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1 MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ 

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí (dále MRDP), byl založen v lednu 2005 za 
účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního 
ruchu na svém území. Sdružuje devět členů, z nichž tři jsou místními částmi města Uherské 
Hradiště, a je tvořen celkem 7 455 ha plochy, na nichž žije více než 12 000 obyvatel.  

 

Identifikační údaje: 

Mikroregion Dolní Poolšaví, dobrovolný svazek obcí 

nám. Svobody 361, Kunovice 686 04 

IČO: 75043548 

Tel: +420 720 052 325, +420 702 132 678, 

dolnipoolsavi@email.cz  

www.dolnipoolsavi.cz  

 

Statutární zástupce:  

Mgr. Ivana Majíčková, MBA, předsedkyně správní rady 

ivana.majickova@mesto-kunovice.cz  

 

Tajemník: 

Ing. Lenka Otépková 

dolnipoolsavi@email.cz  

 

mailto:dolnipoolsavi@email.cz
http://www.dolnipoolsavi.cz/
mailto:ivana.majickova@mesto-kunovice.cz
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2 ZDROJOVÉ DOKUMENTY, METODY, PORADCI 

 

Zdrojové dokumenty 

První etapu procesu tvorby Strategie představuje shromáždění podkladových informací oblasti 
Mikroregionu Dolní Poolšaví a existujících strategických dokumentů s vazbou na mikroregion a 
v širším kontextu na jeho okolí. 

Pro zpracování Aktualizace strategie rozvoje MRDP byly použity tyto strategické dokumenty, 
jejichž závěry tato aktualizace respektuje a které představují základní rámec pro práci na této 
aktualizaci: 

 

1. Strategický plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, svazku obcí z roku 2005 

2. Strategický plán Leader pro období 2007 – 2013 Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.  

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Dolní Poolšaví 2014 - 
2020 

4. Program rozvoje města Kunovice 2014 - 2018 

5. Strategický plán rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2020 

6. Závěry a doporučení komisí měst, obcí a městských částí Uherského Hradiště 

 

Jednotlivé části Aktualizace strategie rozvoje MRDP byly zpracovány za přispění zástupců všech 
členských měst, obcí a městských částí prostřednictvím komisí. Komise předkládaly náměty, 
návrhy, připomínky a závěry veřejnosti, které byly společně posouzeny a oponovány zástupci 
obcí. Na posouzení a interpretaci závěrů se podíleli odborníci z dotčených klíčových oblastí. 

Výsledný návrh Aktualizace strategie MRDP byl projednán, předložen a schválen Valnou hro-
madou Mikroregionu Dolní Poolšaví. 
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3 ANALÝZA ÚZEMÍ MIKROREGIONU DOLNÍ POOLŠAVÍ 

3.1 Územní vymezení mikroregionu  

Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází v jihovýchodní části České republiky, ve Zlínském kraji na 
území obcí s rozšířenou působností Uherské Hradiště a Uherský Brod. Administrativně pro po-
třeby EU náleží do NUTS II Střední Morava, NUTS III Zlínský kraj, NUTS IV okres Uherské Hradiš-
tě. 
Oblast se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy na katastrech obcí Kunovice, Popovice, Podolí, 
Veletiny, Hradčovice, Drslavice a městských částí Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice.   
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Obrázek 1 Mapa Mikroregionu Dolní Poolšaví [1] 

 

Rozloha  

Území mikroregionu se rozkládá na deseti katastrech šesti obcí (Kunovice, Popovice, Podolí, 
Veletiny, Hradčovice, Drslavice) a třech městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, 
Vésky). Celková rozloha všech katastrů je 7.455,17 ha (viz. tabulka č. 1).  

 

Obec Počet katastrů Výměra k 31. 12. 2016 v ha 

Kunovice 1 2854,89 

Popovice 1 859,48 

Podolí 1 602,00 

Veletiny 1 631,00 

Hradčovice 2 926,85 

Drslavice 1 790,00 

Míkovice 1 300,85 

Sady 1 178,32 

Vésky 1 311,78 

Celkem 10 7 455,17 

Tabulka 1 Počet a rozloha katastrů obcí MRDP k 31. 12. 2016 v ha [2] 
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SWOT analýza 

ZÁJMOVÁ OBLAST – MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Přirozený region podél toku řeky Olšavy 

 Dlouhodobá historie regionu 

 

 Lokalizace regionu na území dvou obcí 
s rozšířenou působností 

 Lokalizace regionu ve východní části 
republiky (špatná dostupnost) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Společný postup všech subjektů veřejné 
správy i soukromého sektoru regionu 

 Vzájemná spolupráce mezi obcemi s 
rozšířenou působností – Uherské Hra-
diště a Uherský Brod 

 

 Odstup ve spolupráci mezi obcemi s 
rozšířenou působností – Uherské Hra-
diště a Uherský Brod 

 Nejasnost při podmínkách žádání do 
IROPu 
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3.2 Demografická charakteristika  

Počet obyvatel MRDP 

Celkový počet obyvatel mikroregionu k 31. 12. 2016 činil 12.342 obyvatel, ve sledovaném ob-
dobí od roku 2002 vykazuje mírně stoupající tendenci až do roku 2010, v roce 2011 přichází 
mírný pokles, od roku 2012 do roku 2014 má opět křivka stoupající tendenci. V roce 2015 do-
chází k poklesu, který pokračuje i v roce 2016 viz tabulka č. 2 a graf č. 1. Stejnou tendenci lze 
vypozorovat ve většině obcí mikroregionu, stejně tak i ve Zlínském kraji. Ve srovnání s Českou 
republikou je zde mírně za celorepublikovým trendem viz Tabulka č. 3. 

Na území mikroregionu se nachází jedna obec nad 5000 obyvatel, dvě obce + jedna městská 
část nad 1000 obyvatel a tři obce a dvě městské části nad 500 obyvatel. Nejlidnatější obcí mik-
roregionu jsou Kunovice s počtem 5.535 obyvatel, nejméně lidnatou obcí jsou Drslavice s 528 
obyvateli (vztaženo k 31. 12. 2016).  

Tabulka 2 Vývoj počtu obyvatel obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví v letech 2002 – 2016 [2], [3] 
Pozn. Uvedená data jsou k 31. 12. příslušného roku 

 

 

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví v letech 2002 – 2016 [2], [3] 

Obec 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kunovice 5172 5148 5154 5241 5341 5423 5500 5498 5504 5499 5501 5529 5574 5559 5 535 

Popovice 1079 1091 1091 1082 1069 1058 1053 1050 1033 1056 1060 1043 1051 1055 1048 

Podolí 766 761 771 786 826 838 852 859 881 860 870 872 872 862 861 

Veletiny 561 554 555 559 563 552 548 553 549 553 555 557 562 559 550 

Hradčovice 1001 995 984 995 1008 1012 1026 1041 1026 1011 1016 1015 1018 1021 1039 

Drslavice 494 498 501 509 511 503 510 520 529 529 531 533 529 530 528 

Míkovice 839 847 867 890 898 894 895 905 908 897 897 901 893 878 860 

Sady 1146 1152 1159 1156 1141 1233 1276 1304 1331 1348 1362 1379 1353 1344 1329 

Vésky 549 549 554 560 575 579 587 585 604 599 605 602 599 599 592 

Celkem 11607 11595 11636 11778 11932 12092 12247 12315 12365 12352 12397 12431 12451 12407 12342 
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Počet obyvatel MRDP ve srovnání se Zlínským krajem a ČR 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MRDP 11932 12092 12247 12315 12365 12352 12397 12431 12451 12407 

