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ÚVOD 

 

Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plánovacím dokumentem 

obce. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání situace v obci, názoru občanů 

a diskuse pracovní skupiny formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, 

které pomohou tyto představy dosáhnout. 

Tento dokument byl vytvářen na přelomu 2019/2020, na období let 2020–2025. Zpracovatelem 

a koordinátorem tvorby Programu rozvoje obce Strání byla MAS Východní Slovácko. Hlavním řešitelem 

za obec byl starosta Antonín Popelka. 

V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo uskutečněno dotazníkové šetření 

mezi místními obyvateli s cílem zachytit jejich názory a podněty na budoucí rozvoj obce. 

Hlavním pramenem informací pro tvorbu analytické části byl Český statistický úřad, ale také 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká informační agentura životního prostředí, Výzkumný ústav 

meliorací a ochrany půdy, Český hydrometeorologický ústav, Policie ČR, obec Strání a další. 

Předkládaný dokument byl vypracován s ohledem na platný územní plán obce Strání, Návrh 

komplexních pozemkových úprav obce Strání (2016), Povodňový plán obce Strání, Rozbor udržitelného 

rozvoje území SO ORP Uherský Brod (2016), Strategii MAS Východní Slovácko 2014–2020, Strategický 

rozvojový plán mikroregionu Bílé Karpaty (aktualizace 2015), Strategii rozvoje Zlínského kraje (2009–

2020) a Metodiku tvorby programu rozvoje obce (vydána Ministerstvem pro místní rozvoj v roce 2014). 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

A.1.1 Území  

Obec Strání se nachází na hranici se Slovenskou republikou. Konkrétněji obec leží ve východní 

části okresu Uherské Hradiště, SO ORP Uherský Brod, v sousedství obcí Slavkov, Korytná, Březová, Horní 

Němčí, Nová Lhota a ze slovenské strany s Moravským Lieskovým, Bzince pod Javorinou a Stará Turá. 

Katastrální území zabírá cca 3980 ha. Počet obyvatel k 1. 1. 2019 činil 3476 osob. Obec sestává ze dvou 

částí, a to Strání a Květná, které tvoří jeden celek. 

Obec leží v nadmořské výšce 418 m. 

n. m. (Obecní úřad), geomorfologicky 

náleží do Bílých Karpat, podcelků 

Straňanské kotliny, Javořinské hornatiny 

a Lopenické hornatiny.  Krajinu lze popsat 

jako kopcovitou až horskou s nejvyšším 

bodem katastru Velká Javořina 

(970 m. n. m.) Územím protékají vedle 

jiných toky Klanečnice a Svinarský potok. 

Celé území obce spadá do CHKO Bílé 

Karpaty. Obec je součástí mikroregionu 

Bílé Karpaty a MAS Východní Slovácko. 

Zdejší region je historicky 

zemědělského charakteru s koncentrací 

průmyslové výroby ve větších sídlech 

(Uherský Brod). Zástavba Strání se nachází 

v údolí Klanečnice, intravilán obce kopíruje tvar údolí toku. Morfologie obce odpovídá seskupenému 

typu, řadového/lineárního charakteru.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Ortofoto katastrálního území obce Strání 

Pramen: ČÚZK 2019, zpracováno v ArcGis 
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Tab. 1. Základní informace o obci 

Oficiální název obce Strání 

Status Obec 

Adresa OÚ Na Kopci 321 ,687 65 Strání 

Region soudržnosti (NUTS 2) Střední Morava 

Kraj (NUTS 3) Zlínský 

Okres (LAU 1) Uherské Hradiště 

Obec s rozšířenou působností Uherský Brod 

Obec s pověřeným obecním úřadem Uherský Brod 

Počet částí obce 2 (Strání, Květná) 

Počet obyvatel 3476 (k 1. 1. 2019) 

Hustota zalidnění 87 obyv./km2 

Finanční úřad 

FÚ pro Zlínský kraj – územní pracoviště v Uherském 

Brodě 

Stavební úřad Obecní úřad Strání – Stavební úřad 

Matriční úřad OÚ Strání – Matrika 

Prameny: Územně identifikační registr ČR (2020), ČSÚ (2019): Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

 

 
Obr. 2. Poloha obce Strání 

Pramen: ArcČR500, vlastní zpracování 
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A.1.2 Historie obce 

První písemná zmínka o obci Strání je z poloviny 14. století v Moravských zemských deskách, která 

dokládá, že obec držel Ctibor a Pavel ze Strání. K panství patřila část Horního Němčí, Korytné a Volenova. 

Lze se domnívat, že Strání v této době plnilo funkci menšího střediska pro drobné obce v okolí. Nacházel 

se zde šlechtický statek Pavla a Ctibora ze Strání s kostelem.  

V roce 1492 zahrnovalo městečko čtyřicet čtyři usedlostí, z toho dva mlýny. Ty stály z důvodu 

spádu horských potoků a příhodné nižší polohy zřejmě v lokalitě dnešní Květné. Vrchnost měla příjmy 

z hospodářské činnosti z lesů, lidé pak měli přidělená pole, která obhospodařovali. 

Obec ve své historii zažila několik nájezdů nepřátel, například počátkem 17. století byla obec 

vypálena při vpádu Bočkajovců. Obec byla vypálena v letech 1605, 1663, 1683 a 1705. 

V roce 1679 bylo v obci evidováno 66 obydlených a 5 zpustlých domů. Dle tereziánského katastru 

(1747) mělo Strání 1485 měřic orné půdy, 18,3 měřice zahrad, 455 měřic pastvin, 45 fůr luk a 57 chalup. 

V roce 1834 mělo Strání, jehož součástí byly i Vápenky a Květná, celkem 184 domů. Žilo zde 1318 

obyvatel, z toho 610 mužů a 708 žen. 

Značné zásoby kvalitního bukového dřeva ve zdejších hlubokých lesích Bílých Karpat daly knížeti 

Lichtenštejnovi, držiteli panství, podnět k založení sklárny ve Květné u Strání roku 1794. Sklárny byly 

a do dnešní doby jsou jedním z důležitých zaměstnavatelů v obci a mají významný vliv na život zdejších 

obyvatel. Přítomnost sklárny například ovlivnila založení zdejšího Svazu dobrovolných hasičů, který lze 

datovat do roku 1894. Roku 1749 nechal kníže také postavit kostel, který byl později rozšířen a v roce 

1853 důkladně zrekonstruován. Pro nevyhovující podmínky musel být roku 1909 uzavřen a následně 

zbořen. O dva roky později byl postaven nový farní kostel Povýšení sv. Kříže na místě starého kostela. 

V roce 1900 mělo Strání celkem 315 domů a 2022 obyvatel. Většinu obyvatel tvořili malorolníci 

a pastevci, kteří se živili zemědělstvím a chováním dobytka. V 1. světové zemřelo 44 zdejších mužů. 

Obyvatelé obce byli na začátku 20. století především katolického vyznání. V roce 1921 žilo ve Strání 

16 obyvatel židovského vyznání a 13 obyvatel uznávalo evangelickou církev. 

V prosinci roku 1946 byly v obci instalovány dřevěné sloupy pro vedení a 14. září 1947 byl 

slavnostně zapojen elektrický proud. V letech 1956-1960 proběhla stavba kulturního domu ve Květné, 

oprava budovy Místního národního výboru, oprava hlavní silnice, stavba mostu a fotbalového hřiště. 

Později bylo otevřeno zdravotní středisko ve Květné a začalo se stavbou střediska nákupního.  

V 70. letech 20. století byla obec postupně plynofikována a započaly přípravné práce na stavbu 

nové devítileté základní školy. Dne 4. února 1972 byla od Strání odloučena obec Vápenky. Vzdálenost 

10 km totiž občanům znemožňovala docházet na Místní národní výbor. Vápenky se tedy staly součástí 

Nové Lhoty v okrese Hodonín. 
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V 90. letech 20. století prošla rekonstrukcí místní farní dvorana, která slouží jako kulturní zařízení 

pro obyvatele. V roce 2003 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou, který je situován ve středu obce. 

Z důvodu havarijního stavu došlo také na renovaci místního koupaliště, které bylo v roce 2010 slavnostně 

znovuotevřeno. 

 
Obr. 3. Zástavba obce Strání (60. až 80. léta 18. století) 

Pramen: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

(2019): Aplikace oldmaps 

 
Obr. 4. Zástavba obce Strání (30. léta 19. století) 

Pramen: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

(2019): Aplikace oldmaps 

 

 
Obr. 5. Zástavba obce Strání (70. léta 19. století) 

Pramen: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

(2019): Aplikace oldmaps 

 

 
Obr. 6. Zástavba obce Strání (50. léta 20. stol. ) 

Pramen: Cenia (2020) 
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Obr. 7. Zástavba obce Strání 2003 

Pramen: Mapy.cz (2020)   

 
Obr. 8. Zástavba obce Strání 2018 

Pramen: Mapy.cz (2020) 
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A.2 OBYVATELSTVO 

A.2.1 Demografická situace 

V rámci sídelní struktury československého pohraničí má Strání historicky významnou roli. V roce 

1869 byla průměrná velikost obce Uherskobrodska cca 750 obyvatel (bez započítání Uh. Brodu). 

Průměrná velikost obce v oblasti jižní části Bílých Karpat byla v daném období cca 800 obyvatel. Strání 

mělo v této době 1 382 občanů, což nepřímo dokazuje význam obce.    

  

Obr. 9. Vývoj počtu obyvatel obce Strání v letech 1869–2011 

Pramen: ČSÚ (2007): Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ: SLDB 2011 

 

Počet obyvatel zde od druhé poloviny 19. století rostl (obr. 9), tento trend se nezměnil v důsledku 

první ani druhé světové války1. Nárůst počtu obyvatel se do konce 20. století pohyboval v řádech stovek 

nových občanů (obr. 10). Průměrně do roku 2000 v obci každých deset let přibylo 203 osob, průměrné 

tempo nárůstu v období 1869 až 2001 činilo 9,0 %. Nejvíce nových občanů obci přibylo mezi lety 1900 

a 1910, a to konkrétně 370 osob (tj. nárůst o 19,1 %). Vůbec nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán při 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, kdy v obci žilo 3 848 osob.  

 

 
1 V roce 1940 neproběhlo relevantní celostátní sčítání v důsledku válečného stavu. Data jsou dostupná až k roku 1950. 
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Obr. 10. Změna počtu obyvatel (řetězový index) mezi lety 1880-2011.  

Pramen: ČSÚ (2007): Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, ČSÚ: SLDB 2011 

 

Demografický trend nárůstu počtu obyvatel obce ve 20. století odpovídal celorepublikovému 

směru. Můžeme se domnívat, že počet obyvatel rostl především v důsledku nízké migrace, vysoké 

porodnosti a rapidního snížení úmrtnosti, tedy nárůstu naděje dožití vlivem zlepšení výživy, hygienických 

podmínek a zdravotní péče.  

Podrobnější vztah mezi přírůstkem stěhováním (mechanická měna obyvatelstva) a přírůstkem 

přirozeným (přirozená měna obyvatelstva) od 70. let minulého století do současnosti zachycuje obr. 11. 

V 70., 80. i 90. letech 20. století byla pro Strání typická kladná přirozená měna a záporná mechanická 

měna. Více osob se tedy v obci narodilo, než zemřelo a více osob se z obce vystěhovalo, než se 

přistěhovalo. Celkem se v obci mezi lety 1971 až 1999 narodilo 1 759 osob, zemřelo 1 085 osob, 

odstěhovalo se 1 364 osob a přistěhovalo 1 092 osob. Do přelomu tisíciletí tedy kladná přirozená měna 

obyvatelstva převažovala nad zápornou mechanickou měnou. Na úbytek obyvatelstva v 90. letech 20. 

století mělo vliv rozdělení společného státu, kdy část obyvatel obce odešla za prací.  

Z rozložení do desetiletých období je znatelný postupný pokles kladné přirozené měny, který trvá 

až do současnosti. Od roku 2000 v obci více osob zemřelo, než se narodilo. Pokles počtu obyvatel byl 

především v prvním desetiletí nového tisíciletí akcelerován velkým množstvím osob opouštějících obec. 

Celkem se během těchto deseti let odstěhovalo z obce 517 obyvatel (průměrně se každý rok z obce 

odstěhovalo 1,4 % obyvatel roku předcházejícího). V současné době (data 2010 až 2019) je obec 

populačně ztrátová s příčinnou souvislostí v záporné mechanické i přirozené měny.   

Nejčastěji z obce odchází obyvatelé ve věku 25 až 39 let, kteří často směřují do měst svých studií. 

Obec tímto přichází o složku populace s nejvyšším reprodukčním potenciálem.  
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Obr. 11. Přirozená a mechanická měna v obci Strání v letech 1971–2019 

Pramen: ČSÚ (2020): Databáze demografických údajů za obce ČR  

 

Pokles počtu obyvatel v posledních dvaceti letech je typický pro celou oblast Uherskobrodska, 

potažmo Uherskohradišťska i Zlínský kraj jako celek (obr. 12). Trend je nicméně ve Strání silnější, než je 

tomu u jmenovaných nadřazených celků.  Výjimkami v záporném vývoji počtu obyvatel byla léta 2003 

(zaznamenán nárůst o 16 občanů oproti předcházejícímu roku) a 2011 (nárůst o 18 občanů).  

 

Obr. 12. Vývoj počtu obyvatel v obci Strání, SO ORP Uherský Brod, okrese Uherské Hradiště, Zlínském kraji a celé 

ČR mezi lety 2000–2019 (data k 31. 12. daného roku) 

Pramen: ČSÚ (2020) Databáze demografických údajů za obce ČR; ČSÚ (2019): Vybrané ukazatele za SO ORP 

Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj a ČR 
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Pokles počtu obyvatel s sebou přináší i změnu průměrného věku. V roce 1995 průměrný věk 

obyvatel obce byl 35,2 let. O deset let později se již jednalo o 38,7 let a v roce 2015 již 42,5 let. 

V posledních dvaceti letech tak jednoznačně došlo k zestárnutí populace Strání.   

Průměrný věk obyvatel obce v roce 2019 činil 43,5 let. Ve srovnání se SO ORP Uherský Brod 

(43,3 let), Zlínským krajem (43,1 let) i celé České republiky (42,3 let) se jedná o nadprůměrnou hodnotu.  

Stárnutí obce může do určité míry zachytit také index stáří, který vyjadřuje kolik osob ve věku 65 

let více připadá na osoby ve věku 0 až 14 let.  

Současná hodnota (2019) tohoto ukazatele činí 155. V porovnání s Uherskobrodskem (142), 

Zlínským krajem (135) a ČR (123) jde o vysoce nadprůměrnou hodnotu. Z tohoto můžeme vyvozovat, 

vyšší zastoupení staré složky obyvatelstva.  

Tab. 2. Podíl produkčních skupin na obyvatelstvu obce k roku 2019.  

Absolutní hodnoty Relativní hodnoty [%] 

0–14 let 15–64 let 65 let a více 0–14 let 15–64 let 65 let a více 

467 2 284 725 13,4 65,7 20,9 

 

Pramen: ČSÚ (2020): Databáze demografických údajů za obce ČR 

 

Pro bližší pochopení současného stavu a nastínění budoucího vývoje je vhodné sledovat početní 

zastoupení jednotlivých věkových skupin v populaci obce (obr. 13). Tzv. věková pyramida obce víceméně 

odpovídá trendům v celém Česku. Identifikovat lze především dvě silné skupiny, a to osoby narozené 

po druhé světové válce s vrcholem v 50. letech 20. století (dnešní sedmdesátníci a šedesátníci) a osoby 

narozené v 70. letech 20. století (tzv. Husákovy děti). Početní snížení základny grafu, tj. osoby ve věku 

0 až 14 let, oproti předcházejícím generacím je vysoce pravděpodobně důsledkem tzv. druhého 

demografického přechodu (změna životního stylu a reprodukčního chování). Právě tento pokles může 

částečně vysvětlit stárnutí obyvatelstva obce. Dvě předchozí silné generace se přesouvají do vyššího věku 

a nové a méně početné generace statisticky populaci málo „omlazují“.  

