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ABSTRAKT 

Cílem mé diplomové práce je vypracování Strategie rozvoje města Slušovice. Diplomová 

práce se skládá ze dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou 

definovány základní pojmy týkající se regionálního rozvoje, strategického plánování  

a základní pojmy týkající se obcí. V praktické části je vypracována socioekonomická 

analýza města Slušovice, na jejímž základě je sestavena SWOT analýza města. Na základě 

získaných informací je definována vize města, navrženy strategické cíle rozvoje spolu 

s návrhy a opatřeními. Na závěr je diplomová práce doplněna o katalog projektů, které 

určují další rozvoj města. 

 

Klíčová slova: region, regionální politika, regionální rozvoj, Strategie regionálního 

rozvoje, obec, strategické plánování, SWOT analýza, Slušovice   

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of my diploma work is to compile the Strategy of Development of the town of 

Slušovice. Diploma work is composed of two main parts, a theoretical and practical. In the 

theoretical part are defined basic terms regarding to the regional development strategic 

planning and basic terms relating to the villages. In the practical part is described the socio-

economical analysis of town Slušovice on it´s basis a is drawn up SWOT analysis of the 

town. On the basis of reached informations is defined a vision, proposed strategic 

objectives of development with proposed and measures. The diploma work is accompanied 

by the catalogue of projects which determining further development of the town. 

 

Keywords: region, regional policy, regional development , Strategy of regional 

development, village, strategic planning, SWOT analysis, Slušovice 
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ÚVOD 

Město Slušovice se nachází asi 14 km severovýchodně od města Zlín na úpatí Vizovicko-

Hostýnských vrhů na soutoku řeky Dřevnice a říčky Všemínky. První dochovaná písemná 

zmínka o obci Slušovice pochází z roku 1261. Na městečko byly Slušovice povýšeny 

v roce 1446. Městem bylo jmenováno v roce 1996, kdy se Slušovice staly nejmenším  

a také nejmladším městem ve Zlínském kraji. Největší dny slávy zažily Slušovice v roce 

1963, kdy město zažilo svůj největší rozmach díky zřízení JZD Slušovice, a také díky Ing. 

Františku Čubovi. Při návštěvě města nejvíce zaujme zejména největší dostihový areál 

s klopenou dráhou na Moravě a za návštěvu také stojí některý z dostihových dnů 

pořádaných na této dráze. 

Jako téma pro vypracování mé diplomové práce jsem si vybrala „Strategii rozvoje města 

Slušovice“. Ve Slušovicích jsem v podstatě vyrůstala a i nyní tam často jezdím za svou 

rodinou a i z hlediska studovaného oboru Veřejné správy a regionálního rozvoje je mi tato 

problematika velmi blízká. 

Diplomová práce se dělí na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část 

měla za cíl definovat pojmy zabývající se problematikou regionální rozvoje, strategického 

plánování a problematikou obcí. Kdežto cílem praktické části bylo zpracování 

socioekonomické analýzy současného stavu města Slušovice, na jejímž základě byly 

identifikovány silné a slabé stránky a také příležitosti a ohrožení. Tato SWOT analýza 

sloužila jako podklad pro vytvoření strategie města. Díky SWOT analýze byla stanovena 

vize, strategické cíle a priority, které byly doplněny o opatření. Závěr práce je doplněn  

o katalog projektů, které byly vytvořeny na základě návrhové části pro další rozvoj města 

Slušovice. 

Informace pro zpracování diplomové práce jsem získala zejména díky rozhovorům 

s pracovníky městské úřadu ve Slušovicích. Dalším zdroje pro poskytnutí informací mi 

byla zejména textová část Územního plánu města Slušovice a další zpracované dokumenty 

města. Mnoho informací o situaci města jsem získala také z internetových stránek města  

a ze stránek Českého statistického úřadu. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CÍLE A METODY PRÁCE 

Tato část práce je zaměřena na stanovení hlavního cíle a dílčích cílů, kterých chceme v této 

práci dosáhnout díky použití odborných vědeckých metod a technik. 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem mé diplomové práce je navrhnout strategii rozvoje města Slušovice. Toho 

dosáhneme tím, že si stanovíme základní strategické cíle rozvoje tohoto města a určíme 

priority a opatření, které povedou k naplnění těchto cílů. Důvodem tvorby strategií rozvoje 

měst je, aby byly co nejhospodárněji, nejúčelněji a nejefektivněji využívány finanční 

prostředky, které mají města k dispozici. 

V mé práci lze tyto cíle rozdělit na dvě části. Do části teoretické a praktické, které se dále 

dělí do několika dílčích cílů.  

Teoretická část 

Prvním dílčím cílem je stanovení primárního cíle a dílčích cílů práce a také charakteristika 

použitých vědeckých metod.  

Druhým dílčím cílem bude představení základních pojmů spojených s regionálním 

rozvojem, strategickým regionálním rozvojem a terminologií týkající se obcí. 

Třetím dílčím cílem bude provedení rešerše dostupné odborné literatury a informačních 

zdrojů, který se týká dané problematiky. 

Praktická část 

Prvním dílčím cílem praktické části je zpracování socioekonomické analýzy současného 

stavu rozvoje města Slušovice. 

Druhým cílem je ze získaných poznatků zpracovat SWOT analýzu, která bude podkladem 

pro poslední cíl. 

Třetím a posledním dílčím cílem bude na základě předchozích dvou bodů vytvořit návrh 

strategie rozvoje města Slušovice, která bude doplněna o katalog projektů. 
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1.2 Metody práce 

Aby mohly být splněny uvedené cíle, je třeba využít potřebné vědecké metody, díky nimž 

můžeme stanovených cílů dosáhnout. Tyto metody dělíme z hlediska povahy na empirické 

a obecně teoretické. V mé diplomové práci, která je rozdělena na teoretickou a praktickou 

část využijeme v teoretické části metody obecně teoretické, které pracují s čistě 

teoretickými metodami, jako je analýza, syntéza, dedukce a deskripce. Naopak v praktické 

části využijeme spíše empirické metody, které pracují vždy s konkrétními daty a kde se 

dospívá ke konkrétním výsledkům. Další možné rozdělení metod a technik je do dalších 

dvou kategorií, a to kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní metody zjišťují jaké je 

množství sledovaného jevu a kvalitativní metody se zabývají vlastnostmi a kvalitou těchto 

jevů. 

V diplomové práci budou použity zejména následující metody: koncentrace, sběr a rešerše 

vhodných písemných pramenů a také informačních zdrojů, které se týkají problematiky 

regionálního rozvoje. Další metodou bude rozhovor, dotazník a SWOT analýza. Osobní 

rozhovor bude veden s hlavními představiteli městského úřadu ve Slušovicích, 

představiteli jednotlivých odborů a odpovědnými pracovníky některých veřejných institucí 

ve Slušovicích. 

Studium písemných pramenů 

Nejčastěji používanou metodou v mé diplomové práci bude studium písemných pramenů 

a informačních zdrojů k dané problematice týkající se města Slušovice. 

Informační prameny můžeme rozdělit na tři typy: 

 primární 

 sekundární  

 terciární 

Primární je dokument, který obsahuje informace, které jsou původního charakteru, 

například pořízeny vlastním výzkumem. Sekundární data jsou dokumenty, které popisuji 

primární dokumenty. Jedná se tedy o data převzata z jiného zdroje. Terciární dokumenty 

jsou ty, které obsahují informace o existenci sekundárních dokumentů, nebo 

zprostředkovávají přístup k informacím v nich obsažených. (Prezi, 2011) 
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Pozorování 

Metodou pozorování budeme zjišťovat výchozí situaci města Slušovice a pokusíme se 

zjistit potenciální možnosti rozvoje tohoto města. Pozorování je nejstarší empirickou 

metodou, která své výsledky zakládá na přímém nebo nepřímém pozorování. 

Kvalifikovaný rozhovor 

Tato metoda bude použita v praktické části diplomové práce. Jedná se o přímé dotazování 

vybraných respondentů na témata týkající se jejich profesního zaměření. Jelikož rozhovory 

budou probíhat buď osobní formou, nebo formou emailové korespondence, bude používán 

většinou polostrukturovaný rozhovor, který má stanovený soubor témat a otázek, které 

mohou být měněny.  

Rozhovor je jedna z metod kvalitativního výzkumu, která je založena na rozmluvě dvou  

a více osob - tazatele a dotazovaného. Rozhovor by měl být řízen tazatelem, který by měl 

mít rozhovor předem dobře připraven. (Mikuláštík, 2007, s. 242-245) 

Dotazník 

Dotazníky jsou nejpoužívanější metodou pro hromadný sběr primárních údajů k 

výzkumným účelům. Je složen ze série otázek, které mají za cíl získat názory od 

respondentů. Jedná se o nejlevnější metodu výzkumu. Vytvořený dotazník musí být 

přehledný, srozumitelný, jednoduše vyplnitelný, jazykově správný a ne příliš dlouhý. 

