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Úvod
Svazek obcí „Region Podluží“ byl založen ke spojení sil a prostředků při prosazování
záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.
Předmětem činnosti svazku obcí „Region Podluží“ je zajištění jeho všestranného
rozvoje s důrazem na zachování identity. Jedná se zejména o následující činnosti:


respektování a naplňování Strategie rozvoje Regionu Podluží,



společný postup při předkládání požadavků vůči orgánům státní správy,



koordinace obecních územních plánů a územního plánování v regionálním
měřítku,



koordinace investičních a neinvestičních akcí,



všeobecná ochrana životního prostředí a společný postup při dosahování
ekologické stability území,



zajišťování informovanosti v oblasti dotační a projektové přípravy,



podpora kultury, společenských akcí a uchování folkloru a kulturního dědictví
regionu,



podpora vzdělanosti a sportu zejména u dětí a mládeže,



koordinace aktivit v oblasti rozvoje cestovního ruchu a vinařství,



všestranná propagace svazku obcí.

Strategie rozvoje Regionu Podluží je připravena jako podklad pro strategické
plánování a řízení Regionu Podluží a bude naplňovat rozvojovou činnost Svazku obcí
v období let 2020 – 2026 dle schválených Stanov.
Strategie rozvoje Regionu Podluží byla zpracována prostřednictvím projektu „Podluží
plánuje společně CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371“ z Operačního programu
Zaměstnanost.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A 1. Charakteristika Regionu
1. Území
Region Podluží, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Lanžhotě, vznikl v roce 1999.
Během roku 2003 došlo k rozšíření původně sedmičlenného sdružení o šest nových
obcí z Hodonínska. V dalších letech pak ještě do svazku postupně přistoupily obce
Ladná a Mikulčice. V současnosti svazek sdružuje 14 obcí.

Obrázek č. 1: Logo Regionu Podluží

Zdroj: DSO Region Podluží, červenec 2019

Logem Regionu Podluží je hrozen, což je symbol pro tuto úrodnou vinařskou oblast
na jihu Moravy. Nad hroznem je umělecky ztvárněná stopka hroznu s nápisem Region
Podluží. Logotyp Region Podluží je chráněn ochrannou známkou, vedenou v rejstříku
ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví. Členská schůze na svém
zasedání v Josefově dne 8.2.2019 schválila nová pravidla pro použití logotypu
Regionu Podluží.
Region Podluží (dále jen Region) je svazek obcí v jižní části jihomoravského kraje
v okrese Břeclav a v okrese Hodonín, ležící ve stejnojmenné národopisné oblasti.
Území svazku je kompaktní a nachází se v jihovýchodním cípu Česka při trojmezí
s Rakouskem a Slovenskem.
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Mapa č. 1 a mapa č. 2: Lokalizace DSO Regionu Podluží v ČR a území Regionu
Podluží

Zdroj: DSO Region Podluží, červenec 2019

Tabulka č. 1: Obecné informace Regionu Podluží
Název

Region Podluží

Počet členských obcí (rok 2019)

14

Celkový počet obyvatel (rok 2018)

24 799

Celková rozloha (ha) (rok 2018)

21 205,67
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot,
Česká republika
info@podluzi.cz
www.podluzi.cz

Sídlo

Mgr. Vojtěch Pospíšil
starosta@josefov.eu

Předseda svazku obcí
Zdroj: DSO Region Podluží, červenec 2019

Do Regionu Podluží patří celkem 14 obcí, konkrétně se jedná o tyto obce:
Dolní Bojanovice, Hrušky, Josefov, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice,
Moravský Žižkov, Nový a Starý Poddvorov, Prušánky, Tvrdonice a Týnec.
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Společně zaujímají území o rozloze 21 205,67 ha s celkovým počtem obyvatel 24 799
(k 31.12.2018). Tabulka č. 2 znázorňuje počet obyvatel a rozlohu každé z obcí
v Regionu Podluží.

Tabulka č. 2: Obce v Regionu Podluží

Název obce
Dolní Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot
Lužice
Mikulčice
Moravský Žižkov
Nový Poddvorov
Prušánky
Starý Poddvorov
Tvrdonice
Týnec
Celkem

Počet obyvatel
(ke 31.12.2018)
2987
1608
412
1898
1224
3733
2939
1953
1452
206
2231
969
2088
1099
24 799

Rozloha katastrálního
území (ke 31.12.2018)
1990,64
1591,22
707,95
1245,15
1005,88
5483,24
762,02
1530,33
1353,83
296,56
1413,74
545,8
2119,58
1159,73
21 205,67

Zdroj: ČSÚ, červenec 2019

Krajina Regionu má typický zemědělský charakter. Většinu plochy tvoří orná půda,
vinice a sady. Východní hranici Regionu a také hranici České republiky tvoří řeka
Morava se svými lužními lesy, které jsou chráněny jako lokality soustavy Natura 2000,
biosférická rezervace Dolní Morava, území mokřadů Ramsarské úmluvy - mokřady
Dolního Podyjí a jako nadregionální skladebné části Územního systému ekologické
stability.
Podluží je jednou z částí národopisné oblasti Slovácko, které bylo v dřívější literatuře
označováno též jako Moravské Slovensko. Dodnes existují nejasnosti a spory
v odborných kruzích i mezi laickou veřejností o přesné vymezení tohoto výrazného
etnografického regionu. V archivních dokumentech nacházíme zmínky o pojmenování
obyvatel této oblasti od počátku 18. století: jako „Podlužáky“ je poprvé uvádí list ze 14.
července 1708, další zprávy jsou potom od roku 1740. „Podlužáci“ bývali však nezřídka
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ztotožňováni s charvátskými přistěhovalci, z nichž část žila od 16. století v těsném
sousedství města Břeclavi.
Název Podluží se všeobecně odvozuje od typického znaku zdejšího kraje – stojatých
vod – označovaných zde jako „luže“.
Na správnost odvozování názvu Podluží od slova „luže“ ukazuje nejen existence
velkých rybníků ve 14. až 16. století, ale i jméno obce Lužice, doložené v pramenech
ze 13. století. Podluží je tedy kraj u lužních lesů v nejjižnějším cípu Moravy na pravém
břehu řeky Moravy, před soutokem s Dyjí.
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2. Obyvatelstvo
Demografická struktura obyvatelstva významně ovlivňuje socioekonomickou pozici
Regionu Podluží v rámci ČR. Populace je ovlivňována řadou trendů společných pro
celou republiku (např. demografické stárnutí, proces suburbanizace atd.). V této
kapitole je popsán populační vývoj území Regionu Podluží.

2.1. Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel v letech 2012 - 2018 v jednotlivých obcích Regionu Podluží
ukazuje tabulka č. 3 a graf č. 1. Počet obyvatel Regionu mírně roste.
Tabulka č. 3: Počet obyvatel v obcích Regionu Podluží
Název obce
Dolní Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot
Lužice
Mikulčice
Moravský Žižkov
Nový Poddvorov
Prušánky
Starý Poddvorov
Tvrdonice
Týnec
celkem

rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016 rok 2017 rok 2018
2 979
2 972
2 977
2 988
2994
2983
2987
1 554
1 578
1 575
1 589
1566
1575
1608
414
418
413
412
410
407
412
1 831
1 837
1 860
1 886
1906
1906
1898
1 245
1 246
1 242
1 245
1238
1242
1224
3 766
3 758
3 750
3 760
3736
3738
3733
2 897
2 906
2 895
2 944
2933
2934
2939
1 927
1 951
1 971
1 959
1968
1961
1953
1 414
1 435
1 450
1 439
1441
1441
1452
195
189
198
202
207
203
206
2 201
2 201
2 195
2 207
2221
2219
2231
978
979
974
973
973
978
969
2 089
2 057
2 055
2 053
2046
2065
2088
1 071
1 068
1 082
1 107
1101
1109
1099
24 561
24 595
24 637
24 764
24 740
24 761
24 799

Zdroj: ČSÚ, červenec 2019

Graf č. 1 ukazuje vývoj počtu obyvatel od roku 2012 do roku 2018. Mezi lety 2014
a 2015 došlo k většímu nárůstu počtu obyvatel Regionu. Trend počtu obyvatel Regionu
je mírně vzrůstající.
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel Regionu Podluží v mezi lety 2012 až 2018
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Zdroj: ČSÚ, zpracování DSO Region Podluží, červenec 2019

Celkové grafické shrnutí demografické statistiky v jednotlivých obcích Regionu
je zobrazen níže na sérii map č. 3, kde je zobrazena hrubá míra celkového přírůstku,
migračního salda, přirozeného přírůstku, porodnosti a průměrný věk obyvatel
v jednotlivých obcích.
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Mapy č. 3: Demografické statistiky v jednotlivých obcích Regionu Podluží, rok 2018

Zdroj: DSO Region Podluží, ČSÚ, ArcČR 500 3.3, červenec 2019

Vývoj celkového přírůstku obyvatel Regionu Podluží se skládá ze dvou složek,
z přirozeného přírůstku a z migračního přírůstku. Vzhledem k velmi nízkým mírám
porodnosti v posledních několika letech (tento trend se projevuje na všech úrovních
administrativního členění České republiky) je migrační přírůstek primární složkou
celkového přírůstku obyvatel.
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Tabulka č. 4: Pohyb obyvatel v území Regionu Podluží v roce 2017
Absolutně
241
229
12
536
527
9
21

Živě narození celkem
Zemřelí celkem
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí celkem
Vystěhovalí celkem
Saldo migrace
Meziroční změna počtu obyvatel

Na 1 000 obyvatel
10‰
10‰
0‰
22‰
21‰
0‰
1‰

Zdroj: ČSÚ, červenec 2019

Mapa č. 4: Index změny počtu obyvatel v jednotlivých obcích Regionu Podluží v roce
2014 / 2018

Zdroj: ČSÚ, ArcČR 500 3.3, DSO Region Podluží, červenec 2019

Mapa č. 4 poukazuje na změnu počtu obyvatel v jednotlivých obcích, kdy
je porovnáván počet obyvatel v roce 2014 s počtem obyvatel v roce 2018. Pokles
obyvatel nastal v obcích Starý Poddvorov, Mikulčice a Ladná, naopak zvýšení počtu
obyvatel nastal v obcích Nový Poddvorov, Lužice, Prušánky, Hrušky, Týnec, Tvrdonice
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a Kostice. Počet obyvatel stagnuje v obcích Dolní Bojanovice, Josefov, Moravský
Žižkov a Lanžhot.

Z grafu a tabulky níže je patrné, že převyšuje počet osob starších 65 let nad
předproduktivní složku obyvatel, přibližně o 828 lidí. Z uvedených trendů lze očekávat,
že podíl poproduktivní složky obyvatel se bude stále zvyšovat (klesající trendy
přepočtu narozených dětí budou umocňovány přechody relativně velkých podílů
starších obyvatel z produktivní složky do skupiny obyvatel v důchodu) a nevyrovnanost
bude umocňována v neprospěch produktivní skupiny obyvatel.
Graf č. 2: Věková struktura obyvatel v území Regionu Podluží v roce 2017

Zdroj: Český statistický úřad, červenec 2019

Zastoupení obyvatel dle věkových kategorií Regionu Podluží v roce 2017 poukazuje
na větší počet žen v produktivním věku o 629, než mužů stejné věkové kategorie. Index
stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. Konkrétně
v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku.
Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel
vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je
počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Hodnota indexu stáří v
roce

2017

byla

v

Regionu

Podluží

121,91.

Tato

hodnota

je přibližně stejná jako hodnota indexu stáří pro celou Českou republiku v roce 2017,
kdy index stáří činil 121,4.
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Tabulka č. 5: Věkové kategorie obyvatel Regionu Podluží v roce 2017
Obyvatelé Regionu Podluží dle věku:

počet:

děti ve věku 0-14 let

3 779

muži ve věku 15-64 let

7 873

ženy ve věku 15-64 let

8 502

senioři ve věku více než 65 let

4 607

Zdroj: Český statistický úřad

Mapa č. 5 znázorňuje průměrný věk obyvatel v jednotlivých obcích Regionu v roce
2018. V obci Dolní Bojanovice, Josefov, Mikulčice, Moravský Žižkov a Hrušky byl
průměrný věk obyvatel nižší než průměrný věk celé ČR. Ve Starém Poddvorově
a Prušánkách byl v roce 2018 shodný průměrný věk s celou ČR. Ostatní obce mají
vyšší průměrný věk, než byl průměr ČR v roce 2018.

