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Prioritní oblast A. 
Kvalitní marketing 
a udržitelný cestovní ruch 
Cílovým stavem je Slavičín jako město s novými atraktivitami cestovního ruchu  
a jasně nastavenými pravidly využití moderních komunikačních nástrojů.

• Podpora místní ekonomiky, a to zejména v odvětví stravovacích  
a ubytovacích služeb

• Zvýšení příjmů města Slavičín (vstupné, propagační předměty apod.) 
a tím i možnost investovat do dalších projektů

• Možnost navštěvovat nové atraktivity cestovního ruchu a vytvořit  
příjemné prostředí občanům

• Vybudování turisticky atraktivního místa ve městě (např. rozhledna)
• Budování zážitkových stezek (např. lokalita Lochovec)
• Revitalizace muzea a zázemí v Armyparku
• Rekonstrukce areálu zámečku a vybudovánív lapidária v Hrádku
• Sjednocení a doplnění mobiliáře v intravilánu a extravilánu města
• Dokončení revitalizace Zámeckého parku (altán apod.) a parku v Divnicích
• Postupná revitalizace významných veřejných prostranství – např. Pivečkova 

nábřeží, Mladotického nábřeží a Horního náměstí  
• Modernizace zázemí pro kontakt s návštěvníky města 
• Doplnění zázemí koupaliště o nové technické a zábavní prvky  

(např. turniket a skluzavky)
• Tvorba propagačních materiálů pro turisty 
• Online mapa atraktivit cestovního ruchu (např. GIS nebo Stories Maps) 
• Samostatná sekce webu s přehledem kulturních akcí 
• Nastavení pravidel koncepčního přístupu ke komunikaci s návštěvníky

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

„Slavičín má tolik atraktivit, o kterých se třeba ještě 
moc neví. Když je budeme správně propagovat, pomůže 

to i místním podnikům a občanům.“

Marie Studeníková 
vedoucí Městského infocentra Slavičín

• Užší spolupráce s dalšími aktéry rozvoje cestovního ruchu v území  
(zejména s destinační společností Zlínsko a Luhačovicko,  
MAS Luhačovské Zálesí a Mikroregionem Ploština) 

• Inovativní přístupy k propagaci dílčích atraktivit cestovního ruchu  
(např. aplikace, questy)

• Pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti s využíváním  
jednotlivých atraktivit cestovního ruchu 

• Aktivní využití moderních technologií (např. virtuální realita)  
v cestovním ruchu a propagaci města 

Slavičínský Zámecký park je klenotem uprostřed města. 
Měl by snoubit moderní a kvalitní architekturu se starobylými dřevinami 
dotvářejícími kouzelné mikroklima.
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Prioritní oblast B. 
Chytrá a udržitelná doprava  
Cílovým stavem je Slavičín jako město s nezatěžující intenzitou dopravy,  
která proudí po zrekonstruovaných silnicích.  
 
Obyvatelé mají možnost se po městě a jeho okolí pohybovat bezpečně na kole,  
a to po souvislých úsecích cyklostezek s doprovodným zázemím. 

Slavičínu chybí moderní autobusový terminál. Po propojení 
nábřeží vedoucí od polikliniky na Luhačovskou ulici by mohl 
vzniknout přímo při hlavní silnici poblíž soutoku Říky a Lukšínky.

• Nově vybudované a propojené úseky cyklostezek 
• Potřeba modernizovat silniční síť
• Nová parkovací místa a systém regulace parkování 
• Reakce na aktuální trendy udržitelné mobility

• Dobudování cyklostezky D4: Bohuslavice – Divnice – Hrádek – Šanov  
– Šabatec – Jamné – Kolelač

• Dobudování cyklostezky R3: Nevšová – Slavičín – Hrádek – Šanov
• Rekonstrukce a obnova cyklostezky R11 (ul. K Hájenkám)
• Instalace nabíjecích stanic pro elektrokola
• Pořízení městských elektrokol
• Podpora rekonstrukce úseků silnic ve vlastnictví Zlínského kraje  

(okružní křižovatka Hrádek, průtah Hrádkem, silnice do Divnic  
a silnice do Lipové)

• Posílení nevyhovujících dopravních řešení ve městě  
(např. Šabatec, silnice za kotelnou)

• Revitalizace veřejných prostranství (např. lokalita Mladotické nábřeží  
a náměstí Mezi Šenky) 