V dotazníku je možné použít tři typy otázek. Otázky otevřené, které umožňují vlastní 

tvorbu odpovědí, uzavřené, kde je výběr z několika možností a polouzavřené, která je 

kombinací dvou předchozích otázek. 

Mezi výhody dotazníků patří to, jak už bylo zmíněno výše, že se jedná o nejlevnější 

metodu průzkumu, jednoduše se zpracovává, vyplňuje a vyhodnocuje. Naopak mezi 

nevýhody patří omezená komunikace s respondenty, vyplnění nepravdivých informací  

a obtížné získávání respondentů. (Dotazník-online, © 2007) 

SWOT analýza 

SWOT analýza je v dnešní době standardní metodou regionálního rozvoje. Název této 

analýzy je zkratka složená z prvních písmen anglických slov Strenghts – Weaknesses – 

Opportunities – Threats, což jsou silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení. Úkolem 

SWOT analýzy je analyzovat současnou a očekávanou budoucí situaci, určit směr rozvoje 
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a nalézt prostředky pro dosažení stanovených cílů. (Úvod do regionálních věd a veřejné 

správy, 2008, s. 176-177) 

Analýza se soustředí na dvě širší kategorie, kterými jsou vnější a vnitřní faktory, které se 

obě ještě rozdělují na svůj pozitivní a negativní aspekt. Definice všech čtyř analyzovaných 

aspektů projektu se musí navzájem doplňovat a vykazovat použití stejných, jednotných 

a přísných logických postupů. Proto SWOT analýza poskytuje dobrý základ pro přijetí 

vhodné strategie realizace potřebných projektů. (Marek a Kantor, 2007, s. 69) 

Podstatou SWOT analýzy je odhalení a vzájemné porovnání vnitřních silných a slabých 

stránek zkoumaného objektu a také možností a hrozeb, které na tento objekt působí zvenčí. 

Smysl spočívá v odstraňování nebo omezování slabých stránek a v akceptování těch 

silných, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností  

a omezuje se dopad takto pojmenovaných hrozeb. (Úvod do regionálních věd a veřejné 

správy, 2008, s. 177) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rizika 

Externí faktory 

Příležitosti Silné stránky 

Slabé stránky 

Interní faktory 

 

 

Příprava 

strategie 

Obrázek 1 SWOT analýza jako nástroj strategického 

rozhodování (Marek, 2007, s. 69) 
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2 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ V OBLASTI 

REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

2.1 Region 

Vymezení pojmu region je složitější, protože je tento pojem používán v různé literatuře 

z různých hledisek. Například z hlediska geografického, funkčního, účelového nebo 

hlediska podle ekonomické výkonnosti. (Jáč, 2010, s. 14) Zjednodušeně ale můžeme 

region chápat jako územní komplex vznikající regionální diferenciací krajinné sféry. 

(Mates a Wokoun, 2001, s. 113) Celkově můžeme práce, které se zabývají problematikou 

regionů rozdělit do dvou základních skupin. Vyčleňují se dva hlavní typy prací, které se od 

sebe liší především šířkou a obecností přístupu k pojetí regionu. 

1. práce, které se zabývají všeobecným pojetím regionu 

2. práce, které se zabývají speciálním pojetím regionu (ekonomické, plánovací a jiné 

pojetí regionu) 

Jednou z velmi důležitých vlastností regionů je jejich struktura, na jejímž základě jsou 

rozlišovány dva základní typy geografických regionů: 

1. homogenní regiony, které se vyznačují stejnorodými vlastnostmi. Vymezování 

těchto regionů je zaměřeno na nalezení shody pomocí různých kritérií 

stejnorodosti. Jako příklad homogenního regionu lze uvést regiony se shodně 

pahorkatinným reliéfem nebo oblasti se stejnými klimatickými podmínkami. 

2. nehomogenní regiony, které se vyznačují nestejnorodými vlastnostmi ale funkční 

jedností. Skládají se z jednoho nebo více nodálních center a periferie, které jsou na 

centra vázány drahami a toky. Jako příklad nehomogenního regionu lze uvést 

spádové regiony, kdy jsou vymezeny oblasti, ze kterých lidé jezdí například 

nakupovat do určitého nákupního centra. (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011,  

s. 89) 

Dalším důležitým úkolem je stanovení hranic regionů. Jelikož jsou regiony vzájemně se 

odlišující části zemského povrhu, při vynesení na mapu mohou být odděleny pomocí zón 

nebo linií. U homogenních regionů procházejí hranice tam, kde charakteristické rysy jader 

sousedních regionů jsou nejméně výrazné a spojují se navzájem. Hranice u nehomogenních 

regionů vedou v místech, kde se stanoví hranice mezi gravitačním působením dvou center 
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nebo v místech nulových hodnot gravitačního působení. Existují také přírodní hranice, 

které mohou být ostré nebo neostré. Hranice, které vnikly vlivem člověka, jsou zpravidla 

ostřejší než hranice přírodní, ale nejostřejší hranice jsou zpravidla hranice politické. I když 

většina hranic regionů nemá ráz náhlých přechodů, politické hranice mají ráz čáry a pouze 

jeden rozměr. (Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 67) 

Při zkoumání regionální struktury je jedním z důležitých úkolů určení řádu a hierarchie 

regionů. V praxi se používá jednoduché označení řádů regionů, a to: makroregiony, 

mezoregiony a mikroregiony. K vyjádření hierarchické podřízenosti se používá termínu 

subregion.  (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011, s. 89) 

Geografická situace ČR se v podstatě ztotožňuje s povodími hlavních řek. Z toho vyplývá, 

že na našem území můžeme z geografického hlediska vidět spojení dvou velkých  

a jednoho menšího přirozeného celku, tak zvaných makroregionů: 

 polabský (Čechy) 

 podunajský (Morava) 

 pooderský (Slezsko) 

Českou republiku chápeme jako makroregion vyššího stupně. Ovšem z pohledu 

socioekonomického a historického se rozpadá do dvou základních makroregionů nižšího 

stupně: Čechy a Morava. 

Mezoregiony jsou v České republice rozsáhlé územní jednotky, jejichž integrita je již jen 

částečné vázána na prostorové vztahy obyvatelstva. Jako mezoregionální proces lze uvést 

migraci obyvatelstva a nedenní dojížďku za prací. 

Mikroregiony můžeme definovat jako územní celky, v jejichž rámci jsou relativně 

uzavřeny nejintenzivnější regionální procesy, především se jedná o dojížďku za prací a za 

základními druhy služeb. (Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 72-73) 

2.2 Regionalistika 

Regionalistika neboli regionální vědy jsou rámcovým a souhrnným oborem, který se 

zabývá studiem prostorových jevů, procesů a vztahů. Zjednodušeně je jejím základem 

zkoumání regionálních věd a studium regionu v jeho mnohotvárné podobě. (Úvod do 

regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 9) 
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2.3 Regionalizace 

Regionalizace je pojem, kterým nazýváme činnosti směřující k vymezování regionů. 

Zjednodušeně je regionalizace zpracovávání informací o rozmístění předmětů a jevů na 

zemském povrchu. Regionální geografie při tomto procesu vyčleňuje každý region 

z kontinua krajinné sféry. 

Vyčlenění geografických regionů se většinou provádí na základě dvou hledisek: 

 objektivního – pevnost vazeb mezi složkami regionu, 

 subjektivního – na základě úkolů výzkumu. 

Regionalizaci dělíme na fyzicko-geografickou a socioekonomickou, pak také regionalizaci 

v jednotlivých dílčích geografických disciplínách jako například klimatickou, 

hydrogeografickou nebo regionalizaci průmyslu, dopravy, zemědělství a další. 

Při regionalizaci se může postupovat: 

  „zdola“ – vychází se od základních jednotek (ekosystémů), kde pak dvě a více 

jednotek, se silnějšími vazbami mezi sebou než k okolním jednotkám, vytváří region, 

 „shora“ – snaha o vymezení typických území regionu. 

Po vybrání kritérií pro vymezení regionu začíná analýza konkrétního regionálního obsahu 

pomocí aplikace těchto kritérií na fakta získaná studiem území a pozorování v terénu. 

Regionalizace má za úkol stanovit příznačné rysy, procesy, způsob vývoje a vazby tak, aby 

se projevily charakteristické rysy regionu a vyloučily detaily, které narušují celkový obraz. 

(Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 69-71) 

2.4 Regionální politika 

I když se vznik regionální politiky datuje do 30. let 20. století, stále nedošlo v teorii ani 

praxi ke sjednocení názorů na vymezení tohoto pojmu. (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 

2011, s. 93) Regionální politika je definována ve výkladovém slovníku „Dictionary of 

Human Geography“ jako „součást státní politiky, ovlivňující rozmístění hlavních 

ekonomických zdrojů a aktivit na celém území státu nebo v jeho části. Regionální politika 

zahrnuje opatření napomáhající jednak růstu stupně ekonomické aktivity v území, kde je 
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vysoká nezaměstnanost a malé naděje na přirozený ekonomický růst a na druhé straně 

opatření sloužící ke kontrole ekonomických aktivit na území s nadměrným růstem.“ 

1
(Gregory, 2009, s. 636-638)  

Důvody regionální politiky můžeme z globálního hlediska vidět ve čtyřech rovinách: 

 ekonomické motivy – základem je plné využití výrobních faktorů a to zejména 

pracovní síly, protože většina problémových oblastí trpí vysokou nezaměstnaností, 

 ekologické motivy – zde obecně platí, že regionální politika se provádí nejen 

v zájmu obyvatel z méně rozvinutých regionů, ale i v zájmu lidí, kteří žijí ve stále 

více přelidněných aglomeracích, 

 sociální motivy – prvním argumentem pro sociální motivy je důvod plné 

zaměstnanosti (potřeba zajistit každému práci) a dalším faktorem je regionální 

rozdělení příjmů a úvaha o obecném blahu, 

 politické motivy – zde je prokázáno, že nespravedlnost, která spočívá ve velkých 

rozdílech v průměrných reálných příjmech na hlavu, má důležité politické 

důsledky. (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011, s. 96) 

2.5 Regionální rozvoj 

Definice regionálního rozvoje není přesně dána, ale i tak můžeme regionální rozvoj chápat 

ve dvou základních rovinách, a to praktické a akademické. 

Praktické pojetí chápe regionální rozvoj jako vyšší využívání a zvyšování potenciálu 

daného systematicky vymezeného prostoru, který vznikl v důsledku prostorové 

optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů.  

Akademické pojetí regionální rozvoj definuje jako aplikaci nauk, a to zejména ekonomie, 

sociologie, geografie. Tyto nauky řeší jevy, procesy, vztahy systematicky vymezeného 

území, které jsou ovlivňovány přírodně-geografickými, ekonomickými a sociálními 

podmínkami v daném regionu. (Wokoun, 2008, s. 11) 

                                                 

 

1
 GREGORY, Derek, 2009. The dictionary of human geography. 5th ed. Malden, MA: Blackwell.  

    ISBN 978-140-5132-886.                 
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2.6 Legislativa 

Základní systémový, legislativní a institucionální rámec regionální politiky v České 

republice byl vytvořen v roce 2000 souborem zákonů a to v souvislosti se zavedením krajů 

v České republice. Pro ČR jsou v oblasti regionální politiky důležité následující zákony: 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

 zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o hlavním městě Praze, 

 zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. 

V posledním zmiňovaném zákoně je regionální politika popsána jako koncepční činnost 

státu, regionálních a místních orgánů, které mají za cíl přispívat k vyváženému  

a harmonickému rozvoji regionů v ČR, ke snižování neodůvodněných rozdílů mezi 

jednotlivými úrovněmi regionů a ke zlepšení regionální hospodářské struktury. (Úvod do 

regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 149) 

Hlavní nedostatky regionální politiky odstraňuje zákon o podpoře regionální politiky. Než 

byl zákon přijat, byla regionální politika v České republice realizována jen v omezeném 

rozsahu. Díky tomuto zákonu česká regionální politika obsahuje všechny základní principy 

regionální politiky EU jako je například princip programování, partnerství nebo 

koncentrace. Specifikuje i institucionální zajištění české regionální politiky i politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Zákon o podpoře regionálního rozvoje je základním 

kamenem při zajišťování kompatibility české regionální politiky s regionální politikou EU. 

(Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011, s. 140) 

2.7 Strategie regionálního rozvoje ČR 

Je základním dokumentem v oblasti programového zabezpečení regionální politiky. Tato 

Strategie byla poprvé schválena vládou 14. července 2000. V současné době platná, druhá 

verze Strategie regionálního rozvoje ČR pro léta 2007-2013, byla schválena usnesením 

vlády v roce 2006. Inovace tohoto dokumentu se předpokládá zhruba po třech letech. 

Obsahuje zejména: 

 analýzu stavu regionálního rozvoje v ČR, hodnocení dosavadních odvětvových 

opatření resortů a přístupů regionů, 
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 stanovení silných a slabých stránek v rozvoji jednotlivých regionů, odvětví  

a sektorů, 

 strategii dalšího rozvoje, vymezení priorit a opatření k podpoře rozvoje, vymezení 

oblastí se soustředěnou podporou státu, 

 úkoly, které uložila vláda ústředním správním úřadům a Českému statistickému 

úřadu pro zabezpečení realizace Strategie regionálního rozvoje ČR. 

Obsah tohoto dokumentu je rámcově vymezen v § 5 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje ve znění pozdějších předpisů. V letech 2004-2006 byly práce na 

strategii koordinovány souběžně se zpracovávanými dokumenty Ministerstva pro místní 

rozvoj, kterými jsou Národní rozvojový plán a Politika územního rozvoje. 

Strategie regionálního rozvoje je východiskem pro přípravu regionálních programů rozvoje 

a pro formulaci regionálních přístupů v rámci sektorových a odvětvových politik  

a programů, včetně operačních programů strukturálních fondů. 

Vizí Strategie je, aby Česká republika v horizontu do roku 2013 byla aktivní, ekonomicky 

výkonnou a konkurenceschopnou zemí, která dosahuje jako celek standardů Evropské unie 

ve všech základních kritériích a navíc je zemí, jejíž způsob a kvalita života odpovídá naší 

historické tradici a postavení v Evropě. Zároveň ale musí být zmírněny regionální disparity 

a poroste počet krajů, které dosahují svojí ekonomickou silou a dynamikou růstu průměru 

EU, ve všech mikroregionech v oblasti infrastruktury a životního prostředí bude zajištěn 

minimální rozvojový potenciál a zvýší se podíl aktivní a inovativní populace v regionech. 

(Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 152-153) 
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3 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ STRATEGICKÉHO 

PLÁNOVÁNÍ 

3.1 Strategie 

Pojem strategie pochází z řeckého slova „strategos“ neboli generál a slova „agein“ neboli 

vést. V širším kontextu původně označoval umění a vědu, jak vést a řídit vojenské operace. 

V průběhu 20. století, zejména po druhé světové válce začaly pronikat strategické postupy 

z vojenství do nevojenských disciplín, a to hlavně do systémových přístupů a do řízení, kde 

se staly jejich neoddělitelnou součástí. (Wokoun, 2008, s. 429) Obecně se tomuto pojmu 

rozumí jako určení celkového účelu nebo poslání subjektu, jeho dlouhodobých cílů nebo 

zaměření činnosti, ale také alokace zdrojů, které jsou potřebné pro dosažení zamýšlených 

cílů. (Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008, s. 171) 

3.2 Strategické plánování 

Specifickým případem strategického plánování je regionální plánování. Je hlavním 

předmětem zájmu představitelů měst a obcí při utváření koncepcí pro jejich rozvoj. 

Strategické plánování spojuje výchozí situaci, to znamená „to, kde jsme, s tím, kam 

chceme směřovat“. Strategické plánování je moderní způsob, jak můžeme definovat 

koncepce rozvoje a cíle určitého regionu. Tato metoda byla poprvé použita v americké 

armádě za druhé světové války. To, že lze strategické plánování výhodně použít pro 

plánování rozvoje měst a regionů se ukázalo teprve na konci minulého století. V případě 

regionální povahy je strategické plánování orientováno na dlouhodobé cíle. To ale 

znamená velkou míru rizika a nejistot, které zatěžují pravděpodobnost úspěšnosti realizace 

plánů. Proto musí být strategické plánování flexibilní a adaptabilní na možné změny 

vstupních podmínek. Jednou z definic strategického plánování může být to, že se jedná  

o systematický proces zahrnující výběr cílů, úkolů a činností, které jsou potřebné pro jejich 

dosažení.  

Mezi základní etapy strategického plánování patří: analýza, strategie, programy, realizace - 

schvalování, kontroly a realizace. (Úvod do regionálních věd a veřejné správy, 2008,  

s. 171-172; Hájek, 2012, s. 26) 
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3.3 Strategické řízení 

Od počátku uplatňování strategických postupů v civilním životě systémoví i ekonomičtí 

teoretikové přinášeli různá pojetí strategie. Dnes je proto velké množství jejich definic. 