Mapa č. 5: Průměrný věk v obcích Regionu Podluží, rok 2018

Zdroj: DSO Region Podluží, ArcČR 500 3.3, červenec 2019
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2.2. Sociální situace
V obcích Regionu Podluží se národnostní menšiny vyskytují jen v malé míře. Největší
zastoupení mají lidé ze Slovenska.
Není známo, že by některá z obcí Regionu Podluží měla větší problémy se sociálně
slabými občany.
Výrazným problémem, který negativně ovlivňuje ekonomický a sociální vývoj, jsou,
především v posledních letech, exekuce. Situace se liší v jednotlivých obcích Regionu
Podluží. Mapa č. 6 poukazuje na stav exekucí v jednotlivých obcích v roce 2017. Více
než 8 % obyvatel, kteří jsou v exekuci je v Lanžhotě a Hruškách, naopak nejméně
obyvatel v exekuci je v Josefově a Novém Poddvorově, kde je méně než 4 %
z celkového počtu obyvatel starších 15 let.
Mapa č. 6: Podíl osob v exekuci v jednotlivých obcích Regionu Podluží, rok 2017

Zdroj: www.mapaexekuci.cz, DSO Region Podluží, ArcČR 500 3.3, červenec 2019
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2.3. Spolková činnost
Spolková činnost obyvatel Regionu Podluží je velmi bohatá. Kulturní život Regionu
a síť kulturních zařízení spolu s regionálními kulturními tradicemi jsou rozvíjeny
v souladu s moderními metodami oživování společenského a kulturního života. Jde
o oblast, kde se nejlépe projevuje schopnost spolupráce veřejné správy, státního
i soukromého sektoru, škol, neziskových organizací, církví atd.
Pro obce Regionu Podluží je typický kulturní život, který je spojen s bohatým folklorem,
lidovými tradicemi a vinařstvím. V Příloze č.1 je uveden seznam spolků a sdružení
v jednotlivých obcích Regionu Podluží, které mají v obcích dlouholetou tradici. Velký
počet spolků je v obci Dolní Bojanovice, Kostice, Lanžhot, Lužice a Prušánky.
Činnost spolků a zájmových organizací v území je poměrně aktivní. Nejširší členskou
základnu mají místní Sdružení dobrovolných hasičů, které jsou i v nejmenších obcích.
Další početnou skupinou jsou spolky chovatelů, myslivců, rybářů, vinařů, včelařů
a zahrádkářů. Existence zmíněných subjektů je důležitá pro další ochranu, údržbu
a rozvoj krajiny a dále pro zvýšení zájmu o identitu celého území. Významné a velmi
aktivní jsou spolky, které jsou spjaté s folklorem - mužské, ženské, ale i dětské folklorní
soubory jsou v mnoha obcích Regionu Podluží. Mnoho obcí má dechové kapely
a cimbálové muziky. Nejvíce hudebně založenou obcí jsou Dolní Bojanovice se 17
hudebními skupinami nebo spolky. Mezi další činné organizace, které působí ve více
obcích Regionu Podluží patří TJ Sokol a další sportovní kluby, které organizují
i zabezpečují sportovní dění v Regionu. V území fungují i sdružení, která se zabývají
sociální problematikou - spolky pro tělesně postižené, pro seniory, pro rodiče s dětmi
a dále také skautské oddíly.
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3. Hospodářství
3.1. Ekonomická situace
Podle údajů Českého statistického úřadu se v Regionu Podluží nacházelo k 31. 12.
2018 celkem 4 647 registrovaných ekonomických subjektů. Mezi podnikatelskými
subjekty převažuje činnost ve velkoobchodě, maloobchodě a opravě motorových
vozidel, stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a v zemědělství.
Mezi významné podniky v Regionu Podluží se řadí MND Drilling & Services v odvětví
podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu a Groz-Beckert Czech s.r.o.
v průmyslovém odvětví v Lužicích, dále ZP Mikulčice a.s. v odvětví smíšené
hospodářství, VINACZ spol.s.r.o. v Dolních Bojanovicích v potravinářském průmyslu,
tiskárna Lelka, Tonstudio Rajchman a zásobník plynu – SPP Storage, s.r.o. v Dolních
Bojanovicích, Bazény Urbánek, s.r.o. ve Starém Poddvorově, Amiko s.r.o. v Hruškách,
Frujo a.s. ve zpracování ovoce a zeleniny a podzemní zásobník plynu Innogy
ve Tvrdonicích, Agro Podlužan v Prušánkách ve smíšeném hospodářství, ALBAMETAL s.r.o. ve výrobě kovových konstrukcí a jejich dílů v Ladné, MONT GROUP
s.r.o. v koupi zboží za účelem dalšího prodeje, zámečnictví, výroba žaluzií, papíru,
lepenky apod. v Kosticích, HB KRAKO s.r.o. odvlhčování a klimatizace v Hruškách,
v obci Týnec je to výroba speciální zemědělské techniky pro vinohradnictví
a ovocnářství firma Ostratický, spol. s r.o., filtrační a čistící technika firma Bílek Filtry,
s.r.o., a další.
Většina podniků v Regionu Podluží je v odvětví služeb, a to více než 57 %, dále třetina
v průmyslu a stavebnictví – téměř 30 % a více než 9 % v zemědělství a lesnictví.
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Graf č. 3: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v území Regionu Podluží
v roce 2016

Zdroj: Český statistický úřad

Dle dotazníkového šetření v roce 2017 se na území Regionu Podluží nacházelo
celkem 10 rozvojových ploch. Jsou situovány v obcích: Dolní Bojanovice, Mikulčice,
Lanžhot, Týnec, Josefov, Kostice, Starý Poddvorov, Ladná, Moravský Žižkov a Hrušky,
naopak chybí v obci Prušánky, Nový Poddvorov, Tvrdonice a Lužice.

3.2. Trh práce
V roce 2018 bylo v Regionu Podluží celkem 11 563 ekonomicky aktivních osob, což
činí 46,7 % všech obyvatel na území Regionu. Celkově bylo 9 993 zaměstnaných
osob, z toho 4 433 ve službách, 3 072 v průmyslu, 786 ve stavebnictví a 503
v zemědělství.
Tabulka č. 6: Struktura ekonomicky aktivních obyvatel (zaměstnanců) v Regionu
Podluží v roce 2018
Počet zaměstnaných osob
Počet osob zaměstnaných v zemědělství
Počet osob zaměstnaných v průmyslu
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví
Počet osob zaměstnaných ve službách
Zdroj: ČSÚ, červenec 2019
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9 993
503
3 072
786
4 433

V Příloze č. 2 je tabulka, která shrnuje rozdělení struktury zaměstnanosti v území
Regionu za jednotlivé obce v roce 2011, kdy se naposledy zjišťovaly statistická data
pro celou Českou republiku při sčítání lidu, domů a bytů. Další statistické zjišťování
aktuálních dat bude probíhat v roce 2021, kdy tyto data mohou být odlišná.

V následujícím grafu č. 4 je zobrazen vývoj počtu nezaměstnaných osob v Regionu
Podluží. Míra nezaměstnanosti razantně stoupla v letech 2009 - 2010 a kopírovala tak
trend

vzrůstu

nezaměstnanosti

v

celé

České

republice.

Od

roku

2010

se nezaměstnanost postupně snižovala, až se dostala v roce 2018 na pouhých 777
obyvatel v celém území Regionu, což činilo 3,1 %. Ve srovnání s celou Českou
republikou, kdy míra nezaměstnanosti na konci roku 2018 byla 2,1 %, byla
nezaměstnanost v Regionu Podluží vyšší jen o 1 %.

Graf č. 4: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v Regionu Podluží v letech 2007 – 2018.

Zdroj: ČSÚ

Počet osob vyjíždějících za prací mimo území Regionu Podluží bylo v roce 2018
o 2 949 osob vyšší než počet osob, kteří do Regionu za prací dojížděli. V roce 2018
počet vyjíždějících osob bylo 4 081 a počet osob, kteří za prací do Regionu dojížděli
bylo 1 132.
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4. Infrastruktura
4.1. Technická infrastruktura

Zásobování obyvatel pitnou vodou na území Regionu Podluží je zajištěno přes
hlavní skupinové vodovody: Hodonín, Koryčany-Kyjov-Klobouky, Veselí-Strážnice,
Podluží a Bzenec-Kyjov Hodonín, které jsou vzájemně propojeny.
Na území Regionu Podluží jsou primárními provozovateli vodovodů a kanalizací VaK
Hodonín a VaK Břeclav. Infrastruktura vodovodů a kanalizací je většinou zastaralá
a již neodpovídá moderním požadavkům, neboť se jedná o infrastrukturu nejstarší.
V mnoha obcích jsou kanalizace provozovány samostatnými obcemi. Jedinou obcí,
která provozuje jak vodovodní, tak kanalizační síť je obec Mikulčice. Obec Hrušky
je napojena na ČOV v Týnci stejně jako obec Nový Poddvorov je napojena na ČOV
ve Starém Poddvorově. Provozované ČOV dostačují potřebám obcí a jejich stav
je u všech uspokojivý. ČOV v Tvrdonicích má plně využitou kapacitu a je nutná její
intenzifikace a modernizace. Odpadní vody z Lužic jsou přečerpávány do ČOV
v Hodoníně. V obci Ladná se ČOV a nová kanalizace buduje. Situaci v jednotlivých
obcích Regionu shrnuje tabulka v Příloze č. 3.

Zásobování elektrickou energií je na území Regionu Podluží zajištěno výhradním
provozovatelem přenosové energie (elektrické vedení 400 kV a 220 kV) akciová
společnost ČEPS. Nachází se zde dvě jednoduchá vedení VVN 400 kV (linka č. 424
a č. 497). Územím prochází taktéž vedení VVN 220 kV jednoduchého vedení (linka
č. 280) z rozvodny 400/220/110 kV Sokolnice na Slovensko. Rozvodná soustava
je provozována společností E.ON Distribuce, a.s. Napěťová hladina je 110/22 kV,
transformovna je situována v Hodoníně a instalovaný výkon trafostanice je T101 (40
MVA), T102 (40 MVA).
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Mapa č. 7: Schéma sítí 400, 220 a 110 kV v působnosti E.ON v části Jihomoravského
kraje v roce 2016

Zdroj: webové stránky E.ON, Informace o distribuční soustavě E.ON, on-line, červenec 2019

Na území Regionu Podluží jsou obce plynofikovány. Míra plynofikace ovlivňuje kvalitu
ovzduší. Přestože jsou obce téměř 100 % plynofikovány, existuje zde znečištění
ovzduší z lokálních zdrojů vytápění. Plynofikace obcí byla provedena v 70. letech
minulého století, což znamená, že v současné době je přenosová soustava plynovodu
značně zastaralá a nevyhovující.
Na území působí společnost MND, a.s., která je největší těžařskou společností ropy
a zemního plynu na území České republiky a od roku 2006 dodává plyn ke koncovým
zákazníkům. Na území Dolních Bojanovic je podzemní zásobník plynu společnosti
SPP Storage, s.r.o.
V zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů,
je ukotvena povinnost obcí zajišťovat nakládání s odpady. Odpadové hospodářství
tedy obce řeší v samostatné působnosti a nakládání s odpady hradí obce z vlastních
finančních prostředků. V rámci území Regionu Podluží se nachází svozové
společnosti, které dostatečně zajišťují svoz odpadů. V oblasti odpadového
hospodářství je tak území Regionu relativně stabilizované. Ve všech obcích se nachází
kontejnery na třídění odpadů (plasty, papír, sklo aj.). Ve všech obcích se třídí biologicky
rozložitelný odpad. Mnoho obcí poskytuje svým občanům nádoby na bio odpad.

20

V území Regionu Podluží jsou sběrné dvory ve všech obcích kromě obce Nový
Poddvorov a Josefov. Obec Josefov výstavbu sběrného dvoru plánuje. Ve většině
případů jsou obce jejich samotnými provozovateli.

Mapa č. 8: Sběrné dvory a kompostárny v Regionu Podluží, rok 2019

Zdroj: webová stránka Sbernedvory.cz, ArcČR 500 3.3, DSO Region Podluží, srpen 2019

Na území Regionu Podluží se nachází 1 kompostárna v obci Starý Poddvorov. Obce
se snaží vybavovat své občany popelnicemi a sběrnými nádobami na biologicky
rozložitelný komunální odpad. Vyprodukovaný kompost je využíván nejen obcemi, ale
i občany. Žádná z obcí Regionu kompost nevyužívá pro komerční účely.

21

4.2. Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Region Podluží patří k územím s poměrně vysokou intenzitou dopravy. Z hlediska
napojení na hlavní silniční síť České republiky je důležitá dálnice D2 procházející
katastrálním územím obce Ladná, Kostice a města Lanžhot, která spojuje město Brno
s Břeclaví a dále se Slovenskou republikou. Neméně důležitá je silnice I. třídy I / 55,
propojující Jihomoravský, Zlínský a Olomoucký kraj, která je řazena mezi páteřní
silniční tahy u nás. Silnice rovněž zajišťuje propojení s Rakouskou republikou. V plánu
je ze silnice I. třídy zbudovat dálnici, která propojí Zlín s Břeclaví. Tyto plány jsou již
v územních plánech některých obcí zakresleny.
Mobilitu obyvatel zajišťují především komunikace regionálního významu. Členské
obce jsou navzájem propojeny silnicemi II. a III. třídy. Mezi nejvýznamnější lze zařadit
silnici II / 424 vedoucí z města Hodonína do města Lanžhot, silnici II / 425 propojující
obec Lanžhot se Slovenskou republikou a silnice II / 423 vedoucí z Lužic do Velkých
Bílovic.
Mapa č. 9: Mapa dopravní infrastruktury na území Regionu Podluží

Zdroj: ArcČR 500 3.3, DSO Region Podluží, červenec 2019
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Železniční doprava
Z hlediska železniční dopravy je významným dopravním koridorem trasa Břeclav
- Přerov (linka R5 a S91 v rámci IDS JMK), jenž na území Regionu Podluží prochází
obcemi Hrušky, Mikulčice a Lužice. Dále je zde lokalizována trať linky S53 Břeclav
- Lanžhot - Kúty (Slovenská republika). Na katastru obce Ladná vede významný
železniční koridor Břeclav - Brno (linka R13).

Letecká doprava
V blízkosti obce Ladná se nachází malé veřejné vnitrostátní letiště provozované
Aeroklubem Břeclav.

Cyklistická doprava
Na území se nachází rekreační cyklostezky a cyklotrasy. Cyklodoprava v území
Regionu má od roku 2019 zpracovaný Generel cyklostezek. Tento dokument
je vodítkem pro to, aby vznikl ucelený systém tras pro každodenní i turistický pohyb
obyvatel. Pro potřeby generelu bylo pasportizováno celkem 198 km silnic, stezek
a polních cest. Jednotlivé cyklotrasy jsou v generelu navrženy v souběhu
se stávajícími silnicemi a v trasách existujících polních a lesních cest se zpevněným
i nezpevněným povrchem. V současnosti v každé obci Regionu, mimo obce Ladná,
vede cyklostezka nebo cyklotrasa. Hlavní páteřní cyklostezkou je trasa s názvem
Podluží, podél řeky Moravy pak Moravská stezka.

Dle dotazníkového šetření, které probíhalo v září 2019, lidé v Regionu preferují
cyklostezky Dolní Bojanovice - Lužice, Mikulčice - Moravská Nová Ves, Týnec
– Tvrdonice, Lanžhot – Kostice. Výsledky dotazníku jsou shrnuty v kapitole A3
- Dotazníkové šetření.
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4.3. Dopravní obslužnost
Od 1. 1. 2010 funguje v rámci Jihomoravského kraje Integrovaný systém dopravní
obslužnosti (IDS JMK), jehož principem je propojenost, návaznost a komplexnost
dopravní obslužnosti regionu se zapojením různých druhů dopravy. Dopravní
obslužnost obcí v rámci IDS JMK zajišťuje společnost KORDIS a.s., kterou vlastní
z 51 % Jihomoravský kraj a ze 49 % statutární město Brno. IDS JMK představuje jeden
z nejlépe propracovaných integrovaných dopravních v České republice, který zasahuje
i do obcí Regionu Podluží. Dopravní obslužnost území je tedy zajištěna dobře. Mimo
„špičku“ je pak horší obslužnost obcí během víkendu a ve večerních hodinách.
Samotnou autobusovou přepravu zajišťují společnosti BORS Břeclav a.s., ČSAD
Hodonín a.s. a VYDOS Vyškov a.s., železniční přepravu pak České dráhy a.s.
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5. Vybavenost území
Občanská vybavenost se řadí mezi základní funkční složky sídel vedle výroby, bydlení,
dopravy, rekreace a technického vybavení. Určuje standard životní úrovně obyvatel
a je především vázána na funkční složku bydlení. Do občanské vybavenosti jsou
řazeny objekty sloužící k opakujícím se potřebám obyvatel. Rozsah a charakter
se odráží od růstu a změn životních potřeb obyvatel. Občanská vybavenost obcí
Regionu Podluží je v obecné rovině na dobré úrovni, ale stále jsou zde značné rezervy,
které je nutné zlepšovat.