• Projekty dopravních terminálů (např. lokalita „Lukšín“ a „nádraží Hrádek“)
• Dopravní regulace se SMART prvky v průmyslové zóně Divnice
• Odstranění havarijních stavů vybraných mostů a lávek
• Posílení parkovacích kapacit v lokalitách Slavičín-střed; sídliště Malé Pole;  

okolí Hasičské ulice
• Koncepce regulace parkování na území Slavičína a Hrádku

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

„Uspořádání dopravního prostoru současného města 
nemůže vyhovovat pouze motoristům. Musí být přívětivé 
také k chodcům, cyklistům, dětem i lidem s pohybovými

 omezeními a spoluvytvářet kvalitní životní prostředí. 
Vyvážený dopravní prostor je také základním předpokladem 

pro bezpečnost všech jeho uživatelů.“

Karel Humpola 
radní Slavičína a architekt
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„Vždycky jsem se aktivně zajímal o přírodu Slavičínska, 
a proto jsem v roce 1978 přivítal návrh zahrnout naše 

území do Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
Je to ocenění zdejší krajině, která je v celosvětovém 

měřítku jedinečná, vzniklá součinností člověka a přírody, 
a přesně takovou bychom ji měli zachovat 

a chránit i pro další generace.“

Vojtěch Malík 
ochranář, člen Českého svazu 

ochránců přírody

Prioritní oblast C. 
Udržitelné životní prostředí   
Slavičín je městem s rozvinutým systémem opatření pro předcházení suchu a udržení vody 
v krajině. V krajském měřítku je Slavičín považován dokonce za premianta v realizaci projektů 
hospodaření s vodou a budování přírodních vodních prvků.

• Využívání nových odpočinkových a relaxačních lokalit v krajině
• Příznivější mikroklima (zejména v letním období) 
• Adaptace na klimatickou změnu

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?
• Zřízení mokřadu a vodního hřiště v lokalitě Pod Kaštany
• Vybudování dalších drobných vodních ploch 
• Budování a obnova mokřadů a biotopů (např. lokalita ul. K Parku)
• Instalace akumulačních nádrží na dešťovou vodu u veřejných budov
• Realizace parkovišť s polopropustným povrchem
• Adaptace střech veřejných budov na zelené jako nástroj zlepšení  

hospodaření se srážkovou vodou a zlepšení městského mikroklimatu
• Budování nových naučných turistických stezek a zázemí
• Projekt ovocné stezky
• Výsadba stromořadí a obnova krajinné zeleně 
• Obnova a scelení sítě lesních a polních cest 
• Obnova studánek v krajině 

Vedle cyklostezky „Pod kaštany“ se nachází zanedbaná 
podmáčená louka. Lze ji dotvořit v cenný mokřad s několika vodními tůňkami. 
Může to být místo odpočinku pro všechny generace.
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Prioritní oblast D. 
Inovativní energetika 
a odpadové hospodářství 
Slavičín se zaměřuje na inovace v oblastech odpadového hospodářství a energetiky. 
Upřednostňujeme jednoznačně taková technologická řešení, která sledují principy 
maximální efektivity a udržitelnost využívaných energetických zdrojů.

• Snížení škodlivých emisí 
• Snížení energetické náročnosti města
• Úspory provozních výdajů města spojené s efektivnějším hospodařením s energiemi 
• Efektivnější plánování a realizace projektů odpadového hospodářství a energetiky 

• Digitalizace a modernizace sběrného dvora Malé Pole včetně zřízení  
re-use centra Cirkula

• Zřízení sběrného dvora v Hrádku
• Snížení produkce směsného komunálního odpadu
• Zlepšení třídění odpadu (např. dotřiďovací linka, motivační systém)
• Podpora environmentální osvěty
• Intenzifikace využití biomasy – např. kompostování 
• Zřízení solárně-energetického bateriového úložiště pro síť veřejného osvětlení
• Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě (LED svítidla, stožáry, rozvody atd.) 
• Instalace fotovoltaiky na veřejné budovy ve městě
• Modernizace městské kotelny na biomasu na inovativní energetické centrum

