, tak také z důvodů limitace
disponobilních finančních zdrojů pro realizaci. Tento princip partnerství v zájmovém území je
nutno velmi zodpovědně zajišťovat již od fáze přípravy projektů. Z časového hlediska realizace
projektových záměrů, jak již bylo uvedeno, spadá realizace převážně do střednědobých procesů,
některé však jsou dlouhodobé s časovým horizontem realizace v létech 2010 až 2012.
Realizace projektových záměrů rozvoje technické infrastruktury mikroregionu Luhačovské
Zálesí musí řešit i technicky nutné návaznosti na řešení obdobné problematiky v sousedních
mikroregionech. Tato koordinace může také následně ovlivnit technickou ale i ekonomickou
přípravu realizace projektových záměrů rozvoje.
Opatření rozvoje technické infrastruktury
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Rozvoj technické infrastruktury v mikroregionu Luhačovské Zálesí je podstatnou podmínkou
možného rozvoje ostatních oblastí v území. Strategická vize, rozvedená do jednotlivých
projektových záměrů, je dále upřesněna na jednotlivá opatření dle jednotlivých druhů technické
infrastruktury a tyto rozvedeny do návrhu dílčích aktivit.

Opatření č. 1: Komunikace
Napojení mikroregionu na celostátní síť hlavních komunikačních tras a zlepšení komunikačního
propojení obcí mikroregionu.
Aktivity naplňující opatření:
1. Studie řešící zlepšení napojení mikroregionu na krajské centrum (trasa Zlín – Luhačovice)
2. Vybudování komunikačního obchvatu města Luhačovice
3. Rekonstrukce (zlepšení kapacity průjezdnosti) komunikací propojující obce mikroregionu
4. Opravy místních komunikací v obcích regionu včetně jejich trasových úprav
Zúčastněné subjekty:
MDS ČR, krajské správy silnic, obce a města mikroregionu

Opatření č. 2: Plynofikace
Dobudování plynofikační sítě v mikroregionu.
Aktivity naplňující opatření:
1. Studie řešící dobudování plynofikační sítě ve zbývajících obcích mikroregionu (Dobrkovice,
Doubravy, Ludkovice-Pradlisko, Luhačovice – místní části Kladná-Žilín, Polichno, Řetechov
)
2. Dobudování plynofikace v obcích s nízkým procentem připojení (Horní Lhota, Kaňovice,
Podhradí, Sehradice, Velký Ořechov)
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu

Opatření č. 3: Vodovody
Dobudování vodovodní sítě mikroregionu.
Aktivity naplňující opatření:
1. Dobudování vodovodních sítí v některých obcích (Doubravy, Ludkovice-Pradlisko,
Luhačovice-Polichno, Provodov)
2. Dobudování vodovodní sítě v obcích s nízkým procentem přípojek (Biskupice, Březůvky,
Dobrkovice)
3. Studie využití možných nových vodních zdrojů na území mikroregionu
Zúčastněné subjekty:
JM VaK, obce a města mikroregionu.
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Opatření č. 4: Kanalizace včetně ČOV
Dobudování kanalizačních řadu v mikroregionu a studie napojení obcí mikroregionu na
jednotlivé ČOV.
Aktivity naplňující opatření:
1. Dobudování kanalizačního řadu obce (Ludkovice-Pradlisko)
2. Dobudování kanalizačního řadu místních částí Luhačovic – Polichno, Kladná-Žilín
3. Dobudování kanalizačního řadu v obcích s nízkým procentem přípojek (většina obcí
mikroregionu)
4. Studie napojení převážné většiny obcí na ČOV (stávající nebo nově navrhované)
5. Postupná realizace napojení obcí mikroregionu na ČOV
Zúčastněné subjekty:
JM VaK, obce a města mikroregionu

Opatření č. 5: Specifické projekty technické infrastruktury
Rekonstrukce protipovodňových staveb, zajištění technické infrastruktury pro nové průmyslové
zóny a bytovou výstavbu, příprava na revitalizaci krajiny při změně jejího využívání.
Aktivity naplňující opatření:
1. Řešení protierozních opatření a budování retenčních nádrží
2. Revitalizace místních vodních toků
3. Studie obnovy nebo výstavby nových vhodných areálů pro drobné a střední podnikání včetně
komunikačního připojení
4. Řešení vhodných areálů pro novou bytovou výstavbu (zainvestování technické
infrastruktury)
5. Studie revitalizace krajiny po ukončeném intenzivním zemědělském využívání (vazba na
turistiku a cykloturistiku, obnovu sadů a lesních porostů, sportovní areály, obnova funkce
mezí)
Zúčastněné subjekty:
Příslušné orgány státní správy, obce a města mikroregionu, příslušné správní organizace.

29

REGION 2000, obecně prospěšná společnost

mikroregion Luhačovské Zálesí

Přehled stávajícího stavu technické infrastruktury v mikroregionu
Všechny obce mikroregionu jsou napojeny na rozvod elektrické energie.
Obec
Biskupice
Březůvky
Dobrkovice
Dolní Lhota
Doubravy
Horní Lhota
Hřivinův Újezd
Kaňovice
Kelníky
Ludkovice
- Ludkovice
- Pradlisko
Luhačovice
- Kladná - Žilín
- Luhačovice
- Polichno
- Řetechov
Podhradí
Pozlovice
Provodov
Sehradice
Slopné
Velký Ořechov

Vodovod
ano 15%
ano 25%
ano 25 %
ano 96%
ne
ano 99%
ano 85 %
ano 64%
ano 95%
x
ano 60%
ne
x
ne
ano 96%
ne
ano 96%
ano 66%
ano 83%
ne
ano 93%
ano 92%
ano 92%

Plynofikace
ano
ano 81%
ne
ano
ne
ano 50%
ano
ano 62%
ano
x
ano
ne
x
ne
ano 99%
ne
ne
ano 55%
ano 90%
ano 70%
ano 42%
ano
ano 63%

Kanalizace
ano 85%
ano 60%
ano 75%
ano 60%
ano 75%
ano 45%
ano 55%
ano 40%
ano 75%
x
ano 61%
ne
x
ano 40%
ano 90%
ano 45%
ano 80%
ano 39%
ano 85%
ano 75%
ano 60%
ano 55%
ano 70%

ČOV
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
x
ne
ne
x
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne

Údaje převzaty z dotazníků vyplněných obcemi.

Z celkového počtu 21 obcí a místních částí mikroregionu má funkční jednotlivé druhy technické
infrastruktury (mimo komunikace a elektrické energie):
Druh
Vodovod
Plynofikace
Kanalizace
ČOV (nebo napojení na ČOV)

Počet obcí a místních částí
16
15
20
5

%
76
71
99
24

Podíl připojení domácností v obcích na vodovodní řad se pohybuje v rozmezí 15-96 %.
Podíl připojení domácností v obcích na plynofikační řad se pohybuje v rozmezí 42-100 %.
Podíl připojení domácností v obcích na kanalizační řad se pohybuje v rozmezí 39-90 %.
U stávajících rozvodů jednotlivých druhů technické infrastruktury je u návrhů jejich rozvoje
nutno také zvažovat kapacitní rezervy těchto sítí, případně potřebné rekonstrukce či
modernizace.
V přehledu není uváděn výpis telekomunikačního zabezpečení, poněvadž kabelové propojení je
zavedeno do všech obcí mikroregionu, otázkou zůstává pouze kapacita tohoto napojení, která
však z pohledu možností mobilních spojení není v rozvoji mikroregionu rozhodující.
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Prioritní osa č. : 3 „Rozvoj lidských zdrojů“
Strategická vize
Venkovské oblasti mikroregionu, stejně jako v mnohých regionech, jsou ohroženy vylidněním,
popř. i zánikem. To naznačují negativní trendy: nízká hustota zalidnění (např. obce Doubravy 45
obyvatel na 1 km2, Horní Lhota 41 obyvatel na 1 km2)1, klesající obydlenost obcí, stále klesající
podíl předproduktivní složky populace, migrace pracovních sil směrem k větším městům.
V obcích je stále ještě přítomno tradiční zemědělství s nízkou produktivitou práce, drobné
řemeslné výroby se potýkají s velkými potížemi, základní služby jsou umístěny ve velkých
obcích a městech. V jejich budoucím vývoji se předpokládají mnohé problémy: odchod mladých
lidí do měst, špatné sociální služby, nevyužitelnost pozemků a poškozování životního prostředí.
Vývoj venkova tak stojí před obrovským dilematem, a to nejen v České republice, ale v celém
světě. Tradiční zemědělství je v těchto oblastech nezbytné pro zachování sociální struktury,
kulturní tradice, ekologické rovnováhy a přírodních krás krajiny. Budoucnost těchto oblastí by se
měla stát záležitostí nejen jejich obyvatel, ale mělo by se uvažovat o podpoře celé veřejnosti.
Moderní širší pojetí sociální politiky, směřuje k plnému využití lidského potenciálu jako
klíčového faktoru rozvoje. Vyjadřuje priority politiky zaměstnanosti, vzdělávání, kultury,
bydlení, sociálních služeb a zdravotnictví na úrovni regionů, vycházející z principu rovnosti
příležitostí v rozvíjející se občanské společnosti.
Strategická vize mikroregionu v oblasti lidských zdrojů je zaměřená na integraci všech obcí a
obyvatel mikroregionu do aktivit směřujících k vytváření plnohodnotného občanského života ve
všech částech daného území. Zkvalitnění občanského života je sjednocujícím směrem všech
strategických opatření a k jeho dosažení je třeba využít všech silných stránek mikroregionu,
zejména vhodných podmínek pro podnikání.
Těchto záměrů bude dosaženo za předpokladu vytvoření podmínek pro integraci obyvatelstva
venkovských oblastí jak do části spotřeby, tak i tvorby celospolečenských, nejen materiálních
hodnot vytvářených na území mikroregionu.
Rozvoj lidských zdrojů velice úzce souvisí a zároveň je podmíněn rozvojem ostatních oblastí
(ekonomiky, zejména s rozvojem malého a středního podnikání, lázeňství a cestovního ruchu,
technické a dopravní infrastruktury) a opatření u nich uvedená se tak často dotýkají i lidských
zdrojů.
Společným projektem – aktivitou pro všechna opatření je vytvořit a realizovat projekt
integrovaného dopravního systému mikroregionu a tím vytvořit podmínky pro růst mobility
pracovní síly, zájemců o vzdělání, kulturu a jiné zájmové činnosti.

1

Pro srovnání hustota zalidnění mikroregionu je 93 obyvatel na 1 km2, okresu Zlín 191 obyvatel na 1 km2,
Zlínského kraje 152 obyvatel na 1 km2.
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Opatření č. 1: Udržet nezaměstnanost na sociálně únosné úrovni
Zaměstnanost a trh práce se vyznačují dynamickými změnami v požadavcích na
pracovníky,vedoucími k nárůstu nezaměstnanosti a poklesu počtu pracovních míst. Tento trend
ohrožuje obzvláště intenzivně skupiny občanů znevýhodněné z různých důvodů v přístupu k
zaměstnání (věk, pohlaví, kvalifikace, zdravotní stav). V souvislosti s recesí ekonomiky se
tempo růstu počtu nezaměstnaných a úbytku volných pracovních míst zrychluje.
Největší zaměstnavatelé v mikroregionu Luhačovské Zálesí jsou soustředěni do Luhačovic:
Lázně Luhačovice, a.s., a družstvo Zálesí Luhačovice, spol. s r.o. Okolo 60 % ekonomicky
aktivních vyjíždí za prací mimo území mikroregionu – zejména do Uherského Brodu, Zlína a
Otrokovic. Mírou nezaměstnanosti 4,3 % se mikroregion řadí mezi oblasti s nízkou
nezaměstnaností. Ani ze srovnání její úrovně v jednotlivých obcích nejsou patrné příliš velké
výkyvy a stále se pohybuje pod republikovým průměrem. Z hlediska věkového složení se stále
zvyšuje podíl nezaměstnaných mladých lidí mezi 19 – 29 lety.
Značným problémem pro Luhačovské Zálesí a ostatní okolní mikroregiony je krize velkých
tradičních zaměstnavatelů v kraji (situovaných zejména ve Zlíně), ke kterým velká část
obyvatelstva vyjížděla za prací. Většina těchto podniků se rozpadla, často byly jejich části
nevhodně privatizovány a nejsou schopny plnit roli perspektivních zaměstnavatelů. Tíha
zaměstnanosti se postupně přesouvá na malé a střední podniky. Situaci komplikuje stížená
vyjížďka za prací vlivem zhoršené dopravní obslužnosti obcí.
Aktivity naplňující opatření:
 Iniciovat vznik nových pracovních míst v jednotlivých obcích, vytvářet zde příznivé
podmínky pro podnikatele
 Snaha o zlepšení komunikace mezi podnikatelskou sférou a obcemi s cílem usnadnit
tvorbu nových pracovních míst
 Sdružovat prostředky pro vytváření podmínek pro vznik MSP, které budou nositeli
nových pracovních míst
 Aktivně ovlivňovat ve spolupráci s podnikatelskou veřejností studijní a učební obory na
středních školách v mikroregionu
 Vytvářet programy ze strany obcí, které umožní ve spolupráci s Úřadem práce tvořit
krátkodobé pracovní poměry pro obtížně umístitelné uchazeče (veřejně prospěšná
pracovní místa, společensky účelná pracovní místa)
 Podporovat a realizovat projekty zaměřené na aktivní politiku zaměstnanosti, podpora
vstupu nezaměstnaných do podnikání formou školení, půjček apod.
 Realizovat projekty podpory tvorby pracovních příležitostí mimo centrum mikroregionu
 Aktivně využívat celostátní nástroje a finanční prostředky aktivní politiky zaměstnanosti
MPSV ČR
 provádět cílenou propagaci vybraných prioritních strategických směrů s cílem iniciovat
vznik nových pracovních míst jako přirozený důsledek realizace těchto směrů (rozvoj
cestovního ruchu – vznik a rozvoj pracovních míst ve službách v oblasti cestovního ruchu
atd.)
Zúčastněné subjekty:
Obecní úřady, RRA VM, úřad práce, JVM-RPIC, podnikatelská veřejnost, REGION 2000, o.p.s.
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Opatření č. 2: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v
jednotlivých obcích v oblasti vzdělávání
Znalosti a schopnosti (kvalifikace) lidí vyžadují náklady a přinášejí výnosy. Cílem investic do
lidského kapitálu je rozšíření a zkvalitnění vzdělávání a zvýšení mobility a flexibility nabídky
pracovních sil změněným kvalifikačním požadavkům.
K zásadním problémům školství patří malé přizpůsobování se potřebám trhu práce na úrovni
středního školství (proto je nutné operativně měnit učební obory) a udržení škol I. stupně na
úrovni základního školství v malých obcích, kde škola je centrem kulturního a společenského
života. Z hlediska celkového rozvoje a zachování vlastní identity obce sehrávají tyto školy
zásadní úlohu. Hlavní příčinou je právě populační vývoj - klesající porodnost a snižující se podíl
předproduktivní složky populace a z toho plynoucí nízké stavy žáků v jednotlivých třídách. Dále
chybí ucelený systém dalšího vzdělávání pro dospělé spojený s počátečním vzděláváním a
poskytující příležitosti celoživotního učení. Účast zaměstnavatelů a dalších partnerů na
vzdělávání je nízká.
V rámci mikroregionu lze na uvedené skutečnosti navázat, především posilováním úrovně
existujících vzdělávacích zařízení, v iniciování doplňkových vzdělávacích aktivit založených na
iniciativě jednotlivých skupin obyvatelstva a rovněž v propojení vzdělávacích institucí na
podnikatelskou sféru, což je na úrovni mikroregionu velmi dobře řešitelné.
Aktivity naplňující opatření:
 Vytváření a realizace rekvalifikačních programů
 Propojení systému odborného vzdělávání a zaměstnanosti v regionu
 Podpora kulturních a vzdělávacích aktivit v jednotlivých obcích mikroregionu
 Posilování role knihoven v mikroregionu s využitím moderních informačních technologií
a jejich zapojení do kooperačního systému v rámci kraje
 Vypracovat dlouhodobou prognózu a koncepci rozvoje středního školství
 Vyhodnocovat tendence vývoje trhu práce
 Zpracovat komplexní projekt pro školy I. stupně „Vzdělání, výchova, využití volného
času“ s cílem podpořit pocit sounáležitost k obci – mikroregionu
 Zpracovat projekt zaměřený na zvýšení významu škol z hlediska kulturního a
společenského (základní školy v obcích = centra kulturního a společenského dění) a na
doplnění dalších stupňů vzdělávání
 Sestavit a realizovat projekt zpřístupnění doplňkových vzdělávacích aktivit v menších
obcích mikroregionu (zájmové kroužky, umělecké školy, knihovny, přednášky…)
formou vzniku nových institucí, nebo zpřístupněním aktivit z přirozených center
mikroregionu
 Podporovat akce a projekty ovlivňující hodnotový systém mladé generace (s cílem
potlačit preferování konzumního způsobu života)
 Vtvořit a realizovat projekt „Internet pro zrakově a sluchově postižené spoluobčany“ ve
vybrané ústřední knihovně mikroregionu
 Sestavit a realizovat projekt zvyšování úrovně stávajících vzdělávacích zařízení
v menších obcích mikroregionu (moderní metody, kvalifikovaní odborníci - i krátkodobě,
technické vybavení) s cílem zvýšit šance na uplatnění absolventů, příp. dosažení
vysokoškolského vzdělání
 sestavit a realizovat vzdělávací projekty pro obyvatelstvo a studenty v zahraničí s cílem
zvýšit kvalitu lidských zdrojů v mikroregionu a jejich připravenost, oživit mikroregion,
zvýšit šance na dosažení vysokoškolského vzdělání, realizovat projekty celoživotního
vzdělávání
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Oslovit podnikatelskou sféru s cílem využít její možnosti pro zkvalitnění vzdělávacích
aktivit všeho druhu a současně jí nabídnout výstupy aktivit ze vzdělávacích zařízení
Využít dostupné granty MŠMTV na realizaci jednotlivých projektů