V souvislosti se stárnutím obyvatel obce můžeme na základě uvedených dat hovořit o čtyřech 

základních příčinách, a to: obecně se zvyšující naděje dožití, přesunu silných ročníků do vyššího věku, 

snížené reprodukci a stěhování především mladých obyvatel obce.  

Vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva a stávajících trendů přirozeného i migračního přírůstku 

můžeme v nejbližších letech očekávat další stárnutí populace a pokles počtu obyvatel.  
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Obr. 13. Věková struktura obyvatelstva obce Strání k 31. 12. 2019  

Pramen: ČSÚ (2020): Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Zlínského kraje k 31. 12. 2019 

 

Vzdělání hraje významnou roli v životě každého obyvatele i obce jako celku. Lidé s kvalitním 

a vhodně zvoleným vzděláním navazujícím na potřeby trhu práce mají větší šanci na vlastní trvalou 

zaměstnanost, nejsou potenciálně ohroženi sociálním vyloučením a pozitivně ovlivňují rozvoj obce. 

Z pohledu vzdělanostní struktury je pro Strání charakteristický vyšší podíl osob se středoškolským 

vzděláním bez maturity, a to ve srovnání jak s SO ORP Uherský Brod, tak i Zlínským krajem a celou ČR. 

Nižší je naopak podíl osob se základním a nedokončeným vzděláním, ale také osob s ukončeným 

vysokoškolským vzděláním.      

V porovnání údajů z posledního sčítání v roce 2011 se sčítáním lidu z roku 2001 došlo v obci 

ke snížení počtu osob se základním vzděláním (o 6procentních bodů), naopak podíl vyučených osob 

se středním odborným vzděláním bez maturity vzrostl o 1procentní bod, podíl osob se středním 

vzděláním o 2procentní body a vysokoškolsky vzdělaných o 3procentní body. Zvyšování vzdělanostní 

úrovně obyvatelstva je příznačné nejen pro sledovanou oblast, ale také pro celou Českou republiku. 
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Obr. 14. Struktura obyvatelstva (staršího 15 a více let) obce Strání a nadřazených celků podle nejvyššího 

dosaženého stupně vzdělání  

Pramen: ČSÚ: SLDB 2011 

 

V roce 2011 (výsledky SLDB) celkem 78 % obyvatel obce ve Strání žilo od narození a 85 % obyvatel 

zde žilo i rok před Sčítáním. V komparaci s podílem „rodáků“ v regionu SO ORP Uherský Brod (61 % 

obyvatel zde žije od narození) jde o vysoce nadprůměrnou hodnotu. V okrese Uherské Hradiště tvořil 

v roce 2011 podíl „rodáků“ 55 % a ve Zlínském kraji 53 %.  

Z výše uvedených dat můžeme vyvozovat, že Strání je v současné době charakteristické 

poklesem počtu obyvatel, výrazným zastoupením staré složky obyvatelstva, relativně malou 

fluktuací obyvatelstva (netýká se mladých dospělých) a nižší úrovní vzdělání v rámci regionu. 

V blízké budoucnosti můžeme při zachování dosavadních trendů očekávat zvyšující se zastoupení 

staré složky obyvatelstva a v návaznosti stárnutí populace a klesající počet obyvatel.   
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A.2.2 Sociální situace 

V roce 2011 mělo ve Strání celkem 3 448 obyvatel české státní občanství, to je 97,9 % všech 

obyvatel obce v daném čase. Celkem 45 občanů mělo slovenské státní občanství (tj. 1,3 % všech 

obyvatel), zbylé necelé procento tvořily osoby se státním občanstvím jiného státu Evropské unie. 

Uvedené složení víceméně nevybočuje ze struktury obyvatelstva SO ORP Uherský Brod (české – 98,3 %; 

slovenské – 0,7 %; jiné – 1 %), okresu Uherské Hradiště (české – 98,1 %; slovenské – 0,7; jiné – 1,1 %), 

ani Zlínského kraje (české – 98,3 %; slovenské – 0,5; jiné – 1,2 %). Typické je vyšší zastoupení obyvatel 

se slovenským občanstvím, což je vzhledem k poloze obce logické. 

Z pohledu národnostního je v obci nejvíce zastoupena česká národnost (54,4 %), dále moravská 

(17,0 %), slovenská (3,1 %) a vietnamská (0,1 %). Toto složení téměř odpovídá struktuře národnostního 

složení SO ORP Uherský Brod, okresu Uherské Hradiště i Zlínského kraje. Opět je ve Strání vyšší podíl 

občanů se slovenskou národností.  

Dle údajů Ministerstva vnitra žilo ve Strání k 1. 1. 2019 celkem 96 cizinců, z toho 37 osob zde mělo 

pobyt přechodný a 59 osob pobyt trvalý. Podíl cizinců na obyvatelstvu obce je nadprůměrný oproti celé 

České republice. Jde opět o důsledek pohraniční polohy obce. 

 V obci se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita, nicméně v obci jsou osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Jedná se především o osoby dlouhodobě či opakovaně bez zaměstnaní, s nízkými 

příjmy, osoby ohrožené předlužeností a osoby s kumulací hendikepů na trhu práce (vysoký věk, zdravotní 

postižení, nízké vzdělání).  

A.2.3 Spolková a osvětová činnost 

Obecní dění 

Obec Strání je bohatá na kulturní tradice, lidové obyčeje a kroj. Ten se udržel dodnes, 

a to v několika svébytných typech. Pravidelně se zde konají různé akce nejenom místního významu, 

ale zúčastňují se jich známé osobnosti ze všech koutů republiky, ale i jiných států. Na těchto akcích 

se představují různé spolky obce, často je doprovází hudbou i zábavnými představeními.  

Fašankový festival 

Ten probíhá vždy na přelomu února a března již od roku 1987. Začíná vždy v pátek, pět dnů před 

Popeleční středou a končí v úterý masopustní obchůzkou, při které tančí „fašančáré“ všech věkových 

kategorií mečový tanec Pod šable. Tento festival je největším festivalem masopustních tradic v České 

republice.  

Hody 

Jsou další významnou tradicí obce. Termín konání je shodný s křesťanským svátkem 

Povýšení sv. Kříže (víkend v polovině září), kterému je zasvěcen také zdejší kostel. Víkendového veselí 

se zúčastňuje celá vesnice, chasa se stárkem v čele přebírá od starosty vládu nad vesnicí po dobu trvání 

hodů. 
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Silvestr 

Tradicí se stává i Silvestr. Již několik let se pravidelně setkávají Češi a Slováci, aby poslední den 

v roce oslavili výstupem na nejvyšší horu Bílých Karpat, Velkou Javořinu.  

Javořinské slavnosti 

Tradiční setkání Čechů a Slováků na vrcholu Bílých Karpat. Tato akce se koná na přelomu července 

a srpna za účasti různých souborů a muzik. Součástí této akce je také běh na Velkou Javořinu. 

Pochod rodičů s dětmi 

Akce, která se koná ke svátku dětí. Pořádají ji rovněž rodiče z Květné a připravují pro děti hezké 

hry a soutěže. Mimo jiné se zde děti každý rok učí pod odborným vedením základním prvkům první 

pomoci. 

Festival dechových hudeb – „Pod Javorinů“ 

V měsíci srpnu se ve Strání také koná festival dechových hudeb. Tento festival pořádá zdejší 

dechová hudba Straňanka ve spolupráci s obcí a DH Straňanka. Na festival jsou zvány i přespolní 

a zahraniční muziky.  

Setkání harmonikářů 

Tato akce se koná na svátek sv. Kateřiny, a proto se této zábavě také říká „ Katerinská“. 

Účinkují zde jak domácí, tak přespolní harmonikáři a harmonikářky. 

Udržují se také církevní zvyky, jako svaté přijímání, biřmování a Boží tělo. Právě při těchto 

příležitostech je hojně využíván místní kroj. Zároveň jsou zde k vidění i tradiční svatby, zabijačky apod. 

Spolky 

V obci Strání působí již řadu let několik folklórních, hudebních, či zájmových spolků. 

Vytvářejí kulturu a společenský život v obci, ale taky propagují místní tradice nejen za hranicí obce, 

ale i v zahraničí.  

SPOKOS z. s. - Společnost Pro Kulturu Obce Strání, zapsaný spolek 

Společnost Pro Kulturu Obce Strání působí v obci od roku 1995. Účelem spolu je společné 

organizování obecně prospěšných akcí v oblasti rozvoje lidového umění, lidového kulturního dědictví 

ve spolupráci s hudebními a folklorními skupinami. Podílí se například na organizaci několikadenního 

fašaňku, hodů, pořádá Setkání harmonikářů a heligonkářů.  

FOLKLÓRNÍ SOUBOR JAVORINA  

Folklorní soubor Javorina je tradiční soubor, který pravidelně tančí na akcích obce. Tradice 

vystupování Straňáků s mečovými tanci mimo obec je podle písemných pramenů nejstarší 

v Československu. Javorina bývá hostem na různých folklórních akcích nejen v naší republice, 

ale i v zahraničí. Během svého působení se zúčastnila festivalu např. v Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, 
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Polsku, Maďarsku, na Ukrajině a také v sousedním Slovensku. Na všech vystoupeních je soubor 

doprovázen místní cimbálovou muzikou Strýci. Soubor pořádá krojový ples a tančí i na tradičním 

Fašaňku.  

CM STRÝCI  

Cimbálová muzika Strýci vznikla již v roce 1978 a od té doby hraje a zpívá na mnoha obecních 

i přespolních akcích. Každoročně hrají na Fašaňkovém festivalu. Za zmínku stojí velmi plodná spolupráce 

s divadelním souborem tehdejšího ZK ROH ve Květné, se kterým cimbálová muzika úspěšně vystupovala 

na divadelních přehlídkách či festivalech s divadelními hrami Maryša, Její pastorkyňa, Kubo a jiné. 

Po celou dobu činnosti muzika spolupracuje s místním folklorním tanečním souborem Javorina, 

spolupracuje také s dětskými sobory Straňánek, Javorinka či Husličky. 

CM Vlasty Grycové  

Cimbálová muzika Vlasty Grycové vznikla v roce 1995 jako dětská hudecká muzika Husličky. 

V roce 2004 cimbálová muzika vydala spolu s Vlastou Grycovou, ženským a mužským sborem ze Strání 

CD Pod Javorinú. Duší celého kolektivu byla a stále zůstává známá zpěvačka Vlasta Grycová. Uměleckou 

vedoucí, primáškou a autorkou hudebních úprav je v současné době její dcera Anna Přikrylová. 

DH STRAŇANKA  

Dechová hudba ze Strání, jejímž kapelníkem je Petr Houšť hraje pravidelně na plesech a zábavách. 

Založena byla již v roce 1926. Straňanka se stala nejúspěšnější kapelou v Evropě, protože doposud 

se žádné kapele nepodařilo získat dvě nejprestižnější ocenění, která se v Evropě udělují pro dechové 

hudby – titul absolutního Mistra Evropy a Zlatou křídlovku. Dechová hudba Straňanka tak skvělým 

způsobem reprezentuje nejen svoji obec Strání a region Moravského Slovácka, ale také Zlínský kraj 

a Českou republiku. 

DH JAVORINKA  

Dechovou hudbu ze Strání, Květné vede kapelník Zdeněk Vanďurka ml.  Je základním pilířem 

hudby ve Strání. kapela pravidelně hraje na všech plesech (myslivecký, rodičovský, sportovní). 

Pořádá vánoční koncerty. Hraje po celém území ČR. Je jedna z nejstarších kapel z naší republiky. 

Vychovala řadu profesionálních muzikantů a zpěváků, působících v nejprestižnějších orchestrech. 

S.E.N. - mužský pěvecký sbor ze Strání 

Senioři energií nabití neboli S.E.N. je mužský pěvecký sbor ze Strání. S.E.N. zpíval na mnoha 

folklórních slavnostech, např. na MFF ve Strážnici, přehlídkách pěveckých sborů, ale také na vánočních 

koncertech, obecních slavnostech, a při mnoha jiných příležitostech a to jak ve Strání, tak i v okolí. Velmi 

úzce spolupracuje s ostatními soubory ze Strání, kteří se věnují folklóru a lidové kultuře (FS Javorina, 

ženský pěvecký sbor NETÁTA, cimbálové muziky Strýci a Husličky, DH Straňanka). S.E.N. má 18 členů 

a vedou jej Josef Tinka a Petr Houšť. 
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ŽENSKÝ SBOR NETÁTA 

Netáta coby bylinka se v minulosti používala na všechny neduhy a působila také jako afrodiziakum. 

Stejně tak Netáta, jako ženský sbor, je rovněž lékem na různé neduhy, a to jak pro samotné členky, 

tak snad i pro jejich posluchače. Barvitost straňanského sborového zpěvu vyniká nejvíce v trávnicích 

a obřadních písních. Velkou část repertoáru tvoří škádlivé písně, které vycházejí z rázovitého kraje 

pod Velkou Javořinou. Svou činností se sbor podporuje udržování kulturních tradic v oblasti písní, 

místních zvyků (svatby, výroční obyčeje, aj.), o zachování krojové čistoty a původních výrobních postupů 

při výrobě krojových součástí. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – SDH Strání 

Sbor dobrovolných hasičů funguje v obci již od roku 1894. Jednotka je zařazena do skupiny JPO2. 

Kromě výjezdů k požárům, se SDH podílí na zalévání nově vysazené zeleně v obci a okolí, vypomáhá při 

kulturních akcích, jako jsou hody, fašaňky apod. Také pomáhá při čištění komunikací v obci a dovozu 

vody při obdobích sucha. Další činností SDH je příprava členů, účast na soutěžích a udržování dobrého 

stavu techniky. Hasiči také pořádají některé akce jako Straňanskou lávku.  

VOJENSKO HISTORICKÝ KLUB – Východní fronta  

Vojensko-historický klub Východní fronta vznikl na počátku roku 2013 a byl registrován 

Ministerstvem vnitra České republiky. Činnost tohoto klubu je spojena s pořádáním vojensko-

historických akcí z období 2. světové války, uctění památky padlých hrdinů u památníků a podobně.  

DIVADELNÍ SOUBOR KARLA HÖGERA – ochotnické divadlo ze Strání 

Ochotnické divadlo ze Strání „Divadelní soubor Karla Högera“ hraje ve Strání i okolních obcích 

a městech. Jeho tradice sahá více jak 130 let zpátky. Soubor hraje především komedie. Patří mezi ně 

například Zelňačka, Sluha dvou pánů nebo Dalskabáty hříšná ves aneb zapomenutý čert. 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KVĚTNÁ 

Jedná se o pobočku celostátní humanitární společnosti. Působí zejména v oblasti humanitární, 

sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně 

prospěšnou činností. 

SMEDOMA 

Sdružení se zaměřuje na rozvoj kulturního života v obci, organizuje kulturní akce (koncerty, letní 

kina, výstavy, představení, premiéry, aj.), vytváří originální díla a projekty, propagují obec Strání a přilehlý 

region, spolupracují a pomáhají spolkům obce Strání, vytváří a vydávají obrazové a zvukové materiály o 

zajímavých věcech v obci, pomáhají s produkcí hudebních a filmových nahrávek a zvučí komorní hudební 

akce a večírky.    
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SPORTOVNÍ ODDÍLY 

V obci působí řada sportovních oddílů, které se věnují zejména výchově mládeže, ale i sdružování 

dospělých sportovců. Jedná se například o: 

- Jawa klub Strání 

- Rybáři Strání – Květná 

- HC Strání  

- FC Strání 

- DTJ Květná (tenisové antukové kurty, volejbalové antukové kurty, otevřené letní 

koupaliště, fitness studio)  

- Tenisový klub Květná 

- Lyžařský oddíl Květná 

- Tenis centrum Vintr  

- Volejbalový oddíl 

- Florbal 

- Stolní tenis 

Závěr spolkové a osvětové činnosti 

V obci Strání již 10 let funguje ZUŠ a je plná dětí, ale i dospělých jednotlivců učících se na různé 

hudební nástroje. V obci působí také chrámový pěvecký sbor včetně mládežnického, který vystupuje při 

náboženských a společenských událostech. Dále je zde i Myslivecký spolek Javorina Strání. 