Zlínský kraj 589839 590780 591412 591042 590361 589030 587693 586299 585261 584676 

ČR 10287189 10381130 10467582 10506813 10532770 10505445 10516125 10512419 10538275 10553843 

Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel obcí ve srovnání Mikroregionu Dolní Poolšaví, Zlínského kraje, 
ČR v letech 2006 – 2015 [3], [4], [5] 

 

Věkové skupiny obyvatel, průměrný věk, index stáří, struktura podle pohlaví 

Věkové skupiny – závislost počtu obyvatel na věku určuje věkovou pyramidu, zaznamenává vliv 
porodnosti, úmrtnosti, migrace a vnějších vlivů na obyvatelstvo. U většiny obcí je patrná převa-
ha věkové skupiny 65 + nad věkovou skupinou 0-14 let, v dlouhodobém pohledu dochází ke 
snižování početního stavu populace. Model křivky by byl regresivní, stejně jako model České 
republiky. [6] 

Průměrný věk obyvatel MRDP byl k datu 31. 12. 2015 41,6 let, ve Zlínském kraji 42,5 a v kon-
textu ČR 41,9 let na obyvatele.  

 

Název obce Pohlaví 
Stav k  

31. 12. 2016 

Věková skupina Průměrný 
věk 

Index stáří 
(65+/0-14) 0 - 14 15 – 64 65+ 

Kunovice Muži 2 622  445  1 731  446  40,9  100,2 

Kunovice Ženy 2 913  389  1 905  619  43,7  159,1 

Kunovice Obě pohl. 5 535  834  3 636  1065  42,3  127,7 

Popovice Muži 523  74  375  74  40,9  100,0 

Popovice Ženy 525  75  325  125  44,3  166,7 

Popovice Obě pohl. 1 048  149  700  199  42,6  133,4 

Podolí Muži 428 76 295 57 39,1 75,0 

Podolí Ženy 433 79 287 67 40,5 84,8 

Podolí Obě pohl. 861 155 582 124 39,8 80,0 

Hradčovice Muži 528 111 339 78 38,1 70,3 

Hradčovice Ženy 511 74 325 112 43,1 151,4 

Hradčovice Obě pohl. 1039 185 664 190 40,6 102,7 

Drslavice Muži 264 44 183 37 39,5 84,1 

Drslavice Ženy 264 36 171 57 43,1 158,3 

Drslavice Obě pohl. 528 80 354 94 41,3 117,5 

Uherské Hradiště Muži 11635 1673 7810 2152 41,8 128,6 

Uherské Hradiště Ženy 13063 1595 8124 3344 45,9 209,7 

Uherské Hradiště Obě pohl. 24698 3268 15934 5496 43,9 168,2 

Veletiny Muži 282 35 196 51 41,9 145,7 

Veletiny Ženy 268 27 164 77 45,9 285,2 

Veletiny Obě pohl. 550 62 360 128 43,9 206,5 

Tabulka 4 Hlavní věkové skupiny obyvatel v obcích MRDP k 31. 12. 2016 [2] 
Pozn. V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) se uvedené údaje nesledují, vzaty 

v úvahu byly údaje za město Uherské Hradiště jako celek 
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Struktura podle pohlaví kopíruje celorepublikovou hodnotu – vyšší podíl žen, tento poměr je 
způsoben dožíváním vyššího věku u žen ve společnosti, obecně viz Tabulka č. 4 Hlavní věkové 
skupiny obyvatel v obcích MRDP k 31. 12. 2016.  

Demografické stárnutí populace se vyjadřuje indexem stáří, je proces, při němž se postupně 
mění věková struktura obyvatelstva, kdy se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje se podíl 
osob mladších 15 let. Vzniká poklesem porodnosti a v populaci se projevuje početním růstem 
starší věkové skupiny rychlejším než populace jako celku. Číselně vyjadřuje kolik je v populaci 
obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let. Index stáří se v obcích mikroregionu 
pohybuje v rozmezí 80,0 – 206,5, průměrná hodnota je 118,5 ve srovnání se Zlínským krajem je 
udávaná hodnota 128,6 a v ČR 119,0.  

 

  
Stav k  

31. 12. 2015 

Věková skupina Průměrný 
věk 

Index stáří 
(65+/0-14) 0 - 14 15 – 64 65+ 

MRDP 9 586  1 465 6 385 1 736 41,6 118,5 

Zlínský kraj 584 676  85 652  388 916  110 108  42,5  128,6  

ČR 10 553 843  1 623 716 6 997 715 1 932 412 41,9 119,0 

Tabulka 5 Hlavní věkové skupiny obyvatel MRDP, Zlínského kraje a ČR k 31. 12. 2015 [4], [5], [7] 
Pozn. V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, Sady, Vésky) se uvedené údaje nesledují, vzaty 

v úvahu byly údaje bez uvedených městských částí 

Hustota zalidnění 

Hustota zalidnění charakterizuje průměrnou míru osídlenosti lidmi. Obvykle se udává v počtu 
obyvatel na čtvereční kilometr (/km²) a lze ho vypočítat jako podíl počtu obyvatel a plochy (roz-
lohy) daného území.  

Průměrná hustota obyvatel ČR k datu 31. 12. 2015 činila 133,8 obyvatel na km2, hustota zalid-
nění ve Zlínském kraji ke stejnému datu činila 147,5 obyvatel na km2. Hustota zalidnění Mikro-
regionu Dolní Poolšaví činila ke sledovanému datu 31. 12. 2016 165,5 obyvatel na km2. Rozmís-
tění obyvatel v ČR je nerovnoměrné, osídlování kopírovalo toky velkých řek, kam náleží i obce 
MRDP v případě toku Olšava a Morava, což vysvětluje vyšší hodnotu hustoty zalidnění. [8] 

Obec Výměra k 31. 12. 2016 v ha Hustota zalidnění k 31. 12. 2016 

Kunovice 2854,89 193,9 

Popovice 859,48 121,9 

Podolí 602,00 143,0 

Veletiny 631,00 87,2 

Hradčovice 926,85 112,1 

Drslavice 790,00 66,8 

Míkovice 300,85 285,9 

Sady 178,32 745,3 

Vésky 311,78 189,9 

Průměr 7 455,17 165,5 

Tabulka 6 Hustota zalidnění [2] 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Vzdělanostní struktura  

V České republice rozlišujeme podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatele se zá-
kladním vzděláním, středoškolským vzděláním bez maturity, středoškolským vzděláním s matu-
ritou a s vysokoškolským vzděláním. 

Z tabulky č. 7 a grafu č. 2 je patrná struktura obyvatelstva staršího 15 let členěná podle nejvyš-
šího ukončeného vzdělání. Obyvatel bez vzdělání a se základním neukončeným vzděláním je 
22,1%, vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity 37,7%, s úplným středním 
vzděláním s maturitou 24,3%, s vyšším odborným vzděláním 3,4% a s vysokoškolským vzdělá-
ním 9,9%.  
Obecně lze konstatovat, že s velikostí obce roste i vzdělanost obyvatel.  
 