Zúčastněné subjekty:
Místní knihovny a Okresní knihovna Zlín, obce, Základní umělecká škola, školská zařízení,
občanské iniciativy a zájmové spolky, dopravní společnosti, podnikatelé, školský úřad,
RRA VM, REGION 2000, o.p.s.

Opatření č. 3: Vytvářet rovnocenné podmínky a možnosti pro obyvatelstvo v
jednotlivých obcích mikroregionu v oblasti kultury
Oblast kultury v celé ČR je ohrožena narůstajícím deficitem ve financování kulturních zařízení a
péče o kulturní dědictví. Chybí koncepce rozvoje v této oblasti.
V rámci mikroregionu je nutné zajistit přístup všem obyvatelům ke standardní kultuře v podobě
divadelních představení, koncertů apod. Řešením je zlepšení dopravní obslužnosti do centra
mikroregionu.Jako významné se jeví navázat na lidové tradice a kulturu oblasti s cílem tyto
prvky dále rozvíjet a nabízet v rámci aktivit cestovního ruchu, popř. v rámci kulturní výměny
s jinými mikroregiony, oblastmi, se Slovenskou republikou apod.
Aktivity naplňující opatření:
 Založit sdružení podporující a organizující dění v obci – např. Sbor pro společenskou
činnost či Sbor pro občanské záležitost
 Podporovat a iniciovat projekty kulturních akcí navazujících na místní lidovou kulturu,
tradice, umění a zvyky (jarmarky, poutě,lidové slavnosti apod.)
 Podporovat vytváření zájmových spolků, přednášek a besed
 Založit umělecké spolky pod odborným vedením s cílem udržovat lidovou kulturu
 Provádět kulturní osvětu na základních školách
 Realizovat projekty výstavních expozic o historii a současnosti mikroregionu a
zajímavých osobnostech
 Zpracování studií a jejich realizace v oblasti rozvoje služeb a tradičních řemesel
Zúčastněné subjekty:
Místní knihovny a Okresní knihovna Zlín, obce, Základní umělecká škola, školská zařízení,
občanské iniciativy a zájmové spolky, REGION 2000, o.p.s.

Opatření č. 4: Zajistit dostupnost sociálních služeb a zdravotní péče pro
všechny obyvatele
Zdravotnictví se v celé ČR z místního hlediska potýká s problémy nerovnoměrného rozložení
zdravotnických zařízení, zejména specializovaných. V souvislosti s ekonomickými problémy
zdravotnictví a redukcí zařízení je v řadě oblastí ohrožena únosná dostupnost i základní péče.
Sociální služby jsou postiženy nedostatečnou sítí zařízení a jejich zastaralostí, nárůstem počtu
jejich uživatelů a nedostatečným rozšířením moderních metod sociální péče.
V rámci mikroregionu je nutné zajistit především bezproblémovou dojížďku do specializovaných
zařízení ve Slavičíně a Zlíně a zajistit sociální péči přímo v menších obcích mikroregionu.
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Aktivity naplňující opatření:
 Zmapovat stávající síť sociálních služeb a její úroveň a porovnat s reálnými potřebami
 Zajistit dostupnost obvodních lékařů i v malých obcích mikroregionu
 Vytvořit programy pro sociálně slabé skupiny - osamělé matky, ohrožené děti, zdravotně
postižené, staré obyvatele
 Zavádět nové formy a metody sociálních služeb a sociální péče (včetně soukromých a
nevládních) umožňující vyšší integraci potřebných osob do komunity
 Zřídit systém pečovatelské služby na území celého mikroregionu (příležitost pro vznik
nových soukromých organizací)
 Vytvořit systém výhod mladým obyvatelům a rodinám s dětmi v málo zalidněných
obcích
 Propagovat zdravý životní styl pozitivně ovlivňující zdravotní stav obyvatel
Zúčastněné subjekty:
Neziskové a privátní organizace působící v oblasti sociálních služeb, obce, zaměstnavatelé,
Nadace zaměřené na sociálně slabé skupiny obyvatelstva, RRA VM, zdravotnická zařízení,
REGION 2000, o.p.s.

Opatření č. 5: Zlepšit přístup občanů k bydlení
Podpora individuální výstavby bytů a RD a výstavby nájemních bytů, rekonstrukce
stávajícího bytového fondu
Dostupnost bydlení je v současné době z hlediska lidských zdrojů jeden z nejvážnějších
problémů v ČR. V rámci rozvoje mikroregionu je nezbytné, vytvářet podmínky pro zlepšení
dostupnosti bydlení nejen v centru – v Luhačovicích, ale i v okolních obcích. Tyto lokality jsou
cíleně vyhledávány určitou skupinou obyvatelstva a při dobré nabídce ze strany obcí je možné
najít vhodné investory k bytové zástavbě. Většina obcí má vymezeny pozemky pro individuální
výstavbu (13 obcí z celkového počtu 17).
Aktivity naplňující opatření:
 Na úrovni obcí dopracovat záměry pro novou výstavbu RD a nájemních bytů
 Nabídnout vhodné lokality marketingovým způsobem potenciálním investorům (i méně
osídlené obce)
 Zpracovat projekty pro přípravu vybraných území
 Ve spolupráci s komerčními organizacemi – specialisty na bydlení hledat vhodné
způsoby financování výstavby nových nájemních bytů a RD
 Zpracovat plán modernizace stávajících bytů a aktivně hledat řešení pro financování ve
spolupráci s vhodnými komerčními institucemi- specialisty
 Využívání trvale neobydlených objektů
 Vhodně dimenzovat související prvky občanské vybavenosti
Zúčastněné subjekty:
Obce, Finanční instituce disponující nástroji pro podporu bydlení, Účelová sdružení občanů,
Stavební investoři.

Opatření č. 6: Ztotožnění obyvatel s mikroregionem
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Vytvořit projekt marketingu mikroregionu a podporovat programy soudržnosti
mikroregionu
Celonárodním problémem, o to více mikroregionálním, je v ČR nízká úroveň ztotožnění se se
zemí, popř. krajem, kde občan žije. Tento postoj má historické kořeny. Obecně se obyvatelé
ztotožňují pouze s obcí. Silné spádové oblasti se neumí ztotožňovat s mikroregionem a v
mikroregionu neexistuje potřebná propagace.
Aktivity naplňující opatření:
 Definovat identifikační znaky a seznámit s nimi veřejnost
 Identifikovat pozitivní společenské, hospodářské a jiné trendy a změny v mikroregionu
vůči kraji, příp. ČR
 Vypracovat seznam institucí, firem, spolků, zájmových skupin apod., kteří by byli
vyzýváni k účasti ve veřejné diskusi k jednotlivým projektům a problémům mikroregionu
 Vytvořit program „regionální vlastivědy“ pro základní výuku
 Vytvořit program základního poznání a osvěty o mikroregionu (jeho historie, přítomnost,
slavné osobnosti atd.) pro mimoškolní aktivity dětí
 Aktivně vytvářet rovnoměrnou dostupnost veřejné a státní správy, zdravotnických,
sociálních služeb, kulturních a sportovních zařízení
Zúčastněné subjekty:
Obce, místní školy, RRA VM, Místní sdělovací prostředky, REGION 2000, o.p.s.

Opatření č. 7: Přeshraniční spolupráce v oblasti lidských zdrojů
Mikroregion má dobré předpoklady k širokému uplatňování přeshraniční spolupráce se
Slovenskem. Význam přeshraniční spolupráce spočívá jednak ve vytváření dobrých sousedských
vztahů, zlepšování situace obyvatel přeshraničních oblastí, rozvoji společenských,
hospodářských a politických kontaktů, jednak v posilování procesu evropské integrace2. Vytváří
podmínky pro stabilizaci obyvatelstva a odstranění periferního charakteru a izolované polohy
území.
Tohoto potenciálu jakýmkoli způsobem zatím využívají pouze město Luhačovice (nejvíce) a 4
další obce. Zapojení se do aktivit vznikajícího Euroregionu Bílé Karpaty je jednou z nejlepších
cest pro široké využití potenciálu přeshraniční spolupráce.
Aktivity naplňující opatření:
 Zainteresovat občanské aktivity a zájmová sdružení občanů do projektů přeshraniční
spolupráce: společně pořádaný cyklus veřejných přednášek o záležitostech přeshraniční
spolupráce a o procesu evropské integrace, velký důraz na osobní kontakty obyvatel obou
stran hranice, kontakty mezi spolky, svazy a úřady
 Využití stávajících vztahů k širší propagaci mikroregionu
 Organizování různých partnerských „misí“ (obchodních, kulturních, turistických)
 Pořádání pravidelných společných zasedání obecných zastupitelstev (2x ročně) s cílem
výměny zkušeností a rad z práce samosprávných orgánů
2

V procese evropské integrace se přeshraniční spolupráce považuje za zkušební kámen přístupu asociovaných zemí
k členství v EU.
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Každoroční tématické výjezdní semináře starostů obcí a aktivistů obnovy venkova po
Moravě a západním Slovensku
Využívat kulturních zařízení (kulturní domy, biografy, kostely atd.) ke slovenským
představením a jiným produkcím
Podpora a pokračování v kulturních a folklorních tradicích
Přeshraniční spolupráce knihoven - oddělení slovenské literatury, vzájemná výměna knih pro
mládež (četba knih, časopisů druhé strany)
Výměna žáků/studentů a pedagogů základního i středního školství, pravidelné setkávání
Spolupráce ZŠ při organizování sportovních a kulturních soutěží (např. dějiny obou
příhraničních oblastí, turistické poháry pro společné sportovní turnaje)
Pořádání společných akcí pro specifické skupiny obyvatel – důchodci, zdravotně a mentálně
postižení (společné výlety, tábory, terapeutické pobyty apod.)