Strategie je množina strategických cílů a způsobů jejich realizace. Jedna z nejstarších 

pochází od A. Chandlera, která říká že: „Strategie je určení základních dlouhodobých cílů 

subjektu, způsobu jejich dosažení a alokace zdrojů nezbytných pro uskutečnění těchto 

cílů.“
2
 

Podle teorie strategického řízení se rozeznávají různá pojetí strategie a to zejména podle, 

filozofie, ze kterých vycházejí a z přístupů, kterými jsou tvořena. 

Je definováno několik základních pojetí strategie, jako: přirozený výběr, plán, posloupnost 

dílčích kroků, kultura, politika, vize. (Wokoun, 2008, s. 429-430) 

3.4 Strategické dokumenty 

Nutnost vypracovat řadu strategických a programových dokumentů vyvolalo přistoupení 

České republiky do Evropské unie a její zapojení do strukturální politiky. Všechny 

dokumenty pro aplikaci regionální politiky v ČR musí být v souladu s dokumenty  

a mechanismy, které používá Evropská unie. 

Strategické obecné zásady Společenství 

Jedná se o rámcový dokument pro regionální politiku EU. Obsahuje hlavní zásady  

a priority politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU pro období 2007-2013. Jsou 

v něm doporučeny způsoby, jak by regiony měly co nejlépe využít peníze, které jsou 

v těchto letech k dispozici v rámci unijní regionální politiky. Navrhuje jej Evropská 

komise, která ho zašle Evropskému parlamentu a Radě EU, které ho projednají  

a rozhodnou o jeho finální podobě. V návaznosti na tento dokument pak každý členský stát 

vytvoří Národní strategický referenční rámec. (Marek a Kantor, 2007, s. 35-36) 

 

 

                                                 

 

2
 WOKOUN, René, 2008. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie,   

   strategie a programování). Praha: Linde. ISBN 978-80-7201-699-0. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 

 

Národní rozvojový plán 2007-2013 

Tento dokument slouží k tomu, aby členské státy mohly získat prostředky regionální 

pomoci. Musí v něm ale definovat konkrétní pravidla a strategie čerpání těchto prostředků. 

Vytyčuje cíle, které mají být splněny, obsahuje rozpracování priorit do dílčích cílů a popis 

postupů jejich realizace. Také charakterizuje systém koordinace politiky hospodářské  

a sociální soudržnosti a klíčové body tohoto systému jsou pak promítnuty do Národního 

strategického referenčního rámce. Zjednodušeně slouží jako podkladový materiál pro 

vyjednávání Národního strategického referenčního rámce s Evropskou unií. 

Skládá se z šesti hlavních kapitol, které se soustředí na současnou situaci s důrazem na 

makroekonomickou analýzu, ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky, stav 

rozvoje venkovských a městských oblastí a zhodnocení dopadů realizace dosavadních 

rozvojových programů. Obsahuje také SWOT analýzu, strategie Národního rozvojového 

plánu pro období 2007-2013, definuje cíle, strategie a prioritní osy Národního rozvojového 

plánu. Popisuje zaměření operačních programů a poskytuje informace o rozložení 

finančních prostředků. (Marek a Kantor, 2007, s. 36-38; Hájek, © 2010, s. 122-124) 

Národní strategický referenční rámec 

Představuje rámcovou rozvojovou strategii na úrovni státu a referenční nástroj pro přípravu 

programování fondů. Je navrhován členskou zemí za využití principu partnerství. 

Základem pro zpracování návrhu Národního strategického referenčního rámce byl Národní 

rozvojový plán ČR. Sumarizuje české priority a popisuje implementační strukturu 

potřebnou pro efektivní využití prostředků z EU. Je rozdělen do dvou částí. Strategické, 

která specifikuje zvolenou strategii pro všechny definované cíle politiky soudržnosti EU  

a operační, která obsahuje seznam operačních programů a rozdělení finančních prostředků 

mezi tyto programy. (Marek a Kantor, 2007, s. 38) 

Operační programy 

Díky operačním programům může ČR čerpat finanční prostředky v rámci regionální 

politiky EU. Jsou popisem souhrnných priorit, řízení, finančních zdrojů a upřesňují oblasti 

intervencí na národní úrovni i v jednotlivých regionech dané členské země. Rozdělují se na 

tematické a regionální. Vláda České republiky přijala 26 operačních programů, které jsou 

určeny pro tři cíle politiky soudržnosti Evropské unie, kterými jsou Konvergence, 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská uzemní spolupráce. (Marek  

a Kantor, 2007, s. 39; Hájek, © 2010, s. 135-136) 
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Cíl konvergence má podporovat hospodářský a sociální rozvoj méně vyspělých regionů 

 a členských států. V ČR pod tento cíl spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou  

Hl. m. Prahy. Je realizovaný osmi tematickými operačními programy a sedmi regionálními 

operačními programy.  

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II): 

 ROP NUTS II Severozápad 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko 

 ROP NUTS II Jihovýchod 

 ROP NUTS II Severovýchod 

 ROP NUTS II Střední Morava 

 ROP NUTS II Jihozápad 

 ROP NUTS II Střední Čechy 

Osm tematických operačních programů: 

 Doprava 

 Životní prostředí 

 Podnikání a inovace 

 Výzkum a vývoj pro inovace 

 Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 Integrovaný operační program 

 Technická pomoc 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost podporuje regiony, které nečerpají 

z cíle Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními 

programy: OP Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. 

Cíl Evropská územní spolupráce usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální  

a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony  

a prostředky lze čerpat z devíti operačních programů: 

 Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko, Polsko, Rakousko, Sasko a Slovensko,

 Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko), 

 Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, 

Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny), 

 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, 

Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU), 

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). (MMR ČR, 2013; 

Hájek, © 2010, s. 135-136) 
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4 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TÝKAJÍCÍCH SE OBCÍ 

4.1 Obec 

Je základním článkem územní samosprávy, samostatným právním subjektem a základním 

správním celkem. Reprezentuje veřejné zájmy a zájmy občanů a je nositelem veřejné moci. 

Má také svá práva a povinnosti. 

Obec je vydavatelem závazných právních norem neboli obecních vyhlášek, spravuje 

obecní a veřejné záležitosti, může být zřizovatelem obecní policie, obecních podniků  

a neziskových organizací. Je také samostatným ekonomickým subjektem, který hospodaří  

s vlastními i svěřenými finančními prostředky, vlastní movitý i nemovitý majetek a je 

účastníkem stavebního správního řízení. 

4.2 Znaky obce 

Obec se vyznačuje tím, že má vlastní území, občany, název, znak a vlajku a samosprávní 

funkci. 

Území obce 

Každá obec je územní celek, který se rozkládá na jednom nebo více katastrálních územích 

vyznačených v územních plánech obce. (Káňa, 2007, s. 50) 

Občané obce 

Občanem obce může být fyzická osoba, která je státním občanem ČR a je v obci hlášena  

k trvalému pobytu. Každý občan, který dosáhl věku 18 let má právo volit a být volen do 

zastupitelstva obce, hlasovat v místním referendu, vyjadřovat svá stanoviska na zasedání 

zastupitelstva obce k projednávaným věcem, nahlížet a vyjadřovat se k návrhu rozpočtu  

a závěrečnému účtu obce nebo požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné 

působnosti a podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty. (Česko, 128/2000) 

4.3 Funkce obce 

Obce spravují své záležitosti samostatně, prostřednictvím svých zvolených orgánů. Do 

samostatné působnosti mohou zasahovat státní orgány a orgány krajů, jen pokud to 

vyžaduje ochrana zákona. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. 
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Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako 

svou přenesenou působnost. (Česko, 128/2000) 

4.4 Členění obcí 

Na území ČR jsou obce, územní celky, které dělíme z hlediska dvou kritérií, podle: 

 počtu obyvatel, 

 činnosti úřadů. 

Členění podle počtu obyvatel 

Území České republiky členíme na: 

 Hlavní město Praha – je členěno na 10 správních městských obvodů a 22 

městských úřadů s pověřeným výkonem přenesené a rozšířené působnosti. 

 Statutární města – jsou složena z několika katastrů. Statutární město je 

spravováno magistrátem města, který vykonává funkci úřadu s přenesenou  

a rozšířenou působností v čele s primátorem. Jsou to například Havířov, Hradec 

Králové, Karlovy Vary, Plzeň, Olomouc nebo Zlín. Některá statutární města jako je 

například Plzeň, Ostrava nebo Brno mají městské obvody, jejichž záležitosti 

spravují úřady městského obvodu, magistrát s přenesenou a rozšířenou působností. 

 Města – vyznačuje se tím, že mají více než 5000 obyvatel, náměstí, ulice, městské 

čtvrti, znak a prapor. Městský úřad může být pověřen výkonem přenesené nebo 

rozšířené působnosti. Ve městech žije většina obyvatel v ČR. 

 Obce 

Členění podle činnosti obecních úřadů 

 Obec a obecní úřad s výkonem správy v základním rozsahu plní základní 

samosprávnou funkci, obvykle má jedno katastrální území a malý počet obyvatel. 