Obec 

Obyvatelstvo 
bez vzdělání a 
se základním 
a neukonče-
ným vzdělá-

ním 

Obyvatelstvo 
vyučené a se 

středním 
odborným 
vzděláním 

bez maturity 

Obyvatelstvo 
s úplným 
středním 

vzděláním s 
maturitou 

Obyvatelstvo 
s vyšším od-

borným 
vzděláním 

Obyvatelstvo 
s vysokoškol-
ským vzdělá-

ním 

Nezjištěné 
vzdělání 

Drslavice 107 171 97 12 30 6 

Hradčovice 211 318 198 21 72 11 

Kunovice 955 1631 1159 160 537 134 

Podolí 142 283 158 23 51 21 

Popovice 218 367 188 33 49 24 

Veletiny 110 200 111 21 37 5 

Celkem 1743 2970 1911 270 776 201 

v % 22,1 37,7 24,3 3,4 9,9 2,6 

Tabulka 7 Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle 
SLDB 2011 [9] 

Pozn. V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty v úvahu 
byly údaje bez uvedených městských částí 

 

 

Graf 2 Struktura obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání 
podle SLDB 2011[9] 
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SWOT analýza 

ZÁJMOVÁ OBLAST – DEMOGRAFIE, OBYVATELSTVO, VZDĚLANOST  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Kladné migrační saldo 

 Nižší průměrný věk ve srovnání se Zlín-
ským kraje a ČR 

 Index stáří nižší ve srovnání se Zlínským 
krajem a ČR 

 

 Celorepublikový trend snižování porod-
nosti 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Pobídky pro developery  

 Změny územních plánů (převod na sta-
vební pozemky) 

 Motivace pro cílovou skupinu 15 – 30 
let k setrvání v obcích i po ukončení 
vzdělání 

 

 Záporné migrační saldo (úbytek obyva-
telstva) 
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3.3 Životní prostředí  

Ovzduší 

Znečištění oxidy síry SOx, oxidy dusíku NOx, oxidem uhelnatým CO, suspendovanými částicemi 
frakce PM10 a PM2,5 – žádná z lokalit překračujících povolené normy se nenachází na území 
MRDP. Nejbližší stanice pro měření PM10 je v Uherském Hradišti a PM2,5 se nachází ve Zlíně. 
[10] 

 
Voda 

Páteřní spojnicí všech obcí je řeka Olšava. Pramení v Bílých Karpatech, na západním úbočí vrchu 
Na Koncích (652 m), v nadmořské výšce 622,2 m u obce Pitín. Je to levostranný přítok řeky Mo-
ravy (řeka 2. řádu) a je součástí povodí Dunaje. Délka toku je 44,9 km. Plocha povodí měří 
520,5 km². Po celé své délce toku teče převážně západním směrem. Průměrný průtok v Uher-
ském Brodě na 22,10 říčním kilometru činí 2,14 m³/s. Stoletá voda zde dosahuje 270 m³/s. Hyd-
rologické pořadí 4-13-01-086.  

Většina toku řeky Olšavy byla převážně za komunistického režimu necitlivě regulována. Z přiro-
zeného toku řeky zůstala jen torza. Zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy, 
který se nachází mezi obcemi Podolí a Míkovice, byl v roce 1999 vyhlášen přírodní památkou. 

Významné přítoky - potok Olšovec (Popovické rybníky), Hraniční potok, Vlčnovský potok, Hrad-
čovický potok, Holomňa. [11] 

Jakost vod – na území mikroregionu se nachází dva profily pro měření jakosti povrchových vod 
(profil Havřice na 19 říčním kilometru a profil Kunovice na 3,1 říčním kilometru) a jeden vrt pro 
měření jakosti podzemních vod v katastru Kunovic. [12] 

Záplavová území - Aktualizace záplavového území a aktivní zóny toku Olšava byly zpracovány 
od soutoku s Moravou až nad obec Pitín v celkové délce 39,504 km, z nichž km 0 – 
36,395 (zaústění Kolelače) je ve správě Povodí Moravy s. p. a km 36,395 – 39,504 je ve správě 
Lesů ČR. Na toku Olšava bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů 
na toku a přilehlé inundace. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydro-
technické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. 
Návrh záplavového území je zpracován dle Vyhlášky 236/2002 Sb. o způsobu a rozsahu zpraco-
vání návrhu a stanovování záplavových území. Návrh aktivní zóny vychází z Metodiky stanovení 
aktivní zóny záplavového území, 2005. Výpočet je proveden na platných hydrologických úda-
jích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav. [13] 

V roce 2013 Mikroregion Dolní Poolšaví realizoval projekt „Zlepšení systému povodňové služby 
a preventivní protipovodňové ochrany mikroregionu Dolní Poolšaví„. Díky projektu došlo k vzá-
jemnému provázání digitálních povodňových plánů obcí ležících na řece Olšavě a především 
představitelé jednotlivých obcí nyní jsou včas upozorněni na zvedající se hladinu řeky a také 
všichni občané jsou včas informováni o blížící se povodni a mohou učinit opatření odpovídající 
danému riziku. Do projektu se zapojilo město Kunovice a Uh. Hradiště, respektive jeho místní 
části – Sady, Míkovice a Vésky, dále obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A9_Karpaty
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Konc%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nadmo%C5%99sk%C3%A1_v%C3%BD%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pit%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADtok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava_(%C5%99eka)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povod%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFtok_(hydrologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%BD_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%BD_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_kilometr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_krychlov%C3%BD_za_sekundu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Komunistick%C3%BD_re%C5%BEim_v_%C4%8Ceskoslovensku
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Regulace_(stavba)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Torzo
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%AD%C4%8Dn%C3%AD_koryto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podol%C3%AD_(okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADkovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/1999
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka
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mají digitální povodňové plány, které můžeme najít na webových stránkách každého z nich. Na 
řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojeny na výstražný a hlásný systém.  

 
Chráněná území 

Na území MRDP se nenachází žádné velkoplošné chráněné území ani ptačí oblast. Z maloplo-
dých chráněných území se nachází Přírodní památka Olšava, Přírodní rezervace Rovná hora, 
Přírodní památka Terasy, Přírodní rezervace Vrchové, z Evropsky významných lokalit pak Pří-
rodní památka Stráně u Popovic a Popovické rybníky.  

Maloplošná chráněná území patří společně s národními parky a chráněnými krajinnými oblast-
mi mezi kategorie zvláště chráněných území, která jsou definována jako území přírodovědecky 
či esteticky velmi významná nebo jedinečná. (zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
§ 14). Mezi maloplošná chráněná území se řadí národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky a přírodní památky. 

Na území MRDP se nachází dva památné stromy – Hrušeň u Míkovic a Duby u Kopánky 
v katastru obce Drslavice. Mezi evropsky významné lokality patří Kovářův žleb, Stráně u Popovic 
a Popovické rybníky.  

 
Zdroje znečištění 

Největší zdroje znečištění – na území MRDP či v jeho bezprostřední blízkosti se nachází tito 
nejvýznamnější znečišťovatelé: Aircraft Industries, a.s. – Kunovice, AVX Czech Uherské Hradiště, 
HOBAS CZ spol. s r.o., Slovácká Fruta, a.s., ZEVOS a.s. – Vepříny Kunovice, B.D.I. spol. s r.o., CTZ 
s.r.o. Uherské Hradiště – bloková plynová kotelna K1, Slovácké strojírny, akciová společnost 
(Uherský Brod), THERMACUT s.r.o. (Uherské Hradiště, Uherskohradišťská nemocnice a.s. – Ko-
telna nemocnice a spalovna NO.  