Zúčastněné subjekty:
Obce, místní školy, RRA VM, místní sdělovací prostředky, zájmová sdružení a spolky, školská
zařízení, místní knihovny, občanské iniciativy, REGION 2000, o.p.s.
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Prioritní osa č. 4 "Životní prostředí“
Strategická vize:
Účelem vypracování tzv. Strategie rozvoje určitého území obecně je predikovat v základních
rysech budoucí život jeho obyvatel. východiska pro tuto predikci je účelné rozlišit na obecná a
místní. Jako obecná východiska lze uvést:
Požadavek zachování života a existence lidí obecně jako nejvyšší prioritu. Doposud poznaný
smysl lidské existence jako cíl, jehož naplňování má způsob existence umožňovat. Potřeby
existence člověka obecně (fyziologické, ostatní - design budoucího života připravujeme pro lidi).
Doposud poznané podmínky koexistence člověka a prostředí, resp. jim odpovídající zásady
(např. globální dopady lokálního konání, nutnost pojímat bytí komplexně - holistický přístup) a s
nimi související požadavky lidské koexistence (principy humánnosti, organizování lidské
koexistence na demokratických principech - občanská společnost).
Obecná východiska tedy reflektují: snahu zachovat život jako takový, snahu zachovat existenci
lidí a umožnit jejich duchovní rozvoj a dosavadní poznání lidstva o tom, co je k tomu zapotřebí.
Jsou definována v dokumentu AGENDA 21 - výstupu Konference OSN o životním prostředí a
rozvoji konané v Rio de Janeiru v roce 1992, a v souhrnu jsou označovány jako principy
udržitelného rozvoje.
Za místní východiska lze pak považovat soubor faktorů, které jsou charakteristické a mnohdy
specifické pro to které území vč. jeho obyvatel - jeho potřeby a potenciál. K poznání místních
východisek je vyhotovován soubor údajů o území, jeho "analýza".
Racionální predikce budoucího života obyvatel (způsobu existence a obstarávání jejich potřeb) je
pak taková predikce, která co nejvíce akceptuje obecná i místní východiska.
Pro účely poznávání a predikce si člověk bytí (vše existující včetně sebe) člení do jednotlivých
sektorů a pojmů. Je třeba mít na paměti, že toto členění je skutečně jen účelové. Bytí je vždy
komplexní. Chceme-li poznat či predikovat život, je tedy třeba jej chápat jako celek (komplexně,
holisticky) a jednotlivě definované a zkoumané pojmy a sektory je třeba zpětně zařadit do
vzájemných souvztažností.
Chceme-li racionálně predikovat budoucnost ze zřetele sektoru bytí, který označujeme životní
prostředí, nemůžeme jen separátně popsat budoucí způsob vztahů člověka k vodě či vzduchu či
dalším úsekům, na které v současnosti sektor životní prostředí členíme. Poznatky a záměry
jednotlivých úseků tohoto sektoru je třeba konfrontovat mezi sebou a s poznatky z ostatních
sektorů bytí.
Jen tak můžeme získat skutečně validní představu o požadavcích a možnostech budoucího života
lidí v určitém území ve vztahu k životnímu prostředí. Predikci místní environmentální politiky,
která bude v souladu jak s obecnými, tak i místními východisky, a která bude obsahovat vhodná
a potřebná konkrétní opatření, jakož i nástroje a postupy, jimiž je možné jich dosáhnout.
Demokratické a odpovědné místní zastupitelstvo při predikci života obce respektuje a uplatňuje
výše uvedená východiska. Má také stěžejní úlohu v přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb
a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů a touto cestou v jejich praktickém uplatnění.
Stěžejním bodem predikce života (strategie rozvoje) území je dosažení konsensu obyvatel o vizi
budoucího života a z ní vyvozených základních strategických cílech.
Dokument AGENDA 21 je soupisem nezbytných obecných principů přístupu k životu pro
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"udržitelný rozvoj". V souladu s principem "mysli globálně, jednej lokálně" na něj navazuje
dokument Místní Agenda 21. Poskytuje konkrétní návody, jak lze a jak by měla být obecná
východiska realizována v místě - obci, popř. přirozeném mikroregionu. Místní Agenda 21 není
rozptylování od "opravdové" práce, "opravdová" práce u ní má začínat a končit.
Jelikož není dokončena fáze utváření konsensu obyvatel a sociálních partnerů o vizi budoucího
života mikroregionu a nemohly tedy být deklarovány z ní vycházející strategické cíle jako
směrné ukazatele rozvoje mikroregionu, dále uvedené návrhy strategických směrů - opatření a
rozvojových aktivit na úseku životní prostředí je nutno chápat pouze jako výchozí předpoklady,
které mohou doznat změn.
Návrhy byly opřeny o údaje uvedené v profilu a souhrnné analýze mikroregionu Luhačovické
Zálesí, o údaje rozvojových plánů Zlínského kraje a Středomoravského regionu (NUTS II),
dostupných doposud zpracovaných studií a svodných hlášení k sektoru ŽP okresu Zlín, a dále o
obecnější zásady, jak vyplývají z environmentální politiky ČR a globálních či evropských
závazků ČR pro vztah ŽP a plánování rozvoje, vč. požadavků vyplývajících z přípravy na
zapojení se do politiky soudržnosti EU a cílů Národního programu přípravy ČR na členství v EU
- 1999 (MZV ČR, Praha, 1999).
Doporučení
Ze zřetele vztahu k ŽP považujeme za nezbytné při dopracovávání územního konsensu o vizi a
strategických cílech mikroregionu, jakož i pro další kroky při přípravě a realizaci programu jeho
rozvoje, vycházet z poznatků pro tzv. "udržitelný rozvoj" (t.j. takový rozvoj, který umožní
uspokojovat potřeby obyvatel v současnosti tak, aniž by to ohrozilo možnosti budoucích generací
uspokojovat jejich potřeby). Tím současně na lokální úrovni směřovat k naplnění závazků, které
v souladu s přechodem na "trvalou udržitelnost" ČR již podepsala.
Implementování těchto poznatků - a z nich plynoucích závazků a postupů - do plánování dalšího
života je racionální nutností lidstva. Je proto i požadavkem EU pro zapojení se regionů do
"politiky soudržnosti" a využívání v jejím rámci ustavených Strukturálních fondů (pro obyvatele
ČR nyní pro zapojení se do předvstupní pomoci a užívání fondů ISPA, SAPARD, PHARE 2000
ap.). Povinností demokratických a odpovědných místních zastupitelstev při vykonávání účelu
jejich ustavení, kterým je co nejrozumněji zajistit uspokojování současných i budoucích potřeb
obyvatel území, je uvedené skutečnosti respektovat. Znamená to především:






důsledně vycházet z AGENDY 21, resp. na úrovni lokální - obcí, mikroregionů - využít (s
ohledem na specifika národní/regionální kultury, systém veřejné správy ap.) návody k
postupu uvedené v MÍSTNÍ AGENDĚ 21. Z nich prvořadě zavést uplatňování principu
"Partnerství" (účast a konsensus sociálních partnerů - správního, podnikatelského a
občanského sektoru).
důsledně respektovat i na úrovni obcí a mikroregionů požadavek trvalé udržitelnosti, přijatý
do podmínek účasti na politice soudržnosti EU a jasně stanovující závislost rozvojových
plánů celkově i jednotlivých sektorů na životním prostředí (viz kupř. dokument Rámec
podpory společenství - Analýza CSF - rozvojové strategie a priority: ŽP jako specifický
komplexní ukazatel, nikoliv jako součást spektra oborových ukazatelů, dokument Operační
programy - Struktura operačních programů - obecná charakteristika: ŽP a obyvatelstvo jako
specifické sektory a požadavek posuzování vlivu operačních programů na ŽP, atd.).
seznámit se s právní úpravou oblasti ŽP v EU a s Aproximační strategií pro oblast životního
prostředí (Pracovní materiál, MŽP ČR, Odbor evropské integrace, Praha 1999)1) a
konfrontovat s ní jak dosavadní přípravu budoucího života regionu, tak z přípravy plynoucí
poznatky (dle výsledků konfrontací korigovat přípravu, případně se zasadit i o korekci
Aproximační strategie).

__________________

1) V roce 1993 podepsala ČR Asociační dohodu, v níž se zavázala k převzetí všech závazků vyplývajících z členství
v EU. To mj. znamená dosáhnout souladu s velmi rozsáhlou právní úpravou oblasti životního prostředí, jehož
ochrana a kvalita je jednou z deklarovaných priorit EU. Na podkladu tzv. screeningu (zjištění, do jaké míry je
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legislativa a praxe v ČR v oblasti ŽP slučitelná, kdy a za jakých předpokladů bude ČR schopná veškeré předpisy EU
pro oblast ŽP formálně i prakticky zavést) byla vypracována aproximační (přibližovací) strategie - podrobné
zmapování a naplánování všech kroků, které bude nutné učinit (vč. vytvoření administrativních struktur a také
identifikace investičních i neinvestičních nákladů jako podkladu pro finanční strategii). Aproximační strategie je
otevřeným dokumentem, který má být průběžně aktualizován v souvislosti se změnami v ČR i EU.

Východiska/vyvození
Pojímání sektoru "životní prostředí" zaznamenává v posledních letech výrazné proměny. Jsou do
něj postupně vřazovány jak nové poznatky (elektrosmog, patogenní zóny atp.), tak - v souvislosti
s požadavkem tzv. "trvalé udržitelnosti" a holistickým přístupem - je pod něj řazeno stále více
aspektů života (př. mezilidské vztahy). V nejnovější pracích již není životní prostředí vedeno
jako jeden ze sektorů bytí, ale - v souladu s významem slov životní prostředí - jako základní
rámec nadřazený všem ostatním sektorům (infrastruktuře, dopravě atp.), ve kterém se sektory
"odehrávají" a zpětně jej ovlivňují.
Také v ČR došlo v posledních letech v pojetí sektoru ŽP k určitému posunu, v praxi se však
prozatím projevuje jen růstem zařazovaných aspektů, resp. samostatně posuzovaných sekcí (viz
dále). V členění veřejné správy státu je tak ŽP bohužel i nadále chápano pouze jako jeden ze
sektorů bytí, ne tak, jak je uvedeno výše. To je v rozporu s realitou života i se závazky, které ČR
přijala, a také to přináší - zvláště pak při přípravě strategií rozvoje - celou řadu komplikací (např.
nakládání s vodami: kanalizace, ČOV ap. řešeny v sektoru infrastruktura i ŽP apod.).
Současné sekce, jak je uvádí metodika a kterou se řídí sledování území a vypracovávání
svodných dokumentů od katastrů obcí přes referáty ŽP Okresních úřadů a Územní odbory MŽP
po ministerstvo a případně vládu, jsou: Krajina, Ovzduší, Voda, Půda, Horninové prostředí
(nerostné bohatství), Příroda, Lesy, Odpady, Staré ekologické zátěže, Doprava a specifická sekce
Prioritní problémy v ochraně ŽP. Toto členění úzce souvisí s historií vývoje naší
environmentální politiky (osamostatnění sektoru ŽP a vznik samostatného ministerstva, utváření
legislativy ŽP - postupné rozšiřování počtu sekcí) a je provázáno rovněž s odbornostmi, ke
kterým jsou pracovníci vedeni, resp. vzdělávací struktuře v ČR.
Ač jsme si vědomí, že toto členění je pro dnešní potřeby života již zjevně nepraktické (a
neodpovídá úrovni lidského poznání, požadavkům "udržitelného rozvoje", požadavkům EU i
závazkům ČR), vzhledem k přetrvávajícímu úzu v ČR resp. takto sledovaným datům odborných
pracovišť jsme byli nuceni ho respektovat a v tomto návrhu Prioritní osy ŽP z něj vycházet. Po
vyhodnocení sekčních datových podkladů jsme se pokusili navrhnout základní rozvojové směry
(a k nim zásadní opatření a aktivity) tak, aby co nejvíce korespondovaly rovněž s Národním
programem přípravy ČR na členství v EU (kap. 3 Schopnost zajistit závazky vyplývající z
členství, oddíl 3.7 Kvalita života a životního prostředí, oblast 3.7.1 Životní prostředí - dále jen
NP), resp. s v něm uvedenými podoblastmi: Horizontální opatření, Kvalita ovzduší, Nakládání s
odpady, Kvalita vody, Ochrana přírody, Omezování průmyslového znečištění a management
rizik, Chemické látky a geneticky modifikované organismy, Hluk z vozidel a strojů, Civilní
ochrana.
Z vyhodnocení datových podkladů ze pohledu jednotlivých sekcí ŽP mikroregionu
Luhačovické Zálesí se zřetelem k významu pro jeho rozvoj vyplývají pro volbu základních
strategických linií tyto závěry:
A. Prioritou mezi silnými stránkami mikroregionu je jeho přírodní potenciál. Ze zřetelem k
tomu byla značná část území vyhlášena jako součást biosférické rezervace CHKO Bílé Karpaty
(týká se 8 k.ú.), část leží v přírodním parku Vizovické vrchy (4 obce). Téměř 44% zalesněné
katastrální plochy je jedním z aspektů přírodního bohatství mikroregionu. Území je bohaté na
minerální prameny a s nimi spjaté lázně Luhačovice se staly střediskem rekreace celostátního
významu. Tyto a další související skutečnosti předurčují možnosti rozvojových aktivit území a
přístupy k budoucímu životu obyvatel. Směrují je prvořadě k udržení potenciálu přírody,
odstraňování těch prvků, které ho negativně ovlivňují a současně k uspokojování potřeb s
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využitím těch možností, které přírodní potenciál mikroregionu nabízí. Jeví se účelné navrhnout
ochranu, rozvoj a využití přírodního potenciálu jako zcela základní strategickou linii rozvoje
mikroregionu.
S využitím těchto dispozic v napojení na již tradiční Luhačovské lázeňství lze rozprostřít síť do
celého mikroregionu (lze využít i dispozic dalších i vzdálenějších území - divadlo Zlín, letiště
Kunovice, akce folklóru ap.) a tím vytvořit provázaný řetězec příležitostí - nových aktivit,
produktů, ale také možností pro uspokojování základních životních potřeb obyvatel, splňující
požadavky na regionální politiku 3. tisíciletí (maximum potřeb s ohledem na nadregionální a
globální aspekty a územní stabilitu zajistit z vlastních zdrojů, o produkty založené na místních
specifikách obohacovat jiné - nabízet ke směně za chybějící). Ilustračně: biozemědělství a
pastevectví - produkty v bio kvalitě, suroviny pro tradiční průmysl - výrobky z místních
přírodních surovin - vybavení služeb - využití půdy, údržba krajiny, hospodaření v lesích - levná
a životnímu prostředí příznivá energetika - zaměstnanost, práce adekvátní vzdělanosti, snížení
vyjížďky za prací ap. K tomu je vhodné území "dozdobit a dovybavit" (landart - projekt Voda a
život - rostlinné čističky - rybníky a nádrže - zdroje pitné vody, řešit mobilitu (okruž.
elektrominibusy, trasy k pozoruhodnostem vč. historických výrob - pálenka) atp.
Problémy a možnosti jejich řešení jsou běžně sledovány v sekcích krajina, příroda, půda, lesy
a více či méně v ostatních sekcích, především sekci voda. Podněty se však objevují i sekcích
jiných sektorů (např. podnikání a zaměstnanost, historie, cestovní ruch ale i zdravotnictví). Jejich
výčet je velmi obsáhlý a vzhledem k různým zdrojům i kritériím značně nepřehledný, následný
popis potřebných opatření a aktivit velmi komplikovaný. Nicméně jejich provázanost je zřetelná
a jejich komplexní zařazení do jedné linie se tak jeví jako nezbytné.
Z údajů získaných z analytických podkladů o území je třeba k této linii zařadit (různé
zřetele):
 restituce (ukončeny v Březůvkách, Dobrkovicích, Hřivínovém Újezdě, Kelníkách,
Sehradicích a Slopném), pozemkové úpravy, tzv. ekologickou kostru krajiny, územní systém
ekologické stability a jeho prvky, působení v CHKO Bílé Karpaty, přírodním parku
Vizovické vrchy, maloplošných zvláště chráněných územích (PP Čertův kámen v k.ú.
Provodova a Ludkovic a PP Uhliska v k. ú. Doubravy), biocentrech (Oskorušský les v k.ú.
Doubravy, Pod Slavickým kopcem v k.ú. Horní Lhota)a biokoridoru (Obětová-Hrabová) a v
jímacích územích a prameništích vod (Horní Lhota, Komonec, Březůvky, Kelníky, Podhradí,
Slopné, Řetěchov)
 erozně denundační a akumulační procesy (splach zeminy, erozní rýhy a strže, zanešená údolí
- půdy vázané na flyšové horniny), sesuvy půd zvláště na svažitých pozemcích, eroze v
důsledku velkohospodaření (nejvíce ohrožených půd vodní erozí ve středním a silném stupni
ve Slopném, Sehradicích, Kaňovicích a Velkém Ořechově)
 opatření pro ochranu před povodněmi a zadržování vod v krajině, budování suchých poldrů,
revitalizaci říčních systémů, pročišťování břežních náletů či využívání drobných
zemědělských objektů, estetické vlivy uzavřených lomů na pískovec, či odkládání odpadků
ve volné krajině.
 využití státních krajinotvorných programů (Program péče o krajinu ani Program revitalizace
říčních systémů v letech 1995 až 1998 nevyužit žádnou obcí, jen obec Doubravy prováděla
regulaci Kaňovického potoka) a Programu obnovy vesnice (v letech 1995 až 1998 zapojilo
11 obcí mikroregionu, kromě Dolní Lhoty, Horní Lhoty, Luhačovic, Podhradí, Provodova a
Sehradic)
 ohrožení lesů imisemi (44% - 2419 ha, hlavně Horní Lhota, Kelníky, Provodov a Velký
Ořechov), změna druhové skladby (místo původních listnatých lesů růst smrčin - jehličnany
44,3%, smíšené 38,1% listnáči 17,6%), velký podíl hospodářských lesů (výnosové přes 85%
- 4.847 ha, zvl. určení 11,6%), historicky úbytek lesních porostů spojený s nízkou přirozenou
i umělou obnovu lesů (v posledních 4 letech v obcích Dolní Lhota, Horní Lhota, Kaňovice,
Podhradí nulová, do výměry 1 ha Hřivínův Újezd, Sehradice - největší zastoupení lesů v
katastrální výměře Horní Lhota 73,8%, Slopné 54,5% a Ludkovice 50,4% a nejnižší
Kaňovice 18,2% a Velký Ořechov 20,6%), polomy (hlavně jehličnaté lesy) a úklid, těžbu
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dřeva a holoseče, výskyt dřevních škůdců a listožravého hmyzu (klesá objem poškozených
porostů podkorním hmyzem, zlepšení v Luhačovicích, Pozlovicích, Provodově a ve
Slopném, bez výskytu v Dolní Lhotě, Horní Lhotě a Sehradicích. Trvalý nárůst v poškození
porostů listožravým hmyzem - nejvíce k.ú. Luhačovice, Pozlovice a Velký Ořechov),
grafiozní onemocnění dubů (hlavně přestárlých), vlastnické otázky, možnost ovlivnění
hospodaření v lesích, kontrola dodržování lesního zákona a dohled nad zavádění nové
legislativy (plány trvalé udržitelnosti)
ceny půdy k stupni zornění (optimální v Luhačovicích, Řetechově a v Podhradí, nepříznivá
proporce v Doubravách, Dobrkovicích, Dolní Lhotě, Hřivínovém Újezdě, Kaňovicích a
Sehradicích), odstranění následků hospodaření velkých zemědělských komplexů
(kontaminace, zhutnění půd), a koncentrace kapacit vč. odstranění chátrajících objektů,
udržet resp. místy snížit procento zornění (nejvyšší v Kaňovicích 77,8% a Sehradicích
71,2%, nejnižší v Podhradí 2,5% a v Provodově 29,3%, udržování pozemků, lada, vysoký
podíl orné půdy (nejvyšší Kaňovice 70,3% a Velký Ořechov 69,0%, nejnižší Horní Lhota
22,1% a Pozlovice 36,0%, zatravnění orné půdy (nárok na dotace 12 obcí)
výskyt agresivních druhů rostlin (bolševník velkolepý v k.ú. Biskupice), zakládání biocenter
s autochtonními rostlinami, skladba flóry a fauny, údržba luk (většina území nárok na dotace
na údržbu) produkci zelené hmoty (extenzivní spásání, chování drobného zvířectva),
obnovování mezí, původních polních cest, zakládání ovocných sadů, zavádění organického
zemědělství (bioprodukce) a pastevectví ("valašský skot"), produkci biomasy pro energetické
využití, významný počet soukr. rolníků (301, nejvíce v Luhačovicích, Horní Lhotě a
Pozlovicích)
programy a akce péče o krajinu napojené na: stezky pro turistiku (pěší, cyklo, ski) a naučné,
areály pro aktivity v přírodě (uzavřené lomy), památné stromy, přírodní areály, parky a zeleň
v obcích (především areál lázní), areály kulturních památek (hrad Sehradice, zámeček ve
Velkém Ořechově, barokní zámek v Luhačovicích z 18. století, mohyly v lese k. ú.
Luhačovic drobné stavby v terénu - boží muka, kříže ap.), areály hřišť, vodní plochy
(Luhačovice), toky (sport. rybolov) a prvky pro cestovní ruch.