Obecní úřad nezřizuje odbory a má jednoduchou organizační strukturu. 

 Obec a obecní úřad s výkonem správy v přenesené působnosti vykonává státní 

správu pro vlastní obec i pro občany dalších obcí (stavební úřad, matriční úřad). 

Pověřené obecní úřady vykonávají správu v přenesené působnosti, vedou správní 

řízení ve svém obvodu v rozsahu, který stanovuje zákon. Obvykle se jedná o obce 

s více katastrálními územími, a které zabezpečují kromě samosprávních činností 

také činnosti pověřené státem. 
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 Obec a obecní úřad s výkonem správy rozšířené působnosti, které spravují 

občanské záležitosti, státní občanství, matriky, evidenci obyvatel, občanských 

průkazů a dalších záležitostí, jejichž rozsah stanovují právní předpisy. (Káňa, 

2007, s. 51-52) 

4.5 Orgány obce 

Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo obce se skládá ze zvolených zástupců jednotlivých politických stran nebo 

nezávislých kandidátů na dobu 4 let. Tito členové poté volí ze svých řad obecní radu  

a starostu nebo primátora. Všechna jednání zastupitelstva jsou veřejné a počet zastupitelů 

se odvíjí od počtu obyvatel v obci: (Káňa, 2007, s. 52) 

 do 500 obyvatel 5 až 15 členů 

 nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů 

 nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů 

 nad 10 000 do 50 000 obyvatel  15 až 35 členů 

 nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů 

 nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů (Česko, 128/2000) 

Zastupitelstvo musí zveřejňovat své záměry na vývěskách nebo jiným způsobem. Může 

rozhodovat o věcech, které patřící do samostatné působnosti obce, stanovuje program 

rozvoje obce a její rozpočet, schvaluje vydávání emisí komunálních cenných papírů, 

zřizování rozpočtových příspěvkových organizací, schvaluje obecně závazné vyhlášky, 

čestná občanství, nabytí a převod majetku obce. Dále schvaluje bezúplatné převody 

peněžních prostředků a převody movitých věcí. Rozhoduje o převodu vlastnických práv 

nemovitostí, o předávání a pronajímání majetku. Zřizuje základní školy, komunální 

dopravní podnik, organizace vytvořené za účelem podnikání a dosažení zisku. Může také 

zřizovat obecní policii a integrovaný záchranný systém v obci. (Káňa, 2007, s. 52-53) 

Výbory 

Jsou orgány, které jsou zřizovány zastupitelstvem a plní úkoly, kterými jej zastupitelstvo 

pověří. Výbory můžeme rozdělovat na finanční, kontrolní, zaměstnanosti, dopravy, 

školství a další. Členové výboru se scházejí dle potřeby. Jejich počet je vždy lichý  

a nejméně má pět členů. (Káňa, 2007, s. 53) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva 

obce. Výbory předkládají zastupitelstvu své návrhy a stanoviska. (Česko, 128/2000) 
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Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Je podřízena 

obecnímu zastupitelstvu, kterému i předkládá zprávy o své činnosti. V obci, kde rada obce 

není volena, vykonává její funkci starost. Tvoří ji starosta, místostarosta a další členové 

rady volení z členů zastupitelstva. Počet členů je lichý a má nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 

ale nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva. Rada obce se nevolí  

v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů. (Česko, 128/2000) Zabezpečuje 

hospodaření obce, stanovuje plat starostovi a místostarostovi, ukládá sankce a pokuty. Řídí 

činnost komisí, kontroluje činnost orgánů, které zřídila a projednává připomínky a petice 

občanů. (Káňa, 2007, s. 53) 

Komise 

Komise jsou poradní a iniciativní orgány, které si může zřizovat rada obce. Své náměty  

a stanoviska předkládají komise radě. Pokud byl komisi svěřen výkon přenesené 

působnosti, může být i výkonným orgánem. V těchto věcech odpovídají komise starostovi. 

(Česko, 128/2000) Počet komisí je závislý na počtu obyvatel v obci, na pravomoci a jak už 

bylo zmíněno výše na působnosti obecní samosprávy. Obecní úřad může mít zřízenou 

například kontrolní komisi, komisi mandátovou, návrhovou, poradní, přestupkovou a další. 

(Káňa, 2007, s. 53) 

Starosta 

Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Starosta a místostarosta jsou 

voleni do svých funkcí zastupitelstvem, jehož členy jsou. Za výkon své funkce jsou 

odpovědni zastupitelstvu. Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského 

úřadu tajemníka obecního úřadu. Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva 

obce a rady obce, může pozastavit usnesení obecní rady a také může podepisovat obecní 

vyhlášky. (Česko, 128/2000) 

Úřad obce 

Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem obecního úřadu, je-li tato 

funkce zřízena, a zaměstnanci obce, kteří jsou zařazení do obecního úřadu. V čele  

obecního úřadu je starosta. Obecní úřad plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které 

mu zadalo zastupitelstvo nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím při jejich  

činnostech. (Česko, 128/2000) 
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Mezi výkonné orgány obce patří odbory obecních úřadů, které spravují záležitosti obce. 

Jejich počet není taxativně stanoven a záleží jen na řízení obecních samospráv, jak  

organizaci odborů uspořádají. Jako příklad odborů obecních úřadů lze uvést odbor 

organizační, místního podnikání, finanční nebo odbor školství, kultury a sportu. (Káňa, 

2007, s. 54) 

4.6 Majetek obce 

Předpokladem existence územní samosprávy je vlastnictví majetku. Obec spravuje 

a vlastní movitý a nemovitý majetek, o jehož využívání rozhodují volené orgány obce. 

Tyto orgány odpovídají za svá rozhodnutí o hospodaření s majetkem občanům obce. Obec 

má právo vstupovat do smluvních právních vztahů, má právo věci a majetek prodávat  

a pronajímat, vkládat majetek do organizací, může s ním podnikat nebo, ručit. Obecní  

majetek se musí řádně evidovat, využívat účelně a hospodárně v souladu s obecními zájmy 

a úkoly. Obec má povinnost pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Proto jej musí 

chránit před poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím. Obecní majetek je tvořen 

historickým majetkem, původním obecním majetkem, majetkem získaným kupní 

smlouvou, převodem, darováním nebo dalšími smlouvami, dále majetek získaný 

rozhodnutím Ministerstva kultury ČR a finančními investicemi. 

Obecní majetek je tvořen aktivy a pasivy a slouží především k: 

 výkonu samosprávy (obec je jeho uživatelem; budova obecního úřadu), 

 veřejně prospěšným účelům (školy, divadla, nemocnice), 

 dalším činnostem v obci (podnikání). 

Stálá aktiva – majetek: 

 hmotný movitý – půda, objekty, lesy, stavby, budovy 

 hmotný nemovitý – movité věci, zařízení, dopravní prostředky 

 nehmotný – software, know-how, licence 

 finanční – kapitálové investice, peněžní prostředky, cenné papíry, akcie, dluhopisy. 

Majetek provozní, oběžný: 

 zásoby, materiál, zboží, 

 peněžní prostředky, valuty, krátkodobé cenné papíry, 

 pohledávky, majetková práva 
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Pasiva – majetek obce: 

 majetek pořízený z vlastních zdrojů – základní kapitál, emisní ážio, zisk, 

 majetek pořízený z cizích zdrojů -  úvěry peněžních ústavů. (Káňa, 2007, s. 54-55) 

4.7 Rozpočet obce 

Obec je samostatným ekonomickým subjektem hospodařícím s finančními prostředky 

podle schváleného rozpočtu. (Káňa, 2007, s. 55) Rozpočet obce je jejím finančním plánem, 

kterým se řídí financováním její činnosti. Obsahem rozpočtu jsou příjmy (dotace, transfery, 

poplatky, vlastní příjmy), výdaje (náklady na činnost obce, činnost veřejných záležitostí, 

činnost obecního úřadu) a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních 

fondů, pokud není uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. Při zpracování ročního rozpočtu 

se vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočet se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný, ale 

může být schválen jako přebytkový, pokud jsou některé příjmy určeny k využití následující 

rok nebo jako schodkový, ale jen pokud bude možné ho uhradit. Schodek hospodaření se 

hradí z finančních prostředků s minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných 

z rozpočtu v následujících letech. (Česko, 250/2000) 
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5 SOUČASNÝ STAV REGIONÁLNI POLITIKY 

Regionalistika je chápána jako rámcový a souhrnný obor, který se zabývá studiem  

prostorových jevů, procesů a vztahů. Základem zkoumání regionálních věd je studium 

regionu neboli určitého konkrétního nebo vymezeného území v jeho mnohotvárné podobě. 

