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1. ÚVOD 

„Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026“ řeší chybějící strategický dokument v této 

tématice na úrovni města.  

Je výstupem projektu „Chytrý Slavičín: strategicky řízené město, přívětivý úřad“, reg. č.: 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002935, který je spolufinancován z Operačního programu 

Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento projekt si dal za cíl zajištění kvalitního 

života obyvatelům města pomocí strategického řízení města a posílením přívětivosti 

úřadu, kdy jsou jako nástroj využívány moderní technologie. 

Pro naplnění klíčových záměrů projektu byla navržena struktura pracovních skupin, 

které byly zřízeny, aby expertně řešily dané prioritní oblasti. Pracovní skupiny 

absolvovaly několik pracovních jednání za účasti zpracovatele, které bylo velmi 

přínosné jak z pohledu tvorby strategie, tak z pohledu rozvoje města a širší debaty o 

možnostech využití konceptu Smart Cities opatření a to nejen v investicích města, ale i 

v celkovém pojetí jeho rozvoje. Byla vydiskutována celá řada připomínek, která byly 

následně implementovány do tohoto dokumentu. 

„Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026“ je rozdělena, typicky pro dokumenty tohoto typu, 

do dvou hlavních částí – analytické a návrhové. Ty se dále dělí na: 

– Profil města, 

– Analýza stakeholderů, 

– Východiska pro návrhovou část, 

– Strategická část, 

– Implementační část. 

Hodnocení dokumentu „Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026“ bylo po dohodě se 

zpracovatelem zvoleno volnou formou. 

Hodnotitel uvádí, že bylo dodrženo členění dokumentu podle předepsané struktury. 

  



 

 

2. ANALYTICKÁ ČÁST 

Je zpracována jako u většiny strategických dokumentů podobného typu velmi dobře a 

obsáhle. Obecně je analytická část jakéhokoli strategického dokumentu jednou z 

nejdůležitějších součástí. Na jejím základě jsou připraveny jednotlivé opatření a 

definovány hlavní problematické oblasti. Detailní analýza je také nezbytná z důvodu 

pochopení místních vztahů a kauzalit. Analytická část strategie je rozdělena na části 

Profil města, Analýza stakeholderů. 

2.1. Profil města 

V Profilu města jsou představeny základní informace o městě Slavičín a o životě v něm 

zcela vyčerpávajícím způsobem. Pomohla tomu existence velkého množství veřejně 

přístupných dat (rejstříkové, statistické, jiné strategické dokumenty zpracované 

městem Slavičín apod.), které se dají k tomuto účelu využít. Dílčí kapitoly v části Profil 

města se zaměřují na tématické oblasti Smart Cities (prioritní oblasti), jakými jsou: 

Chytrá veřejná správa / Smart Governance, Chytří lidé / Smart People, Chytrá 

ekonomika / Smart Economy, Chytrá doprava / Smart Mobility, Chytré životní prostředí 

/ Smart Environment, Chytré bydlení a život / Smart Living. Velmi kladně lze hodnotit 

shrnutí na konci každé kapitoly, nazvané Souhrn hlavních poznatků, kde jsou uceleně 

a přehledně uvedeny hlavní dostatky nebo nedostatky pro danou oblast. 

2.2. Analýza stakeholderů 

V této části je jednoznačně definováno, kdo jsou stakeholders (zainteresované strany), 

jejich význam, rozdělení do skupin podle sektoru (Veřejný sektor, Neziskové instituce 

sloužící domácnostem, Nejvýznamnější podniky, Domácnosti) a podle vlivu (matice 

vlivu) apod. Výběr zainteresovaných stran lze považovat za vyvážený a přínosný. 

Takto přesně vydefinované konkrétní zainteresované strany mohou naplňovat jejich 

hlavní poslání tzn. být aktivně zapojeny do přípravy a realizace nebo být realizací 

významně ovlivněn. Seznam vytypovaných a vybraných zainteresovaných stran je 

uvedený v tabulce. 

3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

Je oproti analytické části vypracována v daleko menším rozsahu. To jí ale neubírá na 

kvalitě, která je na vysoké hodnotě. Je zpracována srozumitelně, systematicky a ze 

znalostního pohledu je dostačující. Reflektuje zjištění z analytické části dokumentu. Z 

hlediska struktury dokumentu je tato část splněna. Je rozdělena na části Východiska 

pro návrhovou část, Strategická část a Implementační část. 



 

 

3.1. Východiska pro návrhovou část 

K výstupům této části byla použita metoda SWOT analýzy. Obecně je SWOT analýza 

vhodnou metodou pro tvorbu strategických dokumentů, kdy nám dává určitý pohled na 

danou problematiku a plně postačuje k naplnění struktury dokumentu tohoto typu. 