Dále lze zařadit využití existence dalších minerálních pramenů, posouzení vlivů krajiny (podloží,
radon) na hlavní příčiny úmrtí (4/5 nemoci oběhové soustavy a zhoubné novotvary), posouzení
vlivů venkovního el. vedení (estetické, elektrosmog, ptactvo) i dodržování podmínek těžby hlín v
Biskupicích (příp. vlivy na ekosystém, vodní poměry, estetické ap.).
B. Mimořádnou pozornost si rovněž vyžadují záležitosti spadající pod sekci voda. Problémy a
jejich řešení jsou samozřejmě rovněž úzce spjaty s problémy týkajícími se dalších sekcí (krajina,
půda, příroda, lesy - odpady, staré zátěže), popř. sektorů (např. infrastruktura). Záležitosti, které
je třeba v mikroregionu řešit především:
 ochrana proti povodním/záplavám, ochrana vodních zdrojů (pásem jímání vod, pramenišť,
studen, oblasti akumulace vod nádrže Ludkovice, oblasti se zdroji minerálních léčivých vod),
čistota povrchových vod/toků, revitalizace hydrologické sítě a úprava vodních poměrů
(nedostatek podzemních vod, nízká vodní jímavost, vodních toků málo a krátké - opatření
pro zadržování vod v krajině vč. budování rybníků i jako stupňů ČOV - využití dotačních
titulů, především Programu revitalizace říčních systémů)
 zásobování pitnou vodou - vyhledání nových variant (nedostatek podzemních vod,
prameniště s nízkou a kolísavou vydatností, zhoršování kvality povrchových vod, u více obcí
závislost na studnách s často špatnou kvalitou vody - Doubravy, Provodov, Kladná, Žilín,
Polichno a Pradlisko a části Biskupic a Dobrkovic), zamezení ztrátám (skupinové vodovody
a rozvody), změna přístupu k využívání vody (rozumné nakládání - úspory, využívání
dešťové a užitkové vody)
 řádné vypouštění a čištění odpadních vod - napojeno 74% obyvatelstva, ale kanalizace
nedostatečná, převažuje jednotná resp. dešťová, místy nutná rekonstrukce, převažuje
vypouštění do vodotečí bez čištění (na čistírny napojeno nízké procento, mimo Luhačovice,
Řetechov a Provodov - vlastní ČOV, napojeny jen Pozlovice a část Podhradí), dále kontrola a
informovanost o stavu toků, průsaky a splachy ze starých skládek (Kladná-Žilín, Pozlovice
"Sádek", Sehradice "Na drahách", Slopné "Šťavnice", Luhačovice "Losky" - vodoteč
ohrožena vysokým obsahem NH4, Ludkovice "úvoz" - vyplavování polutantů na obdělávaný
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pozemek)
znečišťování povrchových vod při živočišné výrobě (ZD Zálesí) a jiných podnikatelských
aktivitách (čerpací stanice Benzina Luhačovice).

Jako vhodný potenciál k vytvoření celé řady rozvojových příležitostí se nabízí vyšší využití
existence minerálních pramenů v mikroregionu (včetně sirných v k.ú. Březůvky, Podhradí,
Pradlisko, Slopné a Velký Ořechov), příp. sousedních mikroregionech - 13 pramenů na
Vizovicku), nezbytný předpoklad je realizace opatření korespondujících s problémy této sekce.
C. Další výraznou skupinu tvoří záležitosti mající vliv na stav ovzduší. Důležitost kvalitního
ovzduší vyniká v souvislosti s významem prosperity lázní Luhačovic pro život celého
mikroregionu, resp. s tím, že dispozice pro rekreační aktivity tvoří přirozený výchozí potenciál
pro budoucí život mikroregionu celkově (biosférická rezervace CHKO Bílé Karpaty, Vizovické
vrchy, vcelku zachovalý krajinný ráz ap. - skutečnosti nabývající s přechodem na "trvalou
udržitelnost stále vyšší "tržní" hodnoty). Nutnost zaměřit pozornost na kvalitu ovzduší podtrhuje
fakt, že vlivem imisí (ze zdrojů lokálních i okolních) je ohroženo 2419 ha lesů, to je 44% ploch.
V souvislostech s ovzduším jsou prioritními problémy/úkoly (dle různých zřetelů):
 pravidelný monitoring stavu ovzduší, informování o stavu (obyvatelstva, hostů), návrh a
příprava aplikace systému protismogových opatření pro případné krizové situace
 emise ze středních a hlavně malých zdrojů při výrobě tepla (76% byt. fondu v území tvoří
rodinné domky). Dokončení plynofikace (Dobrkovice, Doubravy a části dalších obcí),
využití místních zdrojů - současně náhrada el. přímotopů a zajištění rezervních zdrojů tepelné
i el. energie v celém území (kogenerační jednotky, bioplyn - z ČOV, zemědělských
komplexů, biomasa - sláma, dřevní odpad, rychlerostoucí dřeviny, sluneční a geotermální
energie - s tím spojené úspory, pracovní příležitosti, využití půdy, estetické vlivy ap).
 znečištění související s dopravou: řídká, přetížená síť, špatná průjezdnost (Pozlovice,
Luhačovice - potřebný obchvat Luhačovic řešící i trasu Petrůvka - Dolní Lhota), špatná
kvalita a parametry silnic (130 km, všechny II - 41% a III. třídy), výskyt podélného sklonu
stoupání 12% (kopcovitost), nevhodná šířka a směrové řešení silnic (hlavně na silnicích
vedoucích k menším a odlehlým obcím), nevybudované nebo nedokončené chodníky,
vysoký podíl vozovek provedených penetračním makadamem, značné poškození silnic po
zimě. Pokles hromadné autobusové (mimo hl. osu, ta naopak velmi zatížena dálkovými
linkami do Luhačovic - neslouží pro místní přepravu) a růst automobilové dopravy (zvyšující
se % vyjíždějících za prací, dojížďka do Luhačovic), pokles vybavenosti obcí - školy, lékaři
ap., dojížďky do supermarketů, pouze jedna čerpací stanice) - nejvíce zatíženy silnice II/492
mezi rozcestím Petrůvka a Luhačovicemi a III/4972 mezi Biskupicemi a Bohuslavicemi,
nedostačující parkovací plochy (nyní Doubravy, Horní Lhota, Hřivínův Újezd, Pozlovice a
Luhačovice, s růstem autodopravy i jinde), nejsou odstavná parkoviště vedle hlavních tahů
(mimo parkoviště poblíž Luhačovské přehrady), místní komunikace (v celém mikroregionu
velice špatný stav, výjimkou několik komunikací v lázeňských částech Luhačovic a Pozlovic
a nově vybudované komunikace), účelové komunikace - polní a lesní cesty je nutné
zachovat, resp. posílit (na dispozicích pro turistiku a rekreaci je oblast závislá), chodníky,
stezky pro cyklistiku a kolečkové bruslení (realizace trasy Uherský Brod - Luhačovice,
součást cyklotras R10 a R17).
 imise z velkých zdrojů v sousedících územích v okrese (Zlín, Otrokovice) a ze slovenských
průmyslových výroben v pohraničí
Dále lze zvážit emise z těžby cihlářských ložisek (Biskupice) a související dopravy, emise
zapříčiněné zemědělskou výrobou a lesním hospodářstvím (eroze, prašnost, zplodiny z
mechanismů), příp. zahradkářskými aktivitami (zplodiny) a vlivy železniční dopravy (trať č. 345,
neelektrifikována).
D. Zjištění náležející k sekcím odpady a staré ekologické zátěže si eminentně nevyžadují
samostatný rozvojový směr, bylo by však možné jej zvažovat. Vyskytuje se převažuje domovní
odpad, ve většině obcí je separován zákl. sortiment (papír, sklo, zbytkový odpad, nebo kovový
odpad), ve všech obcích nebezpečný odpad, v necelé třetině zvláštní. TDO je ukládán na řízené
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skládky (mimo mikroregion), odvoz zvláštního resp. nebezpečného odpadu autorizovanými
subjekty je zajištěn (JOGA Luhačovice, Technické služby Zlín a Luhačovice fa Rumpold
Uherský Brod, zčásti i firma Lysoněk výkup surovin Březolupy). Významnější producenti
průmyslového odpadu nejsou, průmyslové odpady netvoří v oblasti kritické stavy ani místní
přetěžování. Inertní odpady se zemědělské a průmyslové výroby jsou řešeny (sváženy na určené
skládky). Využití zařízení na zneškodňování, úpravu a recyklaci odpadů se nenabízí (nevyskytují
se, pouze ukládání zeminy na skládce Pozlovice "Sádek"). Staré ekologické zátěže mimo
uzavřené skládky nejsou.
Nyní zásadní úkoly: je třeba zavést třídění komunálního odpadů v Dolní Lhotě, Horní Lhotě a
Velkém Ořechově a sběr zvláštního odpadu ve většině obcí mikroregionu. Dále je třeba zajistit
resp. dokončit rekultivace uzavřených skládek (Kladná-Žilín, Pozlovice "Sádek" - kontinuálně s
ukládáním zeminy, Sehradice "Na drahách", Slopné "Šťavnice", Luhačovice "Losky" a
Ludkovice - bývalá úvozová cesta) a především zabránit ohrožení povrchových i spodních vod
splachy a průsaky z nich - tyto úkoly již byly vřazeny do směrů zabývajících krajinou a vodami.
Nástin výhledového/cílového řešení. Komunální odpady - komplexní systém opřený o
vyhovující již existující prvky a řešící problematiku od vstupu potenciálních odpadů do území,
přes separované ukládání (spec. místa a sběrné dvory pro nebezpečné, ostatní, zvláštní) a svoz
autorizovanými přepravci, hutnění, dotřídění, převozy po následné využití (recyklace, jiné vč.
kompostování, výroby energie ap. - odbyt produktů), př. dočasné nezávadné uložení - v
mikroregionu/mimo něj - současně s informovaností, evidencí, ekonomickými stimuly apod.).
Odpady z průmyslového podnikání - povolování výrob, surovinový tok, princip původce,
evidence řetězce a jeho kontrolovatelnost, zapojení expertů pro ŽP ve firmách, kaly z čistíren
odpadních vod, produkce a koncentrace biol. odpadů ze zemědělské výroby. Recyklace (drcení,
využití) stavebních odpadů, nakládání se zvláštními a nebezpečnými odpady. Podpora podnikání
v oblasti odpadového hospodářství. "Černé" skládky, zamezení odkládání odpadků ve volné
krajině (především podél komunikací), odstranění starých zátěží (odtěžení nebo zabezpečení a
rekultivace uzavřených skládek).
Cílové řešení oblasti tedy představuje celou řadu úkolů nejen technického charakteru. Pro jeho
dosažení je zapotřebí aktivně se zapojit do příprav komplexního systému pro region NUTS II
Střední Morava (sekretariát přípravné skupiny RŘMV je zřízen při Regionální agentuře pro
rozvoj střední Moravy v Olomouci).
E. Skutečnosti náležející k sekci horninové prostředí - nerostné bohatství nejsou v území
významné (pouze cihlářská ložiska v Biskupicích a pískovec - jako stavební kámen dříve těžen v
sedmi menších lomech).
Úkoly: zvážit estetické dopady, vliv na dopravní zatížení, resp. stav ovzduší (prašnost, emise z
nákl. vozidel), zvážit možnosti využití (areály, výskyt flory a fauny, heritage trails) v rámci
outdoor aktivit. Sekce si rovněž nevyžaduje samostatný směr, opatření k řešení případných
problémů jsou zahrnuta popř. lze doplnit do navržených opatření (krajina, voda, ovzduší cestovní ruch ap.).
V dosavadní části vyhodnocení datových podkladů (A - E) byly ze zřetele základních
požadavků zváženy a zařazeny podněty a údaje dle klasických sekcí (Krajina, Ovzduší, Voda,
Půda, Horninové prostředí - nerostné bohatství, Příroda, Lesy, Odpady, Staré ekologické zátěže,
Doprava a Prioritní problémy v ochraně ŽP).
Z dalších údajů, které vyplývají z analytické fáze zpracovávání rozvojové strategie mikroregionu
se pak ze zřetelů významu ŽP pro budoucí život obyvatel, komplexnímu pojetí predikce života i
požadavkům NP jeví jako nezbytně nutné urychleně věnovat významnou pozornost osvětě o
problematice ŽP, a dále zapojení podnikatelského sektoru a především veřejnosti a dosáhnout
jejich účinné kooperace se sektorem správním2). Cílem by měla být KONTINUÁLNÍ
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ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA mikroregionu, opřená o spoluúčast všech tří sociálně
ekonomických partnerů (v území žijících nebo působících fyzických i právnických osob) na
průběžné kontrole stavu a na udržování a zlepšování kvality svého životního prostředí.