 

Hluková zátěž - nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na velký počet oby-
vatel je doprava, a to v převážné většině automobilová. Katastry všech obcí mikroregionu pro-
tíná silnice I. třídy č. 50, která je zásadním zdrojem hluku (a doprovodně i emisí). Možné návrhy 
opatření: preventivní – zeleň, protihlukové stěny, snížení rychlosti; řešení následků – protihlu-
ková okna. 

 

Odpadní vody – ČOV se nachází dle spádovosti obcí v Uherském Hradišti, Véskách a Uherském 
Brodě. Na ČOV jsou napojeny Kunovice, Popovice, městské části Uherského Hradiště Sady, 
Vésky, Míkovice. Ostatní obce jsou bez napojení.  

 

 

 

 

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.ar/sa.at/.c/313/.ce/2154/.p/863/_th/601/_lpid.698/700/_l/cs_CZ/_lp.698/0/_s.155/701?PC_863_id=27141&PC_863_parac=40008&PC_863_idpara=40007&PC_863_section=1#2154
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.ar/sa.at/.c/313/.ce/2154/.p/863/_th/601/_lpid.698/700/_l/cs_CZ/_lp.698/0/_s.155/701?PC_863_id=27141&PC_863_parac=40008&PC_863_idpara=40007&PC_863_section=1#2154
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SWOT analýza 

ZÁJMOVÁ OBLAST – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence maloplošných chráněných 
území 

 Protipovodňová ochrana na území 
MRDP v podobě výstražných a hlásných 
systému a digitálních povodňových  
plánů 

 

 Nedořešené napojení na ČOV ve čtyřech 
obcích MRDP (Podolí, Veletiny, Hradčo-
vice, Drslavice) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Iniciace další protipovodňové ochrany 
proti toku řeky Olšavy a jejich význam-
ných přítoků za hranicemi MRDP 

 Záplavy  

 Znečištění odpadními vodami 

 Hluková zátěž ze silnice I. třídy E50 
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3.4 Místní ekonomika  

3.4.1 Vyjížďka do zaměstnání 

Mimo Kunovice se v žádné z obcí MRDP nenachází klíčoví zaměstnavatelé (viz. kap. 3.4.2), 
83,7% obyvatel obcí vyjíždí za prací do jiné obce v rámci okresu, 7,0 % obyvatel MRDP vyjíždí do 
jiných okresů v rámci kraje. Do jiných krajů vyjíždí 7,2% obyvatel a mimo ČR 2,1% obyvatel, viz. 
Tabulka č. 8.   

Obec 
vyjíždí v rámci 

okresu 

vyjíždí do 
jiných okresů 

kraje 

vyjíždí do 
jiných krajů 

vyjíždí mimo 
ČR 

celkem 

Kunovice 840 95 88 31 1054 

Popovice 218 5 16 5 244 

Podolí 166 13 15 5 199 

Veletiny 154 9 10 1 174 

Hradčovice 243 15 17 1 276 

Drslavice 140 11 5 2 158 

Celkem 1761 148 151 45  2105 

v % 83,7 7,0 7,2 2,1 100 

Tabulka 8 Vyjíždějící do zaměstnání [14] 
Pozn. V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty v úvahu 

byly údaje bez uvedených městských částí 

3.4.2 Klíčoví zaměstnavatelé 

Území MRDP se nachází na spojnici mezi dvěma ORP – Uherské Hradiště a Uherský Brod, kde je 
největší koncentrace klíčových zaměstnavatelů. Mezi významné zaměstnavatele patří Aircraft 
Industries, a.s. – Kunovice, AVX Czech Uherské Hradiště, HOBAS CZ spol. s r.o., Slovácká Fruta, 
a.s., B.D.I. spol. s r.o., CTZ s.r.o., Slovácké strojírny, akciová společnost (Uherský Brod), Uher-
skohradišťská nemocnice a.s., Česká zbrojovka, a.s. (Uherský Brod).  

V samotných obcích působí řada OSVČ (drobní živnostníci, zemědělci), z podniků se (dle defini-
ce v doporučení EU 2003/361) jedná o mikropodniky do 10 zaměstnanců a malé podniky do 50 
zaměstnanců.  

3.4.3 Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část nabídky práce není schopna nebo ochotna najít 
si placené zaměstnání. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je starší patnácti 
let, aktivně hledá práci, je připravena k nástupu do práce do 14 dnů. Míra nezaměstnanosti je 
pak podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat.  

Vývoj nezaměstnanosti v obcích MRDP kopíruje celorepublikový trend. Nejvyšší nezaměstna-
nost byla v letech 2009 – 2010, kdy přesáhla 11%. Vyšší nezaměstnanost je v menších obcích 
s komplikovanější dopravní obslužností, viz Tabulka č. 9. Bohužel za rok 2012 nejsou údaje na 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:CS:NOT
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úrovni obcí k dispozici. Od roku 2013 byl ukazatel „míra nezaměstnanosti“ nahrazen ukazate-
lem „podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu“. 
 

Obec 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Drslavice 13,2 7,0 6,1 8,8 11,8 13,6 9,7 - 6,9 5,5 3,6 3,0 

Hradčovice 8,9 6,2 5,3 7,2 13,4 11,5 8,5 - 7,1 5,3 3,2 4,2 

Kunovice 6,3 6,0 4,8 6,0 9,5 10,6 9,0 - 7,9 7,1 5,4 4,7 

Podolí 8,0 7,5 6,2 7,7 11,6 10,8 11,3 - 7,8 6,8 5,2 4,3 

Popovice 8,3 7,5 6,1 8,3 9,5 8,8 9,7 - 7,6 5,0 5,9 5,2 

Veletiny 9,7 7,5 9,0 8,2 12,7 10,8 9,0 - 7,1 7,4 4,0 5,1 

Tabulka 9 Míra nezaměstnanosti v obcích MRDP (dosažitelní uchazeči celkem) [15] 
Pozn. V případě městských částí Uherského Hradiště (Míkovice, sady, Vésky) nebyly údaje k dispozici, vzaty v úvahu 

byly údaje bez uvedených městských částí 

3.4.4 Průmyslové a rozvojové zóny 

Nejbližší průmyslové zóny se nachází v katastru města Kunovice (v blízkosti letiště a na hranici 
katastru s Uherským Hradištěm) a katastrech ORP Uherské Hradiště (zóna Jaktáře) a Uherský 
Brod, kde je také nejvyšší koncentrace klíčových zaměstnavatelů. V obci Podolí v roce 2016 vy-
rostla nová průmyslová zóna. 

V městě Kunovice je pro začínající podnikatele a malé a střední firmy za účelem posílení konku-
renceschopnosti především v čase začátku  jejich podnikání zřízen Podnikatelský inkubátor.  

