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Příloha č. 1 PŘEHLED ČLENSKÝCH OBCÍ A ÚZEMÍ MAS 
 

Poř. č.  Obec 

1. Bojkovice 

2. Hostětín 

3. Komňa 

4. Nezdenice 

5. Lopeník 

6. Pitín 

7. Rokytnice 

8. Rudice 

9. Starý Hrozenkov 

10. Šanov 

11. Šumice 

12. Vápenice 

13. Vyškovec 

14. Záhorovice 

15. Žítková 
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Obrázek 1 Území MAS Bojkovska 

 

Zdroj dat: vlastní zpracování 

 

Obrázek 2 MAS Zlínského kraje 

 

Zdroj dat: NSMAS ČR 
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Obrázek 3 MAS Střední Moravy 

 

Zdroj dat: NSMAS ČR 
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BOJKOVICE 

Město Bojkovice leží ve východní části bývalého okresu Uherské Hradiště 

v blízkosti státní hranice se Slovenskem v podhůří Bílých Karpat. Rozkládá 

se v údolí řeky Olšavy u jejího soutoku s řekou Koménkou v nadmořské 

výšce 301 m n. m. 

Přes město vede od roku 1888 železniční trať - Vlárská dráha - z Brna přes 

Kyjov, Bzenec, Veselí nad Moravou, Kunovice, Uherský Brod a Újezdec u 

Luhačovic a z Bojkovic dále do Slavičína, Bylnice a Vlárským průsmykem do Trenčianské 

Teplé. 

Okolní terén je kopcovitý a poměrně hustě zalesněný. Nad městem stojí na kamenném 

ostrohu jeho hlavní dominanta - zámek Nový Světlov. 

K městu jsou přidruženy další tři menší obce - Bzová, Krhov a Přečkovice. Společně s nimi 

mají v současné době Bojkovice 4 627 obyvatel (z toho přímo v Bojkovicích žije 3 859). 

Katastrální území Bojkovic s připojenými obcemi zaujímá plochu 4 187 ha. 

 

HOSTĚTÍN 
Obec Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat v údolí potoka Kolelač. Žije zde 

přibližně 240 obyvatel. Svou proslulost obec získala díky realizaci velkého 

množství projektů, založených na využívání místních zdrojů a technologií 

šetrných k životnímu prostředí. Funguje zde kořenová čistírna odpadních 

vod a většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku. Na několika 

domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské 

sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí v místní moštárně jablečný mošt. 

Hostětín však má co nabídnout i svým návštěvníkům. Prochází tudy Bojkovická naučná 

stezka, která se napojuje na síť stávajících pěších turistických tras. Od roku 2005 obcí vede 

turistická značka, která se napojuje na hraniční "červenou hřebenovku". Pro turisty jsou 

lákavé i dřevěné sochy v krajině, rozmístěné v okolí Hostětína a sousedních obcí. Tato 

umělecká díla splynutá s přírodou vznikla při česko-slovenském sochařském sympoziu v roce 

2002. 

 

KOMŇA 

Obec v okrese Uherské Hradiště na Moravě, leží 6 km od města Bojkovic 

na silniční spojce Brno – hranice Slovenské republiky. Okolní reliéf je 

vrchovitý, 400-800 m nad mořem. 

Zeměpisně patří obec Komňa svým přirozeným zázemím do střední části 

Bílých Karpat. Geologická zajímavost je kamenolom Bučník, kde se 

vyskytují ojediněle i vzácné minerály. Jinak se zde těží andezit jako 

stavební kámen. Z původních i vyšlechtěných porostů mají největší význam lesy. 
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NEZDENICE 

Obec se nachází východně od Uherského Brodu po obou stranách řeky 

Olšavy. Rozkládá se na 835 ha a obývá ji cca 800 obyvatel. 

První historická zpráva pochází z roku 1374, Zdejší Římsko-katolická fara 

je zmiňována již v roce 1392. Na přelomu 16. a 17. století zde působili 

Čeští bratři. Farníkům z Nezdenic a blízkých Záhorovic slouží nově 

opravený kostel sv. Petra a Pavla. Chloubou obce je nově 

zrekonstruovaná základní škola, kterou navštěvují také děti z vedlejších Rudic. Stále 

významnější roli zaujímá v obci nově zrekonstruovaný domov důchodců, který poskytuje 

veškeré potřebné služby jeho obyvatelům a jehož kapacita je nyní 150 osob. 