Kulturních akcí se v obci koná celá řada. Vyzdvihnout je třeba zejména nejdůležitější folklorní akci 

Fašaňk, která ve Strání trvá několik dní. Zapojení do spolků a kulturních akcí je znát napříč všemi 

věkovými skupinami. Na spolupořádání akcí se často podílí i obec samotná. Co je také zajímavé, že Strání 

patří ke třem obcím, kde se dochoval mužský mečový tanec podšable. Podle legend a zápisu z roku 1748 

jej tančili zbojníci žijící na Javořině. U rozvojových činností nelze také opomenout knihovnu, která v obci 

působí v budově ZŠ. V obci je také provozována řada sportovních aktivit.  
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A.3 HOSPODÁŘSTVÍ 

A.3.1 Ekonomická situace 

K datu 31. 12. 2019 bylo v obci evidováno 741 ekonomických subjektů. Přes 79 % z nich tvořili 

převážně drobní živnostníci. Celkem 53 ekonomických subjektů bylo evidováno jako obchodní 

společnosti, 15 jako zemědělští podnikatelé a 30 jako soukromí podnikatelé podnikající dle jiného než 

živnostenského zákona. 

Podle převažující hospodářské činnosti byl nejvíce zastoupen tzv. druhý ekonomický sektor 

(převážně průmysl a stavebnictví), a to 52 %. V této kategorii konkrétně nejvíce vynikaly subjekty 

zabývající se výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků. Touto činností se v obci zabývalo více 

jak 18 % všech ekonomických subjektů (34 % subjektů zabývajících se sekundárním sektorem 

hospodářství). 

Dalším nejvíce zastoupený byl třetí ekonomický sektor, tedy služby, kterými se zabývalo více jak 

37 % ekonomických subjektů. V této kategorii byl nejvíce zastoupen obecně velkoobchod a maloobchod. 

V primárním sektoru (zemědělství a lesnictví) podnikalo necelých 7 % ekonomických subjektů 

a v kvartálním (znalostním) sektoru 4 %. 

Největším soukromým zaměstnavatelem v obci je společnost Cerva Bohemia s.r.o., zabývající 

se výrobou dutého skla a skleněných výrobků (např. ruční výroba křišťálu). Firma počtem zaměstnanců 

spadá do kategorie 50 až 99 osob. Mezi další významné soukromé zaměstnavatele patří SANTRA, spol. 

s r. o. s počtem zaměstnanců 50 až 99 osob, V.S.B.P., s.r.o. s počtem zaměstnanců 10 až 19 osob a Vastap 

7 s.r.o. s počtem zaměstnanců 10 až 19 osob. Mezi větší zaměstnavatele v obci patří také ZŠ a ZUŠ Strání 

(50 až 99 zaměstnanců) a MŠ Strání (20 až 24 zaměstnanců). Obec samotná zaměstnává 47 zaměstnanců. 

Podle sčítání z roku 2011 bylo v obci Strání 1 633 ekonomicky aktivních obyvatel, což v daném 

roce představovalo 46 % všech obyvatel obce. Podíl ekonomicky aktivních je v obci byl v době Sčítání 

mírně nižší ve srovnání s okolím – SO ORP Uherský Brod vykazoval podíl 47 %, okres Uherské Hradiště 

48 %, Zlínský kraj a Česká republika shodně 49 %. Žáků, studentů a učňů bylo v roce 2011 celkem 591, 

tedy 17 % všech obyvatel obce. Při srovnání s nadřazenými územně-správními celky se jedná o hodnotu 

totožnou.   

Z 1 633 ekonomicky aktivních obyvatel v roce 2011 bylo 1 462 osob evidováno jako zaměstnaní. 

Sektorově byli zaměstnaní rozděleni následovně: 1,4 % pracovalo v prvním sektoru, 57,3 % ve druhém, 

ve třetím sektoru hospodářství 29,4 % a nakonec v kvartérním celkem 11,9 % zaměstnaných. 

Se srovnáním s nadřazenými celky je méně zastoupena zaměstnanost v zemědělství – v okrese Uherské 

Hradiště, ve Zlínském kraji i celé České republice se hodnoty pohybují okolo 3 %. Dále se při srovnání 

významně liší zaměstnanost v sekundárním sektoru hospodářství, ve kterém v obci pracuje nejvíce 

zaměstnaných. V SO ORP Uherský Brod byla hodnota 51 %, v okrese Uherské Hradiště 49 % a v celém 

Česku 38 %. Zaměstnanost v terciéru je průměrná ve srovnání s nadřazenými celky; kvartér vykazuje 

například ku celé ČR (20 %) hodnotu podprůměrnou, nicméně například při srovnání s okresem Uherské 

Hradiště (14 %) hodnotu víceméně srovnatelnou. 
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Obr. 15. Rozdělení ekonomických subjektů v obci Strání dle jejich zaměření (2019). 

Pramen: ČSÚ (2020) Vybrané statistické údaje za obec 

 

A.3.2 Trh práce 

Data ohledně vyjížďky obyvatel za prací a do škol jsou k dispozici k 26. 3. 2011, tedy výsledky 

ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Za prací mimo obec vyjíždělo 804 obyvatel, z toho 424 denně 

(tj. cca 53 %). Do školy vyjížďka činila 425 žáků/studentů, z toho 150 osob cestu vykonávalo denně 

(tj. cca 35 %). 

 Třebaže jsou tyto údaje z dnešního pohledu neaktuální, za směrodatné můžeme považovat hlavní 

směry vyjížďky, u kterých lze předpokládat nízkou proměnlivost v čase. Občané za prací nejčastěji 

vyjížděli do Uherského Brodu (26 % vyjíždějících), Slavkova (16 % vyjížděních), Uherského Hradiště (10 % 

vyjíždějících), Prahy (9 % vyjíždějících) dále do Brna (5 %) a Zlína (4 %). Za prací do Strání dojíždělo 

v daném čase 31 osob, přičemž 21 z nich bylo z blízkého okolí.  

V posledních letech je podíl nezaměstnaných osob v obci nižší, než je tomu na celorepublikové 

úrovni. Strání má i přes periferní polohu příznivý stav zaměstnanosti, který je dán především zvýšenou 

vyjížďkou za prací v porovnání s jinými částmi regionu. V obci samotné není mnoho pracovních 
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příležitostí. Obyvatelé nevyjíždí pouze do okolních obcí a měst, ale také do relativně vzdálených center 

(např. Praha, Brno)     

Na konci roku 2019 činil podíl nezaměstnaných osob 1,6 %, tedy 37 dosažitelných uchazečů v obci 

hledalo práci. V prosinci daného roku bylo v obci evidováno 10 volných pracovních míst. Vhledem 

k výhledům národní ekonomiky, demografii obyvatelstva obce a dlouhodobému vývoji můžeme 

v nejbližších letech očekávat spíše nárůst podílu nezaměstnaných osob.   

 

Tab. 3. Podíl nezaměstnaných osob [%] ve obci Strání a nadřazených územně-správních celcích 2009–2019 

(k 31.12.) 

 

  

Strání 
SO ORP 

Uherský Brod 

Okres Uherské 

Hradiště 
Zlínský kraj 

Česká 

republika 

2009 7,0 7,5 7,2 8,0 7,1 

2010 7,8 7,6 7,4 7,9 7,4 

2011 5,9 6,6 6,6 7,0 6,8 

2012 - - 7,5 7,8 7,4 

2013 - 7,2 7,8 8,3 8,2 

2014 5,7 6,1 6,5 7,4 7,5 

2015 4,1 4,8 5,2 6,0 6,2 

2016 3,6 3,9 4,5 4,9 5,2 

2017 2,3 2,9 3,2 3,4 3,8 

2018 2,3 1,8 2,4 2,6 3,1 

2019 1,6 1,9 2,3 2,4 2,9 

 

Prameny: MPSV (2020): Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska 

 

A.3.3 Cestovní ruch 

Obec se nachází v turistické oblasti Slovácko, regionu lidových písní, tradic a krojů. Ve Strání se 

udržuje řada tradic, které mohou být pro turisty atraktivní. Především se jedná o Festival masopustních 

tradic Fašank, který probíhá zpravidla v měsíci únoru či začátkem března již od roku 1987. Začíná vždy 

v pátek, pět dnů před Popeleční středou a končí v úterý masopustní obchůzkou, při které tančí 

„fašančáré“ všech věkových kategorií mečový tanec Pod šable. Tento festival je největším festivalem 

masopustních tradic v České republice a mezi diváky je pravidelně řada přespolních.  

Území obce má dle Atlasu cestovního ruchu České republiky z hlediska turistiky a rekreace 

charakter venkovské krajiny s velmi příznivými přírodními podmínkami pro rozvoj cestovního ruchu 

(podíl potenciálních rekreačních ploch z celkové rozlohy území obce činí 75 a více %). Katastr obce spadá 

do velkoplošné chráněné krajinné oblasti, a to do CHKO Bílé Karpaty, a její území je z velké části 

zalesněné a turisticky atraktivní. Místní příroda nabízí mnoho zajímavostí pro výlety a turistiku. Například:  
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Straňanský cicůrek – jedná se o pramenitou horskou vodu, která vyvěrá v části Květné. 

Voda je čistá a velmi chutná, snad proto si ji oblíbily zdejší maminky a chodí si na ni s lahvemi pro své 

děti. U cicůrku je také postaven altánek, který slouží k občerstvení a odpočinku. 

Vodní nádrž Žabka – Rybník Žabka se nachází nedaleko PP Hrnčárky asi 1 km od obce Strání. 

Rybník dříve sloužil jako zásobárna vody a k rekreačnímu rybolovu. V r.2003 byl rybník odbahněn 

a vybudován vypouštěcí systém. Za rybníkem byla postavena hliněná nádrž k zachycení naplavenin, tím 

se vytvořil prostor pro život vodních živočichů a rostlin. Prostředí kolem rybníku dál vytváří prostor 

k rekreačním účelům. 

Nová hora – vrchol se vypíná nad Květnou, místní částí obce Strání. Nová Hora poskytuje zajímavé 

výhledy, navíc se na jejích jihozápadních svazích rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace, na jejím 

severovýchodním úbočí zase nalezneme dvojici minerálních pramenů s dlouhou historií užívání. 

Jedná se o členité území, tvořené komplexem lesíků, křovin, luk, pastvin a žlebů o rozloze 29,6 ha 

a nachází se v nadmořské výšce 380–510 m. n. m. 

Na území obce se nachází řada maloplošných chráněných území, které mohou být pro návštěvníky 

zajímavé. Jedná se Přírodní památka Hrnčírky, Mechnáčky, Vápenky, Záhumenice, přírodní rezervace 

Nová hora a Národní přírodní rezervace Javorina.  

Vedle návštěvy jmenovaných mohou turisté obec zvolit jako výchozí bod pro objevování krás 

CHKO Bílých Karpat. Poměrně atraktivní je například trasa na Velkou Javořinu (970 m. n. m.), která je 

nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Výlet na nejvyšší vrchol nabízí zajímavé výhledy i tajuplný prales a patří 

k nejzajímavějším v oblasti. Velká Javořina je tradičním místem setkávání Čechů a Slováků, i proto je 

mimořádně významným turistickým cílem. 

Katastrem prochází několik turistických a naučných cest:  

Vede zde naučná stezka Květná, která je převážně přírodovědně zaměřená, na 9 zastaveních 

(+1 odbočení) představuje přírodu luk, pastvin a lesů severovýchodního úbočí Velké Javořiny 

ve Straňanské kotlině. Stezka je vhodná pro pěší i cyklisty, v zimě i pro běžkaře, a je dlouhá 7 km. 

Naučná stezka Javořinská – Naučná stezka představuje na 14 zastaveních přírodovědné 

a historické zajímavosti a souvislosti území pod nejvyšším vrcholem Bílých Karpat, Velkou Javořinou 

(976 m n. m.) až po Velkou nad Veličkou. Stezka vede převážně po místních a zpevněných účelových 

komunikacích a je vhodná pro pěší i cyklisty. Je dlouhá 23 km a je možné ji rozdělit a absolvovat ve třech 

trasách: krátké (5 km), střední (16 km) a dlouhé (23 km). 

Východní částí katastru vede Cesta hrdinů SNP. Jedná se o nejdůležitější turistickou cestu 

na Slovensko, která vede z Duklianského průsmyku až do Devína. Trasa spojuje významná místa 

Slovenského národního povstání.  

V Bílých Karpatech vede několik značených turistických tras. Přímo v do katastru Strání zasahuje 

na východě žlutá turistická trasa, od Nové Lhoty na Velkou Javořinu modrá (dále pokračuje na Slovensko) 

a z Lopeníku na Velkou Javořinu vede trasa zelená. 
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Územím obce vede cyklotrasa č. 46 (Český Těšín -) Vizovice – Strání – Sudoměřice (CZ/SK), 

které obec bezprostředně spojuje s Březovou a Novou Lhotou. Cyklotrasa 46 v katastru Strání navazuje 

na trasu 5052 (Uherskohradišťská) Hradčovice – Velká Javořina, která spojuje Strání s Horním Němčím 

a na Velké Javořině navazuje na slovenskou cyklotrasu 8304. V katastru se také nachází cyklotrasa 5051, 

která navazuje přibližně u Kamenné boudy na 5052 a prochází de facto celým intravilán obce, kde se 

napojuje na 46.  

V obci se nachází řada památek zanesených v Ústředním seznamu kulturních památek:  

Kostel Povýšení sv. Kříže – Jednolodní neorientovaný kostel s krátkou příčnou lodí, pětibokým 

závěrem a čtyřbokou zvonicí ve vstupním průčelí, situovaný v centru obce. Stavba vznikla v místech 

staršího kostela v letech 1909–1911 podle projektu V. Wittnera.  

Zámek čp. 71 – Patrový dvoukřídlý zámek situovaný v centru obce. Jádro stavby, pozměněné 

pozdějšími přestavbami, pochází ze 17. století. Stavba, zakrytá valbovou střechou, slouží pro kulturní 

a ubytovací účely a nese název Zámeček. 

Venkovský dům čp. 216 – Venkovský dům z 19. století, situovaný na konci souvislé řadové zástavby 

v části obce zvané Na Kopci. Zděný rohový dvoutraktový dům se sýpkou v polopatře.  

Stodola čp. 85 – Roubená přízemní stodola z 19. století, situovaná u domu čp. 85. Stavba má 

obdélný půdorys, je jednoprostorová, završená sedlovou střechou.  

Venkovský dům čp. 325 – Venkovský dům z 19. století. Patrový zděný dům se sedlovou střechou.  

Stodola – Samostatně stojící, roubená stodola obdélného půdorysu, situovaná v humně za 

domem čp. 116. Stavba vybavená přístřeškem na nářadí pochází z 19. století a byla zakryta valbovou 

střechou, dnes změněnou na sedlovou.  

Stodola – Samostatně stojící roubená stodola, situovaná v humně za domem čp. 117. Objekt z 19. 

století je zakryt sedlovou střechou.  

Seník – Samostatně stojící roubený přízemní jednoprostorový seník obdélného půdorysu. Stavba 

z 19. století je zakryta sedlovou střechou a stojí u domu čp. 85.  

Seník – Samostatně stojící roubený jednoprostorový seník, obdélného půdorysu, zakrytý sedlovou 

střechou. Objekt z 19. století je situován v humně za domem čp. 86.  

Socha sv. Jana Křtitele – Kamenná skulptura z roku 1792, situovaná u silnice v části Květná. 

Dílo sestává z odstupňovaného podstavce s bočními volutovými křídly s kanelováním, završeného 

sochou světce, držícího kovový kříž.  

Jubilejní památník knížete Jana II. z Lichtenštejna – V místní části Květná. Byl postaven 1898 

k výročí 40. roků panování majitele panství Jana II. z Lichtenštejna. 
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Dle památek je možné navštívit také zdejší slavné sklárny. Každoročně se zde koná Den otevřených 

dveří, většinou 2krát do roka. Obec připravuje zřízení sklářského muzea, které by návštěvníkům 

představilo zdejší tradiční výrobu skla a sklářských výrobků.  