Zdrojem dat byla dotazníková šetření se zainteresovanými stranami, řízené rozhovory 

s vedením města a konzultace s členy pracovních skupin. Výstupem každé SWOT 

analýzy jsou informace pro část strategickou. Většina zjištěných informací se prolíná s 

řešením uvedených v dílčích opatřeních, která jsou dále rozpracována do konkrétních 

aktivit nebo projektů ve strategické části. 

3.2. Strategická část 

Tato kapitola dokumentu je zpracována se vší důležitostí, která jí náleží. Strategická 

vize správně popisuje žádoucí stav města, ke kterému by se měl vývoj cílevědomou 

aktivitou subjektů působících ve městě Slavičín přibližovat. Vize představuje 

zastřešující rámec celé strategické části a je navržena jako dlouhodobý a obsáhlý 

rozvojový cíl vycházející ze zjištěných informací od zainteresovaných stran. Strategická 

část je zpracována přehledně. Jednotlivé prioritní oblasti jsou barevně odlišeny. Popis 

jednotlivých opatření je srozumitelný. Cílový stav pro prioritní oblasti je srozumitelný s 

jednoznačnou vizí. Vybrané indikátory jsou snadno ověřitelné. Některé typové aktivity a 

projekty nemusí připadat až tolik inovativní, ale při pochopení místních vztahů a 

kauzalit je možné je brát jako výrazný posun vpřed. Množství typových aktivit a 

projektů je velmi ambiciozní. Kvůli chybějící finanční výši jednotlivých typových aktivit a 

projektů nelze posoudit jejich realizovatelnost. Mnoho typových aktivit a projektů má 

jako zodpovědného garanta vedoucího odboru investic. Ze subjektivního pohledu 

hodnotitele bude tento garant velmi zatížen a město by mělo uvažovat o personálním 

posílení odboru investic nebo zapojení jiných osob např. aktivní členové pracovních 

skupin, kteří se na tvorbě tohoto dokumentu podíleli a mají velký potenciál a chuť 

zapojit se do práce pro město. 

V prioritní oblasti Chytrá a udržitelná doprava chybí jakákoliv zmínka o pěší dopravě, 

ačkoliv je to jedna z oblastí, která se věnuje i metodika konceptu Smart Cities. Chytrá a 

udržitelná doprava není pouze hromadná nebo individuální (automobilová, cyklistická) 

doprava, doprava v klidu, ale i pěší doprava. Pěší doprava je přirozenou volbou pro 

dopravu ve městě na docházkové vzdálenosti do 2 km. Obyvatelé města se chtějí 

plynule a bezpečně pěšky pohybovat ve zdravém prostředí. Obecně se dle metodiky 

konceptu Smart Cities jako pěší doprava míní plošné vybavení městské dopravní 

infrastruktury zelenými koridory pro bezpečný přesun pěších v příjemném prostředí na 

krátkou vzdálenost, bezpečné přecházení komunikací, napojení na hromadnou 

dopravu atd. Typovými aktivitami a projekty pro bezpečnost by například mohlo být 

snížení rychlosti v obytných lokalitách pomocí vyvýšených křižovatek nebo 

zpomalovacích pásů, u přechodů pro chodce je to inteligentní světelná signalizace 

nebo LED návěstidla ve vozovce navázané na detektor, které budou přijíždějící vozidla 

upozorňovat na přítomnost chodce. 



 

 

Prioritní oblast Inovativní energetika a odpadové hospodářství by si zasloužila doplnění 

o další opatření Snížení energetické náročnosti. V současné době je toto téma velmi 

diskutované, protože ceny energií jsou na historicky nejvyšších úrovních a finanční 

náklady za ně jsou pro město vysoké. Typovými aktivitami a projekty by měly vznikat 

tzv. inteligentní budovy. Týkat by se to nemělo pouze novostaveb, ale i renovací (změn 

dokončených staveb) budov v majetku města. Technologie použité v inteligentní 

budově pomohou bezpečnému a šetrnému provozu. Příkladem jsou chytré senzory 

(měřiče tepla a chladu, vodoměry na teplou vodu a indikátory na radiátorech, 

elektroměry). Informace z těchto senzorů si bude možné zobrazit v aplikaci či na 

portálu, odběratelé budou kdykoliv a včas informováni o své spotřebě. Tím mohou být 

motivováni k úspoře a nemusí být nepříjemně překvapeni při vyúčtování. Chytré 

senzory také mohou pomoci odhalit závadu. 