Dřívější zemědělský charakter obce je stále více nahrazován charakterem rekreačním. 

V současné době má obec pro své obyvatele vybudované veškeré inženýrské sítě včetně 

kompletního občanské vybavenosti – obvodní a zubní lékař, lékárna, kulturní dům, 

pohostinství, pošta, dům služeb, smuteční a obřadní síň, sauna, tenisový kurt s umělým 

povrchem a tělocvična. Své místo v popularitě si kromě oblíbené a hojně navštěvované 

sirovodíkové kyselky, která vyvěrá u bývalého kamenolomu, však stále udržuje kvalitní 

a oblíbená nezdenská slivovice, bylinné likéry Lopeník a Krakonošova Bylinná, které nabízí 

provozovna Ivany Baránkové. 

K rekreačnímu charakteru obce přispívá nově vybudované fotbalové hřiště, hojně 

navštěvované letní koupaliště, tenisové hřiště s umělým povrchem a celoročním provozem, 

v jehož blízkosti je krásné přírodní prostředí bývalého lomu se zalesněným okolím. Tato 

lokalita je občany hojně využívána pro sportovní vyžití – je zde lyžařský svah s umělým 

osvětlením a umělým zasněžováním, dále turistická chata s možností ubytování, ale slouží 

také pro kulturní účely – pro pořádání představení dětských divadelních souborů a pro různé 

hudební a společenské produkce v přírodě. V okolí je možné navštívit Bojkovice, Uherský 

Brod a lázně Luhačovice. 

 

LOPENÍK 

Obec se nachází v biosférické oblasti Bílých Karpat. Nejvyšší bod území je 

Velký Lopeník 911 m. Průměrná nadmořská výška celé oblasti je 670 m. 

V obci se nachází památník obětem II. světové války a naučná stezka. Jsou 

zde velmi dobré podmínky pro agroturistiku. 

Malá kopaničářská obec Lopeník vznikla v roce 1791, před tímto rokem zde 

byla jen jednotlivá stavení, jejichž obyvatelé se zabývali klučením lesa. 

Lopeník patřil díky své odlehlosti po dlouhou dobu k nejzaostalejším obcím regionu. 

Obyvatelé se věnovali chovu dobytka, dřevorubectví a výrobě dřevěného nářadí. Část 

odcházela za prací do ciziny. 

V obci se dochovala vzácná ukázka kopaničářské usedlosti - dům č. 141. Z dalších památek 

jmenujme zvonici, kříž a památník obětem II. světové války. V okolí obce se nachází několik 
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zajímavých přírodních lokalit, jako je přírodní památka Grůň s výskytem řady druhů orchidejí, 

přírodní památka U zvonice nebo zachovalá pastvina s výskytem prstnatce bezového Hrubý 

Mechnáč. 

Dnes je oblast kolem Lopeníku vyhledávanou rekreační oblastí. Rekreační objekty jsou 

především na Mikulčině vrchu, kde byla postavena chatová osada a ubytovna a na Trojáku, 

kde jsou dobré lyžařské podmínky. 

Krajinou Moravských Kopanic pod Velkým Lopeníkem vás provede naučná stezka. Katastrem 

obce procházejí 3 značené turistické trasy a cyklistická stezka Klubu českých turistů. 

 

PITÍN 
Pitín leží na západních svazích Bílých Karpat, na moravsko-slovenském 

pomezí v údolí, kde pramení Olšava. Je součástí Zlínského kraje, spadá 

pod správní obvod Uherský Brod a je součástí mikroregionu Bojkovska. 

Celý katastr obce Pitín leží v centrální části Bílých Karpat, které jsou od 

roku 1980 chráněnou krajinnou oblastí a od roku 1996 Biosférickou 

rezervací (v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra). Od r. 2004  jsou 

navrženy mezi území evropského významu NATURA 2000. Bílé Karpaty jsou charakteristické 

květnatými orchideovými loukami, které jsou střídány převážně listnatým lesem. 