Vzhledem k množství turistických cílů a vůbec potenciálu území v obci existuje infrastruktura 

cestovního ruchu. Obec má zřízené Infocentrum Strání – Květná.  Infocentrum je součástí místní 

knihovny, nachází v nových prostorách v areálu ZŠ Strání, v půdní vestavbě nad šatnami školy. Značení 

(zelené ičko) navádí turisty od hlavní silnice I/54 k infocentru, které má na budově taktéž umístěn 

piktogram infocentra a knihovny. Hlavním cílem je poskytnou turistům, ale i místním občanům informace 

týkající se kulturního a společenského dění v obci, ale i v jejím okolí. V buducnosti je nasnadě přesunout 

informační centrum na více exponované místo v obci – např. k zamýšlenému sklářskému muzeu, 

či kulturnímu domu. 

 

Obr. 16. Návštěvnost turistického Infocentra ve Strání v roce 2019 

Pramen: Infocentrum Strání (2020) 

 

Návštěvníci mohou využít několik ubytovacích zařízení v obci. Jedná se o Penzion na Zámečku, 

který poskytuje nejen ubytování, ale je zde také restaurace. Penzion nabízí ubytování v 6 pokojích 

a celoročně nabízí zajištění oslav, svateb, firemních školení, večírků apod. Zřizovatelem je obec Strání.  

Specifická je Chalupa Levandule, která nabízí 10 lůžek rozdělených na 2 samostatné apartmány 

po 5 lůžcích. U chalupy se nachází rozsáhlý pozemek, kde je pěstována levandule.  

Dále je v obci turistická ubytovna typu D v areálu DTJ Květná. Kapacita ubytovny je 28 míst. 

Ubytovaní zde mají možnost využít sportoviště areálu (tři tenisové kurty, dva kurty na odbíjenou 

a nohejbal, fitness centrum s 20 stroji na posilování veškerých svalových partií).  

Vedle těchto jsou zde další možnosti ubytování: Ubytování Žajglovi, Chaty Strání – Popelka I, 

Popelka II, Ubytování v soukromí – bungalov Květná, Ubytování Mahdalovi, Tenis Centrum Vintr 

a Holubyho chata na Velké Javořině.  
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V obci je i doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch. Je zde několik stravovacích zařízení, 

koupaliště, řada sportovišť, v zimních měsících kluziště, lyžařský areál i lyžařské středisko.  

A.4 INFRASTRUKTURA 

A.4.1 Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Obec Strání včetně místní části Květné má veřejný vodovod. Jedná se o místní vodovod, který 

zásobuje pouze obec Strání včetně místní části Květná. Vodovod je v majetku obce, provozovaný obcí. 

Zdrojem místního vodovodu je Svinárský potok. Voda sbírána do úpravny vody v blízkosti potoka 

(objem 400 m3), kde je voda upravována na požadované hodnoty. K distribuci vody se na území obce 

nachází tři vodojemy a automatická tlaková stanice Drahy. V obci v roce 1996 proběhla dostavba 

vodovodní sítě. Zdrojové zabezpečení a akumulace je dostačující, vod. síť plně pokrývá zástavbu obce. 

Vodovod je v provozu od roku 1981, k rekonstrukci došlo v letech 2014-2015. V současné době vyžaduje 

pouze drobné opravy.  

V suchých obdobích se snižuje vydatnost místních pramenišť, přesto je obec zatím dostatečně 

i v těchto měsících zásobena. Žádoucí je zajištění dalších náhradních zdrojů pitné vody.  

Kanalizace a čištění odpadních vod 

Ve většině obce je stávající jednotná kanalizační síť. Kanalizace je vedena až pod místní část obce 

Strání – pod Květnou, kde je situována ČOV, která je v provozu od 80. let 20. století a v roce 2013 

proběhla její celkové rekonstrukce. V rámci rekonstrukce kanalizační sítě bylo vybudováno 5 ČS, které 

slouží k odvedení odpadních vod z níže položených lokalit do hlavního sběrače. V oblasti hraničního 

přechodu byla vybudována splašková větev kanalizace zakončené na čerpací stanici s výtlakem OV do 

stávající kanalizace zaústěné na ČOV. Většina odpadních vod je zaústěna do kanalizace přímo. 

Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Strání. Celková délka kanalizace činí 24 km. Kanalizace 

vyžaduje drobné opravy a rekonstrukce, například část Drahy. Současně je třeba provést opatření na 

odlehčovacích komorách. 

Elektrifikace, plynofikace a další infrastruktura 

Obcí prochází VTL a STL plynovod, venkovní vedení elektrické sítě 1-35 kV, dálkový 

telekomunikační kabel, radioreléová trasa. Nachází se zde transformovny i regulační stanice VTL, STL 

(plynovod).  

Elektřinu v obci zajišťuje firma E.ON.  

Obec je celoplošně plynofikována. Službu v daném území zajišťuje společnost E.ON. Současný 

stav můžeme hodnotit jako vyhovující, přičemž všechny požadavky jsou pokryty s dostatečnou rezervou. 

V obci je vybudováno veřejné osvětlení. Stav veřejného osvětlení není vyhovující. 
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V obci je zavedeno bezdrátové internetové připojení. Poskytovateli internetu jsou společnosti 

GEMNET s.r.o., InternetXt2000 s.r.o. a Turbonet s.r.o. O2. Obec v současné době nemá zavedenou 

infrastrukturu pro vysokorychlostní připojení pomocí optického kabelu na internet. 

  Nakládání s odpady  

V obci se komunální odpad třídí na složky: biologické odpady, papír, plasty, sklo, kovy, 

nebezpečné komunální odpady, objemný odpad a směsný komunální odpad. Papír, plast a plechovky 

občané třídí do pytlů, které obec sváží a předává svozové firmě. Ostatní odpad mohou občané ukládat 

v místním sběrném dvoře. Dvůr je pro občany každé úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 a sobotu od 8:00 

do 13:00. Otevírací doba sběrného dvora je v současné době dostačující.  

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů činí pro rok 2020 Kč/os/rok 600,-. (Obecně závazná vyhláška 4/2019).  

V obci je od začátku roku 2018 zaveden Program zodpovědného nakládání s odpady („PZNsO“).  

Jedná se o systém, kdy je v domácnostech odpad třízen do speciálních pytlů, které si každý označí svým 

jedinečným čárovým kódem. Pokud se občané správně zaregistrují (možnost registrace na OÚ) 

do odpadového systému, pak budou v následujících letech dle množství tříděného odpadu 

zvýhodňováni snížením poplatku za svoz odpadu. Obec se tímto krokem snaží dosáhnout snížení 

množství směsného komunálního odpadu, a naopak zvýšení množství tříděného odpadu.  

A.4.2 Dopravní infrastruktura 

Obci s okolím spojují tři komunikace. V první řadě se jedná o silnici I/54, která obec spojuje 

v jednom směru s obcí Slavkov a ve druhém směru s obcí Moravské Lieskové na slovenské straně hranice. 

Tato komunikace je jednou z páteřních silnic spojující město Brno a Jihomoravský kraj se Slovenskem. 

Dle Celostátního sčítání dopravy 2016 projede po komunikaci I/54 celkem 2 400 automobilů v pracovní 

den a 1 688 ve volném dni (So, Ne). Podíl osobních automobilů na této trase činí 86 %, podíl nákladních 

automobilů činí 12 %. Průměrně zde za den projede také 107 cyklistů. 

Dále komunikace III/4983 spojuje Strání s obcí Březová, dále se Suchou Lozí a Nivnicí. Úsekem 

projede ve všední den průměrně 469 automobilů, z čehož 89 % jsou automobily osobní a pouze 8,5 % 

automobily nákladní (převážně pak lehké nákladní vozy do 3,5 t.). O víkendech zde projede 324 

automobilů za den (94 % osobní automobily, 4 % nákladní automobily). Cyklistů se zde za den průměrně 

pohybuje 7. 

III/4982 spojuje obec Strání s obcí Korytná a dále s obcí Nivnice. Dle Celostátního sčítání dopravy 

2016 projede po komunikaci III/4982 během pracovního dne celkem 928 motorových vozidel, z toho 89 

% tvoří osobní automobily, 8 % nákladní automobily, zbytek je rozdělen mezi autobusy a traktory. 

Těžkých nákladních vozidel ve všední den projede 5. Ve volných dnech (mimo svátky) projede po 

komunikaci 641 motorových vozidel (94 % tvoří osobní automobily). Průměrně komunikaci využije 16 

cyklistů za den.  
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Obec můžeme z hodnotit jako dopravně vytíženou, což vychází z její polohy na jednom z hlavních 

tahů z české na slovenskou stranu.  

Stav některých místních komunikací a mostů v obci je nevyhovují, například Rubanice.  

Vzhledem k populační velikosti obce a předpokládanému vývoji počtu majitelů automobilů, 

je v centru obce nedostatečný počet parkovacích míst.  

Chodníky se v obci nachází podél hlavní komunikace, tj. ulice Zelnice U Hlavní, J.A. Komenského, 

Trávníky, U Sklárny a části ulice Slovenská. Dále na ulici Na Kopci, Pod Kopcem a Obchodní. Stav 

komunikací pro pěší není vždy ve vyhovujícím stavu (povrch, jejich bezbariérovost a také přilehlé veřejné 

osvícení). Opravy a rekonstrukce těchto chodníků jsou do budoucna žádoucí, stejně jako další 

zahušťování sítě komunikací pro pěší, resp. výstavba chodníků nových.  

V katastru obce byly zachovány i původní polní cesty, které dále pokračují do lesů Bílých Karpat. 

Část cest není ve vyhovujícím stavu a byla by vhodná jejich oprava, případně rekonstrukce.   

Územím obce vede cyklotrasa č. 46 (Český Těšín -) Vizovice – Strání – Sudoměřice (CZ/SK), 

cyklotrasa 5052 (Uherskohradišťská) Hradčovice – Velká Javořina a cyklotrasa 5051. Ve Květné část 5051 

vede po hlavní komunikaci a cyklisté tak zde sdílí prostor s automobilovou dopravou. Převážná část 5051 

v obci však vede méně frekventovanými komunikacemi. 

A.4.3 Dopravní obslužnost 

Napojení obce na silniční a dálniční síť České republiky můžeme vzhledem k příhraniční poloze 

regionu hodnotit jako dobré. Během 30 minut je možné se pomocí automobilu dopravit do nejbližších 

měst – Uherského Brodu, Veselí nad Moravou i do Nového Mesta nad Váhom (viz Obr. 17). V rámci dvou 

hodin je možné se dopravit např. do Brna, Olomouce či Bratislavy. 



Obec Strání 

 

30 

 

 

Obr. 17. Dojezdový rádius 30 minut z obce Strání 

Pramen: K-SOL S.r.l. (2020), upraveno v Grass Gis 

 

Obr. 18. Dojezdový rádius 60 minut z obce Strání 

Pramen: K-SOL S.r.l. (2020), upraveno v Grass Gis 
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Obec je pravidelně obsluhována autobusovou dopravou ČSAD Uherské Hradiště, a.s. Železnice se 

v obci nenachází. Autobusová doprava v obci pravidelně zastavuje na čtyřech zastávkách (celkem šest 

míst pro zastavení autobusu): 

Zastávka Strání, U Popelků se nachází na začátku obce (směrem na obec Slavkov). Ve směru 

na obec Slavkov i v opačném směru se jedná o zastávku zálivového typu. Místo zastavení ve směru 

ze Slavkova má bezbariérovou úpravu. Přístřešek pro cestují se nachází pouze na jedné straně, 

a to směrem příjezdu ze Slavkova. Jedná o moderní přístřešek, který je v dobrém stavu.  

Zastávka Strání, škola se nachází přibližně ve středu části Strání, v blízkosti mateřské školy. 

Jde o zastávku charakteru autobusového obratiště točky (smyčky), je zde tedy pouze jedno místo pro 

zastavení hromadné dopravy, které obsluhuje oba směry. Zastávka postrádá vodící linii pro nevidomé, 

nicméně je upravena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu. Pro cestující je k dispozici 

také moderní přístřešek, který je v dobrém stavu.  

Zastávka Strání, Květná, Mlýnky je zastávkou zálivového typu v obou směrech jízdy. Zastávka nemá 

bezbariérovou úpravu, nicméně k oběma místům zastavení je možné dojít po chodníku. Pouze v jednom 

směru se nachází přístřešek (ve směru na obec Slavkov), opět se jedná o moderní přístřešek v dobrém 

stavu.  

Zastávka Strání, Květná se nachází v centru části Květná. Jedná se o autobusové obratiště točnu. 

Zastávka má zcela zajištěn bezbariérový přístup (vodicí linie, snížené patníky…). Na místě zastavení je 

moderní přístřešek v dobrém stavu.   

Obcí vede několik pravidelných linek autobusové dopravy (uvedeny jsou spoje, které v obci 

zastavují): 

Linka 802320 se pohybuje na trase Uherský Brod – (Korytná) - Strání, Květná a zpět. Směrem 

z Uherského Brodu tento spoj jede ve všední den celkem 3x (v neděli a státní svátky 2x), v opačném 

směru pak 5x (v neděli a státní svátky 2x). 

Linka 802321 se pohybuje na trase Uherský Brod – Nivnice – Březová – Strání, Květná a zpět, 

nicméně v přímém spojení spoj obsluhuje pouze Strání – Březová, a to jednou za všední den tam a 2x 

Březová – Strání (o víkendech spoj trasu nejede). Přímou trasu Uherský Brod – Strání spoj jeden pouze 

v tomto směru každý všední den 1x. 

Linka 802322 se pohybuje na trase Uherský Brod – Slavkov – Strání, Květná. Směrem z Uherského 

Brod do Strání jede spoj ve všední dny celkem 9x (2x v neděli). V opačném směru je možné spoj využít 

9x (2x v neděli). 

Linka 802330 se pohybuje na trase Uherský Brod – Lopeník – Březová – Strání, Květná a zpět. 

Spoj jezdí pouze o víkendech, a to jednou za den směr Uherský Brod – Strání.  

Linka 802350 se pohybuje na trase Uherské Hradiště – Hluk – Vlčnov – Strání a zpět. Směrem 

z Uherského Hradiště do Strání spoj jede ve všední dny 3x, stejně také v opačném směru (o víkendech 

spoj jede jednou denně trasu Strání – Vlčnov – Uherský Brod).  
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Spoj 601904 se pohybuje na trase Brno – Bánská Bystrica (SK). Spoj jede v pracovní dny i neděle. 

Ve Strání je možné na spoj nasednout jednou denně, a to v obou směrech. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že autobusová doprava v oblasti je koordinována modelem hubu 

(centrálního místa) – Uherského Brodu, odkud vyjíždí spoje do okolních obcí (a zpět). V centrálním místě 

(Uherském Brodě) je následně možné přestoupit buď na autobusovou, nebo vlakovou dopravu. 

Například v rámci autobusové dopravy je v Uherském Brodě možné přesednout na spoje jedoucí 

do Uherského Hradiště, Zlína, Brna i Prahy.  

Co se týká frekvence v rámci dne je větší měrou pokryta ranní a odpolední špička (směr Strání – 

Uherský Brod na obr. 19). Z Uherského Brodu je nejvyšší špička mezi jednou a pátou hodinou odpolední, 

jde tedy o pokrytí času cest zpět ze zaměstnání potažmo školy. Z výsledků dotazníkového šetření 

uskutečněného mezi občany obce (více viz dále) vyplývá, že počet spojů do obce je ve všedních dnech 

i o víkendech ne zcela vyhovující.  

 

Obr. 19. Četnost a frekvence odjezdů z obce Strání do Uherského Brodu 

Pramen: IDOS.CZ (2019) 
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A.5 Obslužnost 

A.5.1 Bydlení 

Charakteristickým typem výstavby jsou rodinné domy v souvislé zástavbě se sdílením bočních 

stěn, což je pro region jihovýchodní Moravy typické. Dle údajů ze SLDB 2011 bylo v obci evidováno 

celkem 1 013 domů, z čehož 978 byly rodinné domy. V obci se nachází 28 bytových domů. Převážná část 

domovního fondu v obci je vlastněna fyzickými osobami (cca 79 %). Obec či stát vlastnila děvět domů 

(6 domů bytových). Spoluvlastnictví vlastníků bytů vlastnilo 62 domů (cca 6 % fondu), 8 bytových domů 

bylo ve vlastnictví bytových družstev. 