__________________

2) Při zavádění principu Partnerství v zamích EU se osvědčila spolupráce s místními př. regionálními občanskými
iniciativami. U nás je prozatím obvyklá jejich pomoc při oživování a udržování místních tradic a zvyklostí. V
mikroregionu jsou nejrozšířenější dobrovolní hasiči, myslivci, zahrádkáři, chovatelé, tělovýchovné organizace,
kluby žen, včelaři a kapely. V ČR se jako prvotní kontaktní místa pro propojení občanských iniciativ a institucí
veřejné správy osvědčují knihovny (podkladem je spolupráce s ICN - Informačním centrem nadací). V
mikroregionu bylo evidováno 20 knihoven (poboček).

Podněty a údaje související s touto oblastí nejsou v územích ČR doposud sledovány v
samostatné sekci. Součástí realizace směru by v prvé řadě mělo být jejich zpřesnění (dodatečná
analýza). Návrh se opírá především o novější metodiku, z konkrétních dat analýzy území je pro
ilustraci níže uvedeno jen několik podnětů a údajů. Směr zahrnuje rovněž problematiku prevence
a ochrany.
Jako zásadní potřebná opatření se obecně v ČR jeví: vytvoření INFORMAČNÍHO A
BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU v mikroregionu, zapojení a koordinace účasti
obyvatel/subjektů (SPOLUÚČAST A PROPOJENÍ) a ustavení stálého územního orgánu na
principu Partnerství (RADA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MIKROREGIONU).
Shrnutí: Pro prioritní osu ŽP mikroregionu Luhačovické Zálesí navrhujeme jako prioritní čtyři
strategické rozvojové linie - opatření. K nim dále navrhujeme zásadní AKTIVITY k jejich
NAPLNĚNÍ. Jsou opět přiřazena především podle úzu v ČR, ač mnohá z nich se týkají a
ovlivňují dva i více směrů.
Opatření a aktivity jsou dle jejich charakteru (případně se zřetelem k rozpracovanosti řešení,
specifice problému, datovým podkladům ap.) navrženy jako plošné nebo vztažené k určitému
konkrétnímu území (např. k.ú.), místu či subjektu.

OPATŘENÍ
Opatření č.1: Ochrana, rozvoj a využití přírodního potenciálu
1.1 Dotvoření a zpevnění kostry ekologické stability
1.2 Systematická péče o přírodu a krajinu
1.3 Korekce přístupu k lesům
1.4 Korekce aktivit na půdě
1.5 Integrace péče o krajinu a rekreačních aktivit

Opatření č. 2: Hospodaření s vodami
2.1 Revitalizace hydrologické sítě a ochrana zdrojů
2.2 Zásobování pitnou vodou a její využívání
2.3 Odpadní vody a čištění
2.4 Minerální vody

Opatření č. 3: Zlepšení stavu ovzduší
3.1 Sledování stavu
45

REGION 2000, obecně prospěšná společnost

mikroregion Luhačovské Zálesí

3.2 Snižování znečištění z výroby energií
3.3 Snižování znečištění souvisejícího s dopravou
3.4 Minimalizace ostatních ohrožení

Opatření č. 4: Kontinuální environmentální politika
4.1 Informační a bezpečnostní systém
4.2 Spoluúčast a propojení
4.3 Rada pro životní prostředí mikroregionu
Navržené linie rozvoje do určité míry korespondují s některými z podoblastí, jak je uvádí NP
(Uchování krajinného rázu a zvýšení ekologické stability území - Ochrana přírody. Zlepšení
stavu ovzduší - Kvalita ovzduší. Hospodaření s vodou - Kvalita vody. Kontinuální
environmentální politika - Horizontální opatření, Civilní ochrana).
Další podoblasti NP, resp. problematika, kterou se zabývají (Omezování průmyslového
znečištění a management rizik, Chemické látky a geneticky modifikované organismy, Hluk z
vozidel a strojů) je do značné míry odlišná od stávajícího úzu pro obsah sekcí ŽP v ČR
(pracoviště, metodika, sledování), popř. zcela nová. Nabízíme ke zvážení, zda by "aplikace
členění dle NP" do života (a rozvojových programů), resp. aproximace metodiky užívané v EU
neměla být zvažována jako samostatná rozvojová linie nebo doplněna jako do linie Kontinuální
environmentální politika.

Opatření č. 1: Ochrana, rozvoj a využití přírodního potenciálu
1.1 Dotvoření a zpevnění kostry ekologické stability
Aktivity naplňující opatření:
 dokončení restitucí, realizace komplexních pozemkových úprav a realizace projektů ÚSES
na všech úrovních
 vytvoření integrovaného systému k zabránění nevhodných aktivit v kostře ekologické
stability a všech typech území vyžadujících ochranu resp. specifický režim
 navržení a provedení zásadních rychlerealizovatelných opatření proti půdním sesuvům,
erozím, důsledkům přívalů vod

1.2 Systematická péče o přírodu a krajinu
Aktivity naplňující opatření:
 realizovat soubor opatření a aktivit Plánu péče o CHKO Bílé Karpaty, v k.ú. ostatních obcí
na něj aktivitami navázat
 využít státních krajinotvorných programů k postupné nápravě škod z předešlých období (viz
vyhodnocení datových podkladů) a k dalším opatřením (Programy péče o krajinu,
revitalizace říčních systémů, drobných ekologických vodohospodářských akcí)
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1.3 Korekce přístupu k lesům
Aktivity naplňující opatření:
 navržení a zprovoznění systému umožňujícího s ohledem na vlastnické vztahy a platnou
legislativu zabránit negativním jevům a směrovat hospodaření v lesích k odstranění
stávajících nedostatků (viz vyhodnocení datových podkladů)
 provázat výnosové i další hospodaření v lesích na zajištění zdrojů pro potřeby mikroregionu
(energetika, suroviny pro výrobu apod.)

1.4 Korekce aktivit na půdě
Aktivity naplňující opatření:
 orientace (podpora soukromých) aktivit směrem k produkci v kvalitě "bio" (zemědělství,
pěstitelství i chovatelství - zelenina, ovoce, mléko a návazné výrobky vč. bioslivovice),
spojenou s údržbou krajiny, resp. s produkcí biomasy a surovin (rychlerostoucí a technické
rostliny)
 provázat aktivity na půdě se zajišťováním zdrojů pro různé potřeby mikroregionu a jeho
obyvatel (energetika, suroviny pro výrobu apod.)

1.5 Integrace péče o krajinu a rekreačních aktivit
Aktivity naplňující opatření:
 vymezení mantinelů a limit pro maximální možné využití dispozic bez ohrožení ekologické
stability a potenciálu
 navržení aktivit přispívajících k osvětě, péči o krajinu a rozvoji jejích dispozic a zařazení
těchto aktivit do nabídky lázeňských/rekreačních produktů

Opatření č. 2: Hospodaření s vodami
2.1 Revitalizace hydrologické sítě a ochrana zdrojů
Aktivity naplňující opatření:
 náprava negativních vodohospodářských úprav v minulosti, revitalizace vodních toků vč.
vyčištění koryt
 zlepšení vodních poměrů území - nízké vodní jímavosti a zadržování vod v krajině
(mokřady, rybníky, stupně ČOV, suché poldry ap.) - vazby na protipovodňová opatření,
čištění vod aj.
 vytvoření komplexního protizáplavového systému
 vytvoření komplexního celoplošného systému ochrany vod

2.2 Zásobování pitnou vodou a její využívání
Aktivity naplňující opatření:
 zajistit komplexní ochranu zdrojů (podzemních, povrchových) a pramenišť
 zajistit posílení zdrojů, vyhledání/zbudování nových
 zajistit skupinový vodovod pro Doubravy, Provodov, Kladná, Žilín, Polichno a Pradlisko a
části Biskupic a Dobrkovic
 zastavit růst a následně snižovat ztráty ve vodovodních sítích (v celém okrese 17,9% v roce
1997, 22,8 v roce 1998)
 iniciovat obecně zlepšení přístupu k využívání vody
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2.3 Odpadní vody a čištění
Aktivity naplňující opatření:
 zajistit řádný svod odpadních vod v obcích (oddělená kanalizace a napojení na ČOV)
 zajistit racionální čištění - výstavba ČOV, preferovat systémy místní (řídká osídlenost),
nízkoenergetické, esteticky a krajinotvorně přínosné - rostlinné ČOV
 omezit rizika znečišťování povrchových vod podnikatelskými aktivitami (součást
komplexního celoplošného systému ochrany vod - viz 2.1.)

2.4 Minerální vody
Aktivity naplňující opatření
 posílení ochrany všech minerálních pramenů (včetně sirných a příp. pramenů v sousedících
mikroregionech)
 následně vytvoření sítě různých rekreačně poznávacích tras s navazujícími službami

Opatření č. 3: Zlepšení stavu ovzduší
3.1 Sledování stavu
Aktivity naplňující opatření:
 zajištění pravidelného monitoringu stavu ovzduší a průběžné informovanosti obyvatelstva a
hostů, zřízení systému protismogových opatření pro případné krizové situace.

3.2 Snižování znečištění z výroby energií
Aktivity naplňující opatření:
 dokončit plynofikaci zbývajících obcí a místních částí
(po posouzení
efektivnosti/proveditelnosti)
 vypracovat a postupně zavést komplexní systém získávání energií ovzduší neznečišťujícími
způsoby, opřený o místní zdroje (náhrada přímotopů, rezervní zdroje pro plynofikované
oblasti - bioplyn, biomasa, geotermální a sluneční energie ap.)
 řešit emise resp. imise z velkých zdrojů v sousedících územích (jednání o nápravě popř.
kompenzacích, spol. aktivity a projekty)

3.3 Snižování znečištění souvisejícího s dopravou
Aktivity naplňující opatření:
 urychleně realizovat zásadní resp. připravovaná opatření (obchvat Luhačovic, cyklotrasa
Uherský Brod - Luhačovice)
 výhledově posoudit místní záměry (obcí, správy silnic) a jako společný projekt mikroregionu
urychleně realizovat další již připravovaná opatření (chodníky, park. plochy, účelové cesty,
korekce parametrů silnic, značení ap.)
 navrhnout a postupně zavést komplexní, provázané a současně výhledové řešení problému
"doprava kontra ovzduší" (integrovaný systém řešící v souvislostech maximum problémů:
např. trasy, kapacity, parametry, kvalitu, parkování a odstavné plochy, chodníky, místní a
účelové komunikace vč. cyklotras, zimní údržbu, úklid a opravy, značení, ale i vhodné
hromadné dopravní prostředky (druhy, pohon), společnou soukromou přepravu ap.)
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3.4 Minimalizace ostatních ohrožení
Aktivity naplňující opatření:
 přijmout opatření k minimalizaci možností znečišťování ovzduší z ostatních zdrojů (těžba
cihlářských ložisek Biskupice, zemědělské popř. zahrádkářské aktivity, lesní hospodaření)

Opatření č. 4: Kontinuální environmentální politika
4.1 Informační a bezpečnostní systém
Aktivity naplňující opatření:
 zdokonalení a úprava stávajícího systému monitoringu, sběru a třídění dat, aby byl
kompatibilní se systémem v EU, zajištění monitoringu stavu ovzduší
 zajištění informovanosti obyvatel o stavu, záměrech, vývoji v oblasti ŽP (spolupráce se
Správou CHKO Bílé Karpaty), chování při zjištění ohrožení ŽP, v krizových situacích,
integrovaném záchranném systému ap., umožnit veřejný přístup k datům a informacím v
elektronické podobě
 odstraňování rizikových faktorů přežití při mimořádných událostech (hasičský sbor,
venkovní telekomunikační a nn vedení a jeho špatný stav v několika obcích, energ. závislost
na rozvodech ap.)
 vytvoření systému včasného varování, vyrozumění a informování obyvatelstva,
vytvoření/zapojení se do integrovaného záchranného systému (vč. vybavení), zavést
nouzovou tel. službu

4.2 Spoluúčast a propojení
Aktivity naplňující opatření:
 zapojení sociálně ekonomických partnerů - podnikatelského a občanského sektoru (v
intencích Místní Agendy 21), využít spolupráce již aktivních subjektů v území a regionu
(prostř. koalice nevládních neziskových organizací Zlínského kraje), stimulovat vznik
občanských iniciativ zaměřených na ŽP
 vytvoření podmínek pro řádné průběh posuzování vlivu na životní prostředí, na projektové i
strategické úrovni (EIA/SEA)
 vytvoření programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (s využitím programů
Škol obnovy venkova, spolupráce se základními školami ap.)
 využití přínosů/zapojení se do aktivit a projektů subjektů státních i nestátních sídlících mimo
území mikroregionu (např. Český ekologický ústav, Ústav pro ekopolitiku, Spolek pro
obnovu venkova - SPOV, Společnost pro trvale udržitelný život - STUŽ, Ekogymnasium
Praha, Svaz PRO-BIO Šumperk, Centrum pro komunitní práci, Střediska ekologické
výchovy, TEREZA ap.), vč. zapojení dalších obcí do programu obnovy venkova
 iniciace a podpora sítě prodejen biopotravin, chovu drobného zvířectva, alternativních forem
zajišťování služeb ap.