5.1. Bydlení a bytová výstavba
Významnou složkou, která hraje nezastupitelnou roli v rozvoji území, je bydlení.
Urbanizovaná výstavba rodinných domů utváří vesnický ráz krajiny, který je nedílnou
součásti identity daného území.
Poslední možná statistická data, která jsou k dispozici z roku 2011. To bylo na území
Regionu Podluží celkem 8 214 domů a bytů, z nich bylo 88,18 % obydlených.
Z tohoto počtu bylo 86, 79 % rodinných domů. Zbytek tvořila bytová zástavba.
Nejnovější data jsou za období 2009 – 2016, kdy bylo v území dokončeno celkem 388
bytů v rodinných domech.
Tabulka č. 7: Počet dokončených bytů v Regionu Podluží za období 2009 – 2016
rok:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet dokončených
bytů v Regionu
Podluží v přepočtu

1,85

3,06

1,94

1,65

1,13

1,81

2,34 1,85

4,29

3,91

3,15

3,17

3,01

2,76

2,83

3,24

3,68

3,48

2,76

2,75

2,4

2,27

2,38

2,58

na 1000 obyvatel
Počet dokončených
bytů v přepočtu na
1000 obyvatel v kraji
Počet dokončených
bytů v přepočtu na
1000 obyvatel v ČR
Zdroj: Český statistický úřad
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5.2. Vzdělávání
Vzdělávání v Regionu Podluží je zastoupeno sítí mateřských, základních škol
a základních uměleckých škol. V Regionu se nenachází žádná střední škola. Přehled
škol v jednotlivých obcích je uveden v Příloze č. 4. Z tabulky je zřejmé, že ne ve všech
obcích Regionu je MŠ nebo ZŠ. V obci Josefov a Nový Poddvorov není MŠ a ani ZŠ.
Děti z těchto obcí musí za základním vzděláním dojíždět do okolních obcí. Dále
je ve 4 obcích ZŠ, které nabízejí vzdělání pouze na 1. stupni. V 7 obcích Regionu
je pak ZŠ jak pro 1. stupeň, tak i pro 2. stupeň. V Regionu se nachází rovněž ZUŠ
v obci Dolní Bojanovice, Prušánky a v obci Lužice využívají pobočku ZUŠ Dolní
Bojanovice.

5.3. Zdravotnictví
Území Regionu Podluží je pokryto lékařskou péčí dostatečně. V území ordinuje nejvíce
praktických

lékařů,

méně

pak

pediatrů,

omezeně

pak

stomatologové

a gynekologové. Nejvíce lékařů má obec Lužice. Mimo lékařskou péči v obcích mohou
občané využívat lékařských služeb, které jsou koncentrovány v okresních městech
Břeclav a Hodonín, kde se nachází i nemocnice Břeclav a nemocnice TGM Hodonín.
Na území je funkční Integrovaný záchranný systém. Jednotlivá zdravotnická zařízení
v obcích shrnuje tabulka v Příloze č. 5.

5.4. Sociální péče
Na území Regionu Podluží je oblast sociálních služeb řešena v rámci komunitního
plánování města Hodonín a Břeclav. Toto komunitní plánovaní je dostatečné pro
město Hodonín a Břeclav, ale nikoliv již pro samotné obce Regionu. V těchto městech
sídlí poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, kam občané Regionu za těmito
službami dojíždí, nebo specifické druhy služeb jsou občanům poskytovány v místě
bydliště.
Pečovatelské služby jsou na území Regionu Podluží zajišťovány: Pečovatelská služba
Homediss, o.p.s., REMEDIA PLUS o.p.s, Diecézní charita Brno (Charitní pečovatelská
služba Břeclav a Charitní pečovatelská služba Hodonínsko).
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Domovy s pečovatelskou službou (DPS) jsou na území situovány pouze v obcích
Dolní Bojanovice, Prušánky a Lanžhot. Dále se na území Regionu nachází Dům
s chráněnými byty v Lanžhotě a Dům pro seniory v Kosticích, Ladné a v Moravském
Žižkově.
Dle demografických prognóz se odhaduje, že v budoucnu dojde ke stárnutí populace
a ke zvýšení počtu osob v postproduktivním věku. Již v současné době je situace
v oblasti poskytování a dostupnosti sociálních služeb na území Regionu obtížná, neboť
stávající kapacity sociálních služeb, poskytovaných seniorům, jsou nedostatečné.
Senioři mají možnost setkávání v rámci fungujících spolků v jednotlivých obcí Regionu.
V Příloze č. 6 je uveden přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP
Hodonín s ORP Břeclav, které jsou využívány občany Regionu Podluží.

5.5. Kultura a péče o památky
Vybavení pro pořádání kulturních akcí v jednotlivých obcích tvoří kulturní domy,
společenská, komunitní centra a knihovny. Tabulka v Příloze č. 7 shrnuje kulturní
a veřejná zařízení v jednotlivých obcích Regionu. V Regionu Podluží se nenachází
kino, multikino a ani divadlo. V letních měsících fungují v Regionu letní kina. V obci
Dolní Bojanovice, Lanžhot, Lužice a Mikulčice se nachází muzea. Jedná se o drobná
muzea venkovského typu, s výjimkou Slovanského hradiště v Mikulčicích, které
je pobočkou Masarykova muzea v Hodoníně a reprezentuje významné archeologické
naleziště daného území.
Ve všech obcích Regionu se vyskytují sakrální stavby. Tyto stavby jsou v podobě
božích muk, drobných kapliček a křížů situovaných jak v intravilánech obcí, tak v jejich
extravilánech. Tyto drobné stavby značně obohacují místní venkovský ráz krajiny.
V mnoha obcích Regionu jsou nemovité kulturní památky, které jsou zapsány
v Národním seznamu kulturních památek. Nejvíce těchto památek je v Dolních
Bojanovicích a Mikulčicích.
V obci Kostice, Moravský Žižkov, Lanžhot a nově ve Tvrdonicích je smuteční síň.
V obci Kostice a Nový Poddvorov se nenachází kostel.
Území Regionu Podluží je spjato s kulturními akcemi, které mají dlouholetou tradici.
V průběhu roku jsou uspořádány slavnosti, festivaly a jiné kulturní akce, které lákají
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jak místní obyvatele, tak lidi z celé ČR i z ciziny. Více o kulturních a společenských
akcí je napsáno v kapitole č. 6 - Cestovní ruch.
Dobrovolný svazek obcí Region Podluží pořádá nebo je spolupořadatelem mnohých
společenských a sportovních akcí, které se konají v jednotlivých obcích Regionu. Mezi
tyto akce patří ples Regionu Podluží, který se koná střídavě v jednotlivých obcích
Regionu. Dále každoročně probíhají dětské folklorní přehlídky jako je Zpěváček
Podluží, který se tradičně pořádá ve Starém Poddvorově. Vítězové starších kategorií
reprezentují Region ve vyšších kolech jiných pěveckých soutěží. Mezi další folklorní
přehlídky patří Verbíři Podluží a Dětské folklorní soubory. Těchto přehlídek se účastní
mnoho dětí a předvádí své umění ve zpěvu a tanci. Významnou akcí je Setkání
mužských sborů na Podluží, kde si společně zazpívá až na 200 mužských hlasů.
Mezi sportovní akce Regionu Podluží patří cyklovýlet s názvem „Otvírání jara
na Podluží a Hodonínsku“, který se koná poslední týden v dubnu, kde se každým
rokem sejde přes 100 cyklistů nejen z obcí Podluží. Trasa cyklovýletu se každoročně
obměňuje a připravuje se tak, aby cyklisté měli vždy nové zážitky z jízdy po regionu.
Další sportovní akcí je „Lužická laťka“, která se každým rokem koná v Lužicích
a zúčastňují se jí děti ze základních škol Podluží. Velkou dvoudenní sportovní akcí
jsou Atletické přebory konané v Lanžhotě. V obci Hrušky se pořádá závod s názvem
„Štafetový Běh Boba Zháňala“, na průběh závodu dohlíží společně s p. Bohumilem
Zháňalem také např. reprezentantka Kateřina Hálová, nebo Barbora Špotáková.
Za zmínku stojí meziobecní turnaj v kuželkách, který se každoročně pořádá
v Lanžhotě, kdy vítěz získá putovní pohár starosty obce.
Mimo kulturní, společenské a sportovní akce je v Regionu mnoho turistických atraktivit
a míst, které navštěvují lidé z celého okolí i ciziny. Tyto místa jsou popsány v kapitole
č. 6 – Cestovní ruch.
Téměř každá obec má kulturní památky zapsané v Národním seznamu kulturních
památek. Nejvýznamnější kulturní památky zapsané v Národním seznamu
kulturních památek na území Regionu Podluží jsou:


Slovanské hradiště v Mikulčicích a soubor archeologických nálezů z této
lokality,



Větrný mlýn ve Starém Poddvorově,



Kostel Archanděla Michaela v Ladné,
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Kaple sv. Terezie ze zvonicí v Kosticích,



Sousoší sv. Anny vyučující P. Marii v Josefově.

5.6. Sport a tělovýchova
Občané mají široké spektrum sportovních aktivit. Chybí zde však možnost koupání.
Obyvatelé Regionu často vyjíždí za koupáním do Hodonína a Břeclavi, v letních
měsících je možnost se koupat ve vodní nádrži Cihelna v Lužicích nebo v samotné
řece Moravě. Sportovní vybavenost obcí je shrnuta v Příloze č. 8. V obcích je celkem
19 sportovních hřišť, 12 tělocvičen včetně tělocvičen školních, které jsou využívány
nejenom žáky základních škol, ale také širokou veřejností. V obci Josefov, Kostice,
Ladná, Lanžhot, Lužice, Mikulčice, Prušánky a Týnec jsou otevřené stadiony.
V obci Prušánky a Lanžhot mají k dispozici kuželnu, která slouží i pro veřejnost.
V Dolních Bojanovicích a Tvrdonicích se nachází bowling. Velká část hřišť a dalšího
sportovního zázemí potřebuje modernizaci a obnovu, jejich stav již často nevyhovuje
současným trendům a potřebám.
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6. Cestovní ruch
Cestovní ruch je velmi dynamicky se rozvíjející odvětví ekonomiky. Při rozvoji tohoto
odvětví je nutné dbát na principy udržitelného rozvoje a udržitelného cestovního ruchu.
Území Regionu Podluží nabízí návštěvníkům mnoho kulturních a přírodních atraktivit.
Tato oblast je především známá folklorem, udržováním lidových tradic, místními kroji,
hody, lidovou tvořivostí a neodmyslitelnou součástí území Regionu Podluží je vinařství
a kulturně obdělávaná krajina s cyklostezkami.
Lákadlem pro turisty jsou jak tradiční kulturní akce pořádané v jednotlivých obcích, tak
kulturní památky a významné turistické cíle, vinařská turistika a v neposlední řadě
přírodní zajímavosti.

6.1. Tradiční kulturní a společenské akce
Společenský a kulturní život na území Regionu Podluží je bohatý a pestrý. Největší
společenskou kulturní událostí v roce jsou hody, které souvisí s oslavou zasvěcení
patrona kostela v jednotlivých obcích. V mnoha obcích se stále udržují tradiční zvyky.
Obrázek č. 2: Hody v Moravském Žižkově

Zdroj: Obec Moravský Žižkov
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Obrázek č. 3: Nedělní hody v Ladné

Zdroj: Obec Ladná, 2018

Významnou folklorní akcí jsou Národopisné slavnosti „Podluží v písni a tanci“
v Tvrdonicích, přehlídky mužských sborů a dětských folklorních souborů, které
se konají v některých z obcí. Velkou společenskou akcí je Cyrilometodějská pouť
na Slovanském hradišti v Mikulčicích. Mezi významné společenské, ale i turistické
akce patří „Otevřené sklepy“ v jednotlivých vinařských obcích, košty vín, fašanky
a plesy. V Příloze č. 9 je uveden přehled největších tradičních kulturních akcí konaných
v jednotlivých obcích na území Regionu Podluží.
Aby tato tradice byla i nadále udržována a mohla být předávána z generace
na generaci, je potřeba více podněcovat zájem obyvatel (zejména mladých) o kulturní
život i folklor, podporovat místní nadšence k předávání zkušeností apod.

6.2. Kulturní památky a významné turistické cíle
Mezi nejvýznamnější turistické cíle v Regionu Podluží patří Slovanské hradiště
v Mikulčicích. Jedná se o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy
s bohatými a cennými archeologickými nálezy z doby 8. a 9. století. V návštěvnickém
centru dané památky je k vidění expozice Velkomoravské Mikulčice – knížecí hrad
v údolní nivě řeky Moravy a expozice Velkomoravské Mikulčice – druhý kostel
a sakrální architektura knížecího hradu, která byla otevřena v roce 2008. Součástí
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areálu je lesopark a členitý terén mikulčické údolní nivy s lužními lesy a přírodními
krásami. Tato památka usiluje o zápis na Listinu světového kulturního dědictví
UNESCO.
Problémem na území Regionu je nedostatek finančních prostředků na provoz
a pravidelnou údržbu kulturních památek, turistických atraktivit a místního bohatství.
Některé významné objekty se podařilo opravit a zkulturnit díky dotacím EU
a schopnosti vlastníků je čerpat. Některé objekty a prostranství naopak chátrají a tím
ztrácejí na své atraktivitě a jejich návštěvnost je pak nízká.
Nejvýznamnější kulturní památky a turistické cíle v Regionu Podluží jsou:
o

Slovanské hradiště a chalupa Fanoša Mikuleckého v Mikulčicích,

o

Starý kvartýr v Lužicích,

o

Slovácká chalupa a vyřezávané kříže v Dolních Bojanovicích,

o

větrný mlýn ve Starém Poddvorově,

o

místní muzeum v Lanžhotě,

o

rozhledna na Podluží v Novém Poddvorově,

o

sklepní uličky v Dolních Bojanovicích a Prušánkách (Nechory),

o

přírodní lokalita Obora – Soutok u Lanžhota,

o

vinné sklepy Hradíštěk v Týnci,

o

sklepní ulice a sklepní areál Hrušky,

o

minipivovar v Moravském Žižkově,

o

národopisný areál se slováckou chalupou ve Tvrdonicích,

o

Kostický rybník,

o

strom oskeruše v Josefově,

o

kostel Sv. Archanděla Michaela v Ladné.