Celkem bylo v obci 1 395 bytů, z toho 1 105 v rodinných domech. Obydlenost bytů činila 87 %, 

což je hodnota nadprůměrná ve srovnání se všemi vyššími územně-správními celky (SO ORP Uherský 

Brod 83 %; okres Uherské Hradiště 85 %; Zlínský kraj 86 %; ČR 86 %). 

V obci bylo evidováno 184 neobydlených bytů a 144 neobydlených domů. Celkem 14 % domů tak 

bylo v obci neobydlených, což je nižší hodnota oproti průměrům nadřazených celků (SO ORP Uherský 

Brod 18 %; okres Uherské Hradiště 16 %; Zlínský kraj 15 %; Česká republika 17 %). Z těchto neobydlených 

domů bylo 12,5 % nezpůsobilých k bydlení, což je nadprůměrné oproti nadřazeným celkům 

(SO ORP Uherský Brod 10 %; okres Uherské Hradiště – 11 %; Zlínský kraj 9 %; ČR 7 %). 

Všechny neobydlené domy byly rodinné domy.  

Dvacet neobydlených domů (2 % všech domů) bylo využíváno k rekreaci. Podíl takto využitých 

budov byl podprůměrný v komparaci se všemi sledovanými nadřazenými celky (SO ORP Uherský Brod 

6 %; okres Uherské Hradiště 5 %; Zlínský kraj 5 %; ČR 8 %).  

Průměrné stáří obydlených domů v roce 2011 bylo 38,6 let. Ze srovnání s nadřízenými územně 

správními celky můžeme soudit, že zdejší zástavba je mladšího charakteru (SO ORP Uherský Brod 

42,3 let; okres Uherské Hradiště 42,2 let; Zlínský kraj 44,7 let; Česko 49,8 let). 

Přibližně 42 % všech domů bylo postaveno nebo zrekonstruováno v období 1920 až 1970, 38 % 

domovního fondu bylo postaveno v období 1971 až 1990. Od počátku nového tisíciletí do období SLDB 

2011 bylo postaveno 8 % ze všech budov v obci. Intenzita výstavby s posledním zachyceném období je 

víceméně průměrná ve srovnání s nadřazenými celky (SO ORP Uherský Brod – 8 %; okres Uherské 

Hradiště – 9 %; Zlínský kraj – 9 %; Česko – 10 %). 
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Tab. 4. Období výstavby nebo rekonstrukce bytového fondu v obci Strání 

  

  

Domy Počet osob 

Celkem Rodinné Bytové Ostatní Celkem 
V rodinných 

domech 

1919 a dříve 25 21 4 - 66 39 

1920–1970 326 311 12 3 1 121 900 

1971–1980 162 152 9 1 797 566 

1981–1990 160 157 2 1 730 599 

1991–2000 115 114 1 - 463 439 

2001–2011 65 64 - 1 308 276 

Pramen: SLDB 2011 

 

V majetku obce je přibližně 60 bytů. Část obecního bytového fondu tvoří byty sociální.  

Dle výsledků evidence obce bylo v obci v roce 2011 k vodovodu připojeno celkem 812 domů 

(73 % všech domů), z toho 779 rodinných domů (73 % rodinných domů). Dále bylo připojeno 

1 149 obydlených bytů (95 % všech obydlených bytů). V těchto připojených bytech žilo 3 399 obyvatel. 

K veřejnému zdroji pitné vody tak bylo připojeno 97 % všech obyvatel obce. To je ve srovnání 

s nadřazenými celky nadprůměrné – SO ORP Uherský Brod 94 %, okres Uherské Hradiště 93 %, Zlínský 

kraj 92 %, ČR 90 %. 

Na kanalizační infrastrukturu bylo v obci roku 2011 připojeno 739 domů (73 % všech domů), 

z toho 713 rodinných domů (73 % všech rodinných domů). Celkem 1 047 obydlených bytů mělo přípojku 

na místní kanalizaci, tj. 87 % všech obydlených bytů. Žumpu nebo jímku mělo využívat 129 obydlených 

bytů (11 % všech obydlených bytů). V bytech připojených na kanalizaci žilo v roce 2011 celkem 3 087 

osob, tedy 88 % všech obyvatel obce. V bytech využívajících žumpu nebo jímku bydlelo 351 osob, 

což tvoří 10 % všech obyvatel obce. Napojení obyvatelstva na kanalizaci je nadprůměrné v komparaci 

se svým okolím (SO ORP Uherský Brod 76 %, okres Uherské Hradiště 80 %, Zlínský kraj 74 %, ČR 74 %). 

Na přívod plynu bylo připojeno 807 domů (80 % všech domů), z toho 774 rodinných domů (80 % 

všech rodinných domů). Celkem 1 112 obydlených bytů mělo přivedeno plyn, tj. 92 % všech obydlených 

bytů. V bytech, ve kterých byla přípojka zemního plynu, žilo 3 323 osob (95 % všech obyvatel obce). 

Podíl obyvatel s přípojkou plynu je v rámci nejbližšího okolí nadprůměrné (SO ORP Uherský Brod 77 %, 

okres Uherské Hradiště 78 %, Zlínský kraj 68 %, ČR 61 %). Pevnými palivy, která mohou v zimě zhoršovat 

kvalitu ovzduší, dle SLDB 2011 primárně vytápělo celkem 29 obydlených bytů (tedy 8,6 % ze všech 

obydlených bytů v obci). 

 

 

 

 



Obec Strání 

 

35 

 

Tab. 5. Způsob vytápění v obydlených bytech v obci Strání (2011)  

Ústřední Etážové Kamna 

Celkem 

Kotelna v 

domě 
Celkem 

Dřevo, 

brikety 
Plyn Elektř. Celkem 

Uhlí, 

koks, 

brikety 

Dřevo, 

brikety 
Plyn Elektř. 

Pevná 

paliva 
Plyn 

1 072 33 1 008 25 1 23 0 84 0 11 68 4 

Pramen: ČSÚ: SLDB 2011 

 

Obec v minulých letech vymezila nové pozemky pro výstavbu rodinných domů (ulice Záhumenice, 

Rubanice a Nová Hora). I přes tento krok obec eviduje zájem přesahující současné možnosti výstavby. 

 

Obr. 20. Územní plán centra části Strání. Červenou jsou zaznačeny nové plochy určené pro bydlení. 

Pramen: Obec Strání (2020) 
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A.5.2 Školství a vzdělávání 

Obci se nachází Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace a Základní 

škola a Základní umělecká škola Strání. 

Pod Mateřskou školu Strání spadá také provoz školní jídelny. Do školy jsou přijímány děti ve věku 

od 2 do 7 let a jsou umístěny do tří heterogenních tříd s kapacitou 74 míst. Budova školy je po venkovní 

rekonstrukci. Součástí školy je zahrada. Doménou Mateřské školy Strání je folklor, který je zde rozvíjen 

v kroužku Straňánek.  

Nedílnou součástí školy je také detašované pracoviště Mateřské školy ve Květné, která je 

typizovanou školou z roku 1979, s krásnou a prostornou zahradou s ekologickými prvky, obklopenou 

lesy. V MŠ Květná jsou dvě heterogenní třídy dětí ve věku od 2 do 7 let s kapacitou 46 míst. Mateřská 

škola je zařazena do sítě škol Mrkvička s environmentální tématikou. (Mateřská škola Strání, Květná, 

2020). 

Celkově má tedy Mateřská škola kapacitu 314 míst. K 30. 9. 2019 bylo ve škole zapsáno 112 dětí 

(zdroj: Ministerstvo financí ČR), její celková obsazenost je tedy pouze 35,7 %. Mateřská škola nabízí také 

logopedickou péči, grafomotorická cvičení pro předškoláky, folklórní soubor Straňánek, dětský soubor 

Květňánek, výtvarné tvoření, výlety do divadla a kurz plavání.  

Historie Základní školy ve Strání sahá až na začátek 15. století. Dnes pod Základní školu pak kromě 

základní školy samotné spadá činnost základní umělecké školy, školní družiny, školního klubu a školní 

jídelny. Základní škola se mimo výuku věnuje řadě aktivit sportovního, kulturního, či nadstavbově 

edukačního charakteru. Některé aktivity se soustředí na ekologickou činnost (př. sběr papíru, Ukliďme 

Česko). Škola se také zapojuje do mnoha projektů (př.  Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ a ZUŠ 

Strání; Podpora výuky plavání v základních školách; Ovoce, zelenina a mléko do škol). Škola má celkem 

53 pracovníků a k 30. 9. 2019 ji navštěvovalo 269 žáků, což je pouze 40,7 % její kapacity (660 míst).  

ZUŠ má kapacitu 120 žáků, která byla ve školním roce 2018/2019 naplněna. V hudebním oboru je 

vyučována hra na řadu hudebních nástrojů. Výtvarný obor nabízí ZUŠ také, navštěvuje jej 17 žáků. 

ZUŠ se účastní řady veřejných akcí, kde prezentuje svoji činnost. Patří mezi ně např. Slavnosti vína 

Uherské Hradiště, Vánoční koncert, školní besídka, fašaňk a mnoho dalších.  

A.5.3 Zdravotní péče 

Zdravotnické služby v obci poskytují dva praktičtí lékaři pro dospělé, jedna dětská lékařka, dva 

zubní lékaři a k dispozici je občanům lékárna.  

Praktická lékařka pro dospělé. MUDr. Alžběta Končitíková ordinuje ve všech všedních dnech v části 

Květná ve zdravotním středisku. MUDr. Pavel Tomeček ordinuje v části Strání a pouze pondělí, středa, 

pátek. Dětská lékařka MUDr. Eva Juřenčáková ordinuje v části Květná ve zdravotním středisku každý 

všední den a vedle ošetření pacientů a kontrol zajišťuje také poradnu pro kojence. Zubní lékaři MUDr. 

Tomáš Kopecký a Vladimír Luzar ordinují každý všední den, oba v části obce Květná. V obci nepůsobí 

gynekolog/gynekoložka. Lékárna se nachází v části Strání a je otevřená každý všední den od 8:00 do 

16:30.  
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Nejbližší nemocnice na české straně hranice je Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod 

(od obce vzdálená přibližně 25 km). Jedná se o ambulantní zařízení poskytující lékařské služby v oborech: 

praktické lékařství pro děti i dospělé, vnitřní lékařství, stomatologie, ortodoncie, kožní, psychiatrie, 

chirurgie, ortopedie, gynekologie, diabetologie, neurologie, oční, plicní, endokrinologie, alergologie, 

kardiologie, revmatologie, nosní – ušní – krční, radiologie (RTG, sono) a FBLR (léčebná rehabilitace). 

A.5.4 Sociální péče 

V oblasti sociální péče v obci působí Pečovatelská služba Strání, jejímž zřizovatelem je Charita 

Uherský Brod. Ta zajišťuje také terénní pečovatelské služby, čímž lze individuálně zajistit pomoc 

a podporu osobám, které žijí ve své domácnosti a potřebují pomoc druhé osoby v běžných 

každodenních činnostech.  

V obci také funguje Dům s pečovatelskou službou (č. p. 271 Strání). Zřizovatelem je obec Strání. 

Provoz zajišťuje Charita Uherský Brod. Je zde třicet bytových jednotek s celkovou kapacitou 36 osob. 

Dle svých potřeb mohou uživatelé využívat nabídku pečovatelských služeb dle Zákona o soc. službách 

108/2006 Sb. § 40 a Vyhlášky č.505/2006. Zdravotní péče je zajištěna zdravotními sestrami z Domácí 

zdravotní péče případně Domácí hospicová péče Uherský Brod na základě spolupráce s obvodními lékaři. 

Zájem občanů převyšuje kapacitní možnosti Domu s chráněnými byty.  

Od roku 2019 provozuje Charita Uherský Brod na domu s pečovatelskou službou pobytovou 

službu – Odlehčovací službu Strání. Cílem této služby je umožnit přechodný pobyt klientům po dobu 

dovolené, onemocnění či pracovního zaneprázdnění pečující osoby, nebo aby pečující osoba či rodina 

načerpala novou sílu při péči o svého člena. Umožňuje krátkodobou pomoc rodině, která má člena rodiny 

v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení nebo potřebuje přizpůsobit bytové 

podmínky péči o nemocného (rekonstrukce bytu atd.) 

V nedalekém Uherském Brodě působí pět poskytovatelů sociálních služeb: LUISA, o.s. Středisko 

komplexní péče o rodinu, školu a duševní zdraví, dále Český klub nedoslýchavých HELP, Sociální služby 

Uherský Brod p.o., Charita Uherský Brod a Společnost podané ruce. Vedle vyjmenovaných ve městě 

působí i řada občanských sdružení se zaměřením na oblast sociální péče (např. Centrum pro rodinu 

a zdraví, Sdružení rovných šancí). 

A.5.5 Sport a kultura 

V obci se nachází fotbalové hřiště, workoutové hřiště, ve škole také dvě tělocvičny, areál pro 

lehkou atletiku, multifunkční hřiště s umělým povrchem a u školy je Tenis Centrum s tenisovými kurty. 

Ve Květné jsou v areálu DTJ Květná 3 tenisové kurty, tréninková stěna, 2 kurty na nohejbal, či volejbal, 

posilovna, hřiště na petaque, dětské hřiště. Součástí areálu je i Turistická ubytovna. V horkých letních 

měsících se mohou občané osvěžit na nekrytém koupališti ve Květné, které se nachází v blízkosti 

Moravských skláren v ulici Ořechová. V zimě je k dispozici lyžařský areál ve Štrbáni se sjezdovkou 

dlouhou 530 m a s vlekem o kapacitě 500 osob/hodinu. Lyžování je možné také na Velké Javořině, kde 

se nachází lyžařské středisko. Běžkování je v okolí obce také možné. V zimních měsících obec zajišťuje 

za budovou základní školy umělé kluziště pro veřejnost. Stav sportovišť je dobrý. Obci nicméně chybí 

multifunkční hala, která by skýtala občanům vhodné zázemí pro sportování. 
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V majetku obce je několik dětský hřišť – tři v části Strání: dětské hřiště Závodní, U Školy, Rubanice; 

tři v části Květná: dětské hřiště U Sklárny, Květná, U Úpravy vody. Dětská hřiště jsou v dobrém stavu. 

Problematická je vybavenost pro pořádání kulturních akcí, neboť obec nemá kulturní dům. 

V případě potřeby obec využívá prostory základní školy, které však ne vždy vyhovují potřebám 

jednotlivých akcí, případně prostory farní dvorany, která v 90. letech 20. století prošla rekonstrukcí 

střechy a vnitřních prostor. Ve dvoraně se konají různé společenské akce, jako jsou narozeniny, schůzky 

spolků – především divadelnímu souboru Karla Högera. Vybrané kulturní akce se mohou také konat před 

Zámečkem, kde je dlážděná plocha. s 

Obec zvažuje nákup kulturní domu ve Květné. Jakmile bude budova v majetku obce dojde k její 

rekonstrukci, aby se zde mohli konat kulturní akce.   

Knihovna Strání pod vedením paní Marcely Schönbaumové nabízí meziknihovní výpůjčky, přístup 

k internetu zdarma a pořádá různé naučné, cestopisné, literární a společenské besedy. Vybavení a zázemí 

knihovny je v dobré stavu.  

A.5.6 Komerční služby 

V obci se nachází řada komerčních služeb. V prvé řadě se jedná o několik prodejen potravin, které 

jsou rozmístěné po celé obci. Konkrétně se jedná o Můjobchod – Potraviny Květná, COOP Strání, 

Potraviny U Popelků, Můjobchod – Potraviny Na sýpce, ENAPO.  