4.3 Rada pro životní prostředí mikroregionu
Aktivity naplňující opatření:
 vytvoření stálého orgánu pro ŽP, složeného ze zástupců všech sektorů sociálně
ekonomického partnerství v mikroregionu (orgán pro zavedení a realizaci kontinuální
ekopolitiky mikroregionu)
 koordinace aktivit, centrum předávání informací a styku s fyzickými i právnickými osobami,
supervize nad průběžnou kontrolou ŽP, výběr priorit a návrhy opatření atd.)
 vytvoření podmínek pro činnost Rady a plnění jejího poslání vč. zajištění kanceláře
(kontaktního/provozního střediska)
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Prioritní osa č. 5: „Lázeňství a cestovní ruch“
1. Lázeňství
Strategická vize
Rozvoj lázeňství má pro mikroregion zásadní význam. Lázně Luhačovice jsou čtvrtými
největšími lázněmi v České Republice a nejvýznamnějšími moravskými lázněmi. V tradičním
moravském lázeňském centru se léčí především onemocnění cest dýchacích ale i jiná
onemocnění. Známé jsou především inhalace Vincentkou, pitné kůry aj.
Podle statistiky ČSÚ, která sleduje mimo jiné i ubytování v deseti největších lázeňských místech,
lázně Luhačovice zaujímají po Karlových Varech druhé místo s celkovým počtem přenocování
728. Jsou tedy druhými nejnavštěvovanějšími lázněmi v ČR. Splňují 5 P českých lázní – léčebný
účinek, přírodní prostředí, sportovní vyžití, kultura a společenský život. Kapacita lázeňských
lůžek je skoro 1200.
Dříve do lázní jezdili převážně reálně nemocní lidé s konkrétní diagnózou, kteří se doléčovali po
operaci či onemocnění. Dnes se situace mění. Do lázní začínají jezdit lidé, kteří si v nich chtějí
odpočinout od každodenní únavy. Lázně jsou ideálním prostředníkem pro lidi se stresy,
nedostatkem pohybu, s diabetes, workholismem, ale i únavu a dlouhodobou přetažeností. Při
pobytu je možno spojit aktivní pobyt s příjemnými procedurami. Mocná příroda zde v rukou
zkušených odborníků pomáhá doplňovat životní sílu a elán.
Rozvoj lázeňství v mikroregionu musí být úzce provázán jak s rozvojem cestovního ruchu tak i
dalších oblastí (lidské zdroje, technická infrastruktura, životní prostředí, ekonomický rozvoj). Je
třeba se snažit o zvýšení počtu jak pacientů a lázeňských hostů, tak i turistů. Léčebné procedury,
které pacienti podstupují jsou většinou dopolední nebo končí krátce po poledni. Podle statistik
roste nebývalou měrou množství lidí, kteří v lázních hledají kombinaci prevence a společenského
života (např. v Německu je toto roční zvýšení 60%). Proto je nutné nabídnout lázeňským hostům
různé programy – společenské, rekondiční, fitness programy (neměly by chybět zpestřující
sportovní a kulturní pořady, poslech hudby, procházky lázeňskými parky apod.), poznávací
zájezdy po blízkém okolí, aktivní trávení volného času (turistika, cykloturistika, jízda na koni
apod.). V kombinaci turistiky a lázeňství je skryt velký potenciál budoucnosti.

Opatření č. 1: Zlepšit propagace lázní a mikroregionu v ČR i zahraničí
Aktivity naplňující opatření:
 zpracovat společnou marketingovou koncepci
 vytvořit propagační materiály v jednotné grafické úpravě (spolupráce města, obcí, lázní,
subjektů působících v cestovním ruchu
 účast na tuzemských a zahraničních výstavách
 spolupráce s informačním centrem mikroregionu a cestovními kancelářemi
Zúčastněné subjekty:
Obce a město mikroregionu, Lázně Luhačovice a.s., subjekty působící v cestovním ruchu.
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Reklama a propagace jsou jedním z hlavních faktorů, které mohou ovlivnit zvýšení počtu
návštěvníků a přispět tak k rozvoji lázeňství a turistiky v mikroregionu. Při tvorbě propagačních
materiálů je třeba zpracovat společnou marketingovou studii a úzce spolupracovat jak s městem
Luhačovice, tak i s obcemi v mikroregionu. Při propagaci lázeňství je nutné zájemcům přiblížit
nejen „vlastní“ nabídku lázní jako jsou lázeňské procedury, ubytování, ale i atraktivity, které je
možno v blízkém okolí spatřit, možnosti sportovního a společenského vyžití – tzv. turistický
produkt. V propagačních materiálech by neměly chybět:
- image materiál - základní propagační materiál velikosti A4, kde by měla být uvedena celková
nabídka lázní – co se v lázních léčí, jaké procedury lázně nabízejí i s cenami
- nabídka turistického produktu (sportovní zařízení, možnosti stravování, historické památky
v blízkém okolí, kulturní programy apod.)
- menší propagační materiály ve velkém vydání
- nabídka ubytování
- vytvořit „videospot“ o lázních – krátké 5-10-ti minutové představení lázní
- vytvořit CD-ROM
Neméně důležité, jako vydávání propagačních materiálů, je i účast na veletrzích (tuzemských i
zahraničních) zaměřených na cestovní ruch a lázeňství (GO, HOLIDAY WORLD). Ve dnech 9.10. listopadu 2000 proběhne v Praze na výstavišti Holešovice v Průmyslovém paláci veletrh
MADI – FITNESS A LÁZNĚ, na kterém by Luhačovice neměly chybět. Doporučujeme také
pokračovat v úspěšných prezentacích města Luhačovic prostřednictvím ČCCR na zahraničním
zastoupení ve Vídni.

Opatření č. 2: Vytvořit marketingové programy
Aktivity naplňující opatření:
 využívat lázeňská zařízení i pro zdravotní a rehabilitační turistiku
 vytvořit komerčně orientované programy s relaxačním a rekondičním zaměřením
 nabídnout návštěvníkům „pakety“ lázeňských procedur spojených s různými délky pobytů
turistů (několikadenní, týdenní, 14-ti denní)
 vytvořit slevové systémy a marketingové programy
Zúčastněné subjekty:
Obce a město mikroregionu, Lázně Luhačovice a.s., subjekty působící v cestovním ruchu.
Nabídka lázní – jejich ozdravných pobytů by měla být flexibilní a reagovat na změnu poptávky
v důsledku změny životních podmínek. Zdravotní situace velké části lidí v dnešní době se může
vyjádřit také jako únava a pracovní přetaženost. Proto by neměla chybět nabídka pobytů
spojených s celkovou péčí o člověka a jeho zdraví, krásu, fyzickou a duševní pohodu. Tyto
komerčně orientované programy s relaxačním a rekondičním zaměřením mohou výborně
využívat atraktivity lázeňského prostředí ve spojení s působením přírodních léčivých zdrojů.
Mohou je využívat např. podnikatelé a manažeři, ale také maminky s malými dětmi apod.
Spokojenost lázeňských hostů ale i turistů a návštěvníků s pobytem je velmi důležitá. Spokojení
hosté se rádi vracejí do příjemného prostředí, navíc je mohou doporučit i svým známým a
kamarádům. Jednou z aktivit by mělo být zjištění, zda s pobytem byli hosté spokojeni, s čím byli
nespokojeni. Navrhujeme vytvoření dotazníku, který by každý host našel ve svém pokoji a mohl
se tak vyjádřit, co mu při jeho pobytu scházelo. Atraktivnost vyplnění tohoto dotazníku může být
zvýšena ročním slosováním všech dotazníků, kde budou mít hosté možnost vyhrát zajímavé
ceny. První cenou může být např. několikadenní či týdenní léčebný pobyt pro dvě osoby.
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Opatření č. 3: Vytvořit atraktivní podmínky pro různé cílové skupiny
Aktivity naplňující opatření:
 nabídnout lázeňským hostům a návštěvníkům společenské, kulturní, folklórní programy,
koncerty
 nabídnout lázeňským hostům aktivního trávení volného času – turistiky, cykloturistiky, jízda
na koni, různá sportovní zařízení
 ve spolupráci s cestovními kancelářemi pořádat poznávací zájezdy
 podporovat vznik nových fitness center, solárií, saun
 pořádat pro lázeňské hosty sportovní akce (např. hodiny aerobiku apod.)
Zúčastněné subjekty:
Obce a město mikroregionu, Lázně Luhačovice a.s., subjekty působící v cestovním ruchu.
Nedílnou součástí nabídky lázní by měly být různé doprovodné, společenské, kulturní a folklórní
programy. Ve spolupráci s cestovními kancelářemi by měly být pořádány poznávací zájezdy do
blízkého okolí (i na Slovensko), sportovní akce, společná turistika. Hosté by měli být dostatečně
informováni o atraktivitách v blízkém okolí, možnosti sportovního vyžití, různých netradičních
sportů (jízda na koni) apod.

2. Cestovní ruch
Strategická vize
Analýza současného stavu cestovního ruchu v mikroregionu specifikuje silné stránky a formuluje
věcné oblasti možných příležitostí k využití rozvoje cestovního ruchu. Z porovnání s jinými
mikroregiony vyplývají slabé stránky a problémové oblasti – nedostatky cestovního ruchu
v mikroregionu Luhačovské Zálesí – především v infrastruktuře, nedostatečné propagaci, nízké
kvalitě poskytovaných služeb. A právě na odstranění těchto slabých stránek jsou zaměřeny
priority k dalšímu rozvoji a návrhy aktivit.
Udržování životního prostředí a zvelebování obcí představuje prvotní úkol při zavádění
jakéhokoli opatření v mikroregionu. K tomuto účelu lze využít dotací MMR v rámci Programu
obnovy venkova dle dotačních titulů. Pro rozvoj cestovního ruchu se jedná především o
udržování historického kulturního dědictví, péče o stávající historické stavby – dotační titul 1
„Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti“, dále úprava veřejných
prostranství, zvelebováni obcí květinovou výzdobou – dotační titul 2 a 3 – „Komplexní úprava
veřejných prostranství“, „Obnova a zřizování veřejné zeleně“, a dotační titul 4 „Rekonstrukce
místních komunikací, výstavba cyklistických stezek a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba
veřejného osvětlení“.
Při dalším rozvoji nabídky produktů cestovního ruchu pro rekreanty je nutné zaměřit se na
zdůraznění místních zajímavostí, zejména kulturních a historických památek, přírodních
atraktivit, zviditelnit nabídku pěších a cyklistických stezek, hippoterapie a dobudovat základní
infrastrukturu cestovního ruchu, bez které další rozvoj není možný.
Místní obyvatelé by měli být podrobně informováni o významu cestovního ruchu pro svou obec,
o jeho možnostech a využití (agroturistika) a o výhodách a nevýhodách s cestovním ruchem
souvisejících. Je nutné se trvale zasazovat o udržení a posílení identity kulturního života
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v obcích, udržování a rozvoje řemeslných tradic. Protože cestovní ruch vytváří lepší podmínky
pro život především místním obyvatelům, je třeba zviditelnit a zpřístupnit jednotlivé aktivity i
turistům.
Pro další rozvoj cestovního ruchu v mikroregionu je důležitá jednak spolupráce subjektů
cestovního ruchu a obcí, ale také koordinace činností rozvoje cestovního ruchu, která se jeví jako
nedostatečná. Jedná se o jednotný postup a řešení např. při instalování informačních tabulí a
směrovek, vydávání společných propagačních materiálů, rozšíření programové nabídky,
zviditelnění vhodných podmínek pro aktivní dovolenou a jejich rozšíření, budování sportovních
areálů, ubytovacích zařízení, rozšíření doplňkových služeb, vytváření programové nabídky
cestovního ruchu apod. Obce a města nemohou zastávat roli organizátora dalšího rozvoje
cestovního ruchu s ohledem na zajišťování jiných svých funkcí. Proto by měl mikroregion
podporovat vznik regionální agentury cestovního ruchu, která by tuto úlohu zastávala.
Realizačním segmentem dalšího rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu by se měla stát
podnikatelská sféra – obce a města by tak mohly monitorovat, cíleně a účinněji koordinovat,
případně i finančně pomáhat podnikatelským subjektům.
OPATŘENÍ

