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Informační centrum Zlínského kraje 
 

 
 
Cílem Informačního centra působícím ve Zlínském kraji je bezplatné a 
nediskriminační poskytování informací všem cílovým skupinám ve Zlínském kraji 
všemi dostupnými informačními prostředky a cestami se zaměřením na problematiku 
zemědělství a venkova za účelem uplatňování principů společné zemědělské politiky, 
dodržování zásad správné zemědělské praxe, potravinové bezpečnosti a rozvoje 
venkovského prostoru; přenos znalostí mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou a 
informační působení zaměřené na žáky základních a středních škol. 
K dosažení těchto cílů budou využívány veškeré dostupné informace z MZe, MŽP, 
PGRLF, SZIF, SVS, SRS, ÚZEI, ÚHÚL i jiných výzkumných ústavů, vysokých škol, 
jiných odborných institucí, AK ČR, ZS ČR a ASZ. Informačními zdroji  jsou rovněž NR 
a NK EU a jiné dokumenty EU, koncepční materiály MZe, Zlínského kraje a jeho 
jednotlivých okresů a regionů, informace z jednání nevládních organizací EU 
(COPA/COGECA), odborný tisk. Využíváno bude rovněž akreditovaných 
zemědělských poradců z registru MZe. 

 
Součástí informační sítě Zlínského kraje jsou z hlediska informačních potřeb 
různorodé cílové skupiny. Cílovými skupinami jsou zemědělské podnikatelské 
subjekty, právnické i fyzické osoby. V obou těchto skupinách působí subjekty 
s intenzivním, extenzivním a ekologickým způsobem hospodaření. Zvláště pak 
podniky s intenzivním způsobem hospodaření mají další specifické informační 
potřeby a to podle svého výrobního zaměření 

 
Další cílové skupiny tvoří profesní sdružení, zájmové skupiny, nevládní neziskové 
organizace, které působí v resortu zemědělství, obce, mikroregiony, místní iniciativy 
(MAS) apod. 

 
Cílem IS je zejména zabezpečení přenosu informací a transferu výsledků vědy a 
výzkumu, včetně poznatků ze státní sféry, ke všem cílovým skupinám. AK ZK, 
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respektive její členské organizace, které mají v okresech Uherské Hradiště, Kroměříž 
a Vsetín navíc společná pracoviště s tamními územními organizacemi Zemědělského 
svazu, sdružují jak právnické osoby podnikající nebo působící v zemědělství, tak 
i fyzické osoby.  

 
Pro cílové skupiny výkonných zemědělců je a bude i nadále důležité zasílání 
informačních materiálů, poskytování či zajišťování odborného vzdělávání a získávání 
dovedností, pořádání konzultačních dnů/workshopů  popřípadě prezentačních akcí 
a soutěží. Na základě dlouhodobých zkušeností je budou zajišťovat pracoviště OAK, 
respektive územní organizace ZS. V některých případech budou takto zajišťovány 
pro celý region. 

 
Dalším z důležitých cílů IS je informační napojení na obce a jiné zájmové skupiny 
zaměřené na problematiku zemědělství a venkova. Jejich adresář je zpracován a 
aktualizován ve spolupráci se ZK a ostatními smluvními partnery. 
 
Důležité bude pokračování efektivní spolupráce s metodiky ÚZEI a výběr vhodných 
zemědělských poradců pro danou problematiku z registru MZe ČR. 

 
Charakteristika Zlínského kraje 
Vznikl k 1. lednu 2000 sloučením okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín. 
Svou rozlohou 3 963 km2 je čtvrtým nejmenším krajem v republice. Má celkem 305 
obcí (z toho 30 měst), ve kterých ke konci roku 2012 žilo 587 693 obyvatel. Hustota 
zalidnění 148 obyvatel/km2 výrazně převyšuje republikový průměr. Nejvyšší 
zalidněnost je v okrese Zlín (186 obyvatel/km2) a nejnižší v okrese Vsetín (127 
obyvatel/km2). 
 
Území má členitý charakter. V severních částech je kraj kopcovitý, tvořený 
pahorkatinami a pohořími, v povodí Moravy se táhne rovinatá úrodná oblast. Územím 
probíhají Hornomoravský a Dolnomoravský úval, přes které protéká největší řeka 
kraje Morava, do níž se vlévá většina toků protékajících územím. Zlínský kraj má 
také velkou rozlohu chráněného krajinného území. Velkoplošná území zahrnují dvě 
chráněné krajinné oblasti, Beskydy a Bílé Karpaty, které představují zhruba 30 % 
území. 
Kraj má celkem příznivé klimatické podmínky. Z klimatických hodnot naměřených 
v meteorologické stanici na území kraje byla zjištěna v roce 2012 průměrná teplota 
vzduchu 9,8 °C a celkový úhrn srážek 598,6 mm/m2. 
 
Zemědělství je především vzhledem k rozdílným půdním a klimatickým podmínkám 
diferencované. Nejpříznivější podmínky pro standardní konvenční zemědělství jsou 
v okrese Kroměříž a Uherské Hradiště na hnědozemních a nivních půdách. 
Zemědělci v okresech Zlín a Vsetín pak hospodaří převážně v podhorských 
a horských oblastech, a v chráněných oblastech, na méně úrodných půdách s velkou 
skeletovitostí a svažitostí. Tato různorodost je charakterizována např. tím, že v 
okrese Uherské Hradiště tvoří podíl orné půdy 70,1 % celkové plochy, zatímco 
v okrese Vsetín zaujímá orná půda pouze 5,9 % z celkové výměry a 54 % zabírají 
lesy, a to převážně smrkové. 
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Z celkového půdního fondu kraje je 49,5 % zemědělské a 50,1 % nezemědělské 
půdy. 
 
Struktura zemědělského fondu kraje je následující: 

orná půda 65,33 %, 
trvalé travní porosty 27,70 %, 
zahrady 5,00 %, 
sady 1,50 %, 
vinice 0,47 %. 

 
Struktura dle výrobních oblastí v procentech: 

kukuřičná oblast - zem. půda 6,1 %, orná půda 8,4 %, 
řepařská oblast - zem. půda 53,1 %, orná půda 70,8 %, 
bramborářská oblast - zem. půda 10,6 %, orná půda 9,9 %, 
bramborářsko-ovesná oblast - zem. půda 9,2 %, orná půda 4,3 %, 
horská oblast - zem. půda 21 %, orná půda 6,6 %. 

 
Ve všech okresech existují mikroregiony nebo sdružení obcí, podnikatelů a dalších 
organizací, které vznikly z důvodu snadnější a ekonomičtější realizace svých 
specifických potřeb. 

 
AK ZK dlouhodobě spolupracuje se Zlínským krajem, zvláště s jeho odborem 
životního prostředí a zemědělství a odborem strategického rozvoje kraje.  
Zástupci AK ZK pravidelně jednají s pracovníky ZK, radními i hejtmanem ZK. Byla 
navázána efektivní spolupráce a pomoc zejména při organizování akcí jednotlivých 
okresních pracovišť, jejichž smyslem je prezentace zemědělství a potravinářství 
ve Zlínském kraji. 

Jedná se o: 

 propagaci chovu ovcí - Ovčácký den na Valašsku - Vsetín 

 regionální ocenění vín - TOP Víno Slovácka - Uherské Hradiště 

 propagaci regionálních potravinářských výrobků - Perla Zlínska a 
Regionální potravina Zlínského kraje 

 Dožínky Zlínského kraje Kroměříž 

 Zemědělskou výstavu Kroměříž 

 
 