V tabulce v Příloze č. 10 je souhrn nejzajímavějších turistických zajímavostí
v jednotlivých obcích Regionu.
Jednotlivé turistické cíle jsou v Regionu propojeny sítí cyklistických tras s názvem
Podluží a podél řeky Moravy pak Moravskou stezkou. Tyto cyklistické trasy převážně
vedou po dopravních komunikacích. Mnoho obcí má ve svých rozvojových
dokumentech v plánu převést cyklistickou dopravu mimo frekventované dopravní
komunikace.
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Mapa č. 10: Turistické cíle a zajímavosti Regionu Podluží

Zdroj: vlastní zpracování; ArcČR 500 3.3, 2019

V srpnu 2019 byla otevřena nová lávka přes řeku Moravu. Ocelový most přes řeku
Moravu spojuje Slovanské hradiště v Mikulčicích a lokalitu Kopčany na Slovensku.
Cílem výstavby mostu je vytvoření propojeného přeshraničního Archeoparku Mikulčice
- Kopčany. Lávka propojuje památky Velkomoravské říše a dvě národní sítě
cyklostezek.

33

Obrázek č. 4: Nová lávka přes řeku Moravu v Mikulčicích

Zdroj: DSO Region Podluží, červenec 2019

6.3. Vinařská turistika
K největším přednostem území patří vinařská turistika. Na území jednotlivých obcí
se nachází krásně malované vinné sklepy, vinotéky a vinice. Je možné navštívit také
historické sklepy jednotlivých obcí, mezi nejzajímavější patří historický soubor vinných
sklepů Nechory v Prušánkách, další vinařskou vesničkou jsou v Mikulčicích Těšické
búdy nebo v Týnci Velký a Malý Hradíštěk.
Obrázek č. 5: Vinné sklepy Nechory

Zdroj: TAS, říjen 2019
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Turisticky zajímavé a pro region typické jsou sklepní uličky v mnoha obcích Regionu
např. v Dolních Bojanovicích, Hruškách, Mikulčicích. Vinaři v jednotlivých obcích pak
v průběhu roku pořádají akce jako košty a výstavy vín, otevřené sklepy a různé
ochutnávky vín místních vinařů. Nabídku vinařské turistiky doplňují místní folklorní
akce pořádané přímo ve vinařských vesničkách. Souhrn vinařských lokalit a akcí
je v Příloze č. 11.

6.4. Přírodní zajímavosti
Přírodních zajímavostí je v zemědělsky pozměněné krajině Regionu Podluží méně.
Přírodní lokality jsou však pro tuto lokalitu o to cennější a významnější. Nejcennější
jsou lužní lesy podél řeky Moravy se starými meandry řeky a propojeným systémem
vodních kanálů. Turisty a cyklisty vyhledávaný cíl je soutok řek Moravy a Dyje
na trojmezí Česka- Slovenska a Rakouska. Další zachovalou přírodní lokalitou v území
je lesní komplex Kapánsko u Dolních Bojanovic, kterým vede síť turistických
a cyklistických tras. Díky řece Moravě je Region hojně navštěvovaný také rybáři z celé
ČR.

6.5. Cestovní ruch obecně
Pro území Regionu Podluží je typická sezónnost cestovního ruchu. Atraktivity, a tedy
i aktivity návštěvníků jsou soustředěny převážně v teplých měsících roku (např. pěší
turistika, cykloturistika, vodní turistika).
Region Podluží je venkovský region s rozvinutou zemědělskou tradicí, je zde otevřen
prostor i pro venkovskou turistiku (např. agroturistiku, ekoturistiku apod.), která
představuje pro území skrytý potenciál, protože venkovská turistika zatím ve struktuře
nabídky zaujímá v rámci celé ČR jen nepatrný podíl.
Ve většině obcí dochází ke zlepšení turistické vybavenosti, která představuje různé
možnosti ubytování, stravování či informování turistů o turistických zajímavostech
v území. Informační centrum je v obci Mikulčice. Obce nabízí ubytování v malých
i větších penzionech nebo soukromých vinných sklepech. Větší penzion nebo hotel
je v obci Dolní Bojanovice, Lanžhot, Mikulčice, Moravský Žižkov a Prušánky.
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Ubytovací kapacity se budují zejména ve vztahu k rozmachu vinařské turistiky
a cykloturistiky. Turisté, kteří zavítají do Regionu Podluží, zůstávají v území déle, než
tomu bylo v minulých letech. To je především důsledek zlepšených služeb místních
podnikatelů a přátelské atmosféře, která zde panuje.
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7. Životní prostředí
7.1. Stav životního prostředí

Celé území Regionu Podluží spadá dle členění hranic klimatických regionů
do kategorie teplé oblasti. Podnebí je výrazně teplé, středně suché až mírně vlhké
a spadá do kategorie T4.
Z

hlediska

biogeografického

členění

patří

území

podle

Culka

(2005)

do severopanonské podprovincie, která tvoří severozápadní část Panonské provincie.
Jedná se o rovinný a pahorkatinný povrch na kvartérních a neogenních usazeninách
s pískovcovými přesypy. Podloží je tvořeno terasovitými štěrkopísky řeky Moravy.
V údolní nivě řeky Dyje převládá nivní půda a nivní půda glejová. Část zájmového
území tvoří tzv. Lanžhotská rovina. Území je charakteristické výskytem ložisek
zemního plynu a nafty. Reliéf lze charakterizovat jako plochou pahorkatinu s členitostí
30 – 55 m. Typická výška je v rozmezí 175 – 220 m.n.m.

Region Podluží je charakteristický svou kulturní krajinou, která je zemědělsky
využívána. Výměra orné půdy zaujímá 51 % z celkové výměry území. Z pohledu
zastoupení lesů se řadí k oblastem s nejnižší hustotou lesních porostů v České
republice. Podle grafu č. 5 zaujímají lesy svojí rozlohou 27 %, jsou to lužní lesy kolem
řeky Moravy, převážně v katastru města Lanžhot. Výměra trvale travních porostů
zaujímá 3,5 %, výměra vinic 4,3 % a výměra vodních ploch 3 % z území Regionu
Podluží.
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Graf č. 5: Struktura využití půdy v Regionu Podluží

Zdroj: Český statistický úřad, rok 2019

Statistické zhodnocení ploch vinic ukazují mapy č.11 a 12, na kterých je zobrazen podíl
vinic na celkové výměře v jednotlivých katastrech obcí a dále pak plocha vinic vztažená
na jednoho obyvatele obce. Největší zastoupení vinic na svých katastrech mají obce
Hrušky, Prušánky, Josefov a Starý Poddvorov. Nejvíce vinic vztaženo na obyvatele
obce mají v Josefově, kde připadá na jednoho obyvatele plocha větší než 1000 m².
Mapa č. 11 a mapa č. 12: Statistické zhodnocení ploch vinic v jednotlivých obcích
Regionu Podluží.

Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ČSÚ, 2019; ArcČR 500 3.3, 2019
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Oblast Regionu Podluží spadá do oblasti s nízkou ekologickou stabilitou krajiny
a nízkým koeficientem ekologické stability. Koeficient ekologické stability vyjadřuje
poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami
zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu. Na území Regionu Podluží dosahuje koeficient hodnoty 0,69, což
je nízká hodnota, která nasvědčuje menší ekologické stabilitě zemědělsky využívané
krajiny. Tuto hodnotu celkového koeficientu zvyšuje katastr Lanžhota, který má
nejstabilnější krajinu s vysokým koeficientem ekologické stability, který má hodnotu
2,7, kde na většině plochy katastru města jsou lužní lesy podél řeky Moravy a Dyje.
Naopak nejméně stabilní krajinu mají obce Kostice, Ladná, Nový Poddvorov
a Moravský Žižkov, kde koeficient ekologické stability nedosahuje ani hodnoty 0,2.

Českou geologickou službou je zaznamenáno několik oblastí, které jsou postiženy
sesuvy půdy. V katastru všech obcí se nachází místa se střední třídou náchylnosti
svahů k sesouvání. Na katastrech obcí Prušánky, Josefov, Dolní Bojanovice, Starý
a Nový Poddvorov se nachází území s vysokou náchylností svahů k sesouvání.
Svahové deformace jsou omezujícím faktorem při dalším rozvoji území v oblasti nové
výstavby.
Na území Regionu Podluží se nachází chráněná ložisková území, ložiska nerostných
surovin a dobývací prostory, ve kterých se těží zejména lignit, ropa, zemní plyn
a cihlářské suroviny. Chráněná ložisková území lignitu jsou na katastrálních územích
obcí Starý Poddvorov, Nový Poddvorov, Dolní Bojanovice, Josefov, Prušánky, Hrušky,
Lužice, Mikulčice, Týnec, Tvrdonice, Ladná a Moravský Žižkov.
Na území katastrů obcí Dolní Bojanovice, Josefov, Ladná, Moravský Žižkov, Hrušky,
Kostice, Týnec a Tvrdonice jsou lokalizována chráněná ložisková území pro ropu
a plyn. Dále v menší míře i v obcích Mikulčice, Lužice, Prušánky a Nový Poddvorov
a městě Lanžhot.
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Region Podluží v rámci hydrologické rajonizace České republiky patří do dvou
hydrologických rajónů: 1652 - Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje a 1651 - Kvartér
Dolnomoravského úvalu. Území spadá do povodí řeky Moravy a povodí řeky Dyje.
Řeka Morava přijímá na státní hranici pravostranný přítok řeky Dyje. Mezi
nejvýznamnější toky v řešeném území řadíme řeku Moravu, Dyji, Kyjovku, Svodnici
a Prušánku. Hranici stoleté vody a aktivních zón záplavových oblastí je vyznačeno
v mapě č. 13.

Mapa č. 13: Hydrologické informace území Regionu Podluží

Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ČSÚ, 2019; ArcČR 500 3.3, 2019

Na území katastru Josefova se nachází přírodní léčivý zdroj, jodobromové vody
(hydrouhličitanchloridosodná). Díky obsahu jodidů a celkové mineralizaci se v Evropě
řadí k jódovým vodám nejvyšší kvality. V současné době využívají tyto přírodní léčivé
zdroje Lázně Hodonín. Kolem tří vrtů byla ustanovena ochranná pásma I. a II. stupně
přírodních léčivých zdrojů dle platného lázeňského zákona.
Celorepublikovou hrozbou je v posledních letech nedostatek vody v krajině, nejen
ve svrchní vrstvě půdy, ale i v zásobách podzemních vod. Pro zlepšení tohoto stavu
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přispějí opatření, která zachytí vodu přímo v krajině, jsou to především tůně, mokřady,
drobná zeleň apod.
Na celém území Regionu Podluží dochází nenávratně ke ztrátě povrchové vrstvy orné
půdy vlivem vodní a ve větší míře pak větrné eroze. Většina obcí v Regionu si nechala
v roce 2015 zpracovat podrobnou studii erozních a odtokových poměrů a návrh
ochranných opatření na jejich území. Zpracovateli těchto studií byli prof. Ing. Miroslav
Dumbrovský a Ing. Veronika Sobotková, Ph.D. Cílem bylo podrobné zmapování území
a návrh konkrétních opatření proti vodní i větrné erozi na určitých lokalitách.

Mapa č. 14 a mapa č. 15: Vodní eroze (mapa vlevo) a větrná eroze (mapa vpravo)
v území Regionu Podluží, měřítko 1: 100 000

Zdroj: VUMOP, srpen 2019

Dle Národní databáze brownfields a Regionální rozvojové agentury jižní Morava
se na území Regionu Podluží nachází jedno evidované brownfields a to na území
bývalého zemědělského družstva v Dolních Bojanovicích.

7.2. Ochrana životního prostředí
Území Regionu Podluží je zatíženo velkou mírou zemědělsky obdělávaných ploch.
Proto jsou veškeré přírodní lokality, které se na území vyskytují, nějakým způsobem
chráněny. Jejich ochrana je jak celostátní, tak mezinárodní. Jde především o území
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lužních lesů u řeky Moravy, méně pak o další přírodní lokality, které se v zemědělské
krajině dochovaly.
Co se týče celostátně chráněných území, v Regionu Podluží se nenachází žádné
velkoplošně chráněné území. V minulosti se řešilo vyhlášení velkoplošného
chráněného území CHKO Soutok, které by chránilo lužní lesy kolem řeky Moravy,
od tohoto záměru se však prozatím upustilo. Na území je několik maloplošně zvláště
chráněných území. Na katastru města Lanžhot jsou dvě národní přírodní rezervace
Cahnov-soutok a Ranšpurk, na katastru obce Tvrdonice je přírodní rezervace
Stibůrkovská jezera a na katastru obce Mikulčice je přírodní rezervace Skařiny.
Všechny tyto rezervace chrání přirozený lužní les v údolí řeky Moravy.
Mapa č. 16: Ochrana přírody v Regionu Podluží

Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ČSÚ, 2019; ArcČR 500 3.3, 2019

Mezinárodní ochranu má území Biosférická rezervace Dolní Morava, která vznikla
v roce 2003. Je to velkoplošné území, které je mezinárodně uznané v rámci Programu
UNESCO „Člověk a biosféra“. Od tradičních rezervací se ty biosférické liší tím,
že nejsou zaměřeny pouze na ochranu přírody, ale respektují a podporují ty lidské
činnosti v krajině, které vedou k jejímu pozitivnímu trvale udržitelnému využití a rozvoji.
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Dále se zde nachází oblasti NATURA 2000, Evropsky významné lokality - Niva Dyje
v katastru obce Ladná, Kapánsko v katastru obce Dolní Bojanovice, a Soutok – Podluží
na katastrech obcí Mikulčice, Týnec, Tvrdonice, Kostice a města Lanžhot. Přibližně na
shodném území jako je EVL Soutok - Podluží, je vyhlášena i ptačí oblast Soutok –
Tvrdonicko. Na katastru města Lanžhot je území, které je chráněno jako mokřad
Ramsarské úmluvy - Mokřady dolního Podyjí.
Co se týká ochrany krajinného rázu jsou na území Regionu Podluží vyhlášeny dva
přírodní parky - Mikulčický luh a malou částí i přírodní park Niva Dyje.