V obci je dále pneuservis, čerpací stanice, prodejna sklářských výrobků, soukromí skláři, 

stavebniny, různá sportoviště, internetová prodejna fitness doplňků, ubytování, trafika, drogerie, pošta 

(Strání, Květná), bankomat, pedikúra, manikúra, hospody, bar, restaurace, bowling, pizzerie, kadeřnictví, 

textil a galanterie, prodejna pražené kávy, průmyslové zboží v COOP a květinářství. 

A.5.7 Ostatní 

V obci se nachází hřbitov s klasickými hrobovými místy. Na hřbitově jsou vymezena urnová místa, 

není zde kolumbárium. V obci není k dispozici smuteční síň. Stav hřbitova je ale dobrý, ačkoliv obec 

plánuje zřízení toalet a smuteční síně.  

V obci je i několik sakrálních památek (kříže, boží muka, památník). Část z nich není v dobrém 

stavu a je žádoucí jejich oprava. 
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A.6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

A.6.1 Charakteristika životního prostředí 

Z pohledu geomorfologie spadá celé katastrální území obce Strání do celku Bílé Karpaty, rozděleno je 

však do tří podcelků: Straňanská kotlina (východní část katastrálního území), Javořinská hornatina 

(západní část katastrálního území) a Lopenická hornatina (severní část katastrálního území). Poslední dvě 

jmenované zde zasahují svými částmi. Konkrétně z Javořinské hornatiny se v území obce nachází okrsek 

Javořinský hřbet a Suchovská vrchovina. Z Lopenické hornatiny zde zasahuje Komeňská vrchovina.  

Straňanská kotlina, vymodelovaná toky Klanečnice a Bošáčky, je tvořena flyšovými horninami 

magurské skupiny příkrovů se svahovými sedimenty. Příznačný je členitý reliéf dna kotliny, částečně 

podmíněný příčnými zlomy v geologické struktuře, a zvrásněné okraje kotliny navazující na okolní 

hornatiny. Ve Straňanské kotlině se nachází intravilán obce.  

Javořinskou hornatinu tvoří velmi členitý reliéf s vysokými hřbety a rozsochy, svažující se do 

hluboce zařezaných údolí. Podloží je tvořeno flyšovými sedimenty magurské skupiny příkrovů. V katastru 

obce se nachází také nejvyšší vrchol Bílých Karpat – Velká Javořina (970 m. n. m.), jejímž vrcholem 

prochází státní hranice mezi Českem a Slovenskem.     

Lopenická hornatina je typická erozně-denudačním reliéfem širokých hřbetů a rozvětvených údolí 

s výskytem synklinálních hřbetů. Tvořena je flyšovými sedimenty.  

Většinu půdního pokryvu území obce tvoří kambizemě, pseudogleje, rendziny a pararendziny. 

V nivách vodních toků se vyskytuje fluvizemě. Dle výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy je zdejší 

půda středně hluboká (v nivách hluboká), slabě skeletovitá, místy lze nalézt půdu středně až silně 

skeletovitou. Sklonitost půd v katastru je hodnocena jako střední v okolí intravilánu obce, výrazný sklon 

půd je pak typický v jižní části katastru.   

Území Strání můžeme dle Quittova rozdělení řadit do oblasti MT5 a MT9, vrcholky Bílých Karpat 

do CH7. Typické pro oblast jsou normální až krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. 

Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima bývá normálně 

dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá s normální až krátkou sněhovou pokrývkou. Průměrný roční 

úhrn srážek (1981-2010) v obci a okolí činí cca 800 až 1000 mm, průměrná roční teplota (1981-2010) pak 

7 až 8 °C. 

Územím protéká tok Klanečnice (č. h. p. 4-21-09-023, -25), který je levostranným přítokem Váhu 

(Klanečnice se vlévá na území Slovenska do Vážského kanálu v Novém Mestě nad Váhom). Na Klanečnici 

se v kastrálním území obce nachází vodní nádrž Žabka. Třebaže zde byla počátkem tisíciletí postavena 

nové hráz, v současně době je hráz již ve špatném stavu a vyžaduje rekonstrukci.  

Dalšími toky v katastru obce jsou Svinárský potok (pravostranný přítok Klanečnice), Hraniční potok 

(pravostranný přítok Klanečnice), Mandlový potok (levostranný přítok Klanečnice) a Velička (č. h. p. 4-

13-02-035, levostranný přítok Moravy). Území obce se dělí do dvou hydrogeologických rajonů, a to 3222 

– Flyš v povodí Moravy (západní část katastru) a 3224 – Flyš v povodí Váhu (východní část katastru). 
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Z pohledu fytogeografického dělení území obce spadá do okrsku Bílé Karpaty lesní. Z pohledu 

biogeografického členění lze území obce rozdělit do bělokarpatského bioregionu (biochory 3SC – svahy 

na vápnitém flyši, 3VC – vrchoviny na vápnitém flyši, 4SC – svahy na převážně slínitém flyši, 4SK – Svahy 

na pískovcovém flyši, 5ZK – hřbety na pískovcovém flyši. Převažuje zde biota 3. dubovo-bukového a 4. 

bukového vegetačního stupně. Biodiverzita je velmi vysoká, především na rozsáhlých květnatých 

loukách. Převážná část území je zalesněna a většina lesních porostů má přirozenou druhovou skladbu. 

Rozsáhlé nelesní plochy byly v minulosti využívány především jako louky a pastviny, část luk byla 

v nedávné minulosti rozorána. Celé území je součástí CHKO Bílé Karpaty.  

 

Obr. 21. Využití půdy v katastrálním území Strání 2018 

Pramen: CENIA (2020): CORINE Land Cover 2018; zpracováno v ArcGis 

 

A.6.2 Využití půdy 

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky ve své regionalizaci zemědělských výrobních oblastí 

(1996) území Strání řadí do kategorie O4, kde je vhodné pěstování obilovin a zejména různých 

technických plodin. Území v porovnání se zbytkem České republiky ale není příliš vhodné pro intenzivní 

rostlinnou výrobu.  

Tomu do jisté míry odpovídá i využití půdy v katastru obce. Z celkové výměry 3980 ha tvoří 

zemědělská půda necelých 30 %, přičemž z tohoto tvořila přes 58 % orná půda (cca 686 ha), 36 % trvalé 

travní porosty (cca 426 ha) a zbytek tvořily převážně zahrady (cca 61 ha). Orná půda je situovaná 

převážně v okolí zástavby, kde to umožňuje sklonitost terénu. Na strmějších svazích jsou trvalé travní 

porosty, v nejvyšších polohách se pak nachází lesy (ty ale už nepatří do zemědělské půdy).  
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Nezemědělská půda tvoří zbylých 70 % rozlohy katastru obce. Největším podílem jsou v této 

kategorii zastoupeny lesní pozemky – téměř 91 % nezemědělské půdy a 64 % celkové rozlohy katastru. 

Lesy se nachází především v jižní a západní části katastru. Vodní plochy tvoří necelé 1 % nezemědělské 

půdy; zastavěná plocha 1,5 % nezemědělské půdy; zbylé tvoří ostatní plochy (silnice, ulice, hřiště …).  

V čase dochází pouze k mírným změnám rozdělení využití půdy v katastru. Především dochází 

k mírnému nárůstu zastavěných a ostatních ploch na úkor zemědělské půdě. Cena zemědělské půdy 

v katastru Strání je 3,43 Kč/m2 dle přílohy vyhlášky č. 432/2016 Sb.  (měnící vyhlášku 298/2014 Sb.). 

Průměrná základní cena zemědělských pozemků za území celé České republiky v roce 2019 činila 

7,14 Kč/m2. Tržní cena zemědělské půdy ve Strání je přibližně mezi 16 až 23 Kč/m2.  

 

Obr. 22. Využití půdy v katastru obce Strání (2019).  

Pramen: ČSÚ (2020) Vybrané statistické údaje za obec 

 

A.6.3 Ochrana životního prostředí 

Ačkoliv je znečištění ovzduší na území obce Strání v porovnání se zbytkem České republiky nízké, 

v obci v rámci roku dochází k překračování některých imisních limitů (především výskyt přízemního O3). 

Dle Integrovaného registru znečišťování se v obci nenachází žádný znečišťovatel. Ke zhoršení kvality 

může také docházet v zimě, v důsledku nevhodného vytápění obydlí (např. tuhá paliva). Vedle tohoto je 

největším znečišťovatelem ovzduší v obci automobilová doprava. Denně zde projede 2400 motorových 

vozidel (údaje ze Sčítání dopravy 2016). Ke znečištění ovzduší může částečně přispívat i zemědělství, 

a to uvolňováním a prachových částic. 
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Podle Plánu oblasti povodí Moravy jsou zdejší útvary povrchových vod z pohledu chemického 

stavu hodnoceny jako dobré. Z pohledu ekologického stavu a ekologického potenciálu jako 

nevyhovující, a to i přes dobrý stav v hodnocení všeobecných fyzikálněchemických složek a velmi dobrý 

stav hodnocení specifických znečišťujících látek. Důvodem tohoto je nevyhovující stav makrozoobentosu 

(především bezobratlí živočichové). 

Podpovrchové vody jsou z chemického hlediska hodnoceny jako dobré. Dle hydrogeologických 

dat se na území obce nachází slabě zranitelné až středně zranitelné podzemní vody v rámci rizika 

vyplavování nebezpečných látek do podzemních vod. Oběh podzemní vody je v okolí intravilánu obce 

hodnocen jako středně až maximálně zranitelný, v jižní, zalesněné části katastru jako slabě zranitelný až 

minimálně zranitelný. Vláhová bilance je v oblasti středně zranitelná, v jižní části katastru silně zranitelná 

(zejména Velká Javořina). 

Oblast je částečně ohrožena sníženou retenční schopností krajiny, obecně tedy suchem. 

Zdejší orná půda je dle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd (dále jen VÚMOP) klasifikována 

jako středně až slabě zranitelná v okolí intravilánu obce, v zalesněné části katastru jako minimálně 

zranitelná s výjimkou Velké Javořiny, kde je půda silně zranitelná. 

Půdy v zalesněné části katastru obce jsou dle VÚMOP hodnoceny jako neohrožené vodní erozí, 

v okolí zástavby obce jsou pak převážně půdy mírně ohrožené. Dlouhodobá průměrná ztráta půdy 

v důsledku vodní eroze dosahuje 8,1 až 10,0 t/ha/rok. Půdy v katastru nejsou považovány za náchylné 

k eolické (větrné) erozi.  

Na území obce se nachází řada svahových nestabilit. V prvé řadě se jedná o aktivní nestabilitu 

postihující část intravilánu obce (po obou stranách I/54, část směrem ke Slavkovu) – nestabilita List 35-

12-16, kód s.n. 56. Rozměry potenciálního sesuvného území je 550 m v délce a 1150 m v šířce. 

Sesuv je vyvinut ve svahových sedimentech. Významná aktivita byla zaznamenána v roce 1997 

v důsledku vydatných dešťových srážek. V současnosti je nestabilita sledována a jsou provedena 

preventivní opatření pro ochranu komunikace E 54.  

Další významná svahová nestabilita (List 35-12-16, kód s.n. 18c) je v okolí komunikace III/4983, 

která potenciálně ohrožuje nový hřbitov a čtyři obytné domy. Sesuv je vyvinut na svahových sedimentech 

a možným aktivačním faktorem jsou srážky. V současné době se sesuv hodnocen jako dočasně 

uklidněný. 

Několik dalších svahových nestabilit ohrožují intravilán obce. Jde především o svahové nestability 

podél Svinarského potoka ve Květné. Jedná se o rozvinuté nestability vyvinuté na svahových 

sedimentech, které jsou v dočasně uklidněné. Sesuv hrozí při vytrvalých nebo intenzivních srážkách, 

tedy při nasycení svahu vodou a změnou geometrie svahu. 
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 Vedle uvedených se na 

katastrálním území obce nachází 

řada svahových nestabilit. Většina 

je v současné době dočasně 

uklidněná a neohrožuje 

antropogenní objekty (domu, 

komunikace), neboť převážná 

část se nachází v lesích.  

V katastru obce se 

nenachází aktuálně plochy 

s poškozeným životním 

prostředím ani významnou 

ekologickou zátěží (Systém 

evidence kontaminovaných míst). 

V minulosti byla v severní části 

katastru evidována skládka 

v lokalitě Jahodná. Dle Národního 

registru brownfieldů nenachází 

žádná nevyužitá plocha či budova, jež by mohla být kontaminována.  

Celá rozloha katastru spadá do velkoplošného chráněného území CHKO Bílé Karpaty. Území spadá 

i do Evropsky významné lokality Bílé Karpaty. Z přírodovědného hlediska jsou nejhodnotnější zdejší 

květnaté Karpatské louky, typické bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky 

ohrožených druhů rostlin. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální 

a severní části pohoří s celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny. Přítomnost CHKO vytváří 

různá omezení. Jedná se například o regulaci stavební činnosti, směřující k zachování krajinného rázu 

a výrazu typické místní architektury. 

Maloplošných chráněných území se v katastru obce nachází šest, a to Přírodní památka Hrnčírky, 

Mechnáčky, Vápenky, Záhumenice, přírodní rezervace Nová hora a Národní přírodní rezervace Javorina.  

Přírodní památka Hrnčárky představuje bělokarpatskou květnatou louku s bohatou rozptýlenou 

zelení a mokřad s lučním pěnovcovým prameništěm. Předmětem ochrany jsou teplomilné travnaté 

porosty a prameniště s pěnovcovým mokřadem, výskyt ohrožených druhů rostlin. 

Přírodní památka Mechnáčky představuje široký členitý žleb s bělokarpatskými květnatými 

loukami, mokřady a vrstevnými prameny, místy porostlý stromy a keři. Předmětem ochrany jsou 

zachovalé zbytky květnatých luk s mokřady a rozptýlenou zelení, výskyt ohrožených druhů rostlin 

a živočichů. 

Obr. 23. Mapa svahových nestabilit u intravilánu obce Strání. 

Pramen: Databáze svahových nestabilit České geologické služby (2020) 
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Přírodní památka Vápenky představuje dubobukový lesní porost v jižní části Bílých Karpat. 

Předmětem ochrany je ukázka základního a reprezentativního lesního porostu pro Bílé Karpaty – hlinité 

dubové bučiny s ostřicí chlupatou. 

Přírodní památka Záhumenice představuje bělokarpatské květnaté louky a bývalé pastviny 

s množstvím rozptýlené zeleně ve svážném území a ve žlebech na pravém údolním svahu 

pravostranného přítoku potoka Klanečnice. Předmětem ochrany je zbytek druhově bohatých květnatých 

bělokarpatských luk, nejbohatší lokalita kriticky ohroženého druhu hrachoru panonského (Lathyrus 

pannonicus), který se v okolí obce Strání vyskytuje na jediném místě v ČR, bohatá populace snědku 

pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum).  

Přírodní rezervace Nová hora představuje členité území tvořené komplexem bělokarpatských 

květnatých luk, pastvin, starých ovocných sadů, lesíků, křovin a mokřadů. Předmětem ochrany je udržení 

charakteru lučních i hájových společenstev. Záchrana mikrolokalit chráněných a ohrožených druhů 

rostlin. 

Předmětem ochrany Národní přírodní rezervace Javorina jsou původní listnaté porosty v masivu 

Velké Javořiny tvořené především květnatými bučinami (asociace Dentario enneaphylli-Fagetum) 

a suťovými porosty (svazu Tilio-Acerion), mající ve své vrcholové části pralesovitý charakter. 

V intravilánu obce u bývalého zámečku se nachází památný strom Buk u Zámečku. Dále jsou 

v katastru Lípy u kapličky (jedna s lip byla pokácena v roce 2016) a Dub u kamenné búdy při cestě 

na Velkou Javořinu, asi 3 km od levostranné odbočky silnice Strání-Slavkov. 

Vzhledem k rozloze lesních pozemků a trvalých travních porostů vychází koeficient ekologické 

stability 3,34. Jedná se o přírodní   a   přírodě   blízkou   krajinu   s   výraznou   převahou ekologicky 

stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 

Stav veřejné zeleně v obci je dobrý. Obec se dlouhodobě zasazuje o obnovu a další rozvoj zeleně 

a environmentálně příznivých opatření. 