 

SWOT analýza 

ZÁJMOVÁ OBLAST – MÍSTNÍ EKONOMIKA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence PIK Kunovice 

 Existence klíčových zaměstnavatelů se 
specifickým předmětem činnosti 

 Vysoký podíl dojíždějících do zaměstnání 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Pobídky pro OSVČ, malé a střední pod-
niky 

 Rozvoj podnikatelské činnosti 
v brownfields 

 

 Zvyšování nezaměstnanosti 

 Ekonomická nestabilita klíčových za-
městnavatelů v souvislosti se zahraničím 
obchodem 
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3.5 Infrastruktura 

3.5.1 Dopravní infrastruktura  

Železniční doprava 

Regionem ze severu na jih prochází mezinárodní železniční trať č. 330 Přerov – Otrokovice – 
Staré Město / Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav odkud pokračuje pod číslem 801 přes Ho-
henau do Rakouska. Tato trať je součástí tzv. II. železničního koridoru Českých drah, který 
umožňuje jízdu vysokorychlostních vlakových souprav. Jižní částí Slovácka prochází železniční 
trať č. 250 Brno – Břeclav – Lanžhot odkud pokračuje pod číslem 840 přes Kúty na Slovensko.  

Regionem dále prochází následující železniční tratě: 

 trať č. 340 Uherské Hradiště – Brno  

 trať č. 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk, Újezdec u Luhačovic – 
Luhačovice [16] 

 

 

Obrázek 2 Železniční síť [16] 

Silniční doprava 

Regionem prochází pět silnic I. třídy: 
 I/50 (Brno - Uherské Hradiště - státní hranice se SR),  
 I/55 (Olomouc - Uherské Hradiště – Břeclav - státní hranice se SR),  

Regionem prochází silnice II. třídy: 
 II/427 (Uherské Hradiště - Moravský Písek), 



 

19 

 

 II/495 (Moravský Písek - Uherský Brod – Bylnice), 
 II/497 (Uherské Hradiště – Zlín),  
 II/498 (Kunovice – Hluk – Slavkov). [17] 

 

Letecká doprava 

V regionu se nachází letiště v Kunovicích. Nejbližší veřejné mezinárodní letiště se nachází 
v Brně, Vídni (cca 100km), Bratislavě (cca 100 km) a Praze (cca 300 km).   

 

Cyklistická doprava: 

Slovácko má díky své poloze velmi dobré podmínky pro cyklistickou dopravu. Územím regionu 
prochází několik významných cyklotras, z nichž bezesporu nejvýznamnější je dálková cyklotrasa 
č. 47 (Olomouc - Dub nad Moravou - Tovačov - Kroměříž - Otrokovice - Napajedla - Uherské 
Hradiště - Kostolany nad Moravou - Uherský Ostroh (Baťův kanál) - Strážnice - Rohatec – Hodo-
nín, 134 km). Dále regionem prochází následující cyklotrasy: 

 5049 (Uherské Hradiště - Mařatice - Hradčovice - Nezdenice - Nový Světlov - Bojkovice – 
Pitín, 37,5 km) 

 5052 (Hradčovice - Veletiny - U Kovářova Žlebu - Vlčnov - Padělský Mlýn - Pod Horním 
Kopcem - Kamenná Bouda – Velká Javořina, 29,5 km) 

 5176 (Svárov – Kecníky – Částkov – Pašovice – Prakšice – Drslavice, 23 km) [18] 

 

3.5.2 Školství  

MŠ – Všechny obce MRDP provozují mateřskou školu, pro městské části Uherského Hradiště 
Míkovice a Sady provozuje předškolní zařízení Mateřská škola, Uherské Hradiště příspěvková 
organizace. Městská část Vésky využívá zařízení ve svém okolí dle spádovosti.  

ZŠ – V katastru obce Kunovic se nachází dvě školská zařízení, v Popovicích je na ZŠ veden 1 – 4 
ročník, v Podolí pak 1-2 ročník ZŠ. Žáci 5-9 třídy ZŠ navštěvují ZŠ v Kunovicích. Žáci Drslavic a 
Hradčovic využívají ZŠ Hradčovice, žáci Veletin pak ZŠ Hradčovice nebo ZŠ Vlčnov. Žáci měst-
ských částí Míkovice, Sady, Vésky dojíždí do Uherského Hradiště ranními školními autobusy.  

SŠ – V Kunovicích se nachází Evropský polytechnický institut, s.r.o., který současně provozuje 
SŠ, VOŠ a VŠ. Nejbližší ORP Uherské Hradiště a Uherský Brod nabízí dostatečný počet a pestrost 
zaměření a oborů pro studenty všech obcí.  

 

3.5.3 Sociální a kulturní infrastruktura 

Městská policie – policie prakticky chybí v obcích Popovice, Podolí, Hradčovice, Drslavice, Vele-
tiny. V Kunovicích působí městská policie, stejně tak tuto službu pro městské části Uherského 
Hradiště Míkovice, Sady, Vésky vykonává Městská policie Uherské Hradiště.  
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Pošta – Kunovice, Uherské Hradiště – Míkovice, Popovice a Podolí spadají pod poštu se sídlem 
v Kunovicích, Hradčovice, Veletiny a Drslavice spadají pod poštu v Hradčovicích.  

SDH – v Kunovicích, Veletinách, Drslavicích, Hradčovicích a Uherském Hradišti – Véskách působí 
Svaz dobrovolných hasičů.  

Knihovna – všechna města, obce i městské části (mimo Uherského Hradiště – Sady) jsou vyba-
veny knihovnou.  

Spolky a spolková činnost 

Kunovice – Na území města Kunovic působí tyto spolky: OREL Kunovice, TJ Sokol Kunovice, z.s., 
FOTBAL KUNOVICE, z. s., SNAILS Kunovice, z.s. - softbalový oddíl, TJ Kunovice z. s., SHK Kunovi-
ce, z. s., Tenisový klub Kunovice, z.s., Slovácký Aeroklub Kunovice, Modelářský klub FENIX Ku-
novice, Sportovní střelecký Klub Aircraft, Handrlák z.s., Občanské sdružení „Kunovjan“, z.s., CM 
Kunovjané, Kunovjanka, dechová hudba, Schola Kunovice, Sbor dobrovolných hasičů, Radioklub 
Kunovice, z.s., Pionýrská skupina Kunovice, Kunovské centrum mládeže, z.s., Moravští zemští 
páni, z.s., Svaz tělesně postižených v ČR, Kunovice, Honební společenstvo Kunovice, ZO ČSCH 
Kunovice, Moravský rybářský svaz, MO Kunovice, ZO Českého zahrádkářského svazu Kunovice, 
Pěvecký sbor Tetičky, Mužský sbor, Šachový oddíl Kunovice, z.s., Ženský sbor, CM Lintava, Diva-
delní spolek v Kunovicách, EPS aktivity z.s., Strýčci a tetičky, Aktivní Kunovice, z.s. 

Popovice – v Popovicích působí SPOT Slunéčko, Kapela ZZ Bar, TS Popovjánek, Český svaz za-
hrádkářů, Myslivecké sdružení Bukovina, Senior klub, TJ Družstevník Popovice, Klub žen.  

Podolí – v Podolí působí ŽPS Podolské Frišky, MS Podolští sekáči, Folková kapela Děvčice, TJ 
Podolí, Sokol Podolí, MS Boří Míkovice – Podolí, Svaz zahrádkářů. 