Mapa č. 17, mapa č. 18, mapa č. 19: Území Natura 2000 a mokřady Ramsarské
úmluvy v Regionu Podluží

Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ČSÚ, 2019; ArcČR 500 3.3, 2019

V rámci obecné ochrany přírody a krajiny se jedná o územní systémy ekologické
stability

(ÚSES),

který

se

rozděluje

podle

rozměrů

jednotlivých

prvků

na nadregionální, regionální a lokální. Tyto prvky slouží pro zachování stability
přírodních a přírodě blízkých ploch. Je tvořen biocentry (ekologicky hodnotné lesy,
rybníky, louky, meze, remízy atd.), které jsou vzájemně propojeny biokoridory (vodní
toky, břehové porosty, pásy lesa, stromořadí, pásy trvalého travního porostu atd.)
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a vytváří tak systém, který slouží pro migraci a volný pohyb živočichům v krajině. Prvky
ÚSES jsou zakomponovány v územních plánech jednotlivých obcí.
Nadregionálními prvky ÚSES v území Regionu jsou nadregionální biocentrum Soutok,
které se nachází na rozsáhlém území katastru Lanžhota u soutoku řek Moravy a Dyje,
podél obou řek vedou nadregionální biokoridory. Další nadregionální biokoridory
vedou obcemi Lužice, Dolní Bojanovice a Starý a Nový Poddvorov. V nadregionálních
biokoridorech jsou vymezeny regionální biocentra, která leží v katastru obce
Tvrdonice, Týnec, Mikulčice, Lužice a rozsáhlé regionální biocentrum Kapánsko
u Dolních Bojanovic.
Každá obec Regionu má ve svém územním plánu zapracován lokální systém
ekologické stability. Lokální prvky ÚSES v krajině udržují rovnováhu a stabilitu
životního prostředí. Tam, kde lokální prvky ÚSES chybí nebo jsou nefunkční,
je potřeba tyto prvky v krajině doplnit.
Mapa č. 20: Nadregionální a regionální ÚSES

Zdroj: vlastní zpracování DSO Region Podluží, ČSÚ, 2019; ArcČR 500 3.3, 2019
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8. Rozvojové dokumenty jednotlivých obcí Regionu
Všechny obce v Regionu Podluží mají schválené Programy rozvoje obce, které byly
pro jednotlivé obce pořízeny v letech 2017 – 2019 z projektu „Podluží plánuje společně
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007371“, financovaný Evropskou unií. Obec Hrušky
a Týnec mají tyto strategické dokumenty pořízeny z jiných zdrojů, samostatně mimo
zmíněný projekt.
Tabulka níže obsahuje informace o rozvojových dokumentech v jednotlivých obcích aktuální územní plány, PRO, soupis generelů a pasportů a KPÚ.
Tabulka č. 8: Rozvojové dokumenty v jednotlivých obcích Regionu Podluží, aktuálně
k 31.8.2019

Název obce

Dolní
Bojanovice

Hrušky

Aktuální
ÚPD

ÚP r.2014,
příprava
změny č. 1

ÚP 06/2008

KPÚ
Program rozvoje obce

PRO 2019 - 2025,
schválen zastupitelstvem
obce dne 19.6.2019,
usnesením č. ZO/115/2019.

Strategický rozvojový
dokument na období 20152020, schválený dne
10.12.2015

generely a pasporty
-

-

-

Josefov

Změna č. 2
ÚP, 10/2015

Kostice

ÚP 08/2016

Ladná

Změna č.1
ÚP 03/2017

Lanžhot

Změna č. 3
ÚP, 04/2011

místních komunikací
veřejného osvětlení,
zeleně
dopravního značení
obecní studny (2002)
drobné sakrální
památky (2002)
vinařské domky a
sklepy v části
ul.Vinařské (2016)
veřejné osvětlení
dopravní značení
komunikací
aktualizace pasportu
stokové sítě
VaK má zpracováno–
vodovodní síť
komunikací
kanalizace

PRO období 2019-2025,
schváleno dne 6.6.2019,
usnesením č. 4/17
PRO období 2019 - 2026,
schváleno dne 30.09.2019, Obec nemá zpracovány žádné
usnesením č. 5.
generely a pasporty.
PRO období 2019-2025,
- komunikací
schváleno dne 26.9.2018,
usnesením č. 3/18 Z27
- dopravního značení
- komunikace
PRO období 2018-2024,
- chodníky
schváleno dne 24.9.2019,
- veřejné osvětlení
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Ne

Ano

Ne

Probíhají

Ano
Probíhají

usnesení č. Z6/19/13

Ano

-

veřejné osvětlení
(aktualizace bude)
komunikací
provozní řad kanalizace
(2010)
dopravního značení

-

komunikací
dopravního značení
vodovodu
kanalizace
veřejného osvětlení

Ne

-

kanalizace,
dopravního značení
vodovod

-

veřejné osvětlení

Ne

-

dopravního značení
vodovodního řadu
kanalizačního řadu
generel bezbariérových
tras

Ne

-

kanalizace,
místních komunikací
dopravního značení
informačně orientačního
značení v obci
generel zeleně
cyklostezek

-

dopravní značení
komunikace
nově chtějí kanalizace

-

osvětlení
kanalizace

Lužice

Mikulčice

07/2015

ÚP 03/2019

Moravský
Žižkov

Změna č. 2
ÚP, 08/2019

Nový
Poddvorov

Prušánky

08/2018

09/2015

Starý
Poddvorov

Tvrdonice

Týnec

Změna č. 1
ÚP, 02/2017

ÚP 02/2015

ÚP 06/2014

PRO období 2018-2024,
schváleno dne 24.5.2018,
usnesením č. 24/4

PRO období 2020-2026,
schváleno dne 16.9.2019,
usnesením č. 12
PRO období 2019-2025,
schváleno dne 26.2.2019,
usnesením č. ZIII/46/2019
PRO období 2019-2025,
schváleno dne 10.12.2018,
usnesení č. 3/12

PRO období 2019-2025,
schváleno dne 25.6.2019,
usnesení č. 13/5Z/2019

PRO období 2019-2025,
schváleno dne 12.12.2018,
usnesením č. 12
PRO období 2019-2025,
schváleno dne 18.2.2019,
usnesením č. 48.
Rozvojový strategický
dokument na období 20172022, schválen dne
28.6.2017, usnesením č. 14

Probíhají

Ne

Probíhají

Zdroj: DSO Region Podluží, srpen 2019

Na mikroregionální úrovni má Region Podluží nově zpracován Generel cyklostezek,
na který chce navazovat s realizacemi jednotlivých cyklistických tras a cyklostezek.
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Ano

Pro lepší strategické plánování a aktivity v budoucnu je vhodné zpracovat pro území
Regionu Podluží také strategii životního prostředí a strategii cestovního ruchu, které
by obsahovaly nejen popis stávajícího stavu těchto charakteristik v území, ale také
jejich rozvoj a možnosti, kterými by se měl Region Podluží v budoucnu ubírat.
Obce Regionu Podluží spadají pod působnost Místní akční skupiny Jižní Slovácko
(dříve Místní akční skupina Dolní Morava), která má pro své území zpracovanou
Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Dolní Morava na období 2014 –
2020.
Pro zkvalitňování školství v regionu je důležitým dokumentem Místní akční plán
vzdělávání na území ORP Hodonín.
Na regionální, tedy krajské úrovni stanovují podmínky pro rozvoj Zásady územního
rozvoje Jihomoravského kraje z roku 2016, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje
2020,

kde

čtyřletou

konkretizaci

Strategie

představuje

Program

rozvoje

Jihomoravského kraje 2018 – 2021. Klíčové problémy a procesy, které mají zásadní
vliv na zaostávání území Jihomoravského kraje, řeší Integrovaný plán rozvoje
znevýhodněných území z roku 2015. Území ORP Hodonín i ORP Břeclav patří
do znevýhodněných území.
Analogií Místního akčního plánu vzdělávání na regionální úrovni je Krajský akční plán
rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Naplnění potřeb v oblasti sociálních služeb
je předmětem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji
na období 2018–2020.
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A.2. Východiska pro návrhovou část - SWOT analýza
Region Podluží zpracoval svou první mikroregionální strategii v roce 2000 s platností
do roku 2004 a následně provedl, vzhledem k přistoupení dalších členských obcí
do svazku, její aktualizaci v roce 2005. V roce 2017 vznikla Strategie rozvoje Regionu
Podluží pro období 2018-2019. Na tento dokument bylo navázáno při vzniku nové
Strategie rozvoje Regionu Podluží pro období 2020 – 2026.
SWOT ANALÝZA
Analýza slabých a silných stránek, příležitostí a ohrožení představuje nástroj
k hodnocení území a aktivit v něm probíhajících.
Vnitřní analýza – tedy analýza silných a slabých stránek Regionu Podluží – zkoumá
současný stav jednotlivých prvků území. Zatímco vnější analýza zkoumá faktory
působící na území zvenčí.

A.3. Dotazníkové šetření
V průběhu měsíce září 2019 proběhlo dotazníkové šetření na území Regionu
Podluží.

Dotazníkové

šetření

bylo

zaměřeno

na

zjištění

názorů

všech

obyvatel Regionu Podluží starších 15 ti let. Lidé dotazník vyplňovali elektronicky nebo
v tištěné podobě.
Elektronická verze byla vytvořena pomocí aplikace Google a tištěné dotazníky byly
distribuovány prostřednictvím Zpravodajů v jednotlivých obcích.
Dotazník vyplnilo 14,5 % občanů ve věkovém rozmezí 15 – 29 let, 47 % mezi věkem
30 – 49 let, 27,1 % 50 – 64 let a 11,4 % nad 65 let z celkového počtu odevzdaných
dotazníků.
Celkem 47 % respondentů zná DSO Region Podluží a sleduje jeho činnost, dalších
49,2 % vnímá existenci tohoto sdružení obcí a 3,8 % respondentů Region Podluží
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PŘÍLEŽITOSTI
SILNÉ

HROZBY
SLABÉ

Rozvoj tradičního vinařství a zemědělství.
Tradiční zemědělská oblast.

Možné ekonomické problémy klíčových
Nedostatek vody v krajině a velké sucho
zaměstnavatelů v regionu.
v území, větrná eroze.

Území
a ovocnářství
Změnavinařství
způsobu
obhospodařování
zemědělské půdy.
Lokalizace drobných firem a tradičních
Rozvoj cestovního ruchu.
řemesel.

Sociální
a péče, nedostatek kapacity
Sezónníslužby
zaměstnanost.
lůžek pro starší a handicapované občany.

Tradice spolkového a kulturního života.
Podpora
kulturních
a historických
Kvalitní nakládání
a likvidace
odpadů.tradic s
návazností na rozvoj cestovního ruchu.
Napojení celého území na IDS JMK.
Využití přírodního a kulturního bohatství pro
Dobrá
dostupnost a blízkost krajského města
rozvoj regionu.
Brno a okresních měst Břeclav a Hodonín.
Zlepšení
technického
stavuD2komunikací.
Dobré napojení
na dálnici
Zájem obcí o výstavbu technické infrastruktury a
Rozvoj rekvalifikací jako nástroje pro lepší
sdružování za účelem společného postupu.
uplatnění obyvatel na trhu práce.
Vysoký stupeň plynofikace obcí.
Zvyšování vzdělanosti a kvalifikace obyvatel s
Kvalitní zemědělská půda
ohledem na potřeby trhu práce.
Železniční trať Břeclav – Brno, Břeclav –
Olomouc,
Ostrava, spolupráce
Břeclav – Vídeň,
Břeclav
–
Rozvoj a podpora
v oblasti
školství,
Budapešť, Břeclav – Bratislava.
kultury, sportu a zájmových spolků.
Dobrá dostupnost hraničních přechodů s
Rakouskem
a Slovenskem.
Využití školských
zařízení jako středisek volného

Omezení rozvoje obcí v rámci povodňového
Znečištění životního prostředí (zátěž na půdu,
území, vrtů, (ochrana nerostného bohatství
zhoršení kvality ovzduší a povrchových vod,
CHLÚ – lignit, ropa, plyn).
nedostatek pitné vody, hluková zátěž).
Nevyjasněné
majetkové
poměry
ve
vlastnictví
nemovitostí
a
pozemků,
Špatný způsob obhospodařování zemědělské
nedořešené komplexní pozemkové úpravy.
půdy.
Nedostatečná síť zpevněných cyklotras
a cyklostezek a špatné propojení stávajících.
Nekoordinovanost a nekoncepčnost v rozvoji
Nedostatek
ploch v obcích.
cestovníhoparkovacích
ruchu.
Nedostatek
finančních
prostředků na provoz,
Nevyužité
zemědělské
areály.
údržbu kulturních památek a místního bohatství.
Využití potenciálu cestovního ruchu.
Ztráta vztahu k folkloru a tradicím.
Špatný technický stav kulturních a sportovních
Zhoršující se technický stav komunikací
zařízení.
a technické infrastruktury.
Nižší

podíl

obyvatel

s

vysokoškolským

vzděláním
Zánik či nefunkčnost
vzhledem k ČR
IDS z důvodů neúměrné
finanční náročnosti ze strany provozovatele.
Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou na
trhu
práce.
Rizika
spojená se zvýšeným dopravním zatížením

Aktivní a koncepční spolupráce v rámci RP.
času.

u komunikací.
Pracovní
příležitosti jsou mimo území regionu

Výhodná geografická poloha ve vztahu ke
Podpora
aktivit mládeže.
spojnici Rakousko,
Slovensko.

Nedostatek
kvalifikované
pracovní
v Přeměna
tradičníchkomunikace
řemeslech I tř./55 na dálnici.

Bohatý přírodní, historický a kulturní potenciál
Rozvoj
vztahů
a pozitivní
spolupráce s okolními
pro rozvoj
cestovního
ruchu.

Špatný technický stav pozemních komunikací.
Další
zvyšování
podílu
obyvatelstva
v neproduktivním věku.

regiony.
Vysoká hustota osídlení obcí.

Ekonomická závislost občanů na
Břeclav, Hodonín.
Porušení interních vazeb v území.