Obec leží při horním toku Olšavy. K charakteristickým prvkům patří železniční trať, která 

obtáčí celou vesnici. Sbíhá se zde páteřní cyklotrasa Bojkovska (číslo 5049) vedoucí 

z Uherského Brodu s Beskydsko-karpatskou magistrálou (číslo 46) - Právě tato magistrála 

umožňuje cyklistům bezpečný přístup do cetrální hřebenové části Bílých Karpat a do oblasti 

Moravských Kopanic. 

 

ROKYTNICE 

V malebné valašské vesničce, která se skromně rozprostírá v Bílých 

Karpatech na rozhraní jižního Valašska a Slovácka. 

První písemná zmínka o našich předcích se píše k roku 1503. Obec se 

v minulosti proslavila jako zakladatel fotbalového Turnaje Rokytnic, jehož 

tradice je dodržována dodnes. V současnosti je v podvědomí široké 

veřejnosti konáním ČS setkání na Peňažné a bojem proti uzavření volného 

přechodu hranice. 

V roce 2000 se Rokytnice odtrhla od Slavičína a stala se samostatnou. Osamostatnění se 

projevilo v intenzivním rozvoji obce a v pořádání mnoha sportovních a kulturních akcí, které 

si získalo návštěvníky i ze vzdáleného okolí. 
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RUDICE 

Obec leží v údolí, obklopeném kopci a lesy. Povrchová voda je odváděna 

sítí potoků na zadní straně do Ovčírky a z oblasti Rudického vrchu / 398 

m/ do Kladenky, které jsou přítoky řeky Olšavy. Už ve středověku tvořili 

v zástavbě přirozenou kanalizaci. Od státní silnice a vlakového nádraží 

měří vzdálenost 6 km a stejně tak ke všem okolním vesnicím 

a městečkům. Proto se Rudicím říká odnepaměti také Střed světa. Počet 

obyvatel klesl za poslední desetiletí na 490. Katastr má rozlohu 765 ha, z toho intravilán 150 

ha. Nad smíšenými lesy mírně převažuje orná půda, louky a pastviny. Z větší části obec spadá 

do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, včetně biosférické zóny. Etnograficky je začleněna 

do Luhačovického Zálesí. 

 

 

STARÝ HROZENKOV 

Obec Starý Hrozenkov je začleněna územně pod okres Uherské Hradiště. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Město Uherský Brod. Starý 

Hrozenkov se rozkládá třicet šest kilometrů východně od Uherského 

Hradiště a jihovýchodně od Města Uherský Brod. Obec je hraničním 

přechodem do Slovenské republiky.  

 

 

 

ŠANOV 

Šanov je obcí příhraniční ve východní části Zlínského kraje. Leží na pomezí 

Moravy a Slovenska a část jeho katastrální hranice je současně státní 

hranicí České republiky. Vesnice se nachází v chráněné krajinné oblasti 

Bílé Karpaty v sedle potoků Šanovec a Rokytenka, které se na jižním okraji 

obce spojují v Rokytenku, v průměrné nadmořské výšce 415 metrů nad 

mořem. 

Obec je v údolí kryta třemi vrchy. Na východě se tyčí Smolenka 632 

m n. m., jižním směrem Na koncích 652 m n. m. a na jihozápadě Klemůvka 643 m n. m. Na 

západní straně je již nižší vrchol Kozice 512 m n. m. Severní strana je otevřena a odtéká tudy 

Rokytenka, která za Rokytnicí vtéká do Vláry. Katastrálně sousedí s obcemi Slavičín - Hrádek, 

Rokytnice, Jestřabí, Hostětín, Pitín a na slovenské straně Horná Súča. 
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ŠUMICE 

Šumice se rozprostírají v 229 metrech nadmořské výšky při soutoku 

Rudického potoka (Ovčírky) s Olšavou, na rovině a přilehlých svazích po 

obou březích Olšavy a Vlárské dráhy. Jméno obce bylo odvozeno z názvu 

„ves lidí Šumových“ a během času se několikrát změnilo. V roce 1391 to 

bylo Schumitz, 1447 Šumice, 1671 Ssumitz-Šumice a současný název 

Šumice je z roku 1924. 