3.3. Implementační část 

Implementační část dokumentu je zpracována přehledně. Ve fázi implementace 

strategie bude využita jak politická reprezentace, tak i jiné platformy, které se osvědčily 

už při samotné tvorbě strategie tzn. zainteresované strany a široká laická veřejnost. Je 

popsáno, kdo nebo co bude mít v kompetenci a jak bude probíhat monitoring. Kladně 

lze hodnotit vyčlenění pracovníka městského úřadu na funkci koordinátora Strategie 

Chytrý Slavičín. Tento pracovník nejspíše nahradí pozici projektového manažera, která 

není v současné době obsazena. 

Akční plán je navržený formou zásobníku projektů, který se bude každoročně 

upravován. Karta akčního plánu je z hlediska struktury splněna. Hodnotitel chápe 

důvody proč je  akční plán zpracován touto formou. V dnešní době — postcovidové, s 

vysokou inflací, hrozbou války v Evropě — je velmi obtížné předkládat projekty s 

rozpočtovanými částkami na delší časový úsek. Tím, že u nich není jasně daný zdroj 

financování, nemohou být součástí akčního plánu. Město Slavičín bude hledat způsoby 

financování, či spolufinancování pomocí externích zdrojů. Seznam možných externích 

zdrojů je zpracovány přehledně. Rozmanitost těchto zdrojů je veliká. 

4. VEŘEJNOST 

V rámci tvorby strategického dokumentu takového rozsahu a zaměření, které bude mít 

vliv na veřejný život a veřejný prostor města je důležitá součinnost s veřejností. 

Zapojení veřejnosti do přípravy a projednávání strategie ale bylo velmi komplikované 

kvůli pandemii Covid-19. Různé restrikce omezovaly setkávání osob. Veřejné 

projednávání strategie formou setkání se zpracovateli bylo časově posunuto, což se 

projevilo na termínu zpracování strategie. Zúčastnilo se ho pouze pár osob, a nelze 

tuto skupinu osob považovat za dostatečný reprezentativní vzorek obyvatel města. Z 

pohledu hodnotitele je to nešťastné, protože u strategického dokumentu tohoto typu je 

důkladné představení jednotlivých opatření a jejich vysvětlení velmi důležité. Bohužel 

se ukazuje, že se veřejnost obvykle vyjadřuje ke konkrétním krokům, které mají dopad 



 

 

na jejich běžný život, až v okamžiku implementace opatření. Veřejné projednávání má i 

další důležité funkce a to možnost doplnění zásobníku projektů zajímavými nápady, 

které by vzešly z řad veřejnosti nebo zapojení aktivních osob pracovních skupin. Jako 

hodnotitel bych doporučil prověřit všechny zatím nevyzkoušené možnosti informování 

veřejnosti, jako je například setkání formou videokonference, obdobně jako to město 

provádí u zasedání zastupitelstva. 

5. METODIKA KONCEPTU SMART CITIES 

Metodika konceptu Smart Cities se nezaměřuje pouze na oblast informačních a 

komunikačních technologií, ale nabízí opakované postupy, kterými lze dosáhnout 

stanoveného výstupu či cíle se zaměřením na použití moderních technologií pro 

ovlivňování kvality života ve městě v oblastech, jakými jsou technologická infrastruktura 

(mobilita, energetika a služby, informační a komunikační technologie) a zelená 

infrastruktura. Je tak využitelná pro různé oblasti tvorby strategických dokumentů.  

Strategie Chytrý Slavičín 2022–2026 má strukturu a charakter dokumentu dle metodiky 

konceptu Smart Cities. Odpovídá na otázky: Co? Proč? Jak? apod. Nabízí řešení s 

použitím moderních technologií. 

Strategický dokument není v rozporu s metodikou konceptu Smart Cities. 

  



 

 

6. ZÁVĚR 

Být Smart City neznamená nutně použití moderních technologií. Je to i o přístupu při 

řešení určité problematiky, kdy se podaří dát dohromady chytré lidi. Koncept Smart 

Cities nemusí být uplatňován pouze ve velkém mnohamilionové městě ale i v malém 

městě. 

Schválením strategie vše začíná. Její implementace není krátkodobý proces. Je to 

„běh na dlouhou trať“ a konečným indikátorem úspěšné implementace konceptu Smart 

Cities je spokojená veřejnost tj. občané a uživatelé města včetně firem. Neměla by být 

také nástrojem ke zvýšení politické popularity, ale návodem a nástrojem změn, které 

povedou k udržitelnému zlepšování života města. 

Z hlediska hodnotitele dokument obecně splňuje požadavky konceptu Smart Cities a 

vyhovuje k přijetí strategie zastupitelstvem města Slavičín. 

Petr Čechmánek 

Ve Slavičíně dne 28. 2. 2022 