Propagace
celku a jeho
zviditelnění
Vyšší podíl regionu
obyvateljako
se středním
vzděláním
Významné a jedinečné přírodní, historické a
Aktivní spolupráce veřejné správy, podnikatelské
kulturních památky
sféry a veřejnosti.
Stabilizovaná síť mateřských a základních škol.
Dořešení komplexních pozemkových úprav.
Protipovodňová a protierozní opatření, obnova
vodního režimu a krajinných prvků.
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síly

městech

Špatná vybavenost některých rozvojových ploch
Ztráta soudržnosti
obyvatel a komunitního života.
technickou
infrastrukturou.
Ohrožení suchem a velké klimatické výkyvy.
Absence učebních oborů.

nezná. Nejvíce informací o činnosti Regionu se lidé dozvídají ze Zpravodaje Zvony
Podluží, dále pak z akcí, které Region podporuje.
Z akcí, které jsou organizovány či zaštiťovány Regionem, lidé nejvíce navštívili či znali
Ples Regionu Podluží (125 respondentů), Setkání mužských sborů na Podluží (103
respondentů) a Přehlídku dětských souborů (99 respondentů). Mnoho respondentů,
celkem 99 nenavštívilo žádnou z akcí Regionu Podluží.
Region Podluží vydává zpravodaj Zvony Podluží, který znalo 62,8 % lidí, kteří vyplnili
dotazník, dalších 19,6 % o zpravodaji ví, ale nečtou ho a 17,7 % zpravodaj nezná.
Dle respondentů by se měl Region především zaměřit na rekonstrukci a budování
cyklostezek a na folklor a zachování kulturního dědictví, dále pak ve zlepšení stavu
životního prostředí a v aktivitách zaměřených na děti a mládež.
V grafu níže je soupis vytipovaných cyklostezek z Generelu cyklostezek Regionu
Podluží s počtem hlasů jednotlivých respondentů.
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Drtivá většina respondentů (73,5 %) by uvítala regionální naučnou stezku, která
by propojila území Regionu a informovala návštěvníky o zajímavostech a historii
území. Celkem 21,5 % respondentů nedokázalo situaci posoudit a 5 % bylo proti
naučné stezce.
V oblasti folkloru měli lidé, kteří vyplňovali dotazník rozdílné názory. Vše vystihuje graf
níže.
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V oblasti ochrany životního prostředí lidé nejvíce preferovali zadržení vody v krajině
a výsadby zeleně ve volné krajině viz graf níže.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1. Strategická vize
Vize je trvalá představa rozvoje, ke které region směřuje. Při formulování vize
vycházíme ze současného stavu. Vizí stanovujeme představu, jaký by měl region
v budoucnu být.
Vize:

Region Podluží – příjemné a přitažlivé prostředí pro život; trvale a harmonicky
se rozvíjející území s vysokou kvalitou uspokojování všech potřeb jeho obyvatel
i návštěvníků. Region s intenzivními vnitřními i vnějšími vazbami, těžící ze
strategické polohy jižní Moravy a z vysokého potenciálu pro rozvoj cestovního
ruchu.

Strategická část tohoto dokumentu byla zpracována v návaznosti na jednotlivé oblasti
SWOT analýzy. Toto členění bylo zachováno především pro zvýšení přehlednosti
vazeb s ostatními částmi dokumentu. Jednotlivé strategické cíle, priority a soubory
opatření byly zpracovány pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu,
infrastruktury, služeb a občanské sounáležitosti a v neposlední řadě posilování
rozvoje regionu.

Strategické cíle jsou cíle základní, dlouhodobé. Vystihují základní problémové okruhy
regionu a vyžadují mimořádnou pozornost při další práci. Na strategické cíle navazují
priority, které jsou rozčleněny na jednotlivé opatření. Každé opatření je dále členěno
na aktivity, které naplňují strategické cíle a jsou inspirací pro formulaci konkrétních
realizačních projektů.
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B.2. Cíle a priority
KLÍČOVÉ STRATEGICKÉ CÍLE:
CÍL 1
Region, který zlepšuje své životní prostředí a chrání zbytky
přírodních ploch na svém území.
CÍL 2
Region, který má své historické a kulturní tradice. Vytváří
lidem v regionu i návštěvníkům atraktivní trávení svého času.
CÍL 3
Region, který využívá svého potenciálu a zkvalitňuje veřejné
služby a infrastrukturu.

CÍL4
Region, který rozvíjí spolupráci mezi obcemi a jinými regiony
v ČR i zahraničí. Posiluje sounáležitost občanské komunity.

PRIORITY ROZVOJE
V souladu se strategickými cíli je definováno pět priorit Regionu. Každá z priorit má
návaznost na více strategických cílů.






Priorita 1 je zacílena na zlepšení životního prostředí.
Priorita 2 je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu.
Priorita 3 cílí na rozvoj dopravní infrastruktury.
Priorita 4 usiluje o rozvoj veřejných služeb a o posilování soudružnosti obyvatel
a komunitního života.
Priorita 5 se zaměřuje na posilování rozvoje regionu.

Cíl 1

Zlepšení životního prostředí
Rozvoj cestovního ruchu

Cíl 2
Cíl 3
Cíl 4

Rozvoj dopravní infrastruktury
Rozvoj veřejných služeb a posilování
soudržnosti obyvatel a komunitního
života
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Posilování rozvoje regionu

B.3. Priority, opatření a aktivity
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení
jednotlivých témat a problémů. Opatření jsou členěna dle pěti základních priorit.
Priorita 1: Zlepšení životního prostředí
Ochrana a zlepšování životního prostředí v Regionu Podluží je jeden z prostředků pro
zvyšování kvality života. Část problematiky ochrany životního prostředí je vhodné
řešit na úrovni regionu Podluží jako celku. Jde především o témata, která jsou
společná více obcím a jejichž územní dopad přesahuje hranice jedné obce.
Spolupráce obcí v Regionu Podluží a provázání aktivit v oblasti životního prostředí
tam, kde to lze, přinese zvýšení efektivity těchto aktivit.
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Opatření 1A: Zvýšit ekologickou stabilitu v území
Zvýšeným počtem přírodních ploch dojde ke zvýšení ekologické stability území.
Ekologicky stabilní plochy jsou přírodní plochy, které často tvoří síť propojených
území, jsou to především interakční prvky, biocentra a biokoridory Územního systému
ekologické stability a významné krajinné prvky. Tyto prvky jsou ve většině případů
v území na sebe navázány a zaujímají rozlohu na více katastrech. Cílem je ochrana
a realizace těchto prvků v krajině.
Aktivity
-

A1: Zlepšovat a obnovovat přírodní prvky v zemědělské krajině – tvorba
a obnova IP, ÚSES, VKP

-

A2: Lepší ochrana stávajících přírodních ploch.

-

A3: Revitalizace vodních toků, rybníků, tvorba nových vodních ploch – malé
nádrže, mokřady

-

A4: Podpora udržitelného hospodaření s půdou, protierozní opatření.

Opatření 1B: Zlepšit životní prostředí v sídlech
Zlepšit životní prostředí v obcích lze jak výsadbou sídelní zeleně, dobrým
hospodařením s dešťovou vodou, tak snížením hluku z liniových dopravních tras.
Aktivity
-

B1: Údržba a rozšiřování územní zeleně

-

B2: Snižování zátěže hluku u silničních a železničních koridorů

Opatření 1C: Zlepšit povědomí obyvatel o ochraně životního prostředí
Obce mohou společnými aktivitami podporovat osvětové aktivity v oblasti zlepšování
životního prostředí a environmentálního vzdělávání.
Aktivity
- C1: Spolupráce v ochraně životního prostředí v regionu
-

C2: Aktivity pro veřejnost k ochraně životního prostředí

-

C3: Podpora lokálních zemědělských producentů

-

C4: Podpora rozvoje ekologického zemědělství
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Opatření 1D: Zlepšovat odpadové hospodářství
Podpora spolupráce mezi obcemi v oblasti odpadového hospodářství.
Aktivity
-

D1: Rozvoj spolupráce v odpadovém hospodářství

-

D2: Podpora a rozvoj osvětové činnosti v oblasti sběru a třídění odpadu

Opatření 1E: Úspory a zavedení „SMART“ systémů v životním prostředí
Podpora spolupráce mezi obcemi v oblasti úspor a „smart“ technologií.
Aktivity
-

E1: Podpora udržitelného hospodaření s energií

-

E2: Osvětová činnost o úsporách v životním prostředí

-

E3: Spolupráce, sdílení know-how v oblasti úspor energie a SMART systémů

Opatření 1F: Strategie životního prostředí
Cílem tvorby Strategie životního prostředí Regionu Podluží by byl popis stávajícího
stavu životního prostředí v území Regionu jako celku a popis společných aktivit obcí
v této problematice.
Aktivity
-

F1: Vytvoření strategického dokumentu – Strategie životního prostředí
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Priorita 2: Rozvoj cestovního ruchu
Hlavním smyslem této priority je využít rozvojový potenciál cestovního ruchu
v Regionu Podluží. Toto území je charakteristické svým folklorem a vinařstvím.
K rozvoji Region potřebuje rozmanitou nabídku infrastruktury a služeb, které uspokojí
různé nároky cestovatelů.
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Opatření 2A: Rozvoj regionu jako destinace cestovního ruchu
Cílem tohoto opatření je podpora cestovního ruchu v území Regionu.
Aktivity
- 2A1: Efektivní propagace cestovního ruchu
-

2A2: Podpora spolupráce subjektů v oblasti CR

-

2A3: Podpora činnosti destinační agentury

-

2A4: Spolupráce s partnerskými regiony v zemích EU (zrcadlové projekty)

-

2A5: Společná koncepce a spolupráce v oblasti CR přesahující rámec regionu

-

2A6: Propagace a využití místních atraktivit CR

Opatření 2B: Koordinovaný rozvoj služeb cestovního ruchu
Zlepšit a koordinovat rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu.
Aktivity
- 2B1: Rozšiřování sítě turistických tras, cyklotras, cyklostezek a naučných
stezek včetně doprovodné infrastruktury
-

2B2: Zmapování nabídky historických a kulturních památek, zajímavostí

-

2B3: Koordinace, propojení a využití kulturních akcí pro rozvoj cestovního
ruchu

-

2B4: Zlepšení informovanosti návštěvníků v terénu – informační tabule

-

2B5: Společná a koordinovaná propagace Regionu

-

2B6: Využití potenciálu destinačních agentur CR

Opatření 2C: Rozvoj infrastruktury pro aktivní trávení volného času
Zlepšení a rozvoj turistické infrastruktury v území Regionu.
Aktivity
- 2C1: Rozvoj liniových tras – cyklo, hipostezky, in-line, turistické trasy
-

2C2: Koordinace aktivit vzešlých z Generelu cyklostezek

-

2C3: Naučná stezka Regionu Podluží

-

2C4: Podpora propojování infrastruktury s dalšími službami – doplňková
infrastruktura, veřejná doprava, gastro služby (cyklo panely, cyklo
odpočívadla).
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Opatření 2D: Strategie cestovního ruchu
Cílem tvorby Strategie cestovního ruchu Regionu Podluží by byl popis stávajícího
stavu cestovního ruchu v území Regionu jako celku a popis společných aktivit obcí
v této problematice.
Aktivity
-

2D1: Vytvořit strategický dokument Strategie cestovního ruchu
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Priorita 3: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury
Kvalita dopravní infrastruktury, zejména silniční sítě není v regionu uspokojivá. Místní
komunikace nejsou v dobrém technickém stavu, některé obce mají problémy
s parkovacími místy, jiné mají problém s vysokou dopravní zátěží a bezpečností
silničního provozu. Na odstranění těchto nedostatků je nutná společná spolupráce
jednotlivých obcí a ostatních subjektů.
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Opatření 3A: Koordinace a společný postup v otázce rozšíření silnice I/55 na
dálnici.
Společný a koordinovaný postup všech dotčených obcí v otázce realizace dálnice
v regionu.
Aktivity
- 3A1: Spolupráce a společný postup ve vztahu k realizaci dálnice I/55
-

3A2: Společný postup při řešení kompenzačních opatření a protihlukových
opatření

Opatření 3B: Rozvoj dostupnosti a prostupnosti regionu veřejnou dopravou
Zajištění veřejné dopravy po celém území Regionu Podluží. Dobrá koordinace všech
složek veřejné dopravy.
Aktivity
- 3B1: Podpora napojení regionu na IDS JMK
-

3B2: Koordinace a společný postup pro podporu optimalizace systému
veřejné dopravy v regionu

-

3B3: Koordinace a společný postup v aktivitách zaměřených na zachování
a rozvoj železniční dopravy v regionu

-

3B4: Podpora a propagace využívání veřejné dopravy napříč regionem

-

3B5: Podpora propojení veřejné dopravy mezi státy (SR, A)
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Priorita 4: Rozvoj veřejných služeb a posilování soudružnosti obyvatel
a komunitního života
Cílem priority je nejen využít spolupráce mezi obcemi pro zvýšení kvality veřejných
služeb, ale rovněž obecná podpora rozvoje podnětu spolupráce meziobecní
i přeshraniční na úrovni jednotlivých komunit. Sítě na úrovni komunit rozvíjené mezi
konkrétními obyvateli jsou navíc nejefektivnějším nástrojem pro překonávání
předsudků a dalších překážek spolupráce.

Opatření 4A: Podpora vzdělanosti obyvatel
Zvýšením kvalifikace, kompetence a vzdělanosti obyvatel Regionu dojde ke zvýšení
zaměstnatelnosti prostřednictvím sladění nabídky s poptávkou na trhu práce.
Aktivity
-

4A1: Udržení mateřských a základních škol v malých obcích – podpora
spolupráce mezi obcemi
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Opatření 4B: Rozvoj spolupráce v sociální oblasti a poskytování sociálních
služeb
Zajištění dostatečné rozmanitosti, kapacity a vysoké kvality sociálních služeb
v regionu v návaznosti na aktuální i budoucí očekávané potřeby v souvislosti
s reprodukcí obyvatelstva a jejich změnami.
Aktivity
-

4B1: Podpora koordinovaného rozvoje nabídky sociálních služeb v regionu

-

4B2: Koordinace a spolupráce v budování nových kapacit sociálních služeb

Opatření 4C: Podpora spolkového života
Posilování sounáležitosti občanské komunity, kde působí mnoho spolků a zájmových
organizací. Zkvalitnění zázemí pro jejich činnost a snaha podporovat vznik nových
forem spolkového života.
Aktivity
- 4C1: Rekonstrukce budov pro pracovní činnosti spolků a zájmových skupin
v regionu
-

4C2: Podpora rozvoje spolupráce mezi komunitami v regionu

-

4C3: Podpora realizace kulturních, společenských a volnočasových akcí
s regionálním dopadem

Opatření 4D: Podpora tradic a folklorního života

Významný prvkem utvářející územní identitu obyvatel tohoto regionu je lidová
kultura poskytující atraktivní zázemí a rozmanitost, která je zakořeněna
ve svých folklorních a kulturních tradicích. Je nadále potřeba uchovávat
a rozvíjet folklorní a kulturní tradice na celém území Regionu Podluží.
Aktivity
- 4D1: Podpora regionálních akcí zaměřených na posilování tradic a folkloru
v území
-

4D2: Podpora tvorby a sdílení krojových součástí
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Priorita 5: Posilování rozvoje regionu
Cílem priority je zejména zaměření se na vnitřní strukturu svazku Regionu Podluží
a zajištění důležitých aktivit směřujících k harmonizovanému rozvoji území zapojením
veřejnosti do rozhodovacích procesů vedoucích k rozvoji území. Zároveň je prioritou
zaměření se na propagaci a aktivity Regionu Podluží v území.