Veletiny – ve Veletinách působí Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek Kojetínek, DFS 
Veleťánek, CM Vinár, oddíl stolního tenisu, Muzejní spolek Kotovica, klub tenistů TCV 82 

Hradčovice – v Hradčovicích působí DH Hradčovjanka, Svaz včelařů, Sportovní klub TJ Sokol 
mající fotbalové oddíly, Mužský pěvecký sbor, Myslivecké sdružení, Klub seniorů, Sbor dobro-
volných hasičů a to i ve Lhotce 

Drslavice – v Drslavicích působí TJ Drslavice a sbor dobrovolných hasičů 

Uherské Hradiště – Míkovice – CM Burčáci, CM Mladí Burčáci, Falešnice, DFS Míkovjánek, FS 
Míkovjan, Falešnice, ŽPS, Mužský pěvecký sbor, Pacholata, Přátelé zpětné vazby 

Uherské Hradiště – Sady – Derfla Klub 

Uherské Hradiště – Vésky – SDH Vésky 

 

http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/kapela-zz-bar/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/popovjanek/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/cesky-svaz-zahradkaru/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/cesky-svaz-zahradkaru/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/myslivecke-sdruzeni-bukovina/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/senior-klub/
http://www.tjpopovice.g6.cz/
http://www.popovice.cz/organizace-a-sdruzeni/klub-zen/


 

21 

 

SWOT analýza 

ZÁJMOVÁ OBLAST – INFRASTRUKTURA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Dobrá vybavenost železniční sítě 

 E50 procházející celým územím MRDP 

 Dostupnost letiště  

 MŠ dostupná v místě trvalého pobytu 

 ZŠ v místě nebo v katastru sousední 
obce 

 Velmi pestrá spolková činnost 

 

 Minimální dopravní obslužnost pro cyk-
listy 

 Stav a kvalita železničních sta-
nic/zastávek 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Rozvoj cyklodopravy v podobě budování 
cyklostezek 

 Podpora spolkového a komunitního 
života 

 Snížení obslužnosti linkami linkové au-
tobusové dopravy 

 Snížení obslužnosti železniční sítě 

 Nástup individuální dopravy mimo ka-
tastr obce na úkor hromadné s dalšími 
riziky zhoršení kvality životního prostře-
dí a zvýšení zátěží 
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3.6 SWOT ANALÝZA - celková 

Zdroje SWOT analýzy  

Základním zdrojem analýzy jsou údaje ČSÚ a ČHMÚ, na ně navazují zdroje informací 
z jednotlivých obcí. Součástí je i konzultační činnost vedená v rámci pravidelných setkání se 
starosty jednotlivých měst, obcí a městských částí. 

Metoda stanovení struktury SWOT analýzy 

Rozdělení SWOT analýzy na jednotlivé tematické okruhy zohledňuje vlastní potřeby MRDP 
s hlavním cílem účelnosti a přehlednosti.  

 

 

ZÁJMOVÁ OBLAST – MIKROREGION DOLNÍ POOLŠAVÍ  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Přirozený region podél toku řeky Olšavy 

 Dlouhodobá historie regionu 

 

 Lokalizace regionu na území dvou obcí 
s rozšířenou působností 

 Lokalizace regionu ve východní části 
republiky (špatná dostupnost) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Společný postup všech subjektů veřejné 
správy i soukromého sektoru regionu 

 Vzájemná spolupráce mezi obcemi s 
rozšířenou působností – Uherské Hra-
diště a Uherský Brod 

 

 Neochota spolupráce mezi obcemi s 
rozšířenou působností – Uherské Hra-
diště a Uherský Brod 

 Nejasnost při podmínkách žádání do 
IROPu 

ZÁJMOVÁ OBLAST – DEMOGRAFIE, OBYVATELSTVO, VZDĚLANOST  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 



 

23 

 

 Kladné migrační saldo 

 Nižší průměrný věk ve srovnání se Zlín-
ským kraje a ČR 

 Index stáří nižší ve srovnání se Zlínským 
kraje a ČR 

 

 Celorepublikový trend snižování porod-
nosti 

 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Pobídky pro developery  

 Změny územních plánů (převod na sta-
vební pozemky) 

 Motivace pro cílovou skupinu 15 – 30 
let k setrvání v obcích i po ukončení 
vzdělání 

 

 Záporné migrační saldo (úbytek obyva-
telstva) 

 

ZÁJMOVÁ OBLAST – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence maloplošných chráněných 
území 

 Protipovodňová ochrana na území 
MRDP v podobě výstražných a hlásných 
systému a digitálních povodňových  
plánů 

 

 Nedořešené napojení na ČOV ve čtyřech 
obcích MRDP (Podolí, Veletiny, Hradčo-
vice, Drslavice) 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Iniciace další protipovodňové ochrany 
proti toku řeky Olšavy a jejich význam-
ných přítoků za hranicemi MRDP 

 Záplavy  

 Znečištění odpadními vodami 

 Hluková zátěž ze silnice I. třídy E50 
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ZÁJMOVÁ OBLAST – MÍSTNÍ EKONOMIKA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Existence PIK Kunovice 

 Existence klíčových zaměstnavatelů se 
specifickým předmětem činnosti  

 Vysoký podíl dojíždějících do zaměstnání 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Pobídky pro OSVČ, malé a střední pod-
niky 

 Rozvoj podnikatelské činnosti 
v brownfields 

 

 Zvyšování nezaměstnanosti 

 Ekonomická nestabilita klíčových za-
městnavatelů v souvislosti se zahraničím 
obchodem 

ZÁJMOVÁ OBLAST – INFRASTRUKTURA  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 Dobrá vybavenost železniční sítě 

 E50 procházející celým územím MRDP 

 Dostupnost letiště  

 MŠ dostupná v místě trvalého pobytu 

 ZŠ v místě nebo v katastru sousední 
obce 

 Velmi pestrá spolková činnost 

 Minimální dopravní obslužnost pro cyk-
listy 

PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

 Rozvoj cyklodopravy v podobě budování 
cyklostezek 

 Podpora spolkového a komunitního 
života 

 Snížení obslužnosti linkami linkové au-
tobusové dopravy 

 Snížení obslužnosti železniční sítě 
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3.7 Strategie - návrh strategického plánu 

Strategický plán na základě poznatků SWOT analýzy a připomínek a podnětů vymezuje základní 
strategické oblasti a v každé oblasti vytyčuje jednotlivé strategické cíle.  

3.7.1 Strategická oblast 1 – Rozvoj venkova, podpora komunitního života, partnerství 

Opatření 1.1 – Podpora spolkové činnosti  

Spolková činnost je jedním z významných aspektů kvalitního života v obcích v několika rovinách 
– výchova dětí a mládeže od nejútlejšího věku, zachování specifik a tradic v obcích, brzda mi-
grace. K udržení všech aspektů je třeba spolkovou činnost v obcích podporovat, motivovat oby-
vatele ke spolkové činnosti a zapojit jednotlivé spolky na spolkové úrovni nebo na úrovni obec-
ní do projektů podpory partnerství a výměny zkušeností.  
Cílem je vytvořit či zlepšit činnost již existujících komunitních center v jednotlivých obcích tak, 
aby plnila roli organizátora společenského života v komunitě. Jeho cílem je mimo jiné zlepšení 
kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin. 
Komunitní centrum se snaží o vybudování neformálního a povzbuzujícího prostředí, ve kterém 
by docházelo k přirozeným kontaktům lidí a k začleňování jedinců do širší vztahové struktury. 
V rámci projektu proběhne rekonstrukce stávajících kulturních zařízení nebo jiných objektů, 
které budou sloužit ke konání nejrůznějších aktivit (kulturních, vzdělávacích, tělovýchovných, 
aj.). 
 