Jedná se o mladou vědeckou disciplínu, protože její historie se datuje teprve na začátek 

20. století. (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011, s. 1) 

Hlavní téma, které zastřešuje a vymezuje danou problematiku je definování pojmu  

regionální rozvoj. V roce 1950 se objevila disciplína regionálního rozvoje, která měla silný 

ekonomický základ a zaměřovala se na to firmy a jejich význam v regionech a jak byl  

jejich výkon ovlivněn hospodářskými ukazateli: zaměstnanost, zisk, hrubý domácí produkt 

a ekonomický růst. Ke konci 20. století, se stal regionální rozvoj ve svém přístupu více 

multidisciplinární. To je dáno tím, že oblasti jako politologie, veřejná politika nebo 

sociologie podobně jako ekonomie se začaly více zaměřovat na otázky typu, jaký by region 

mohl být a jak řada faktorů, nejen těch ekonomických, tvoří hlavní myšlenku regionu. 

Ve 21. století se regionální rozvoj rozšířil o ekonomickou geografii se zaměřením na 

prostorovou dynamiku oblastí – jako místa k životu práci a investicím. Tento obor je 

zaměřen na lidi jako hnací sílu regionálního rozvoje. Hlavním cílem výzkumu v oblasti 

regionálního rozvoje jsou tedy lidé, jejich znalosti a zjištění, kde a jak jsou schopni tyto 

znalosti používat. Z toho plyne, že hlavními výzkumy jsou studie demografického vývoje  

a preference obyvatel. (McCall, 2010, s. 1) 

Pro snadnější orientaci v pojmech regionalistiky je třeba také definovat pojem Regionální 

politika. Definic existuje mnoho, přičemž žádná nebyla akceptována za všeobecně 

přijatelnou. Přesto můžeme regionální politiku definovat jako: „soubor cílů, opatření a 

nástrojů vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni 

jednotlivých regionů“.
3
 V tomto pojetí regionální politiku definují N. Vanhove a L. H. 

Klaassen i P. Hall. Uvádí definici, v níž „regionální politika představuje všechny veřejné 

intervence, které vedou ke zlepšení geografického rozdělení ekonomických činností, 

respektive které se pokouší napravit určité prostorové důsledky volné tržní ekonomiky pro 

                                                 

 

3
 Viz. heslo „Regionální politika“ - WOKOUN, René a Milan ŽÁK, 2002. Velká ekonomická encyklopedie. 

Praha: Linde. ISBN 8072013815. 
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dosažení dvou vzájemně závislých cílů: ekonomického růstu a zlepšení sociálního rozdělení 

ekonomických efektů“. (Wokoun, 2003, s. 12-13) 

Důležitým dokumentem v politice regionálního rozvoje je Strategie regionálního rozvoje, 

která byla vytvořena na základě zákona č. 248/2000., o podpoře regionálního rozvoje. Jde 

o první koncepční dokument na úseku regionální politiky, který byl přijat vládou v roce 

2000. Tato Strategie regionálního rozvoje vytvořila základní rámec pro formování 

regionální politiky České republiky komplementární s regionální politikou Evropské unie. 

(Novotný, 2006) 

Strategie regionálního rozvoje je střednědobý dokument, na období 3 - 7 let, který 

formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska  

a stanovuje rozvojové cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. 

Zpracovává jej Ministerstvo pro místní rozvoj, a je rozdělena do několika částí. (Česko, 

248/2000) Strategie regionální rozvoje tak umožňuje skloubení strategických záměrů 

regionálního rozvoje Evropské unie se strategickými záměry regionálního rozvoje České 

republiky a s vlastními zájmy a potřebami jednotlivých regionů (NUTS 3 a 2). (Wokoun, 

2008, s. 417) 

Institucionálně je regionální politika zabezpečována na třech základních hierarchických 

stupních, a to, státní, krajské a obecní. Na státní úrovni je zabezpečována institucemi jako 

jsou MMR, CRRČR, ŘKV, NPV nebo MV. Ministerstvo pro místní rozvoj lze považovat 

za prostředníka mezi regionální politikou na úrovni EU a národní regionální politikou. 

Druhou institucí je Centrum pro regionální rozvoj ČR, které je příspěvkovou organizací, 

založenou Ministerstvem pro místní rozvoj. Jejím cílem je pomoc k úspěšné a efektivní 

realizaci projektů, které byly schválené ke spolufinancování z fondů EU. Další je Řídící  

a koordinační výbor, který má za úkol koordinovat přípravu a realizaci programů 

financovaných z fondů EU. Současně dohlíží na přípravu klíčových programových 

dokumentů v rámci zpracování Národního strategického referenčního rámce. Posledními 

institucemi na státní úrovni jsou Národní programový výbor a Monitorovací výbor pro 

oblast hospodářské a sociální soudržnosti. Na krajské úrovni je základní institucí Asociace 

krajů ČR. Jde o zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je prosazování 

společných zájmů krajů, zajištění všeobecného rozvoje území a potřeb občanů. Obecní 

úroveň zastupuje Svaz měst a obcí ČR, který je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní 

organizací. Hlavním cílem je obhajovat zájmy místních samospráv, a to nejen na národní 

ale i na evropské úrovni. Dalšími aktéry regionálního rozvoje jsou Rozvojové agentury 
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s celostátní nebo regionální působností. Jsou to například CzechIndustry, CzechInvest, 

CzechTrade, CzechTourism, Agentura pro regionální rozvoj. (Jáč, 2010, s. 44)  

Regionální politika zaujímá významné postavení i v rámci celkové národní hospodářské 

politiky EU. Jedním z cílů evropské integrace je umožnit všem obyvatelům, firmám  

a dalším subjektům podílet se na pozitivech, kterých se v členských zemích EU dosáhlo.  

Z tohoto principu plyne stále větší snaha o snižování rozdílů v hospodářské úrovni regionů 

a jednotlivých členských států. V souladu se zásadou solidarity je v rámci Evropské unie 

na příliš velké rozdíly reagováno odpovídajícími nástroji a finančními zdroji, s čímž 

souvisí přidělování prostředků, které jsou určené k postupnému vyrovnávání ekonomické 

úrovně členských zemí a k rozvoji regionů v EU. Významný úkol tak připadá strukturální  

a regionální politice, s jejíž pomoci se EU i členské státy snaží snížit zejména rozdíly 

v životní úrovni mezi regiony, aktivně bojovat s vysokou nezaměstnaností, a to hlavně 

podporou hospodářských a sociálních struktur v zaostávajících regionech nebo v regionech 

se špatnou strukturou průmyslu apod. Hlavním nástrojem této politiky se tak staly 

strukturální fondy Evropské unie. (Wokoun, 2003, s. 21) 

Podle Wokouna je regionální politika v Evropské unii prováděna na několika úrovních,  

a sice na nadnárodní úrovni – což je regionální politika prováděna relativně nezávisle 

přímo EU, národní úrovni – silně diferencovaná regionální politika, kterou uskutečňují 

jednotlivé členské země, postupně však přejímající některá společná pravidla, regionální 

úrovni – je ve většině zemí dlouhodobě posilována. (Wokoun, Mates a Kadeřábková, 2011, 

s. 106) 

„Přestože je Evropská unie jednou z nejbohatších částí světa, existují mezi jejími regiony 

výrazné rozdíly, pokud jde o příjem a příležitosti. Prostřednictvím své regionální politiky 

EU přesouvá prostředky z bohatých regionů do chudších. Cílem je modernizovat 

zaostávající regiony a umožnit jim, aby se dostaly na úroveň zbytku Unie.“ (Europa.eu: 

Evropská unie, 2013) 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 35 

 

II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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6 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA 

6.1 Poloha a vnější vztahy 

Geografická poloha 

Město Slušovice leží v okrese Zlín, ve Zlínském kraji, 10 km severovýchodně od Zlína  

a 5 km západně od Vizovic v nadmořské výšce 275 m. n. m. Leží v mírné pahorkatině  

v oblasti severních svahů Vizovické vrchoviny a pod jižními výběžky Hostýnských vrchů, 

v údolí řeky Dřevnice a jejího přítoku Všeminky. (Slušovice, © 2012f) Katastrální území 

města má rozlohu 711 ha. Poloha Slušovice je 17° 48' 5'' východní zeměpisné délky  

a 49° 14' 52'' severní zeměpisné šířky. (Regionální informační servis, © 2012d) 

 
Obrázek 2 – Mapa polohy Slušovic (Mapy.cz, © 2001 – 2013; Google.cz, 2012) 

Slušovice leží ve středu Zlínského kraje a sousedí také s krajem Jihomoravským, 

Olomouckým a Moravskoslezským. Městem prochází komunikace II. třídy č. 491 Fryšták 

– Hvozdná – Slušovice – Lípa. Železniční trať Slušovicemi neprochází, ale nejbližší 

železniční stanice se nachází 6 km vzdálené obci Lípa a také ve vedlejším městě Vizovice. 