Šumice se postupem času staly středně velkou moderní vesnicí. Díky své výhodné poloze 

zdejší lidé nemusí dojíždět daleko za prací a za většími nákupy. V dnešní době obec Šumice 

čítá na 1782 obyvatel z toho 873 mužů a 909 žen. Je zde 534 domovních čísel a rozloha 

obecních lesů čítá na 247 ha.  

 

VÁPENICE 

Obec Vápenice patří administrativně pod okres Uherské Hradiště. 

Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Město Uherský Brod. Obec 

Vápenice se rozkládá třicet tři kilometrů jihovýchodně od Uherského 

Hradiště a sedmnáct kilometrů jihovýchodně od města Uherský Brod. 

Národopisně patří do historické oblasti moravského Slovácka. Obec je 

vzdálená přibližně 4 km od slovenských hranic.  

Vápenice pro svou polohu byly a jsou vyhledávaným místem k odpočinku. Své dovolené zde 

pravidelně trávil spisovatel Jiří Mahen nebo básnířka Jarmila Urbánková. Žil zde i známý 

lidový vypravěč Josef Lebánek. 

Na svazích Vápenic je v rekreační oblasti Mikulčin vrch několik sjezdovek s lyžařskými vleky, 

kde je možno provozovat zimní sporty. Nadmořská výška Vápenic je od 360 do 780 m n. m. 

Na pozemcích Vápenic hospodaří zemědělské družstvo, které provozuje ekologické 

zemědělství. Je zde i několik dalších soukromých zemědělců, kteří rovněž ekologicky 

hospodaří. V budově bývalé staré školy a později kulturního domu vyrábí firma Gorstring 

struny na hudební nástroje. V současné době žije ve Vápenicích na rozloze necelých 1100 ha 

v 65 domech 194 trvale hlášených obyvatel. Mimo to je zde 60 rekreačních chat a chalup. 

 

VYŠKOVEC 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1830. Území obce se nachází 

na dávné stezce do Uher. Vznikla jako kopaničářská osada, budovaná 

dvorcovým systémem. Typická je roztroušenost domů a chalup a místo 

pro obydlí vyhledané v nejvýhodnější poloze pozemků s vazbou na vodu, 

vyježděné cesty i možnost obsluhy pozemků. Nejtypičtější kopaničářská 

obec dostala jméno podle kopce Vyškovce, dnes Kykuly. Obec vznikla jako 

kopaničářská osada kolem roku 1730. Do roku 1869 měla 87 dřevěných roubených domů 
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pokrytých slaměnými došky. Feudální vztahy zde vládly až do konce 19. stol. Vedle dřevařství 

se obyvatelé živili podomním obchodem jako semenkáři. První silnice do obce byla 

vybudována při výstavbě magistrály Brno-Trenčín v letech 1936 až 1938. Farností i školou 

patřila obec ke Starému Hrozenkovu. Obecní pečeť z roku 1802 nese znamení stromu. 

V obci se dochovalo několik cenných ukázek lidového stavitelství Kopanic: domy č. p. 12, 40 

a 63 a zemědělská usedlost č.p. 44. Horská kaple Panny Marie Královny je jediným 

svatostánkem Bílých Karpat postaveným na hřebeni hor. Kuriozitou je nově zbudovaná 

zvonička s hudbou, která se spouští automaticky s příchodem návštěvníka. Za prosklenými 

dveřmi jsou k vidění klasické kopaničářské výšivky. Zvonička s hudbou a památník postavený 

americkým letcům jsou dvě poutní místa, časté cíle turistů. 