Opatření 5A: Zapojování veřejnosti do rozvoje území
Zvyšování podílu obyvatelstva prostřednictvím jejich aktivního
do komunitního života obcí a intenzivní spoluprací komunit mezi sebou.
Aktivity
-

5A1: Vzájemná informovanost a otevřená komunikace s veřejností

-

5A2: Prohloubení vztahu obyvatel k území

-

5A3: Aktivní zapojení spolků a veřejnosti do aktivit obcí a regionů
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zapojení

Opatření 5B: Rozvoj vzájemné spolupráce s obcemi, mikroregiony a ostatními
subjekty v ČR
Udržení stávajících vazeb a spolupráce mezi obcemi v Regionu. Navázání nových
kontaktů s dalšími regiony, zájmovými sdruženími a státními organizacemi.
Aktivity
- 5B1: Rozvoj dosavadních vztahů a navázání nových kontaktů
-

5B2: Identifikace a prosazování společných zájmů (propojení obecní policie,
velkoplošná chráněná území)

-

5B3: Společné řešení konkrétních problémových okruhů (záměry poškozující
životní prostředí, ochranná pásma - limity území)

-

5B4: Vzájemná spolupráce všech obcí regionu při společných problémech
samospráv

-

5B5: Podpora rozvoje společných projektů ve všech oblastech s cílem posílit
spolupráci mezi obcemi v regionu

-

5B6: Podpora budování a inovace komunikačních kanálů a výměny informací
mezi členy Regionu Podluží

Opatření 5C: Orientace na spolupráci s obcemi a regiony v zahraničí
Aktivní navázání spolupráce se zahraničními obcemi a mikroregiony, které
je přínosem při řešení problémů zejména v oblasti cestovního ruchu, ochrany životního
prostředí, a jiné, kde důležitým stanoviskem udržitelného rozvoje regionu je právě
přenos praxe mezi obcemi a městy mimo ČR.
Aktivity
-

5C1: Navázání kontaktů se zahraničními obcemi a mikroregiony

-

5C2: Pořádání exkursí a návštěv

-

5C3: Podpora spolupráce v oblasti rozvoje regionu

Opatření 5D: Propagace regionu
Zaměření se na investiční a neinvestiční aktivity v rámci podpory propagace regionu.
Aktivity
-

5D1: Systematické budování „značky“ Regionu Podluží

-

5D2: Propagační video o Regionu Podluží
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Opatření 5E: Rozvojové dokumenty
Vytvářet nové dokumenty, které zhodnotí stávající stav různých problematik, které řeší
samosprávy obcí v Regionu.
Aktivity
- 5E1: Podpora vytváření pasportů a generelů v různých oblastech rozvoje
v obcích regionu
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B.4. Závěr
Strategie rozvoje Regionu Podluží na období 2020 - 2026 definuje pět priorit
budoucího vývoje území. Každá priorita má své opatření a aktivity. Komplexní
vyhodnocení plnění Strategie proběhne v roce 2026 v souvislosti s přípravou
navazující Strategie rozvoje Regionu Podluží pro následující roky.
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Seznam zkratek:
ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DSO

Dobrovolný svazek obcí

EU

Evropská unie

IDS JMK

integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje

IP

Interakční prvek

KES

Kostra ekologické stability území

MŠ, ZŠ, ZUŠ

Mateřská škola, Základní škola, Základní umělecká škola

ORP

Obec s rozšířenou působností

PRO

Program rozvoje obce

RD

rodinný dům

RP

Region Podluží

SV

skupinový vodovod

TAS

Turistická asociace

TJ

Tělovýchovná jednota

ÚP

Územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VaK

Vodovody a kanalizace

VDJ

vodojem

VKP

významný krajinný prvek

VTL/STL

vysokotlaký /středotlaký

VVN/VN/ NN

velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí
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Přílohy
Příloha č. 1: Činné spolky v obcích Regionu Podluží v roce 2019
Název obce

Činné spolky v obcích Regionu Podluží, rok 2019:
Obecně:

Dolní Bojanovice

Hrušky
Josefov

Kostice

Fotokroužek, Český svaz chovatelů, Myslivecké
sdružení, Sbor dobrovolných hasičů, Český
zahrádkářský svaz, RC Sluníčko, Vinařský spolek,
Dětský folklórní soubor Slunéčko, Klub seniorů,
Svaz zdravotně postižených občanů, Farní klub
maminek, Kynologický klub, Muzejní spolek,
Divadelní ochotníci, Trampská osada Samotáři,
Volné sdružení přátel hudby Diagonála, Farní
charita, Československý červený kříž
Národopisný kroužek, SDH Hrušky, Vinaři,
Zahradkáři, Drtichy, myslivci, vlastivědný kroužek
Kynologický klub, Myslivecké sdružení, Jezdecký
klub Slovácko, SDH Josefov, Spolek vinařů
Josefov, Rybáři
Moravský rybářský svaz, Myslivecké sdružení
Kostice, sdružení vinařů, Kynologický klub, Klub
tělesně postižených, Český zahradkářský svaz,
spolek motorkářů

Sport:

Hudební:

SK Dolní Bojanovice, Templářští lukostřelci,
Fotbalový klub, Handball club, Stolní tenis,
Tenisový klub, Hokejbal, Orel, HBC Snipers
Dolní Bojanovice, OREL Jednota, Sportovní
klub, Střelci z praku, Běžecký klub Burčáková šestka

VOX VINI - mužský pěvecký sbor, Cimbálová
muzika - Stupava, NOBIms, VĚTŠÍ
POLOVINA, ŽELVÍ NERVY, Schola, Ženský
sbor, ŠROTI, PROPOLIS,MODRÁ PEČEŤ,
Svatováclavský sbor a orchestr - duchovní a
chrámová hudba, Dechová hudba - Šohajka,
Dechová hudba - Liduška, Dechová hudba Bojané, Cimbálová muzika - Zádruha,
Cimbálová muzika - Morava, Cimbálová
muzika - Grajcar, Ženský sbor

Sokol Hrušky

DNS Šáteček, Mužácký sbor Hrušky

Fotbalový klub, Volejbalový klub, Stolní tenis,

Mužácký sbor Josefov, CM Husaři

TJ Sokol, TJ Sokol kopaná, TJ Sokol JUDO,
oddíl Armsport, Kondiční cvičení žen,

Mužský sbor Kostice-Tvrdonice, Kostičánek,
Slovácký krůžek kostice, ženský sbor
Kostičanky, cimbalová muzika Jožky Severina

Ladná

Myslivecké sdružení Ladná, SDH Ladná, Sdružení
TJ Sokol Ladná
občanů Ladné, ZO ČSCH Ladná, Klub seniorů,

Lanžhot

Český červený kříž, Český zahradkářský svaz ZO
Lanžhot, Spolek Koňské stezky Podluží, Moravský
rybářský svaz, Myslivecká společnost lanžhot,
Občanské sdružení Dočasky.cz, Skautský oddíl
Bantuové, Spolek pro Lanžhot o.s., Svaz tělesně
postižených, Český svaz včelařů,

Lužice

Brontosauři, ČSCH,ČSV,ČSZ, Junák, Rodinný
TJ Baník, T.J. Sokol, All stars fitness team,
vodní skauting Lužice, Klub česko-francouzského
Spartan Race Training Group Podluží
partnerství, Klub seniorů, Muzejní spolek

Dětská cimbálová muzika, Folklórek,
Chrámový sbor, Lužičtí mužáci, Slovácký
krúžek Lužice

Brontosaurus Mikulčice, Gurmáni Mikulčice,
Junák Mikulčice, Klub seniorů, SDH,Zahradkáři,
Včelaři, Vinaři
SDH Moravský Žižkov, Žižkovští vinaři, Divadelní
spolek "Šejkspír"
Spolek vinařů
SDH Prušánky, Spolek Nechorští vinaři, ČZS
Prušánky, Moravský rybářský svaz, Myslivecký
spolek Hubert, Junák-český skaut Prušánky,
Skautský oddíl Cor Dare, Maminky Prušánky,
Seniorky z Prušánek, sdružení Krásné místo
Myslivecké sdružení Starý Poddvorov, ČZS,
ČSCH drobného zvířectva, ČSV, Mateřské
centrum Vláček Poddvoráček, Klub seniorů

CM Slovácko ml.,Countrio, Mužský sbor
Mikulčice (A,B), Chasa Mikulčice, Chrámový
sbor
Dětský folklorní soubor Žižkovjánek, Chasa
Moravský Žižkov, Žižkovští mužáci

Mikulčice
Moravský Žižkov
Nový Poddvorov

Prušánky

Starý Poddvorov

Slovácké sdružení Ladná
Lanštorfčané,taneční studio N.C.O.D.

Oddíl kulturistiky a silového trojboje Lanžhot,
Kuželky Lanžhot,Lakrosový oddíl 300 Lanžhot, Dechová hudba Lanžhotčanka, Mužský sbor
TJ Sokol Lanžhot, TJ Sokol Lanžhot florbal,
Lanžhot, Ženský sbor z Lanžhota
fotbal, košíková,oddíl ASPV, stolní tenis, tenis,

Aerobic,Atletický klub, Oddíl kopané- Baník
Mikulčice, Oddíl stolního tenisu,
TJ Moravský Žižkov

Hudební, taneční a výtvarná škola, CM
TJ Podlužan Prušánky- fotbal, kuželky, šachy, Verbuňk, chasa Prušánky, Kapela starých
oddíl bojového umění Jiu Jitsu,
časů, Nechoránek, Slovácký krúžek, Štěpánští
koledníci, N.C.O.D. (street dance)
TJ Starý Poddvorov- kopaná,

Tvrdonice

SDH Tvrdonice, Rybáři, MC Slunéčko, Český
zahrádkářský svaz

TJ Sokol Tvrdonice- kopaná, TJ Sokol oddíl
JUDO, TJ Sokol Tvrdonice - Tenis

Týnec

SDH Týnec, Chasa Týnec, Moravský rybářský
svaz, Vinaři z Týnce, Baby z Jamy

TJ Sokol Týnec

Zdroj: DSO Region Podluží, Programy rozvoje obcí, srpen 2019
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Dětský folklorní soubor Kordulka
DFS Pomněnka, Mužský sbor Kostice Tvrdonice, Ženský sbor, Slovácký Podlužácký
krůžek, Chasa Tvrdonice
Folklorní krúžek Pohárek, Chasa Týnec,
Mužský sbor Týnec

ZPĚT NA KAPITOLU V TEXTU

Příloha č. 2: Struktura zaměstnanosti v území Regionu Podluží podle
odvětví v jednotlivých obcích v roce 2011 v %.
Zemědělství a
lesnictví

Průmysl a
stavebnictví

Služby

Hrušky
Kostice
Ladná
Lanžhot

7,28 %
2,87 %
2,40 %
4,10 %

34,81 %
38,12 %
41,22 %
32,95 %

48,42 %
44,52 %
42,88 %
48,22 %

Moravský Žižkov

10,56 %

40,20 %

40,20 %

Tvrdonice
Týnec

4,39 %
7,77 %

37,54 %
34,84 %

45,66 %
45,11 %

Dolní Bojanovice

2,89 %

42,63 %

39,82 %

Josefov
Lužice
Mikulčice

4,88 %
2,45 %
4,77 %

40,85 %
41,55 %
37,26 %

43,90 %
45,86 %
47,55 %

Nový Poddvorov

11,54 %

38,46 %

33,33 %

Prušánky

6,78 %

41,31 %

43,93 %

Starý Poddvorov

12,50 %

42,35 %

32,91 %

Region Podluží

5,03 %

38,61 %

44,36 %

Zdroj: ČSÚ, červenec 2019
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Příloha č. 3: Kanalizace a vodovod v obcích na území Regionu Podluží,
rok 2019
Název obce

Kanalizace provozovatel

Vodovod provozovatel

ČOV v obci:

SV Podluží

ano

Hrušky

VaK Hodonín
(vlastnictví
z části Obec)
provozovatel Obec VaK Hodonín

SV Podluží

Josefov

provozovatel Obec VaK Hodonín

SV Podluží

ČOV Hrušky Týnec
ano

Kostice

VaK Břeclav

SV Podluží

ano

Ladná

SV Břeclav

v realizaci

Lanžhot

v realizaci,
provozovatel Obec
VaK Břeclav
VaK Břeclav

SV Podluží

ano

Lužice

provozovatel Obec VaK Hodonín

SV Podluží

ČOV Hodonín

Mikulčice

provozovatel Obec provozovatel
Obec
provozovatel Obec Provozovatel V –
Aquarius s.r.o.