Na katastrálním území obce Strání se v rámci Územního systému ekologické stability (dále jen 

„ÚSES“) nachází 6 evidovaných ploch. Nejvýznamnějším je nadregionální biocentrum 99 Javořina o 

rozloze 1983 ha. Jedná se o rozsáhlý komplex lesních porostů na nejvyšším hřbetě CHKO Bílých Karpat 

s cennými lesními společenstvy a vrcholovými loukami. Jeho součástí je NPR Javorina. Na severozápadě 

obce se nachází nadregionální biokoridor 150 Makyta-Javořina. Z území regionálního významu se pak 

jedná o regionální biocentrum 64 Mandlová a regionální biokoridory 158- Javořina-Mandlová, 159 – 

Mandlová-Zlatný potok a 165 – Mandlová-Javořina. 
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Obr. 24. Mapa ÚSES v katastru obce Strání 

Pramen: GIS Portál Zlínského kraje (2019) 

 

A.7 SPRÁVA OBCE 

A.7.1 Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Strání vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem 

voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Strání patří mezi základní územní samosprávné celky České republiky. 

Je spravována zastupitelstvem obce, jehož členové jsou voleni na čtyřleté funkční období. 

Zastupitelstvo obce má 15 členů. Poradními orgány zastupitelstva jsou výbory. Obec Strání zřizuje 

finanční výbor a kontrolní výbor. V obci působí obecní rada, která má 5 členů. Dále v rámci samosprávy 

v obec zřizuje komise: komise bytová a sociální, komise majetková, likvidační, komise pro rozvoj, 

investice a výběrová řízení a komise pro kulturu, sport a spolky.  

Při Obecním úřadu funguje Stavební úřad, který zajišťuje výkon státní správy na úseku územního 

řízení a stavebního řádu pro obce Strání, Březová, Lopeník. 

Obec zaměstnává celkem 47 osob.  

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace s právní subjektivitou, kterou je Základní škola 

a Základní umělecká škola Strání a Mateřská škola Strání. Dále pod obec spadá místní knihovna Strání 

a zásahová jednotka dobrovolných hasičů. Obcí s rozšířenou působností a zároveň obcí s pověřeným 

obecním úřadem je pro Strání město Uherský Brod. Obec je součástí MAS Východní Slovácko, z. s. a také 

součástí devíti obcí sdružených do mikroregionu Bílé Karpaty. 
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A.7.2 Hospodaření obce 

Hospodaření obce zachycuje tab. 6. Mezi lety 2014 až 2018 byly pouze dva roky, kdy skutečný 

rozpočet skončil ve schodku. Tyto schodky navíc pokrývají přebytky s předchozích let. Podíl běžných 

výdajů na celkových příjmech obce se pohybuje mezi 50 až 75 %. Obci tedy zůstávají prostředky na 

investiční akce.   

Tab. 6. Rozpočet obce 2014 až 2018 

Rozpočet (v tis. Kč) 

Rok 

Příjmy Výdaje 

Přebytek 

/ Schodek 

Podíl 

běžných 

výdajů na 

celk. 

příjmech 

(%) 

Daňové 

příjmy 

Nedaň. 

Příjmy 

Kapitál. 

příjmy 

Přijaté 

dotace/ 

transfery 

CELKEM 
Běžné 

výdaje 

Kapitál. 

výdaje 
CELKEM 

2014 38 964 12 274 12 22 779 74 029 45 281 22 312 67 593 6 436 61 

2015 40 030 14 396 1 422 42 254 98 102 50 290 37 638 87 928 10 174 51 

2016 43 463 12 262 158 7 121 63 005 46 468 18 045 64 513 -1 508 74 

2017 48 579 13 089 127 4 848 66 642 43 152 16 852 60 005 6 637 65 

2018 52 341 12 775 21 7 162 72 299 45 614 29 083 74 697 -2 398 63 

Pramen: Obec Strání (2020) 

 

V obci proběhla komplexní pozemková úprava s ukončením v roce 2016. Postupně jsou 

realizována jednotlivá navrhnutá opatření. V rámci pozemkových úprav byl vypracován plán společných 

zařízení, tj. opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, vodohospodářská opatření, opatření 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Plán byl projednáván na jednáních sboru zástupců vlastníků 

a následně schválen zastupitelstvem obce. 

A.7.3 Bezpečnost 

Kriminalita 

Území obce Strání spadá teritoriálně do působnosti Územního odboru Uherské Hradiště, 

konkrétně Obvodního oddělení v Bojkovicích – policejní stanice Strání. Od roku 2011 v obci působila 

Obecní policie (detašované pracoviště Policie ČR), avšak v současné době zde již není a Policie ČR zde 

má pouze úřední místnost.   

Tab. 7 zobrazuje vývoj trestné činnosti na území obce Strání od roku 2008 do roku 2016. Vzhledem 

k velikosti sledované jednotky můžeme pozorovat relativně velkou rozkolísanost v absolutním počtu 

spáchaných trestných činů na území obce.  

Největší problém v obci tvoří majetková trestná činnost. Tato problematika je v obci 

charakteristická dlouhodobě. Vysoce pravděpodobně se jedná o důsledek příhraniční polohy obce.  
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Situaci v obci Strání zřejmě ještě umocnil efekt prostupné hranice po vstupu 

do tzv. schengenského prostoru v roce 2004, pročež byla zrušena místní služebna pohraniční policie 

a později i cizinecké policie. V obci docházelo v minulosti k častým vloupáním do barů, restaurací, 

obchodů, krádežím okapů, nářadí, osobních vozidel apod. V únoru 2013 se pokusili dva pachatelé ukrást 

nákladní vozidlo sypač v hodnotě 1,5 mil. Kč a následně o měsíc později došlo k pokusu o krádež 

pracovního stroje JCB v hodnotě 1 mil. Kč.  

V obci v současnosti nelze jednoznačně lokalizovat ohniska výskytu trestných činů. 

Obecně se trestné činy koncentrují podél hlavní silnice. Mohli bychom zmínit i vyšší ohroženost na sídlišti 

v Květné nebo na náměstí Em. Zahna. Kriminální činnost byla zaznamenána také na místních zábavách. 

Z důvodu prevence kriminality obec zřídila na veřejných prostranství kamerový systém. 

Do budoucna plánuje jeho rozšíření.  

Tab. 7. Celkový počet trestných činů, násilných, mravnostních a majetkových trestných činů a jejich podíl na 

celkovém počtu trestných činů v obci Strání mezi lety 2008 až 2016 

Rok 

Počet 

trestných 

činů 

celkem 

Násilná Mravnostní Majetková 

Abs. 
Podíl na celk. 

(%) 
Abs. Podíl na celk. (%) Abs. 

Podíl na celk. 

(%) 

2016 22 3 13,6 0 0 13 59,1 

2015 36 4 11,1 0 0 18 50,0 

2014 26 4 15,4 0 0 14 53,8 

2013 37 6 16,2 0 0 9 24,3 

2012 42 3 7,1 0 0 30 71,4 

2011 37 3 8,1 0 0 24 64,9 

2010 25 4 16,0 0 0 14 56,0 

2009 45 3 6,7 0 0 30 66,7 

2008 30 2 6,7 0 0 10 33,3 

Pramen: Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, Policie ČR  

   

Vzhledem ke zvýšenému výskytu trestné činnosti má obec vypracovaný Program prevence 

kriminality obce Strání na léta 2017 až 2020 (schválen byl v roce 2017). Současně má obec pověřeného 

manažera bezpečnosti, jehož úkolem je monitoring a vyhodnocování kriminality na území obce, 

koordinace preventivních opatření a komunikace problému s odpovědnými orgány. V rámci prevence 

kriminality obec vydala Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 (O stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
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a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnik, včetně tanečních zábav a diskoték 

a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku). 

Prevenci kriminality se dlouhodobě v obci a okolí věnují různé instituce, jako například Policie ČR, 

Probační a mediační služba ČR (pobočka v Uherském Hradišti) nebo Městský úřad Uherský Brod – Odbor 

sociálních věcí. K prevenci kriminálního chování částečně přispívá i činnost ZŠ a jednotlivých zájmových 

spolků.  

Ostatní 

Území obce Strání může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Klanečnici a jejich 

přítocích. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů přívalovými srážkami a splachy z polí. 

Na území obce Strání je při povodni ohrožováno zhruba 10 budov s číslem popisným, které trvale obývá 

zhruba 50 obyvatel. Na území obce se nachází čerpací stanice LIMITOO a areál bývalé Chronotechny, 

které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění 

většího množství materiálu do vodního toku). Pro případy povodňového ohrožení má obec zpracovaný 

povodňový plán.  

V obci nejsou realizována žádná další specifická opatření k předcházení živelním pohromám. 

K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného 

informačního systému obyvatel. 

V obci působí Spolek dobrovolných hasičů, profesionální hasičskou službu zajišťuje Hasičský 

záchranný sbor Zlínského kraje – požární stanice v Uherském Brodě. Doba dojezdu do části Strání je 

u hasičské záchranné služby je okolo 15 minut.  

V roce 2016 byla v blízké Suché Lozi vybudována nová výjezdová základna Zdravotnické 

záchranné služby Zlínského kraje s jednou výjezdovou posádkou. V případě potřeby je tak záchranný 

tým ze stanice do 10 minut na místě zásahu ve Strání.  

A.8 NÁZORY OBYVATEL OBCE 

A.8.1 Údaje o respondentech 

V průběhu tvorby programu rozvoje obce byli formou dotazníkového šetření osloveni občané 

Strání (ve věku nad 15 let), kteří se zde mohli vyjádřit k stávajícímu stavu věcí a uvést svoji představu 

směřování budoucího rozvoje obce. Průzkumu se dohromady zúčastnilo 180 obyvatel, tj. přibližně 5,9 % 

všech občanů v daném věku.  

Věkové rozdělení zúčastněných odpovídá skladně obyvatelstva. Nejčastěji se do šetření zapojili 

lidé ve věku 25 až 49 let (cca 36 % zúčastněných), 65 let a více (cca 31 % zúčastněných) a 50 až 64 let 

(cca 28 % zúčastněných). Nejméně zapojenou skupinou byli občané staří 15 až 24 let (přibližně 4 % 

zúčastněných). 

Přes 86 % respondentů žilo ve Strání od narození, 11,5 % déle než 5 let a 1,7 % jeden až 5 let. 

Pouze jeden ze zúčastněných občanů žil v obci méně než jeden rok. 
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A.8.2 Výstupy z dotazníkového šetření 

Podle 37,5 % respondentů kvalita života v obci v posledních pěti letech zůstala stejná. Stejné 

množství respondentů si myslí, že se „spíše zlepšila“ a 16,7 % zúčastněných si myslelo, že se situace 

zlepšila. Spíše zhoršení kvality života vnímalo 4,2 % obyvatel obce zapojených do šetření a vyloženě 

zhoršení nastalo dle stejného množství respondentů.  

Stěžejní částí dotazníkového šetření bylo hodnocení obce v různých oblastech, jako např. stav 

místních komunikací, odpadové hospodářství a další (viz obr. 25 a obr. 26). Odpovědi byly rozděleny do 

kategorií „velmi dobrá“, „dobrá“, „špatná“, „velmi špatná“ a „nedovedu posoudit“. Každá ze sledovaných 

oblastí byla v průměru hodnocena 174 zúčastněnými. Do výsledků tohoto hodnocení nebyly zahrnuty 

odpovědi „nedovedu posoudit“, nejvíce těchto odpovědí bylo zaznamenáno u oblastí bezbariérovosti 

obce a stavu historických objektů památek. V uvedených případech se podíl těch, kteří si netroufali 

danou oblast posoudit, pohyboval mezi 20 a 35 %. Naopak nejnižší podíl těchto odpovědí byl u oblastí: 

vzhled/stav veřejných prostranství, dostupnost zdravotních služeb v obci, možnosti třídění odpadu a stav 

místních komunikací a chodníků, kde se jednalo o 0 - 1,7 % odpovědí. 

Vůbec nejvíce pozitivně občané vnímali stav historických objektů památek. Takřka 16 % odpovědí 

tuto oblast hodnotilo jako „velmi dobrou“, 82 % jako „dobrou“ a pouze necelá 2 % hodnotila negativně.  

Druhou nejlépe hodnocenou oblastí byla možnost třídění odpadů, kde přes 98 % odpovědí bylo 

příznivých (součet odpovědí „velmi dobrá“ a „dobrá“). Výrazně kladně byly hodnoceny i kategorie 

vzhled/stav obecního majetku, sociální služby (např. péče o seniory) a vzhled/stav veřejných prostranství 

v obci. Všechny tyto kategorie obdržely více jak 90 % kladných odpovědí.  

 

Obr. 25. Hodnocení vybraných oblastí života v obci. 

Pramen: Vlastní šetření. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Stav historických objektů památek

Možnosti třídění odpadů

Vzhled/stav obecního majetku

Sociální služby (např. péče o seniory)

Vzhled/stav veřejných prostranství v obci

Dostupnost zdravotních služeb

Možnost sportování

Stav životního prostředí v obci a okolí

Kultura a společenský život

Velmi dobrá Dobrá Špatná Velmi špatná



Obec Strání 

 

50 

 

Naopak nejvíce negativních odpovědí bylo zaznamenáno u oblasti pracovní příležitosti 

(v obci o okolí). Podíl odpovědí „velmi špatná“ a „špatná“ zde činil přibližně 86 %. Zde byl také vůbec 

nejvyšší podíl odpovědí „špatná“ (tj. 52 %) a „velmi špatná“ (tj. 35 %) vůbec ze všech sledovaných aspektů. 

V podstatě stejnou úroveň nespokojenosti (tj. 34 %) vykazovaly další tři oblasti: rozvoj bydlení, dopravní 

spojení s okolními obcemi/městy a stav místních komunikací a chodníků.  

 

Obr. 26. Hodnocení vybraných oblastí života v obci. 

Pramen: Vlastní šetření. 

 

Jedna z otázek sledovala, zda občanům chybí některé služby, kulturní akce či volnočasové aktivity 

v obci a pokud ano, které to jsou. Zhruba 63 % zúčastněných uvedlo, že postrádalo v obci některé akce 

a aktivity. Vůbec nejčastěji se jednalo o kulturní dům, cyklostezky a sportovní halu. Několikrát byla také 

zmíněna víceúčelová či multifunkční hala, která byla započítávána jako kulturní dům či sportovní hala. 

Několik zmínek také obdržely sportovní aktivity a kulturní akce jako takové. Dále by občané uvítali 

vybudování bazénu, wellness centra či kavárny jako místa pro setkávání, zejména pro mladé obyvatele. 

Přehled je zachycen v tab. 8. 

Tab. 8. Chybějící služby, akce a volnočasové aktivity 

Chybějící služba, akce či volnočasová aktivita 
Počet 

odpovědí 

kulturní dům 33 

cyklostezky 19 

sportovní hala 14 

sportovní aktivity (také mimo fotbal; př. basketball, motokros, bikros, cvičení pro 

matky s dětmi, rodinné akce typu cyklozávody, zveřejnění sportovních náborů) 
11 
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kulturní akce (taneční večery pod širým nebem, hody se stárkem a mládkem, 

společenské akce pro seniory) 
9 

bazén 7 

sauna/wellness/masáže 7 

cukrárna/kavárna 6 

čistírna (sběrna čistírny) 5 

gynekologie 5 

opravna obuvi 4 

smuteční síň 4 

akce pro děti a mládež (zájmová a sportovní činnost) 4 

kino 3 

dopravní spojení (zejm. do UH) 3 

kontrola dopravních předpisů 3 

taneční kurzy 2 

posilovna/fitness studio 2 

lyžařský vlek 2 

pobočka České spořitelny 2 

kvalitní jídlo a obsluha na Zámečku 2 

průmyslová prodejna 2 

vysokorychlostní internet 2 

více kulturních akcí v Květné 2 

sklenářství 1 

otevírací doba české pošty alespoň 1 den do 18:00 hod. 1 

rozklikávací rozpočet 1 

program zodpovědného nakládání s odpady 1 

úřednice v Květné (alespoň 1x týdně) 1 

kosení trávy na obecních pozemcích před domky 1 

seniortaxi 1 

lepší zásobování a kvalita samoobsluh 1 

restaurace v Květné 1 

rozvoz obědů ze Zámečku nebo z Bowlingu 1 

obchod: obuv, zlatnictví, květinářství, foto, novinový stánek 1 

kadeřnictví 1 

kontrola zplodin komínů 1 

řemeslníci 1 

hřiště pro děti do 3 let/pískoviště 1 

vstup na veřejná sportoviště (multifunkční hřiště) 1 

sociální zázemí DTJ Květná 1 

prostor pro spolek včelařů 1 

zprovoznění sálu (příp. sklepu pod sálem) v restauraci Na Huti pro pořádání akcí 1 

solární ohřev vody na koupališti 1 
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doktor 1 

parkovací místa 1 

organizace zájezdů 1 

jezdecká stáj 1 

automyčka 1 

rehabilitace 1 

Pramen: Vlastní šetření. 