Do města jezdí také několik autobusových linek ze tří nejbližších větších měst, Zlína, 

Vsetína a Vizovic. (Slušovice, © 2012f) 
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 NUTS 2: Střední Morava 

 NUTS 3: Zlínský kraj 

 NUTS 4 (LAU 1): Zlín 

 ZUJ (kód obce): 585777 (Regionální informační servis, © 2012a)  

Zlínský kraj 

Zlínský kraj byl ustanoven k 1. lednu 2000 na základě ústavního zákona č. 347 ze dne 

3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Vznikl sloučením 

okresů Zlín, Kroměříž a Uherské Hradiště, které patřily k Jihomoravskému kraji, a okresu 

Vsetín, který spadal do Severomoravského kraje. Spolu s Olomouckým krajem tvoří region 

soudržnosti Střední Morava. Nachází se na východě republiky, kde jeho východní okraj 

tvoří hranici se Slovenskem. Na jihozápadě sousedí s krajem Jihomoravským, 

na severozápadě s Olomouckým a v severní části s krajem Moravsko-slezským. Svou 

rozlohou 3 964 km
2
 je čtvrtým nejmenším krajem v republice. (Český statistický úřad, 

2013c)  

Okres Zlín 

Okres Zlín se v jeho centrální části Zlínského kraje a sousedí se všemi zbývajícími 

okresy – na jihozápadě s Uherskohradišťským, na severozápadě s Kroměřížským 

a na severovýchodě se Vsetínským. Rozlohou 1 034 km je druhým největším okresem 

Zlínského kraje. Pokrývá 26 % jeho území. (Český statistický úřad, 2013d)  

Mikroregion Slušovicko 

Město Slušovice je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Slušovicko.  

V současné době je mikroregion svazkem jedenácti obcí. Spadají zde obce jako, Březová, 

Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá  

a Všemina. Mikroregion byl založen za účelem realizace společných projektů a spolupráce 

v oblasti kulturního a hospodářského života obcí. Mikroregion se rozkládá na ploše 72,4 

km². Nachází v turistickém regionu Zlínsko na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. 

Má zhruba 9 tisíc obyvatel, z toho třetinu tvoří obyvatelé Slušovic. (Mikroregion 

Slušovicko, © 2008 – 2013)  
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Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko 

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko je nezisková organizace, která svou činností 

pomáhá k rozvoji regionu, ve kterém působí. Zakládající členové Místní akční skupiny si 

na počátku fungování MAS stanovili konkrétní priority, které jsou v daném regionu 

problémové a do kterých je potřeba investovat. Byly stanoveny čtyři základní priority, 

které MAS podporuje formou poskytování dotací. Podporovány jsou investice týkající se 

obnovy a rozvoje vesnic, budování občanské vybavenosti a služeb. Dále jsou dotace 

poskytovány zemědělcům a drobným podnikatelům. Finanční prostředky na svou činnost 

získává MAS od Státního zemědělského intervenčního fondu. (MAS Vizovicko  

a Slušovicko, 2011) 

Euroregion Bílé Karpaty 

Některé z obcí také náleží do Euroregionu Bílé Karpaty, který vznikl v roce 1999, jako 

platforma pro příhraniční spolupráci se slovenskou stranou. Jde o obce Dešná, Horbice, 

Hvozdná, Neubuz, Podkopná Lhota, Slušovice a Všemina. Na přípravě vzniku euroregionu 

se podíleli zástupci Sdružení měst a obcí Východní Moravy, jehož členy jsou zmíněné 

obce, Sdružení miest a obcí Stredného Považia i členové nevládních neziskových 

organizací a zástupci státní správy. Hlavní přínos euroregionu spočívá v možnosti realizace 

evropských programů příhraniční spolupráce a jednak v celkovém rozšíření dlouhodobé 

příhraniční spolupráce obou zemí. (Mikroregion Slušovicko, 2007) 

 

Obrázek 3 – Obce ve Zlínském kraji patřící do euroregionu (Český statistický úřad, 2010) 
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6.2 Historie osídlení 

První písemná zmínka o Slušovicích pochází z 20. srpna 1261. Jednalo se o podrobný 

výčet statků feudálního pána Smila ze Střílek na zakládací listině cisterciáckého kláštera ve 

Vizovicích. V roce 1373 byly Slušovice prodány Matouši I. ze Štenberka, který je připojil 

k lukovskému panství a to až do konce feudalismu. Ve 14. století se Slušovice rozdělovaly 

na Staré a Nové Slušovice. V roce 1375 byly Slušovice povýšeny na městečko a v roce 

1424 zde byla svedena bitva mezi katolíky – olomouckým biskupem Janem Železným, 

Albertem ze Štenberka a husitsky smýšlejícím Bočkem z Kunštátu, držitelem Vizovic  

a Brumova, na straně druhé, který byl i poražen. Po roce 1500 začal do Slušovic přicházet 

nový lid Valachů z Rumunska, který přinesl znalost chovu valašského dobytka a naučil lid 

salašnictví na horských pastvinách. V letech 1582-1612 obdržely Slušovice od svých pánů 

určitá privilegia – svobodné vaření, čepování a prodávání piva a kořalky, měly právo 

volného obchodu, svobody řemesel a byli zproštěni roboty. V roce 1651 byl zřízen 

nejstarší slušovský cech – ševcovský, později pak cech řeznický a smíšený – do něj patřili 

krejčí, kožešníci, tkalci, kováři, pekaři a další. V roce 1742 bylo městečko vypáleno Prusy. 

Stavba dominanty města, farního kostela Narození sv. Jana Křtitele, započala v roce 1812. 

Nový kostel byl vybudován v pozdně barokním slohu na náklady majitele lukovského 

panství. V roce 1848 byla ve Slušovicích zrušena robota a lidé si mohli odkoupit půdu do 

svého vlastnictví. Starobylý vzhled města utrpěl zejména při požáru v roce 1909, kdy poté 

bylo vystavěno nové město z cihel a tvrdé krytiny. Po 2. světové válce se ve Slušovicích 

nacházelo několik průmyslových podniků nebo jejich poboček – provozovna Svitu, 

Jihomoravských pekáren Brno, Opravna strojů Praha a další. Významným rokem pro 

Slušovice se stal rok 1963, kdy se nejmladším přednostou zemědělského družstva stal  

Ing. František Čuba. Družstvo absorbovalo okolní družstva a v polovině sedmdesátých let 

již hospodařilo na území 17 obcí okresu. Rozvoj zemědělského družstva přinesl výstavbu 

hřiště, přístavbu školy, koupaliště, novou mateřskou školu, zdravotnické a nákupní 

středisko atd. V letech 1970 – 1975 bylo postaveno zdravotnické středisko, benzinová 

stanice, přehrada. V roce 1981 byla vybudována dostihová dráha a o rok později fotbalový 

stadion. V roce 1990 Slušovice přestaly být střediskovou obcí a v roce 1994 jí byl oficiálně 

udělen nový znak a prapor. Významným rokem se stal 1. červen roku 1996, kdy Slušovice 

získaly statut města, čímž se staly ve své době nejmladším a nejmenším městem zlínského 

regionu. (Slušovice, 2011)  
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Symboly města 

Konečná podoba znaku a praporu byla schválena 4. listopadu 1993. Znak města je tvořen 

modrým štítem se stojícím stříbrným a ohlížejícím se beránkem sv. Jana Křtitele se zlatou 

zbrojí. Pravou přední nohou přidržuje zlatou hůl zakončenou stříbrným křížem. Beránek je 

provázen třemi zlatými osmihrotými hvězdami. Vlajku města tvoří modrý list se třemi 

žlutými osmicípými hvězdami ve střední části. Hvězdy tvoří trojúhelník s hrotem dolů. 

Poměr šířky k délce je 2:3. (PS Parlamentu ČR, [2013]) 

 
 

Obrázek 4 – Znak a vlajka města Slušovice (PS Parlamentu ČR, [2013]) 

6.3 Životní prostředí a přírodní zdroje 

Geologie území a geomorfologické poměry 

Slušovice lze charakterizovat jako plochou vrchovinu s převládajícím erozně denudačním 

reliéfem širokých hřbetů a převážně podélných údolí. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 18) 

Z hlediska geologické stavby náleží území ke karpatské soustavě, která je na území 

východní Moravy tvořena Západními Karpaty. Mezi podjednotky Západních Karpat se řadí 

celky jako Hostýnsko-Vsetínská hornatina a Vizovická vrchovina. Geologické složení 

oblasti se skládá z několikanásobně střídajících se vrstev sedimentů pískovce, slepence, 

jílovce, a dalších. 