Přírodní památku Chmelinec (2,8 ha) tvoří mokřadní louky v údolí potoka Drietomica na 

severovýchodním okraji obce. Na loukách se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Přírodní 

památku Pod Hribovňou (6,6 ha) tvoří květnaté louky ležící asi 400 m severovýchodně od 

vrcholu Hribovňa. Jedná se o fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, 

převážně se severní expozicí. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin. Přírodní rezervaci Ve 

Vlčí (21,7 ha) tvoří pastviny s rozptýlenými lesíky ležící v členitém terénu 800 m 

severovýchodně od vrchu Kykula. Místy je terén velmi svažitý, s několika sesuvy a mokřady a 

výskytem řady ohrožených druhů rostlin, jako je pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý, 

hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, hořeček žlutavý, hořec brvitý, 

bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý a další. Ze vzácných druhů ptáků se 

tady vyskytuje chřástal polní. V katastru obce je pramen minerální vody. 

 

ZÁHOROVICE 

Záhorovice jsou údolní obcí na trase z Uh. Brodu do Bojkovic s možným 

příjezdem jak po silnici, tak po železnici. Obec čítá průměrný stav 1050 

obyvatel. Nachází se zde velmi hezká příroda, která velmi elegantně 

doplňuje hezkou, až kouzelnou tvář obce. V obci samostatné je možno 

dobře prožít i nějaký ten den odpočinku, protože je tu zde nabídnuto 

ubytování a to ve velmi přítulném EKOHOTÝLKU soukromé firmy EKO 

ŠEVČÍK, který nabízí 7 komfortně vybavených pokojů. K tomuto, přímo pod jednou střechou, 

je možné využití restauračního zařízení. 

Kromě hotelu je zde taky HOSTINEC U NERADŮ s přísálím a barem. Nesmíme taky 

zapomenout na BAR GREEN PUB, ve kterém je možno kromě piva a nealka dát si taky dobré 

jídlo. K oběma hostincům i hotelu jsou v létě otevřeny zahrádky. V obci bychom mohli nalézt 

2 obchody s potravinami a 1 prodejnu s průmyslovým a drogistickým zbožím. Obec se pyšní 

kvalitní dechovou kapelou, která si svým repertoárem získala již značnou oblibu, ve svém 

širokém okolí vystupuje pod hrdým názvem ZÁHOROVJANÉ. 

Když se přihlásí únava, je možné navštívit pravou oázu klidu a rozjímání, místní minerální 

pramen, který je vžitý pod názvem KYSELKA. 
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Být v Záhorovicích a nenavštívit "Modrou vodu" (zatopený lom), to by byl skutečný hřích, 

protože taková procházka do pohádkové přírody v sobě chová hluboké zážitky z přirozené 

a štědré nabídky od samostatné matičky přírody. I když nemá návštěvník v úmyslu tábořit 

u Modré vody, určitě mu přijde k chuti alespoň na tábornickém ohni opečená klobása. 

Zpáteční cesta od Modré vody může býti různá. Jednak zpět do Záhorovic a to i více směry, 

ale bylo by chybou nevyužít zelené značky, která spolehlivě dovede vytrvalého turistu až na 

zámek NOVÝ SVĚTLOV do Bojkovic. 

 

ŽÍTKOVÁ 
Obec Žítková se řadí mezi kopaničářské obce, patřící do 

uherskohradišťského regionu. V obci bydlí 207 obyvatel na výměře 610 

ha. 

Východní hranice katastru sousedí se Slovenskou republikou. Etnograficky 

se nachází ve východní části Slovácka, které bývá označováno jako 

Moravské Kopanice. Leží severovýchodně od Starého Hrozenkova. 

Přestože se na slunci otevřených stráních s úrodnou půdou rozhodně dříve dařilo žitu, 

základem pro název obce bylo slovo Žítek neboli život, který musel být obnovován na tomto 

území často pustošeném válkami. Tak vznikla Žítková. Minulost Žítkové, jakožto pohraniční 

oblasti, byla poznamenána mnoha boji. Zejména při nájezdech Tatarů, Turků a Kuruců v 16. 

až 17. století docházelo k likvidaci místních obyvatel. Lidé zde žili skromným životem a tvrdě 

pracovali. Na polích orientovaných k jihu se dařilo pěstovat zejména "rež" - neboli žito seté, 

pšenici a oves. Nechyběly ani okopaniny a vůbec zelenina všeho druhu, zejména okurky. Ke 

každému statku patřilo kolem 4 - 5 ha zemědělské půdy. 
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