SV Podluží

ano

SV Podluží

Dolní
Bojanovice

VaK Hodonín

Skupinový
vodovod

VaK Břeclav
(vlastnictví
z části Obec)
VaK Břeclav

Nový Poddvorov provozovatel Obec VaK Hodonín
Starý Poddvorov

SV Podluží

Prušánky

provozovatel Obec VaK Hodonín

SV Podluží

Starý
Poddvorov
Tvrdonice

provozovatel Obec VaK Hodonín

SV Podluží

ČOV Prušánky
- Moravský
Žižkov
ČOV Starý a
Nový
Poddvorov
ČOV Prušánky
- Moravský
Žižkov
ano

provozovatel Obec VaK Břeclav

SV Podluží

ano

Týnec

provozovatel obec

VaK Břeclav

SV Podluží

ČOV Hrušky Týnec

Moravský
Žižkov

Zdroj: PRO jednotlivých obcí, červenec 2019
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Příloha č. 4: Přehled MŠ, ZŠ a ZUŠ na území Regionu Podluží
MŠ

ZŠ1.stupeň

ZŠ- 1. a 2.
stupeň

ZUŠ

ano

-

ano

ano

ano
ne
ano
ano
ano

ano
ne
ne
ano
-

ne
ne
ne
ne
ano

Lužice

ano

-

ano

Mikulčice
Moravský
Žižkov
Nový
Poddvorov
Prušánky
Starý
Poddvorov
Tvrdonice
Týnec
Celkem

ano

-

ano

ne
ne
ne
ne
ne
Pobočka ZUŠ Dolní
Bojanovice
ne

ano

-

ano

ne

ne

ne

ne

ne

ano

-

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano
ano
12

ano
4

ano
ne
7

ne
ne
3

Obec
Dolní
Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot

Zdroj: Programy rozvoje obcí, srpen 2019

ZPĚT NA KAPITOLU V TEXTU

76

Příloha č. 5: Zdravotnická zařízení v území Regionu Podluží v roce 2019
Název obce

Praktický
lékař

Dětský
lékař

Gynekolo
g

Stomatolog

Zdravotní
středisko

Dolní
Bojanovice

1

1

0

1

Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot
Lužice
Mikulčice
Moravský
Žižkov
Nový
Poddvorov
Prušánky
Starý
Poddvorov
Tvrdonice
Týnec

1
0
1
0
1
2
1
0

0
0
1-omezeně
0
2
1
0
1

1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
1
3
0
0

ano,
rekonstrukce
v r. 2017
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne

0

0

0

0

ne

1
1

2
1

0
0

1
0

ano
ne

1
0

1
0

0
0

1
0

ano
ne

Zdroj: Programy rozvoje obcí, srpen 2019
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Příloha č. 6: Přehled poskytovatelů sociálních služeb v jednotlivých obcích
Regionu Podluží
Sociální služby
Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Dolní
Bojanovice
Oblastní charita Břeclav Remedia Břeclav
Homedica s.r.o.
Homediss o.p.s.
Oblastní charita Hodonín
Oblastní charita Břeclav
Remedia Břeclav
Oblastní charita Břeclav
Remedia Břeclav

Obec
Dolní Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot

Oblastní charita Břeclav

Moravský Žižkov

Homedica s.r.o.
Homediss o.p.s.
Oblastní charita Hodonín
Charitní pečovatelská služba Dolní
Bojanovice
Homedica s.r.o.
Homediss o.p.s.
Oblastní charita Břeclav

Nový Poddvorov

Oblastní charita Hodonín

Prušánky

Homedica s.r.o.
Homediss o.p.s.
Homedica s.r.o.
Homediss o.p.s.
Oblastní charita Hodonín

Lužice

Mikulčice

Starý Poddvorov
Tvrdonice

Oblastní Charita Břeclav

Týnec

Oblastní charita Břeclav

Celkem poskytovatelů sociálních služeb
v Regionu Podluží:

6

Zdroj: Programy rozvoje obcí RP, DSO Region Podluží, srpen 2019
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Příloha č. 7: Kulturní zařízení v obcích Regionu Podluží, rok 2019

Obec

Dolní
Bojanovice

Veřejná
knihovna vč.
poboček

Muzeum
nebo galerie

Zařízení pro
kulturní akce

Zařízení, které
slouží pro
setkávání spolků
a občanů

ano

Slovácká
chalupa

Obecní dům,
letní kino

Obecní dům

Nemovité
kulturní
památky

6

Hrušky

ano

ne

Tělocvična ZŠ

Kulturně
společenské
centrum
Tělocvična ZŠ

Josefov

ano

ne

Kulturní dům,
areál Výletiště
pod zeleným

Kulturní dům

1

Kostice

ano

muzeum v
plánu

Sokolovna

Zažádáno o
Komunitní centrum

4

Multifunkční hala

4

1.patro MěÚ

3

Ladná

ano

ne

Lanžhot

ano

ano

Lužice

ano

Starý kvartýr

Mikulčice

ano

Moravský
Žižkov

ano

Nový
Poddvorov

ano

Slovanské
hradiště,
chalupa
Fanoša
Mikuleckého

Multifunkční
hala,
park Rasovna
sál restaurace
Podlužan
Sokolovna,
taneční parket
Stodola,
areál Cihelna

Sokolovna

ne

1

6

Kulturní dům

Klubovny pod
Kulturním domem,
myslivecká chata

ne

Kulturní dům

Kulturní dům

ne

ne

Kulturní dům

zažádáno o
Komunitní centrum

ne

Kulturní dům,
v realizaci je
Komunitní centrum

3

Kulturní dům

3

Prušánky

ano

ne

Kulturní dům,
venkovní
amfiteátr,
Nechory

Starý
Poddvorov

ano

ne

Kulturní dům

Tvrdonice

ano

ne

Týnec

ano

ne

Sokolovna,
sál Dělnického
domu, amfiteátr
a chalupa
v národopisném
areálu
Kulturní dům

Zdroj: Programy rozvoje obcí, DSO Region Podluží, srpen 2019
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2
Dělnický dům,
Stará škola

Kulturní dům

1
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Příloha č. 8: Sportovní vybavenost obcí Regionu Podluží

Obec

Dolní
Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot
Lužice
Mikulčice
Moravský
Žižkov
Nový
Poddvorov
Prušánky
Starý
Poddvorov
Tvrdonice
Týnec
Celkem

Ostatní zařízení
pro tělovýchovu
Koupaliště Sportovní Tělocvičny Stadiony
s
a bazény
hřiště
vč. školních otevřené
provozovatelem
nebo správcem

Dětské
hřiště

0

2

1

0

2

ano

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
3
2
2
1

1
0
1
1
1
2
1

0
1
1
1
1
1
1

0
1
2
0
1
1
1

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

0

1

1

0

0

ano

0

1

0

0

0

ano

0

1

1

2

0

ano

0

1

0

0

1

ano

0
0
0

1
1
19

1
1
12

0
1
9

1
0
10

ano
ano
-

Zdroj: Vlastní šetření, DSO Region Podluží, srpen 2019
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Příloha č. 9: Významnější kulturní akce pořádané v obcích Regionu
Podluží
Název obce

Dolní
Bojanovice

Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná

Lanžhot

Lužice

Mikulčice
Moravský
Žižkov
Nový
Poddvorov
Prušánky
Starý
Poddvorov

Tvrdonice
Týnec

Název akce

Měsíc konání akce

Jarní hudební festival
Boží tělo, Božské srdce - církevní slavnost
Svatováclavské hody a hody s vinobraním
Sousedské setkání
Den otevřených sklepů
Krojované Hody
Smrtnica
Hody s ručním stavěním máje
Zarážení hory
Hody s ručním stavěním máje
Lanštorfský fašank
Krojované Hody
Fašank
O lanžhotský přegulnák - setkání lidových
vypravěčů
Hody s ručním stavěním máje
Fašank
Lužická míle
Lužické léto
Prkačcup
Wine race
Cyrilometodějské hody
Otužilecké plavání
Festival otevřených sklepů
Cyrilometodějská pouť
Krojované Hody

březen
červen
září, říjen
prosinec
červenec
srpen
březen
červenec
září
říjen
únor
září
únor

Veřejná zabíjačka s ochutnávkou
Krojované Hody

únor
srpen

Den otevřených sklepů
Krojované Hody
Tradiční vinobraní v Nechorách

červen
srpen
září

Dětské krojové Hody
Krojované Hody
Dýňový víkend
Podluží v písni a tanci- národopisné
slavnosti
Krojované Hody
Krojované Hody
Dívčí vínek

červen
srpen
září

Zdroj: vlastní šetření DSO Region Podluží, rok 2017
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srpen
září
únor
červenec

červenec
Silvestr
červen
červenec
srpen

červen
září
září
listopad
ZPĚT NA KAPITOLU V TEXTU

Příloha č. 10: Turistické zajímavosti v jednotlivých obcích Regionu Podluží
Název obce

Turistické cíle v Regionu Podluží
Sklepní uličky Dolní Bojanovice
Kostel sv. Václava

Vyřezávané kříže s biblickými
Dolní Bojanovice výjevy
Slovácká chalupa

Hrušky

Kostice
Ladná

Kostel sv. Bartoloměje
Josefovská oskeruše Štěpána
Lekavého
Kostel všech svatých
socha Sv. Anny a socha císaře
Josefa II.
Kaple sv. Terezie
Kostel sv. Archanděla Michaela

Lanžhot

Místní muzeum

Josefov

Přírodní nádrž Cihelna

Lužice

Kostel sv. Cyrila a Metoděje
Arboretum se včelí stezkou
Kaplička na ul. Ploštiny
Galerie 80ti soch na veřejných
prostranstvích

Kostel sv. Mikuláše
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Poutní kostel z roku 1760

Slovácké hradiště
Národní kulturní památník Mikulčice - Valy
Skařiny

Moravský Žižkov Kaplička sv. Floriána
Nový Poddvorov Rozhledna Na Podluží
Prušánky

Areál vinných sklepů Nechory

Starý Poddvorov Větrný mlýn
Tvrdonice
Týnec

Památkově chráněná kaple
Novorománský kostel
Vystaveny památky lidové
kultury, připomínající život
zdejšího lidu v dávné i nedávné
minulosti
Přírodní areál s možností
koupání
V kostele je výzdoba Jana
Köhlera

Ukázka tradičního bydlení a
života v minulosti
Nejvýznamnější archeologická
lokalita v ČR, hradiště z období
ranného středověku, Velké
Moravy
Prezentace nálezů ze
Slováckého hradiště
Místní přírodní rezervace - lužní
les a chráněná fauna a flóra
Z roku 1852
Z roku 2009, vyhlídková plošina
ve výšce 30 metrů
450 vinných búd
Celodřevěná konstrukce z roku
1870, od 1993 prohlášen za
kulturní památku
Novogotický kostel z roku 1941

Starý kvartýr

Mikulčice

od místního řezbáře Františka
Vymyslického (r. 1898, r. 1905, r.
1907)
Ukázka tradičního bydlení a
života v minulosti - chráněno
památkovou péčí
Z roku 1861

Zdroj: DSO Region Podluží, PRO jednotlivých obcí, srpen 2019
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Příloha č. 11: Vinařské lokality a akce v jednotlivých obcích Regionu
Podluží
Název obce
Dolní Bojanovice
Hrušky
Josefov
Kostice
Ladná
Lanžhot
Lužice

Mikulčice
Moravský Žižkov
Nový Poddvorov
Prušánky
Starý Poddvorov
Tvrdonice
Týnec

vinařská vesnice a
sklepní uličky obce
sklepní uličky v
Předních a pod
Čaganovem
sklepní ulice, sklepní
areál U hřiště
sklepní ulička
vinné sklepy U
Cihelny, vinné sklepy
U Myslivecké chaty,
vinné sklepy Na
Dědině, Těšické búdy
sklepy Agrární
sklepní ulice
vinařská vesnice
Nechory
sklepní lokalita Pod
hájenkou,
sklepy V Nových
Sklepní ulička
vinné sklepy Velký a
Malý Hradíštěk

košt a výstava vín
otevřené sklepy místních vinařů
červen

březen

červenec
červen
-

březen
březen
duben

srpen
červen

březen
-

červen

duben

červen

únor

červen

Zdroj: TAS Jižní Slovácko z.s a DSO Region Podluží., září 2019
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Schéma návrhové části Strategie rozvoje Regionu Podluží na období 2020 – 2026

PRIORITA 1:

PRIORITA 2:

PRIORITA 3:

ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

ROZVOJ CESTOVNÍHO
RUCHU

ROZVOJ TECHNICKÉ A
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

PRIORITA 4:
ROZVOJ VEŘEJNÝCH
SLUŽEB A POSILOVÁNÍ
SOUDRŽNOSTI OBYVATEL A
KOMUNITNÍHO ŽIVOTA

PRIORITA 5:
POSILOVÁNÍ ROZVOJE
REGIONU

OPATŘENÍ 1A:

OPATŘENÍ 2A:

ZVÝŠIT EKOLOGICKOU STABILITU V
ÚZEMÍ

OPATŘENÍ 3A:

ROZVOJ REGIONU JAKO
DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

OPATŘENÍ 4A:

OPATŘENÍ 5A:

OPATŘENÍ 1B:

PODPORA VZDĚLANOSTI
OBYVATEL

OPATŘENÍ 2B:

KOORDINACE A SPOLEČNÝ POSTUP
V OTÁZCE ROZŠÍŘENÍ SILNICE I/55
NA DÁLNICI

ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
DO ROZVOJE ÚZEMÍ

ZLEPŠIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V
SÍDLECH

KOORDINOVANÝ ROZVOJ SLUŽEB
CESTOVNÍHO RUCHU

OPATŘENÍ 1C:
ZLEPŠIT POVĚDOMÍ OBYVATEL
REGIONU O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ 1D:

NEUSTÁLE ZLEPŠOVAT ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
OPATŘENÍ 1E:
ÚSPORY A ZAVEDENÍ "SMART"
SYSTÉMŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
OPATŘENÍ 1F:
STRATEGICKÝ DOKUMENT O
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ REGIONU

OPATŘENÍ 2C:
ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO
AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
OPATŘENÍ 2D:
STRATEGICKÝ DOKUMENT O
CESTOVNÍM RUCHU V REGIONU

OPATŘENÍ 3B:
ROZVOJ DOSTUPNOSTI A
PROSTUPNOSTI REGIONU
VEŘEJNOU DOPRAVOU

OPATŘENÍ 4B:
ROZVOJ SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍ
OBLASTI A POSKYTOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

OPATŘENÍ 4C:
PODPORA SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
OPATŘENÍ 4D:

PODPORA TRADIC A
FOLKLORNÍHO ŽIVOTA

OPATŘENÍ 5B:
ROZVOJ VZÁJEMNÉ
SPOLUPRÁCE S OBCEMI,
MIKROREGIONY A
OSTATNÍMI SUBJEKTY V ČR
OPATŘENÍ 5C:
ORIENTACE NA
SPOLUPRÁCI S OBCEMI A
REGIONY V ZAHRANIČÍ
OPATŘENÍ 5D:
PROPAGACE REGIONU
OPATŘENÍ 5E:
ROZVOJOVÉ DOKUMENTY