Opatření 1.2 – Podpora partnerství, výměna zkušeností 

Cílem je organizovat společné kulturní, sportovní a společenské akce společné pro občany 
v mikroregionu.  
Každoročně uspořádat Den mikroregionu. Zajistit společnou účast a prezentaci mikroregionu 
na Slavnostech vína.  
Pro občany z mikroregionu, děti a mládež, hodové chasy uspořádat jedenkrát ročně Školu lido-
vých tanců.   
Navázat spolupráci s přeshraničním mikroregionem a vzájemně si předat zkušenosti a inspiraci 
v rovině kulturní, vzdělávací, sportovní a společná tvorba volnočasových aktivit. 
 

3.7.2 Strategická oblast 2 – Ochrana životního prostředí 

Opatření 2.1 – Odkanalizování obcí 

Čistička odpadních vod se nachází dle spádovosti obcí v Uherském Hradišti, Véskách a Uher-
ském Brodě. Na ČOV jsou napojeny Kunovice, městské části Uherského Hradiště Sady, Vésky, 
Míkovice, částečně Popovice. Ostatní obce jsou bez napojení, je třeba dořešit napojení na ČOV 
stávající v případech, kde to kapacita a možnosti dovolují, případně výstavba ČOV dle potřeb 
obcí nebo hledání dalších, ekologicky šetrných přístupů. Cílem je projekt „Čistá Olšava“. 
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Opatření 2.2 – Obnovení vodních ploch v mikroregionu 

Slepé rameno řeky Olšavy rozprostírající se v Míkovicích nenabývá na kráse. Rok od roku v něm 
ubývá vody a dřeviny dělají rameno pomalu nepřístupným. Není to tak dávno, co v řece plavala 
spousta vzácných ryb, převážně karasů, dalo se u ramene relaxovat a užívat si krásy přírody. To 
je hlavní důvod realizace projektu, který nám snad opět umožní chytat ušlechtilé ryby, prochá-
zet se krásnou a především čistou přírodou a nepořádek, který tuhle oblast znehodnotil a neu-
stále jí ubírá na kráse, zmizí. 
Cílem tohoto projektu je proto revitalizace slepého ramene řeky Olšavy a odbahnění přehrady 
v Míkovicích ve spolupráci měst Uherské Hradiště, Kunovice a Místní organizace Moravského 
rybářského svazu Kunovice, který je majitelem slepého ramene.  
 

Opatření 2.3 – Snížení hlukové zátěže podél silnice I. třídy E50 

Silnice I. třídy č. 50 protíná katastry všech obcí mikroregionu a je zásadním zdrojem hluku (a 
doprovodně i emisí). Možné návrhy opatření: preventivní – zeleň, protihlukové stěny, snížení 
rychlosti; řešení následků – protihluková okna. 

 

Opatření 2.4 – Řešení v oblasti odpadového hospodářství 

Velkým problémem obcí je likvidace stavební suti. Je třeba vyřešit otázku uskladňování a ná-
sledný vývoz sutě z obcí. 

 

Opatření 2.5 – Revitalizace brownfields v obcích 

Brownfields neboli nemovitosti, které se nachází na pozemcích obcí, nejsou efektivně využíva-
né a jsou zanedbané. Tyto je třeba revitalizovat, jelikož je nelze využívat bez následné regene-
race. Brownfields vznikají jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity. 
Lokality, které lze označit jako brownfield, lze řešit buď obnovením jejich původní funkce, nebo 
nahrazením novým typem využití. Návrhem je vytvořit projekt, který by měl pomoci 
s revitalizací brownfields v jednotlivých obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví. 

 

3.7.3 Strategická oblast 3 – Podpora místní ekonomiky 

Vývoj nezaměstnanosti v obcích MRDP kopíruje celorepublikový trend. Ohrožením je vysoký 
podíl dojíždějících do zaměstnání a z toho plynoucí riziko přesídlení do místa zaměstnání.  
Jednou z možností je podpora místních producentů, produktů a výrobků, osvětové a marketin-
gové kampaně, využití již zavedených značek regionálního charakteru a podpora zakládání a 
rozvoje malých a středních podniků.  
 

Opatření 3.1 – Podpora zakládání a rozvoje malých a středních podniků 

Opatření 3.2  - Podpora místní produkce, produktů, výroby a výrobků 
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3.7.4 Strategická oblast 4 – Rozvoj infrastruktury 

Opatření 4.1 – Rozvoj dopravní obslužnosti pro cyklisty 

Cyklistická obslužnost v regionu je řešena několika úseky cyklostezek z Uherského Hradiště a 
Kunovic směrem na Uherský Brod, které ale na hranici katastru nemají další návaznost. Cyklos-
tezky z Uherského Brodu směrem k Uherskému Hradišti chybí. Rozvoj dopravní obslužnosti 
v obcích mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem po obou stranách silnice I. třídy I/50 je 
pro další rozvoj v obcích mikroregionu i v podpoře cestovního ruchu klíčový. 
Cílem je vytvořit projekt „Cyklostezka Dolním Poolšavím“ a propojit tak obce Mikroregionu 
Dolní Poolšaví a zjednodušit dopravu mezi obcemi. Cyklostezka naváže na již vzniklou trasu 
vedoucí z Uherského Brodu do Luhačovic a tím dojde k propojení Uherského Hradiště – Uher-
ského Brodu - Luhačovic.  
 

Opatření 4.2 – Posílení hromadné dopravy v obcích mikroregionu 

Občané některých obcí v Dolním Poolšaví nejsou spokojení s dopravní obslužností v místě jejich 
trvalého bydliště. Spojů jezdí během dne velmi málo a ve velkých časových intervalech. Obce 
jako je například Podolí, Popovice neleží na přímé trase žádného z dopravců, proto bychom 
chtěli tento problém pomoci vyřešit a propojit tak dopravu v Mikroregionu. V rámci našeho 
projektu jde o zjednodušení a posílení dopravy v obcích s malou dopravní obslužností pomocí 
mikrobusu nebo náhradní dopravy, která bude projíždět mikroregionem a zastavovat v obcích 
na předem vymezených místech.  

 

Opatření 4.3 – Podpora realizace dopravně bezpečnostních opatření na silnicích nižších tříd 

Cílem je osvětlit přechody, zkvalitnit dopravní značení na silnicích nižších tříd i silnici I. třídy či 
rekonstrukce nebezpečných úseků.   

 

3.7.5 Strategická oblast 5 – Udržitelný cestovní ruch 

Opatření 5.1 – Jednotný marketing a propagace cestovního ruchu obcí  

Cílem je prezentace a společné setkávání starostů a občanů obcí mikroregionu, který se bude 
prezentovat na každoročně se opakujících akcích, jako jsou veletrhy cestovního ruchu, Slavnosti 
vína v Uherském Hradišti, Den Mikroregionu Dolní Poolšaví, Škola lidových tanců aj. 