Opatření č. 1: Zviditelnění mikroregionu, propagace
1.1. Zlepšení propagace cestovního ruchu mikroregionu v rámci České republiky i
zahraničí
Aktivity naplňující opatření:
 Podpora mediální prezentace cestovního ruchu jak v regionu (VÚSC Zlín), tak v ČR i
v zahraničí
 Podpora vzniku agentur pro rozvoj cestovního ruchu v regionu,
 Účast na tuzemských, případně mezinárodních veletrzích, tématických konferencích,
 Pokračovat v prezentaci města Luhačovic s rozšířením na prezentaci celého mikroregionu na
zahraničním zastoupení ČCCR ve Vídni
 Vybudování mikroregionálního informačního centra
 Vytvoření mikroregionálních internetových stránek,
 Vytvoření propagačních materiálů v jednotné grafické úpravě,
 Jednotný postup při umisťování informačních tabulí a orientačního značení
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, OkÚ, agentura pro rozvoj cestovního ruchu, subjekty působící
v cestovním ruchu, REGION 2000, o.p.s.
Veletrhy
Jednou z cest propagace mikroregionu jako celku je účastnění se veletrhů jako Regiontoury, GO,
HOLIDAY WORLD, veletrhy cestovního ruchu v tuzemsku, případně v zahraničí. Česká
centrála cestovního ruchu (ČCCR) nabízí prezentaci regionů na zahraničních zastoupeních
ČCCR. Doporučujeme pokračovat v úspěšných prezentacích města Luhačovic a zapojit do
prezentace celý mikroregion na zahraničním zastoupení ČCCR ve Vídni. Na veletrzích by se
měly prezentovat možnosti rekreace a turistiky v mikroregionu, dále jsou veletrhy vhodné na
navázání kontaktů, získávání nových námětů k propagaci apod. Jedna z cest, jak zvýšit
podvědomí občanů o mikroregionu je také reklama v odborných časopisech zaměřených na
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cestovní ruch a zveřejňování článků s náměty na trávení dovolené, o přírodních zajímavostech
apod. v různých časopisech, které v každém čísle věnují stránku cestovnímu ruchu (např. Květy,
Katka) a novinách.
Informační centrum mikroregionu
Vybudovat Informační centrum mikroregionu, které by turistům dostatečně umožňovalo získat
informace o mikroregionu. Informační centrum mikroregionu by mělo být umístěno v centru
mikroregionu – Luhačovicích.
Cílem mikroregionálního informačního centra je poskytovat základní informace o daném
mikroregionu a také o turisticky atraktivních oblastech celé republiky. Poskytované informace
by měly v návštěvníkovi informačního střediska probudit zájem o daný mikroregion, měly by
být aktuální, srozumitelné, kvalitní a vyčerpávajícím způsobem uspokojit požadavky turisty.
Jednání pracovníků střediska by mělo být vstřícné a přátelské a svým chováním neodrazovat
další pobyt turisty v mikroregionu.
Protože informační centrum využívají z větší části převážně místní obyvatelé, neměla by být
jeho činnost zaměřena pouze na turistiku, ale poskytovat i „neturistické“ informace v co možná
nejširším rozsahu.
Mezi hlavní činnosti by měl patřit sběr a aktualizace dat v oblasti cestovního ruchu (ubytování,
stravování, ostatní služby CR) a následné poskytování těchto informací, poskytování
propagačních materiálů subjektů cestovního ruchu, kulturních, společenských a sportovních akcí,
tvorba propagačních materiálů a poskytování základních propagačních materiálů zdarma, prodej
map, pohlednic, videokazet, upomínkových předmětů, výrobků místní řemeslné výroby,
směnárenská činnost, rezervace ubytování a sportovních hřišť.
Rozsah poskytovaných služeb:
Rozsah poskytovaných služeb se dá rozdělit na několik částí a to: 1. Všeobecné informace, 2.
Turistické informace, 3. Informace o místní a mezinárodní dopravě (silniční, železniční, letecká
a vodní), 4. Regionální informace 5. Informace v nouzi 6. Komerční služby.
1. Všeobecné informace
 Informace o České republice – historie státu, správní uspořádání, politická situace, počet
obyvatel, životní úroveň, podnebí, nadmořská výška, ekologie, apod. Tyto informace mohou
být převzaty z České centrály cestovního ruchu.
2.











Turistické informace
Informace o kulturních, historických a přírodních památkách daného mikroregionu
Možnost ubytování, stravování, informace o doplňujících službách CR
Možnosti sportovního vyžití – přehled sportovních hřišť, areálů, tenisových kurtů, golfových
hřišť s uvedenou otvírací dobou a u komerčních zařízení cenou za pronájem
Rezervace ubytování, stravování, sportovních hřišť
Seznam cestovních kanceláří, případně spolupráce s nimi v oblasti průvodcovské a
tlumočnické
Vytvoření přehledu kulturních, společenských a sportovních akcí v mikroregionu a prodej
vstupenek na jednotlivé akce
Informace o programech kin, divadel, koncertů, výstav, muzeí, galerií
Možnosti agroturistiky v mikroregionu
Lov a rybolov v mikroregionu – informace o loveckých sezónách, kontakty na společnosti
umožňující komerční využití lovu v mikroregionu, prodej rybářských lístků
Informace o cyklotrasách
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Informace o zimní sezóně – provozy lyžařských vleků, běžeckých tratí

3.










Informace o místní a mezinárodní dopravě
Jízdní řády autobusové dopravy
Jízdní řády železniční dopravy
Letecké řády
Možnosti lodní dopravy – splavnost řek
Informace o městské dopravě
Aktuální informace o sjízdnosti silnic, uzavírek
Hraniční přechody, hraniční přechody pro pěší
Půjčovny aut, kol, spolupráce s nimi (možnost půjčení si auta přímo z TIC)
Opravny aut, odtahová služba

4.






Regionální informace
Historie jednotlivých obcí a měst mikroregionu
Geografické a ekologické informace o mikroregionu
Informace o obecních a městských úřadech
Banky, směnárny, pojišťovny
Nabídka prostor ke kongresovým akcím

5. Informace „v nouzi“:
 Telefonní kontakty na polici, hasiče, záchranou službu, lékařskou pohotovost, horskou
službu, veterinární služby
 Silniční a odtahové služby
 Opravárenské servisy pro motoristy
 Servis pro rozvod vody, plynu, elektřiny
6.







Komerční služby
Prodej map, pohlednic, videokazet, publikací o regionu
Prodej regionálních upomínkových předmětů
Prodej vstupenek na jednotlivá kulturní, společenské a jiné akce pořádané v mikroregionu
Prodej permanentek na lyžařské vleky
Směnárenská činnost
Zdarma by TIC mělo poskytovat základní informace návštěvníkům, zabezpečovat bezplatnou
nabídku základních propagačních a informačních materiálů mikroregionu, poskytovat
propagační materiály komerčních zařízení mikroregionu

Základem informačního centra pro poskytování komplexních služeb je nutná vybavenost
moderní informační a komunikační technikou, kam patří: kancelářská, výpočetní a komunikační
technika, tiskárna, xerox, počítačová síť a rozmístění infoboxů. Další nezbytností je napojení na
Internet a vytvoření internetových stránek mikroregionu, kde by měly být přehledně vypsány
možnosti turistiky v daném mikroregionu. Důležitou součástí informačního centra je spolupráce
s ostatními informačními centry, regionálním a národním informačním centrem.
Informační centrum mikroregionu by mělo také začít sbírat data o návštěvnosti mikroregionu
zaměřené na tuzemské a zahraniční turisty s cílem o získání ročního přehledu návštěvnosti,
vytvoření analýzy a do budoucna porovnání meziroční návštěvnosti pro určení zvýšení nebo
poklesu zájmů turistů o mikroregionu. V případě poklesu návštěvnosti určení příčiny a následné
navržení kroků k nápravě tohoto negativního jevu.
Internet
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Jednou z činností mikroregionálního informačního centra by mělo být vytvoření Internetových
stránek mikroregionu a jejich provázanost s již existujícími stránkami měst a obcí. Informace by
měly být rozděleny min. na Všeobecné a Turistické a měly by být pravidelně aktualizovány.
Všeobecné:
 informace o obecních a městských úřadech mikroregionu
 kontakty na obecní, městské a okresní úřady, státní instituce a odkazy na jejich internetové
stránky
 informace obecních úřadů občanům
Turistické:
 základní informace o mikroregionu
 kulturní a historické památky mikroregionu
 přehled konaných akcí mikroregionu
 přehled ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu s kontakty
Propagační materiály
V mikroregionu chybí jednotný postup při propagaci kulturních památek, sportovních zařízení a
společenských akcí. Je třeba více se snažit o jejich využití a více na ně upozornit, a to především
účinnou propagací. Dále je nutné udržovat a rozšířit orientační značení (příjezdové silnice,
nádraží, centrum města). Pro zlepšení orientace návštěvníků je žádoucí vytvoření vhodně
umístěných vícejazyčných informačních tabulí pro turisty, s vyznačením informačních center,
kulturních památek, cyklistických a pěších tras aj. V mikroregionu je nutné zdůraznit místní
zajímavosti, zejména kulturní a historické památky, různé přírodní úkazy a zajímavosti, konání
významných akcí. Výletní cíle by měly být návštěvníkům zpřístupněny na základě přesných a
správných informací.
Doporučujeme proto vytvoření propagačních materiálů, a to jednak barevné brožurky se
seznamem ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, sportovních zařízení, průvodce pro
cykloturistiku a pěší turistiku, průvodce po mikroregionu se stručným popisem významných
pamětihodností, přehledem atraktivních a zajímavých míst. Dále také vytvoření informačních
letáků, na kterých by byl přehled komerčně využívaných sportovišť s kontakty a aktuálními
cenami (tenisové kurty, bazény, lyžařské vleky, minigolf, střelnice, jízda na koni apod.)

Opatření č. 2 : Zvýšení hospodářského významu a přínosu cestovního ruchu
2.1. Budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu jako součásti
infrastruktury volného času
Aktivity naplňující opatření:
 Budování základní a doprovodné turistické infrastruktury
 Podpora budování systému mikroregionálních a místních cyklistických stezek v návaznosti
na dálkové trasy a cyklistické stezky v pohraničí ČR-SR, které mikroregionem procházejí
 Zkvalitnění místních dopravních podmínek a dopravní obsluhy rekreačních oblastí
 Zajištění přiměřeného počtu parkovišť a parkovacích míst
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, RRA VM, subjekty působící v cestovním ruchu, MMR ČR,
REGION 2000, o.p.s.
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2.2. Rozšíření sítě cyklistických stezek v mikroregionu
Aktivity naplňující opatření:
 Vyznačení cyklotrasy na stávajících komunikacích
 Podpora budování nových cyklistických stezek
 Rekonstrukce špatných úseků cyklistických stezek
 Doplňovat stávající trasy o nově budované úseky a o doplňující služby
 Propagovat cykloturistiku mikroregionu v rámci České republiky i zahraničí
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, sdružení pro cyklostezky, agentura pro rozvoj cestovního ruchu,
RRA VM, OkÚ

2.3. Rozšíření nabídky zařízení pro širší sportovní využití a volný čas
Aktivity naplňující opatření:
 Podpora zvyšování kvality a kapacity stávající nabídky sportovišť
 Propagace nabídky zařízení pro sportovní vyžití a volný čas
 Zařazení zařízení pro sportovní vyžití do nabídky ucelených programových produktů
cestovního ruchu
 Budování nových sportovišť a sportovně-rekreačních areálů
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, OkÚ, subjekty působící v oblasti zařízení pro sportovní vyžití,
sportovní kluby