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

„Vnímat nové možnosti 
a inovace v oblasti energetiky, 

jejich ekonomické vyhodnocení 
a možný způsob využití je dnes 

nedílnou součástí našeho života.“

Oldřich Kozáček
jednatel BTH Slavičín

Na Malém Poli se nachází unikátní energetické centrum. Kombinací šetrných 
a obnovitelných zdrojů energie vytápí stovky domácností. Doplníme jej také o prostor 
re-use centra s názvem „Cirkula“.
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„Pro mne je Slavičín moc krásným místem k žití. Vždyť jsem se tady narodila. 
Mám ráda zdejší přírodní prostředí, které nabízí obyvatelům možnosti ve zdraví pracovat, 

užívat si společenský život, studovat nebo sportovat. Fandím neustálému rozvoji 
služeb a obchodů, i těm, kteří zde hledají a hlavně nacházejí nové pracovní 

příležitosti či možnosti vlastního podnikání. Přeji svému městu, 
aby bylo plné spokojených lidí všech generací a profesí.“

Marie Rumplíková
slavičínská patriotka

Prioritní oblast E. 
Zdravotnictví, bydlení  
a prostředí pro život  
Dostupnost bydlení je hlavní předpoklad pro udržení nebo mírné navyšování počtu 
obyvatel ve městě, což má také zásadní dopady na dostupnost pracovních sil pro místní 
podniky. Na bydlení úzce navazuje zázemí pro kulturu, volnočasové aktivity 
a zdravotně-sociální služby. 

• Nové možnosti pro pořízení bydlení ve městě
• Kvalitní zázemí pro kulturu a volnočasové aktivity 
• Nadstandardní dostupnost sociálních a zdravotních služeb  

pro spádový region Slavičínsko

• Revitalizace obchodního domu (např. vestavba bytových jednotek)
• Adaptace hotelu Slavičan na startovací byty a kanceláře
• Regenerace veřejných prostranství na sídlišti Malé Pole
• Revitalizace veřejných prostranství ve středu města vč. obnovy sídelní zeleně
• Scelení a propojení veřejných prostranství mezi Sokolovnou a Horákovou vilou
• Dokončení rekonstrukce areálu Letní scény
• Celková revitalizace areálu zámečku a lihovaru v Hrádku
• Modernizace a zkvalitnění hřišť a sportovišť na území města
• Revitalizace zázemí pro společenské a kulturní akce  

(např. budova Sokolovny) a maximalizace její využitelnosti
• Dokončení rekonstrukce městské polikliniky
• Revitalizace areálu Charity Slavičín (projekt Spolkový ostrov Slavičín)
• Celková přestavba Městské nemocnice Slavičín

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

Bývalý hotel Slavičan je objektem určeným k proměně 
ve startovací byty. Bydlení zde nalezne zhruba dvacítka 

mladých rodin. Součástí bude energeticky šetrné 
využití solární energie z fotovoltaických panelů.
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MŠ 
Pavilon 2

Prioritní oblast F. 
Vzdělávání
Cílovým stavem je situace, kdy mají mateřské a základní školy dobudované kvalitní zázemí 
pro vzdělávací i další aktivity. Školy se snaží respektovat strojírenskou tradici Slavičína a vedou 
žáky k technickému vzdělávání v souladu s posledními výukovými trendy. 

• Kvalitnější vzdělávání s akcentem na technické kompetence 
• Žáci a studenti si vytváří emoční vztah k městu jako takovému  

i k místním zaměstnavatelům 
• Žáci a studenti mají nové dovednosti vyplývající z projektového pojetí výuky

• Rozvojové projekty MŠ Slavičín (obnovy vnitřních i vnějších prostor);  
Projekt MŠ Malé Pole – obnova kuchyně a adaptace střechy na zelenou,  
navýšení kapacity MŠ Hrádek MŠ Hrádek

• Projekt ZŠ Vlára – komplexní rekonstrukce a adaptace nevyužitých prostor 
• Projekt ZŠ Malé Pole – obnova zahrady a vybraných interiérů 
• Projekt obnovy interiéru Domu dětí a mládeže Slavičín 
• Realizace projektů sportovní infrastruktury podle dokumentu Strategický plán  

rozvoje sportu ve městě Slavičín 2020 – 2025 
• Organizační a osvětové aktivity na podporu technického vzdělávání na MŠ i ZŠ
• Aktivity na zapojení dětí a mládeže do dění ve městě (zájem o historii, tradice apod.)
• Podpora činnosti žákovského parlamentu na ZŠ i SŠ
• Podpora kariérního poradenství na ZŠ i SŠ
• Systematická podpora MŠ a ZŠ ze strany města Slavičín při přípravě  

a realizaci grantových projektů

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

„Výchova budoucích generací občanů Slavičína musí být 
prioritou a jsem rád, že nejen fyzické zázemí, ale i kvalita výuky 

je předmětem rozvojových aktivit.“

Roman Goldbach
ředitel ZŠ Slavičín – Malé Pole

a zastupitel

Přístavbou hrádeckého pracoviště mateřské školy získáme další kapacity 
pro předškolní vzdělávání. Umístění předškoláků do mateřských škol usnadňuje 
maminkám návrat do zaměstnání.
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„Ve Slavičíně bylo vždycky plno chytrých 
a podnikavých lidí. Když jim bude město pomáhat 

a vytvářet dobré podmínky pro spolupráci, 
tak z toho budeme těžit my všichni“

Otto Durďák
předseda představenstva TVD, a.s.