 
Opatření 5.2 – Podpora rozvoje cestovního ruchu s důrazem na zvyšování kvality  

Dolní Poolšaví má územní, kulturně historické i přírodní předpoklady pro rozvoj cestovního ru-
chu. V případě materiálně-technického zázemí na daném území (ubytování, stravování, služby a 
další infrastruktura v oblasti cestovního ruchu) je třeba se soustředit především na zvyšování 
kvality nabízených služeb a podporu rozvoje již existujícího potenciálu. 
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Jedním z cílů je výstavba rozhledny v nadregionálním biocentru Hluboček a revitalizace území 
v katastru obce Drslavice, bývalého historického zámečku Pepčín, který dodnes působí jako 
místo tradičního setkávání občanů mikroregionu. 
 

Opatření 5.3 – Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 

Cílem je vybudovat naučnou stezku mikroregionem, která by měla zajistit označení turistické 
trasy, která návštěvníky seznámí s přírodovědnými a kulturními zajímavostmi, které se 
v mikroregionu nachází. Nedílná součást stezky povede kolem řeky Olšavy, která mezi obcemi 
Míkovice a Podolí nabízí zbytek přirozeného neregulovaného koryta. Měla by být vhodná pro 
všechny věkové kategorie turistů včetně dětí. 

 

3.7.6 Strategická oblast 6 - Vzdělávání 

Opatření 6.1 – Podpora a rozvoj vzdělanosti žáků a pedagogů MŠ a ZŠ 

Důležitými směry v dalším rozvoji školních a předškolních zařízení je vzájemná spolupráce škol, 
sdílení zkušeností, společná projektová činnost. V první fázi budou zmapovány potřeby jednot-
livých škol a na základě zjištěných skutečností budou vytvářeny projekty a žádosti o dotace.  
Cílem bude vytvořit projekt vzájemné spolupráce MŠ a ZŠ v mikroregionu zaměřený na rozšíře-
ní a upevnění znalostí místopisu, historie a národopisu oblasti Dolní Poolšaví.  

Druhým aspektem je podpora spolupráce s žáky a rodiči na vzdělávání, podpora ze strany ve-
dení škol, zvyšování úrovně vzdělávání, zavádění inovativních postupů a nových technologií ve 
vzdělávání. V první fázi budou zmapovány potřeby jednotlivých škol a na základě zjištěných 
skutečností budou vytvářeny projekty a žádosti o dotace.  Jedním z cílů bude zabezpečit pro 
všechny ZŠ mikroregionu školního psychologa.  
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4 ZÁVĚR 

Strategie Mikroregionu Dolní Poolšaví, d. s. o. byla zpracovávána v průběhu dvou let. Vzhledem 
k tomu, že nebylo známo, jaké okruhy budou podporovány z ESF, studie byla aktuálně dopra-
cována v roce 2017. Mikroregion Dolní Poolšaví vstoupil 1. 8. 2016 do projektu „Posilování ad-
ministrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, díky čemuž bylo otevřeno Centrum 
společných služeb se sídlem Panská 25, Kunovice.  Tento projekt by měl pomoci především sta-
rostkám a starostům obcí mikroregionu s jejich nelehkou prací, s přebujelou administrativou, s 
administrací projektů a  měli bychom také společně připravit projekty, které budou sloužit 
všem občanům mikroregionu a budou podporovat spolupráci jednotlivých měst a obcí mikro-
regionu. V rámci tohoto projektu byla dopracována Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Pool-
šaví, dobrovolného svazku obcí pro období 2017 – 2022. Byla rozčleněna do šesti strategických 
oblastí:  

 1. Rozvoj venkova, podpora komunitního života, partnerství 
2. Ochrana životního prostředí 
3. Podpora místní ekonomiky 
4. Rozvoj infrastruktury 
5. Udržitelný cestovní ruch 
6. Vzdělávání 

Následně budou zpracovány akční plány, které budou konkretizovat jednotlivé oblasti do pro-
jektů. Aktuálně byly stanoveny tyto projekty:  

1. Den Mikroregionu Dolní Poolšaví 2016 - setkání starostů a občanů obcí Mikroregionu Dol-
ní Poolšaví – zábavný den pro celou rodinu.  

2. Slavnosti vína a otevřených památek 2016  - společná prezentace měst a obcí mikroregio-
nu  

3. Cyklostezka Dolním Poolšavím  - propojení měst a obcí mikroregionu cyklostezkou.  První 
část projektu zahrnuje projektovou dokumentaci - vyhledávací studii „Cyklostezka Kunovi-
ce-Luhačovice – úsek Kunovice-Drslavice“. Další fází bude zpracování projektové dokumen-
tace a následně podání žádostí o dotace.  

4. Naučná stezka Dolním Poolšavím - projekt značení turistických tras, které návštěvníky se-
známí s přírodovědnými a kulturními zajímavostmi, které se v mikroregionu nachází. 

5. Pepčín – historické místo tradičního setkávání občanů mikroregionu  -  kompletní revitali-
zace území po zbořeném zámečku Pepčín tak, aby bylo důstojným místem pro setkávání 
občanů z blízkého i širokého okolí. 

6. Revitalizace brownfields v obcích – projekt sdílení dobré praxe při revitalizaci brownfields 
v Kunovicích, mapování jednotlivých brownfields v obcích, doporučení postupů revitalizace  

7. Čistá Olšava – odkanalizování obcí mikroregionu  

8. Obnovení vodních zdrojů mikroregionu - revitalizace slepého ramene řeky Olšavy a od-
bahnění přehrady v Míkovicích ve spolupráci měst Uherské Hradiště, Kunovice a Místní or-
ganizace Moravského rybářského svazu Kunovice, který je majitelem slepého ramene.  
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9. Posílení hromadné dopravy v obcích mikroregionu - zjednodušení a posílení dopravy 
v obcích s malou dopravní obslužností pomocí mikrobusu nebo náhradní dopravy.  

10. Komunitní centra – budování a dovybavení stávajících komunitních center  

11. Škola lidových tanců 2016  - projekt je zaměřen na zachování tradiční lidové kultury a pře-
dávání lidových písní a tanců široké veřejnosti a také aby mládež svůj volný čas trávila 
smysluplně a dozvěděla se něco o tradicích svého regionu. Projekt má zájem také o udržení 
pospolitosti obcí Mikroregionu Dolní Poolšaví a předání tradic z generace na generaci, aby 
tradice nezanikly. Škola lidových tanců je zaměřena především na předání znalostí slovác-
kého verbuňku, zapsaného na seznam mistrovských děl ústního a nemateriálního dědictví 
lidstva UNESCO, ale i na další figurální tance regionu. 

12. Rozhledna Hluboček – využití nadregionálního biocentra Hluboček je komplex lesů, starých 
sadů a louček a rybníka pro vybudování rozhledny  

13. Přeshraniční spolupráce – navázat spolupráci s mikroregionem na Slovensku 

14. Den Mikroregionu Dolní Poolšaví 2017 

15. Škola lidových tanců 2017 

16. Slavnosti vína a otevřených památek 2017 

17. Den Mikroregionu Dolní Poolšaví 2018 

18. Škola lidových tanců 2018 

19. Slavnosti vína a otevřených památek 2018 

Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví je důležitým dokumentem, který bude podkla-
dem pro vytváření jednotlivých projektů, které povedou k rozvoji mikroregionu jako celku, jeho 
jednotlivých měst a obcí, a které budou realizovány v duchu spolupráce a vzájemné podpory 
jednotlivých členských obcí s cílem vytvořit pro obyvatele mikroregionu dobré podmínky pro 
spokojený, bezpečný a šťastný život.  
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