2.4. Vytvoření programové nabídky cestovního ruchu v mikroregionu
Aktivity naplňující opatření:
 Vytvoření koncepce programové nabídky cestovního ruchu orientované na různé skupiny
klientů se stanovením zásad ekologicky šetrné rekreace a turistiky
 Vytvoření produktů zaměřených na lázeňskou, kulturní, kongresovou a vzdělávací turistiku,
cykloturistiku a agroturistiku
 Vytvoření produktů cestovního ruchu nabízejících vzájemnou kombinaci pobytové, lázeňské
a poznávací turistiky
 Sestavení propagačních materiálů o programové nabídce cestovního ruchu v mikroregionu
Zúčastněné subjekty:
Obce a města, VÚSC, OkÚ, agentury pro cestovní ruch, RRA VM, subjekty působící
v cestovním ruchu, REGION 2000, o.p.s.
Cykloturistika a pěší turistika
Cykloturistika se stává jedním z nejoblíbenějších a zároveň nejpřístupnějších způsobů aktivního
trávení volného času, podporující zdravý životní styl všech generací. Jízda na kole je činností
vhodnou nejen pro víkendy či dovolené, může se stát i každodenním programem. Není omezena
náročností či nedostupností sportovního vybavení a zařízení – jde o aktivitu všeobecně
přístupnou s možností volného využití otevřené krajiny.
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Na území mikroregionu existuje hustá síť značených turistických cest, zvláště v oblasti Bílých
Karpat a Vizovických vrchů. I když na území mikroregionu zatím žádná vyznačená cyklistická
trasa není, příznivý terén dává dobré předpoklady rozvoji cyklotursitiky. Projektem může být
vybudování sítě cykloturistických tras po území mikroregionu, které by turisty zavedly do
atraktivních míst a zákoutí mikroregionu. Aby tento projekt měl dostatečný účinek, je nutné tyto
místní cyklistické trasy vhodným způsobem napojit na dálkové trasy. Jedná se buď o vyznačení
cyklotras po již existujících komunikacích, nebo vybudování nových cyklistických stezek.
Vznik nových cyklotras umožní další rozvoj venkovského prostoru a posílení přílivu turistů do
mikroregionu. Přispěje se také ke vzniku a rozvoje sítě doprovodných služeb – občerstvení,
případně ubytování, odpočívadel na trase, servisů na kola apod. A zde se právě naskýtá
příležitost pro malé a střední podnikatele a pro vznik nových pracovních míst.
Důležitá je údržba značených cykloturistických a turistických stezek. Na turistických
informačních centrech by měly být k dispozici mapy cyklostezek a turistických stezek
mikroregionu s vyznačenými možnostmi občerstvení, ubytovacích zařízení, opravny a půjčovny
kol.
Na budování nových cyklotras, ale i údržbu stávajících je možné získání finančních prostředků
z Programu obnovy venkova, programu SAPARD.
Agroturistika a ekoagroturistika
Tato netradiční forma venkovské turistiky, která je ve světě velmi oblíbená, představuje jednu
z forem rozšíření cestovního ruchu i v obcích s menší nabídkou atraktivit pro turistu.
Agroturistika je specializovaná část venkovské turistiky a spočívá ve velmi osobním, úzkém a
přátelském vztahu turisty a farmáře. V České republice je ve fázi rozvoje a předpokládá se, že
bude mít velmi pozitivní přínos jak domácímu cestovnímu ruchu, tak i zahraničnímu tzv.
aktivnímu cestovnímu ruchu. Ze zahraničních turistů agroturistiku nejvíce využívají Holanďané,
Němci, Rakušané a Belgičané.
Nabídka agroturistiky v mikroregionu chybí a bylo by dobré nabídku této formy turistiky do
budoucna vytvořit, vytipovat vhodné zemědělské farmy v mikroregionu pro agroturistiku a
nabídnout majiteli vhodné podmínky pro vytvoření nabídky. Náklady na vybudování ubytování
nejsou velké (stačí ubytování pro 2-3 rodiny a místo na parkování aut příp. obytných přívěsů).
Finanční prostředky se mohou získat z fondů evropské unie – SAPARD.
Agroturistika zemědělcům, kteří poskytují ubytování a stravování, nabízí doplňující finanční
zdroj, pro ostatní obyvatele venkova vytváří nové pracovní příležitosti a slouží k celkové obnově
vesnice.
Po vytvoření nabídky agroturistiky v mikroregionu je nutné zaměřit se na její propagaci, nejlépe
s využitím turistických informačních center, které by mohly zajistit i propagaci v zahraničí,
především v Nizozemí. Nabídku agroturistiky by bylo vhodné umístit i na Internet.
Koupání, plavání, vodní sporty
Na informačním centru by měl být přehledně vypracován seznam všech koupališť (např. formou
informačního letáku), u komerčních zařízení s otevírací dobou a cenou za vstup. Ke zvýšení
návštěvnosti venkovních koupališť doporučujeme rozšířit nabídku o vodní atrakce a sportoviště
(např. víceúčelové hřiště - volejbal, basketbal, pingpongové stoly, kuželky apod.).
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U větších přírodních vodních ploch lze zatraktivnit rekreaci např. půjčovnou lodiček nebo
lákovou vodní atrakcí, jako je například aquadrom (vodní obdoba známého autodromu na
kolotočích). Jedná se o gumové čluny poháněné elektromotorem po vodní hladině. V létě lze
čluny použít na jakékoli vodní ploše. Investice do jednoho člunu je 35 tis. Kč bez DPH (cena
z roku 1998). Výhoda je, že čluny lze dokupovat postupně. Tam, kde není ani malý rybníček,
dodává se ke člunům i bazén v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH. Návratnost investičních prostředků
se počítá na měsíce. Čluny pro tento účel nepodléhají evidenci Státní plavební správy a uživatel
proto nemusí vlastnit průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla. Musí být ale starší 15 let.
Tenis
Doporučujeme vybudování nových tenisových kurtů na území mikroregionu, a to především
v souvislosti s rozvojem agroturistiky a cykloturistiky v mikroregionu. Pronájem kurtů
v mikroregionu by měl být zprostředkován také přes informační centrum, které by měly nabízet
formou informačního letáku přehled tenisových kurtů s kontakty, cenami za pronájem a otevírací
dobou.
Jízda na koni
Na informačním centru by měly být informace o nabídce jízdy na koni v mikroregionu a dále
ceny za tuto komerční službu. Jízda na koni může být atraktivní součástí doprovodných
programů např. při kongresových akcích. Možnost jízdy na koni zatraktivní i pobyt lázeňským
hostům. V prázdninových měsících (červenec, srpen) může být jízda na koni jako součást
programu pro tábory, školy v přírodě, případně školní výlety apod.
Rybolov
Informační centrum mikroregionu by mělo zájemcům poskytnout informace o možnosti
rybolovu v mikroregionu a na žádost poskytovat povolení k rybaření. Je nutná také účinná
propagace rybolovu v mikroregionu.
Lov
Účinná propagace možnosti lovu. Informační centrum by mělo podávat informace o loveckých
sezónách a poskytovat kontakty na myslivecké svazy a společnosti zabývající se komerčním
využitím lovu. Vhodným doplněním této speciální formy turistiky mohou být doprovodné
programy „pro manželky“ (společenské a kulturní akce, rauty, poznávací cesty po mikroregionu,
sportovní vyžití apod.).
Minigolf, golf
Pronájem hřišť by měl být zprostředkován přes budoucí informační centrum, které by také mělo
nabízet formou informačního letáku přehled minigolfových hřišť s kontakty, cenami za pronájem
a otevírací dobou.
Zimní turistika
Geografická poloha mikroregionu, přírodní a zvláště podprůměrné sněhové podmínky v zimních
obdobích nevytvářejí z hlediska zimní rekreace v mikroregionu vhodné podmínky pro zimní
sporty, zvláště lyžování. Jediný využívaný lyžařský vlek se nachází v Luhačovicích. Pro
běžkařsku turistiku jsou v mikroregionu vhodné podmínky zvláště v oblasti Bílých Karpat a
Vizovických vrchů – lze využít husté sítě stezek pro pěší turistiku.
Venkovská turistika
Venkovská turistika se těší stále vyšší oblibě turistů, a to především zahraničních. I když Česká
republika leží ve vnitrozemí a neomývá ji žádné moře, nabízí velké možnosti (dosud málo
využívané) pro rekreaci na venkově, která je v poslední době stále častěji vyhledávaná obyvateli
větších měst pro své nezatížené prostředí průmyslovými parky, zdravým ovzduším a nádhernou
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přírodou. Zde je třeba nabídnout zájemcům možnosti pobytu přímo uprostřed přírody nebo i
mezi obyvateli venkovských sídel.
Kongresový cestovní ruch
Vytipovat stávající vhodné prostory pro konání různých kongresových akcí a ve vhodných
prostorách připravovat a pořádat konference, semináře, vzdělávací akce apod. Vhodným
doplněním kongresových akcí jsou doprovodné programy „pro manželky“ (společenské akce,
rauty, poznávací cesty po mikroregionu, sportovní vyžití, jízda na koni apod.).

Opatření č. 3: Zlepšení kvality služeb ubytovacích a stravovacích zařízení
3.1. Rozšiřování nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Aktivity naplňující opatření:
 Podpora zvyšování kvality a kapacity ubytovacích a stravovacích zařízení
 Podpora budování venkovských ubytovacích zařízení (např. agrofarmy)
 Uplatnění principu ratingového hodnocení pro posuzování kvality nabídky ubytovacích a
stravovacích zařízení
 Zavést systém slevových karet ubytovacích a stravovacích zařízení
 Rozšíření pobytové turistiky o vzdělávací, obchodní, konferenční a jiné akce
 Zprovozňování dočasně uzavřených ubytovacích a stravovacích zařízení
Zúčastněné subjekty:
Obce a města, VÚSC, OkÚ, REGION 2000, o.p.s., agentury pro cestovní ruch, RRA VM,
subjekty podnikající v oblasti ubytování a stravování.
Jedním z řešení problému zkvalitnění služeb ubytovacích a stravovacích zařízení je propagace
přes informační centrum mikroregionu pouze těch zařízení, která se zaručí poskytovat kvalitní
služby; tato zařízení zahrnout do své databáze a do svých propagačních materiálů. Tím tato
zařízení budou mít určitou výhodu oproti ostatním.
Další možností je zavést slevové karty, na které by návštěvník dostal slevu na ubytování nebo
stravování ve vybraných zařízeních, které by byly smluvně vázány poskytovat určitý standard
služeb. Slevové karty by měly být k dispozici volně na Informačním centru mikroregionu
(přispěje se k vyšší návštěvnosti informačního centra), obecních úřadech, v cestovních
kancelářích, v zainteresovaných zařízeních, měla by být zajištěná účinná propagace a distribuce.
K dispozici by měly být i v informačních centrech mimo mikroregion. Turista by obdržel
knížečku s kupóny, na které by dostal v daném zařízení (na kupónu uvedeném) slevu.
Ubytování
Ubytovací zařízení jsou situována do centra mikroregionu – především lázeňského města
Luhačovic, kde je návštěvníků k dispozici asi 2000 lůžek a Pozlovic, kde je kolem 1000 lůžek,
převážně v hotelích a penzionech. Ve většině ostatních obcí však možnost ubytování chybí.
V návaznosti na rozvoj cykloturistiky by bylo vhodné rozšíření sítě ubytovacích zařízení v těchto
obcích, např. i formou soukromého ubytování nebo možností ubytování na farmách –
agroturistika.
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Dále je nutné zlepšit propagaci ubytovacích zařízení a vytvoření hotelového průvodce
mikroregionu, kde by byly přehledně sepsány možnosti ubytování v mikroregionu s kontakty.
Tento hotelový průvodce by měl být k dispozici turistům na informačním centru mikroregionu i
mimo něj.
Rezervace ubytování by měla být jednou ze základních činností informačního centra
mikroregionu.
Restaurace - gastronomie
U stravovacích zařízení je nutné zlepšit propagaci stravovacích zařízení a vytvořit uceleného
průvodce stravovacích zařízení v mikroregionu. Průvodce by měl být návštěvníkům k dispozici
minimálně na turistickém informačním centru. V návaznosti na rozvoj cykloturistiky by bylo
vhodné rozšíření sítě stravovacích zařízení. Součástí vybavení těchto zařízení by měla být i
úschovna, kde by si cyklisté mohli kola uzamčít.

Opatření 4: Vytváření informačních, marketingových, vzdělávacích a jiných
služeb pro rozvoj cestovního ruchu
4.1. Vzdělávání managementu i personálu působících v cestovním ruchu
Aktivity naplňující opatření:
 Vytvoření programu odborného vzdělávání
 Nalezení vhodných odborníků (z agentur, cestovních kanceláří) pro realizaci odborného
vzdělávání
 Zajistit vzdělávání pro mikroregionálního manažera – specializace cestovní ruch
 Zpracování projektů vzdělávacích a tréninkových programů
 Realizace projektů vzdělávacích a tréninkových programů
Zúčastněné subjekty:
Vzdělávací instituce, agentury pro cestovní ruch, subjekty působící v cestovním ruchu

4.2. Rozvoj služeb pro podnikatele a podpora podnikatelů v aktivním cestovním
ruchu
Aktivity naplňující opatření:
 Ovlivňování územních plánů z hlediska rozvoje cestovního ruchu
 Propagace stávajících a nově budovaných informačních center ve městech a obcích
mikroregionu
 Vytváření podmínek pro zvyšování kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu
 Zabezpečení informovanosti podnikatelů v cestovním ruchu o připravovaných produktech a
programové nabídce
 Využívání státních podpůrných programů pro malé a střední podniky a programů EU
v oblasti cestovního ruchu
 Aktivní podpora podnikatelů v cestovním ruchu ze strany obcí a měst mikroregionu při
realizaci jejich podnikatelských záměrů
Zúčastněné subjekty:
Obce a města, RRA VM, VÚSC, OkÚ, agentury pro cestovní ruch, subjekty působící
v cestovním ruchu
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Opatření č. 5: Trvale Zlepšovat podmínky pro všestranné kulturní, sportovní a
společenské aktivity obyvatel
5.1. Rozšíření možností využití kulturního bohatství pro rozvoj kulturních a
společenských aktivit obyvatel
Aktivity naplňující opatření:
 Podpora udržování místních tradic se zvláštním zřetelem na zapojení místních komunit a
intenzifikaci vazeb na rozvoj cestovního ruchu,
 Vytvořit, společně a koordinovaně propagovat mikroregionální kulturní a společenské akce
pro posílení společenského života mikroregionu,
 Připravovat nabídku kulturních, společenských a výchovných akcí pro mládež (ve spolupráci
škol, školských zařízení, kulturních a neziskových organizací) jako součást programové
prevence sociálně-patologických jevů,
 Podpora rozvoje a využívání místních veřejných knihoven ve vztahu ke kultivaci procesu
informalizace společnosti
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, OkÚ, školy, školské úřady, sportovní organizace, zájmová sdružení,
REGION 2000, o.p.s.

5.2. Rozšíření možností nabídky všestranného sportovního vyžití obyvatel
Aktivity naplňující opatření:
 podpora a koordinace rozvoje nabídky možností sportovního vyžití obyvatel
 koordinace spolupráce sportovních organizací, klubů apod. se školskými zařízeními a dalšími
organizacemi v zájmu systematické práce o sportovní volnočasové aktivity mládeže a jako
součást programové prevence sociálně-patologických jevů
 podpora výstavby nové a rekonstrukce stávající infrastruktury a tělovýchovných zařízení
Zúčastněné subjekty:
Obce a města mikroregionu, školy, školské úřady, sportovní organizace

Opatření č. 6: Péče o kulturní dědictví
6.1. Památková péče
Aktivity naplňující opatření:
 Ochrana a údržba památkově chráněných objektů, technických památek
 Ochrana a údržba jiných kulturních a historických památek (neevidovaných kulturních
památek)
 Ochrana a údržba chráněných území, přírodních a technických atraktivit
Zúčastněné subjekty:
MK ČR, MMR ČR, obce a města mikroregionu, OkÚ, církve, muzea

Návrh projektových záměrů v oblasti cestovního ruchu:
1. Vybudování Informační centra mikroregionu
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2. Vytvoření společných internetových stránek mikroregionu
3. Vytvoření propagačních materiálů mikroregionu (vhodné i v jazykových mutacích):
a) Barevné brožurky
- seznam ubytovacích zařízení, možnosti agroturistiky
- seznam stravovacích zařízení
- seznam sportovních zařízení
- průvodce mikroregionu pro pěší turistiku a cykloturistiku
- průvodce po mikroregionu se stručným popisem významných pamětihodností,
přehledem atraktivních a zajímavých míst
- image materiál lázeňství
- videospot, CD-ROM
b) Informační letáky
- seznam tenisových kurtů v mikroregionu s kontakty, otevírací dobou a cenami za
pronájem
- seznam koupališť v mikroregionu s uvedeným doplňkovým vybavením, vodními
atrakcemi a u komerčních zařízení s otevírací dobou a cenou za vstup
- seznam jezdeckých areálů s kontakty, nabídkou a cenami za komerční využití
jízdy na koni
c) Vytvoření a vhodné umístění informačních tabulí a orientačního značení
4. Značení cyklotras a budování nových cyklistických stezek
Navrhované cyklistické stezky a cyklotrasy:



vybudování cyklostezky: Uh. Brod – Biskupice – Luhačovice – Pozlovice – Podhradí
Vyznačení cyklotrasy: Luhačovice – Dolní Lhota – Sehradice – Slopné a dále přes
Loučku směrem na Vizovice

5. Rozvoj agroturistiky v mikroregionu
Vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj agroturistiky, a to i v obcích s menší nabídkou
kulturních a historických pamětihodností.
6. Budování záchytných parkovišť
7. Dolní Lhota
 vybudování školního hřiště s možností zimního využití (bruslení)
8. Sehradice
 rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky – budování nových cyklistických stezek, udržování
značených tras
9. Hřivínův Újezd
 dobudování a zprovoznění společného sportovního areálu pro obce Hřivínův Újezd a
Kaňovice (budova, sociální zařízení a tenisové kurty)
10. Kaňovice
 dobudování a zprovoznění společného sportovního areálu pro obce Kaňovice a Hřivínův
Újezd (budova, sociální zařízení a tenisové kurty)
11. Ludkovice
 oprava koupaliště
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12. Podhradí

vybudování cyklostezky: Uh. Brod – Biskupice – Luhačovice – Pozlovice – Podhradí

64