Prioritní oblast G. 
Spolupráce v oblasti podnikání
Město Slavičín má nastavený systém pravidelné komunikace a sdílení informací 
s podnikatelským prostředím. Ve městě zároveň fungují dvě podnikatelské zóny, které mají
moderní zázemí, jasnou agendu a podporují rozvoj podnikání.

• Dobré podmínky pro založení nového podniku
• Spokojené firmy těžící z podpory a spolupráce ze strany města 
• Město atraktivní pro nové zaměstnavatele z odvětví s vyšší přidanou hodnotou
• Potřeba přilákat za zaměstnáním nové obyvatele 

• Rekonstrukce budovy podnikatelského centra v areálu Prabosu vč. vytvoření  
odpovídajícího zázemí

• Podpora rekonstrukce infrastruktury Regionálního centra kooperace včetně  
obnovy funkce organizace v inovačním ekosystému kraje 

• Zlepšení systému komunikace s podnikateli (např. využívání Mobilního Rozhlasu)
• Propojení podniků se školami (MŠ, ZŠ, SŠ – např. pracovní pozice koordinátor  

spolupráce s praxí za město)
• Vytvoření přehledné a aktuální databáze místních firem na webu města
• Vytváření podpůrných podmínek pro rozvoj začínajících inovativních podniků
• Podpora lokálního podnikání (např. obchod s místními produkty, farmářské trhy)

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

I takto by mohl vypadat moderní vjezd do Průmyslové zóny Divnice. 
Cílem je kamerami monitorovat vjezd a výjezd vozidel. Digitální váhy pak 
usnadní spravedlivé zpoplatnění nejtěžších vozidel.
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Prioritní oblast H. 
Digitalizace úřadu  
a řízení lidských zdrojů
Městský úřad Slavičín je spravován kompetentními, vstřícnými a efektivně pracujícími 
zaměstnanci, kteří se pravidelně vzdělávají nejen ve svém vlastním oboru, ale také 
v moderních digitálních technologiích.

• Díky digitalizaci a inovacím zjednodušená komunikace a řešení agend
• Kompetentní a vstřícní pracovníci úřadu města
• Snížit administrativní náročnost úřadu a rozšíření jeho působnosti do nových oblastí

• Elektronizace agend úřadu a portál občana (např. softwarové řešení  
elektronizace zpracování a evidence podkladů pro radu města)

• Zřízení elektronických úředních desek
• Obnova a rozšíření kamerového systému města
• Pořízení elektromobilů pro potřeby úřadu i zřizovaných organizací
• Upgrade varovného systému a veřejného rozhlasu
• Nové datové uložiště (příp. cloudové řešení)
• Centrální evidence majetku – rozšíření a modernizace stávající databáze 
• Digitalizace pasportů, papírových map a dalších dokumentů
• Posílení kyberbezpečnosti na MěÚ
• Vzdělávání zaměstnanců v oblasti ICT dovedností
• Zavedení inovačního managementu do fungování úřadu
• Vznik směrnice pro digitalizaci a efektivnější práci s dokumenty 

Proč to chceme řešit?

Jak toho dosáhneme?

„Aby byl Slavičín funkčním, moderním 
a přívětivým městem, musí být takovým

 i městský úřad.“

Luděk Latinák
tajemník Městského úřadu Slavičín

Elektronická úřední deska je ve Slavičíně jen začátkem. Cílem je úplná 
elektronizace úředních postupů i plateb a umožnění veškeré komunikace 
s radnicí na dálku. Obíhat mají informace a data, ne občané.
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Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026 byla vytvořena v rámci projektu 
„Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad“ 
Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014590, 
podpořeno Operačním programem zaměstnanost.

Zpracovatelský tým: 
Filip Kučera, Zuzana Matulová, Eva Mrázková, Lenka Smékalová, 
Alena Šuráňová, Lenka Vomáčková 

Ve Slavičíně
2022
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