 

Občané zapojení do šetření měli i možnost vyjádřit se, na jaké záměry by přednostně měly být 

užity finanční prostředky obce. Respondenti zde mohli označit maximálně tři možnosti. Na výběr bylo 

celkem 11 oblastí (na obr. 27), přičemž pokud by výčet nebyl dostatečný, mohl tázaný dopsat svoji vlastní 

prioritní akci. 

Vůbec nejčastěji zúčastnění volili záměr „Rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce“, 

který získal 67 % hlasů (120 odpovědí). Dále pak více jak 47 % hlasů bylo přiřazeno oblasti „Zvýšení 

bezpečnosti (vybudování kamerového systému v obci“. Třetí oblastí s největším počtem prioritních hlasů 

byla „Oprava místních chodníků a komunikací“ s 44% podílem hlasů (80 zmínek).  

 

Obr. 27. Návrhy záměrů  

Pramen: Vlastní šetření 
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Vedle uvedených měli občané možnost navrhnout vlastní směr/oblast, kam by obec měla 

přednostně směřovat své prostředky. Nejčastěji bylo takto zmíněno budování cyklostezek (24x), 

a to nejčastěji Pod Novou horou spojující Strání a Květou a namísto cesty k rybníku. Zmiňovaná byla také 

rekonstrukce trasy Uhliska-Javořinská cesta. 

Druhou nejčastěji zmiňovanou oblastí byla podpora zaměstnanosti např. skrze vybudování 

průmyslové zóny. Dalším tématem bylo vybudování smuteční síně. Několikrát byly zmíněny i prvky 

dopravní bezpečnosti jako přechody pro chodce či zákaz průjezdu kamionů. Lokálně obyvatele trápí 

i nedostatek parkovacích míst (u lékaře, u kurtů, Na Kopci). Dle obyvatel by také měla být rozvíjena 

turistická infrastruktura (úpravy okolí obce, odpočívadla, naučné stezky, expozice o přírodě, sklářství 

a folkloru…). Kromě vybudování kulturního domu ve Strání by zároveň obyvatelé chtěli vybudovat 

kulturní prostor i v Květné, případně zapojovat obyvatele z Květné do kulturních akcí ve Strání více.  
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B. SYNTETICKÁ ČÁST 

B.1 SHRNUTÍ ANALYTICKÉ ČÁSTI 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Vysoký podíl rodáků 

• Nadprůměrný podíl cizinců na obyvatelstvu 

obce 

• Dlouholetá tradice ve folklorních činnostech 

• Účast na pořádání kulturních akcí napříč všemi 

věkovými složkami 

• Nadprůměrný podíl obyvatel zaměstnaných 

v průmyslu a stavebnictví 

• Relativně nízká nezaměstnanost i přes periferní 

polohu obce 

• V obci je infrastruktura cestovního ruchu a 

řada turistických atraktivit 

• Kvalitní přírodní prostředí dané polohou 

v CHKO 

• Vysoká úroveň koeficientu ekologické stability 

• Dobré dopravní napojení vzhledem k existenci 

silnice I. třídy 

• Zastavěné území napojené na vodovodní síť 

• Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV 

• Zastavěné území napojené na zemní plyn 

• Vysoký podíl bytů v rodinných domech 

• Vysoký podíl bytů v osobním vlastnictví 

• Přítomnost MŠ a její dostatečná kapacita 

• Přítomnost ZŠ a její dostatečná kapacita, 

přítomnost ZUŠ 

• Přítomnost obvodních lékařů, zubních lékařů, 

dětské lékařky a lékárny v obci 

• Existence domu s pečovatelskou službou 

• Vymezené nové plochy pro bydlení 

• Možnosti třídění odpadů 

• Vzhled obecního majetku a památek 

• Komplexní pozemkové úpravy 

• Periferní poloha obce 

• Stárnutí obyvatelstva 

o Zvyšující se podíl 

postproduktivní složky 

obyvatelstva 

o Zmenšující se podíl 

předproduktivní složky 

obyvatelstva 

• Úbytek obyvatelstva 

o Odchod mladých obyvatel do 

větších center 

• Méně příznivá vzdělanostní úroveň 

obyvatelstva oproti zbytku ČR 

• Málo pracovních příležitostí 

• Nevyhovující stav místních komunikací 

• Nevyhovující stav chodníků 

• Nevyhovující stav veřejného osvětlení 

• Absence smuteční síně 

• Zvýšený výskyt majetkové trestné činnosti 

• Absence kvalitního kulturního a sportovního 

prostoru (kulturní dům / multifunkční hala) 

• Nedostatečná infrastruktura pro pěší a cyklisty 

jako propojení Květné a Strání, ale také jako 

místo pro rekreaci (u rybníka) 

• Dle obyvatel obce je spojení veřejnou 

dopravou nedostatečné (zejména do 

Uherského Hradiště) 
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B.2 SWOT ANALÝZA 

 

SILNÉ STRÁNKY OBCE SLABÉ STRÁNKY OBCE 

• CHKO Bílé Karpaty (kvalitní životní 

prostředí) 

• Dobré dopravní napojení vzhledem k 

existenci silnice I. třídy  

• Péče o životní prostředí (třídění odpadu) 

• Zdravotní a sociální péče v obci 

• Dostatečná kapacita ZŠ a MŠ 

• Poloha obce 

• Nedostatek pracovních příležitostí 

• Stárnutí a úbytek obyvatelstva 

• Stav infrastruktury (chodníky…) 

• Absence místa pro pořádání kulturních a 

sportovních akcí 

• Výskyt majetkových trestných činů 

PŘÍLEŽITOSTI PRO OBEC HROZBY PRO OBEC 

• Oprava místních komunikací a chodníků 

• Rozvoj kulturních a sportovních aktivit 

umožňujících aktivní volnočasové vyžití 

obyvatel obce 

• Podpora rozvoje bydlení  

• Podpora cestovního ruchu 

• Rekonstrukce nevyužitých ploch a budov 

• Další odchod převážně mladého 

obyvatelstva 

• Finanční náročnost záměrů obce  

• Úpadek tradic a zvyklostí 

• Životní prostředí (hrozba sucha, hrozba 

sesuvů…)  

• Úpadek komerčních služeb 
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST 

C.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Strategická vize rozvoje obce Strání je základní strategickou orientací deklarující, čeho chce obec 

realizací programového rozvoje v daném časovém horizontu (do roku 2025) dosáhnout. Třebaže úplné 

naplnění nemusí nutně nastat, úsilím obce je směřovat k naplánované vizi programu rozvoje obce. 

Obec Strání je v roce 2025 stabilní a bezpečnou obcí. Má moderní, udržovanou a bezpečnou 

dopravní infrastrukturu, podporuje novou výstavbu, zasazuje se o zlepšování stavu životního 

prostředí v obci a okolí, má rozvinuté kvalitní zázemí pro volný čas, kulturní a sportovní vyžití. 

Obec podporuje podnikání a tvorbu pracovních míst v obci. Občané Strání i Květné se aktivně 

zapojují do obecního života.  

 

C.2 PROGRAMOVÉ CÍLE, OPRATŘENÍ A AKTIVITY 

Na základě analytické části, názorech občanů a stanovené vize si vedení obce na následující léta 

vytyčilo čtyři strategické cíle. Vzhledem ke komplexnosti problematiky nelze uvedené cíle vnímat jako 

samostatné oddíly, naopak, v mnoha ohledech se prolínají a doplňují. V některých případech pak kvalitní 

řešení v jedné oblasti podmiňuje fungování té další.  

Prvním vytyčeným cílem je dobudování a zkvalitnění infrastruktury v obci. Kvalita života 

obyvatel a potažmo další rozvoj obce se značně odvíjí od dostupné infrastruktury. Obec si proto tuto 

oblast vytyčila jako stěžejní zaměření svého směřování v nejbližších letech. Opatření se soustředí na 

rekonstrukci a opravu místních komunikací a chodníků (a jejich bezbariérovost), veřejného osvětlení, 

zahušťování stávající infrastrukturní sítě, podpora infrastruktury cestovního ruchu a další.  

Dalším z cílů Programu je rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti. Obec se v rámci tohoto 

cíle bude zabývat zajištěním vhodných prostor pro kulturní dění, výstavbou sportovišť, rekonstrukcí 

obecních budov a doprovodných staveb. 

Třetím vytyčeným cílem je zlepšení stavu životního prostředí v intra i extravilánu. Opatření bylo 

zařazeno na základě analýzy ochrany životního prostředí a jedinečné polohy v CHKO Bílé Karpaty. 

Jednotlivá opatření cílí na prevenci sucha, zajištění pitné vody, revitalizaci krajinných struktur, zlepšení 

prostředí v obci.   

Čtvrtým cílem, který má pomoci naplnit vizi obce je podpora spolků, volnočasových aktivit, 

kulturního, křesťanského a sportovního vyžití. Obec se bude věnovat především finanční i nefinanční 

podpoře spolkům a zájmovým organizacím s úmyslem zachovat zdejší tradice a nabídnou občanům řadu 

možností seberealizace.  
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Cíl 1 „Dobudování a zkvalitnění infrastruktury“  

Název aktivity            
popis aktivity 

Priorita 
Od 

do 
Odpovědnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Oprava chodníku 
Oprava chodníku při 

komunikaci I. třídy  

Vysoká 
2020–

2022 
Starosta 20 000 Obec, dotace 

Komunikace Uhliska 
Rekonstrukce komunikace 

Uhliska (k rybníku) 

Střední do 2025 Starosta 5 000 Obec 

Komunikace 

Korytňanská 
Rekonstrukce komunikace 

Korytňanská 

Střední Do 2025 Starosta Neurčeno Obec, dotace 

Komunikace Zaječí 
Rekonstrukce komunikace 

Korytňanská 

Střední Do 2025 Starosta Neurčeno Obec, dotace 

Komunikace Cigánská 
Rekonstrukce komunikace 

Cigánská 

Střední Do 2025 Starosta Neurčeno Obec, dotace 

Komunikace Rubanice 
Rekonstrukce komunikace 

Rubanice 

Střední Do 2025 Starosta Neurčeno Obec, dotace 

Komunikace Mlýnky 
Rekonstrukce komunikace 

Mlýnky 

Střední Do 2025 Starosta Neurčeno Obec, dotace 

Vodovodní přivaděč 
Rekonstrukce vodovodního 

přivaděče 

Střední do 2024 Starosta 6 000 Obec 

Komunikace C37 

Trávníky 
Vysoká do 2025 Starosta 10 000  Obec 

Komunikace C44 

Mechnáčky 
Vysoká do 2025 Starosta 8 000  Obec 

Muzeum 
Vybudování sklářského 

muzea 

Střední do 2025 Starosta 4 000 Obec 

Stezky 
Naučné stezky a cyklostezka 

– Nová Hora 

Střední 
2021-

2025 
Starosta 3 500  Obec, dotace 

Jelenec 
Studie rozhledny Nízká 

2020-

2025 
Starosta 100 Obec, dotace 
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Cíl 2 „Zkvalitnění občanské vybavenosti a obecního majetku“ 

Název aktivity            
popis aktivity 

Priorita 
Od 

do 
Odpovědnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Kulturní dům 
Rekonstrukce kulturního 

domu ve Květné 

Vysoká do 2022 Starosta 60 000 Obec 

Hala 
Výstavba sportovní haly 

Vysoká do 2024 Starosta 40 000 Obec 

Mateřská škola – 

zázemí 
Rekonstrukce kuchyně v 

Mateřské škole 

Střední do 2021 Starosta  1 500 Obec 

Komunitní centrum 
Výstavba komunitního centra 

s ubytováním na ZŠ 

Střední do 2025 Starosta 20 000 Obec 

 

Cíl 3 „Zlepšení stavu životního prostředí“ 

Název aktivity            
popis aktivity 

Priorita 
Od 

do 
Odpovědnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Vodovod 
Rekonstrukce vodovodu části 

obce  

Střední průběžně Starosta - Obec 

Ovocný sad 
Výsadba ovocných stromů 4 

000 ks na ploše 4 ha 

Střední 2022  2000 Obec 

Poldr Obecnice 
Vytvoření poldru proti 

splachu 

Středná 2025 Starosta 500 Obec 

Vodní nádrž Trávníky 
Vytvoření nové vodní nádrže 

Trávníky 

Střední 2025 Starosta 1000 Obec 

Vodní nádrž Žabka 
Rekonstrukce vodní nádrže 

Žabka 

Střední 2022 Starosta 4000 Obec 

Vodní nádrž Štrbáň 
Vytvoření nové vodní nádrže 

Strbáň 

Střední 2022 Starosta 500 Obec 

Revitalizace 

Klanečnice a přítoků 
Revitalizace s ohledem na 

zkapacitnění koryta, 

odpočinek a rekreace 

Střední 

2021-

2025 

(2030) 

Starosta 20 000 Obec, dotace 
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Zadržení vody 

v krajině 
Přerušení meliorací – tvorba 

tůní 

Vysoká 
2021-

2022 
Starosta 2 000 Obec, dotace 

Náhradní zdroje vody Vysoká průběžně Starosta - Obec, dotace 

 

Cíl 4 „Podpora spolků, volnočasových aktivit, kulturního, křesťanského a sportovního vyžití“ 

Název aktivity            
popis aktivity 

Priorita 
Od 

do 
Odpovědnost 

Náklady 

(tis. Kč) 

Zdroj 

financování 

Podpora spolků 
Finanční i nefinanční 

podpora spolků 

volnočasových aktivit, 

kulturního, křesťanského a 

sportovního vyžití 

 Střední průběžně Starosta - Obec 
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C.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Garantem a řídícím článkem Programu rozvoje obce Strání je starosta obce, který může 

na projektech spolupracovat zejména s místostarostou, radou a zastupitelstvem obce nebo členy 

jednotlivých výborů.  

Garant hlídá naplňování Programu rozvoje obce Strání. Zodpovídá za věcné naplňování aktivit 

programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na 

aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program 

na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní úrovni (zejména pokud se např. jedná o nově 

vyvstalé dotace, které nebyly předem očekávané). Prezentuje zastupitelstvu obce stav realizace 

Programu a navrhuje jeho případnou aktualizaci. Aktualizace a dílčí revize budou prováděny přímou 

úpravou Programu s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn. Aktualizaci 

provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba. Všechny aktualizace budou schváleny 

zastupitelstvem obce.  

Program rozvoje obce Strání bude využíván jako jeden z podkladů při tvorbě každoročního 

rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů obce.  

Závěrem je nutné zdůraznit, že Program rozvoje obce nemůže vzhledem ke svému rozsahu 

podrobně postihnout všechny oblasti rozvoje. Jedná se o nástroj, který by měl vedení obce a obecnímu 

zastupitelstvu pomoci ve zodpovědném plánování jednotlivých aktivit. Je přitom zřejmé, že v případě 

akcí financovaných z dotačních programů bude rozhodující, zda se obci podaří dosáhnout na vypisované 

dotace, nebo ne. V těchto případech jsou uvedené termíny rozhodující pro přípravu projektu a podání 

žádosti o dotaci. V případě nezískání dotačních prostředků je možné tyto akce realizovat z vlastních 

zdrojů, nebo je odložit a pokusit se získat externí zdroje financování později, např. v dalším kole dotační 

výzvy. 

 