Krajina města Slušovice má převážně pahorkatinný až vrchovinný ráz. Centrální částí 

Slušovic probíhá severojižním směrem poměrně široké údolí řeky Dřevnice. Území 

Západních Karpat je tvořeno flyšovými souvrstvími střídajících se pískovců a jílovců, nebo 

slínovců. Právě střídání těchto vrstev hrálo klíčovou roli při utváření reliéfu krajiny. 

V pískovcích se vytvořily masivní hřbety, zatímco v jílovcích sedla, údolí a kotliny. 

Typickým příkladem sníženiny je Dřevnické údolí. (Mikroregion Slušovicko, 2007) 
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Klimatické podmínky 

Slušovice se z klimatického hlediska nacházejí v mírně teplé podnebné oblasti, v rámci níž 

se objevují menší rozdíly vlivem různé nadmořské výšky. Průměrná teplota v lednu kolísá 

mezi -2 a -5 °C. Průměrné roční srážky se pohybují mezi 700 až 1000 mm. Nejvíce srážek 

spadne v červenci a nejméně v únoru. Průměrná roční teplota naměřená na nedaleké 

meteorologické stanici ve Vizovicích činí 8,0 °C. (Mikroregion Slušovicko, 2007) 

Nejchladnějším měsícem je leden nejteplejším červenec. Slušovice jsou charakteristické 

dlouhým létem, teplým a mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým 

jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá až mírně chladná, suchá, 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. Údolí Dřevnice patří mezi oblasti s častým 

výskytem místních inverzí teploty. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 16) 

Vodstvo 

Území města je odvodňováno řekou Dřevnicí, do které se ve městě vlévá říčka Všemínka  

a Trnávka. Řeka Dřevnice je jedinou větší řekou regionu a má značný vodohospodářský 

význam. (Mikroregion Slušovicko, 2007) Na jejím horním toku byla v roce 1976 

vybudována vodní nádrž Slušovice s plochou 77,7 ha a objemem 9,95 milionů m³. Nádrž 

slouží jako zásobárna pitné vody pro město Zlín a okolí a napomáhá snižovat průtok na 

dolním toku v případě povodní. Na vodní dílo Slušovice byla v roce 1989 instalována malá 

vodní elektrárna. Slušovice můžeme přiřadit k oblastem se středně velkým 

vodohospodářským potenciálem. (Povodí Moravy, © 2010–2013) 

Podzemní vody 

Město Slušovice je na podzemní vody chudé, protože je zbudováno na téměř 

nepropustných horninách Karpatského flyše. Prameny jsou malých vydatností a jsou 

vázány na málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových souvrství. Zásoby 

podzemních vod jsou doplňovány sezónně. Nejvyšších vydatností dosahují v květnu až 

v červenci, nejnižších v říjnu až listopadu. Minerální vody jsou zde nevýznamné. (Okresní 

úřad Zlín, 1998, s. 20) 

Půdní fond 

Z hlediska klasifikace půd se ve Slušovicích setkáváme se třemi typy půd. V nejjižnější 

části sem zasahují nejúrodnější hnědozemě, které jsou vhodné pro pěstování pšenice, 

ječmene, cukrovky nebo vojtěšky. V centrální části nalezneme hnědé lesní půdy nižších 
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poloh, typické pro pahorkatiny a vrchoviny. Na nich se daří pěstování pšenice, ječmene, 

žita, brambor, ovsa a lnu. (Mikroregion Slušovicko, 2007) 

Hluková zátěž 

I když se ve Slušovicích nachází tři průmyslové zóny, na každém konci města jedna, 

nevyskytují se zde žádné výrobní závody, které by své okolí zatěžovaly zvýšeným hlukem. 

Nejvyšší hlukové zatížení plyne z automobilové dopravy. Toto hlukové zatížení je ovšem 

v únosné míře, protože hlavní silniční tah je situován do středu města, kde se nacházejí 

spíše administrativní a jiné než obytné budovy. (Ing. Hradecký, 2013) 

Kvalita ovzduší 

Ve Slušovicích není znečišťování ovzduší pevnými a plynnými škodlivinami předmětem 

pravidelného měření. Město Slušovice patří mezi městy ve Zlínském kraji mezi neustále 

upravovaná a vylepšovaná města. Jelikož je město plně plynofikováno, nedochází zde 

k zamořování škodlivými látkami a plyny. Protože ve městě není příliš mnoho 

průmyslových firem, nedochází ani v této oblasti k velkému znečisťování ovzduší. Není 

tomu tak ale v oblasti automobilové dopravy, jelikož neustále roste počet automobilů na 

cestách, roste i zamořování škodlivými látkami nejen ve Slušovicích ale i v dalších 

městech. (Ministerstvo životního prostředí, 2006; Ing. Hradecký, 2013) 

Veřejná zeleň 

Podle funkce a využití je zeleň rozdělena do čtyř následujících kategorií: parky a ostatní 

veřejná zeleň, vyhražená zeleň, užitková zeleň a krajinná zeleň. Katastrální území města 

Slušovice je v současné době využíváno i pro zemědělskou výrobu, a to především 

rostlinnou. Poměr mezi relativně trvalými ekosystémy (lesy, sady, vodní plochy) 

a umělými krátkodobými ekosystémy (orná půda, zastavěná plocha) naznačuje 

nadprůměrné využívání území s výrazným porušením přírodních struktur. Kostra 

ekologické stability je zde zcela nedostatečná. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 85) Lesy jsou 

částečně ve vlastnictví města a částečně v majetku drobných vlastníků. Většinou se jedná  

o lesy hospodářské, které správně náleží pod LS Luhačovice a částečně pod LS Bystřice 

pod Hostýnem. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 89) 
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6.4 Kultura 

Ve městě Slušovice je bohatý kulturní život a několik historických památek. Pro podporu 

kulturního a společenského života bylo ve městě zřízeno Městské kulturní středisko, které 

je využíváno k zájmové činnosti mládeže a zároveň umožňuje pořádání koncertů, výstav, 

srazů důchodců a amatérských divadelních představení. (Trnková stezka, [2013]) Dalším 

kulturním zařízením zpestřujícím život občanu je Městská knihovna, která přesídlila 

z budovy bývalého obecního úřadu do nové budovy sokolovny. Celý objekt byl slavnostně 

otevřen 28. listopadu 2012. Knihovna umožňuje přístup na internet, možnost rezervace  

a vypůjčení téměř 11 000 knih přes internet, meziknihovní výpůjční službu, také je zde 

otevřen dětský koutek. Pod záštitou knihovny se také pořádají různé kreativní kurzy pletení 

z pedigu, tvorba z keramiky a tvorba drátovaných šperků. (Městská knihovna Slušovice,  

© 2012) Město má také svůj fotbalový klub FC Slušovice, kde trénují jak muži, tak  

i dorost. O prázdninách pak fotbalový stadion zapůjčuje své prostory na 14 dní pro potřeby 

letního kina. U dostihového areálu se pak nachází Music club Sud, který každý pátek  

a sobotu pořádá diskotéky a večírky. Letiště na Bílé Hlíně neposkytuje jen služby jako je 

výcvik pilotů, pronájem letadel, leteckou školu a vyhlídkové lety ale pořádá i spoustu akcí. 

Významnou letní akcí zde býval festival Trnkobraní oper air, který letos poprvé nahradil 

Rockový festival Slušovice, ale také druhý ročník Guláš festu – soutěže o nejlepší guláš, 

nebo dětské dny, kde je možné vidět seskoky parašutistů, zásahy hasičů, výstavy letadel, 

ukázky letů vírníků a padákových kluzáků. (Letiště Slušovice, © 2012) Tradici zde má  

i akce, kterou místní nazývají Slušovská kulturní jeseň. Jedná se o podzimní koncertní 

vystoupení různých hudebních žánrů. Tuto událost organizuje vedení města ve spolupráci 

s místním farním úřadem. (FC Slušovice, 2008) Místní farnost pořádá v kostele v období 

vánoc koncerty a v budově sokolovny farní plesy. Na náměstí se konají vánoční jarmarky a 

řemeslné trhy a spousta dalších akcí. Kulturní vyžití nabízí také dostihový areál, který patří 

mezi nejmladší v České republice. Byl vybudován v roce 1981 pro pořádání rovinných  

a překážkových dostihů. Uvnitř oválu se nachází překážková dráha a 9-ti jamkové golfové 

hřiště se dvěma jezírky. Pro milovníky krásných automobilů bývá každoročně v letních 

měsících u dostihového závodiště pořádána akce s názvem Tuning auto show Slušovice, 

Czech Barum Rally Zlín, Rally Kopná, Valašská Rally a Ve stopách Valašské zimy. 

(Slušovice, © 2012g) 
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Zájmové spolky města: 

 Sbor dobrovolných hasičů Slušovice 

 Český svaz včelařů 

 Český zahrádkářský svaz - Slušovice 

 FC Slušovice 

 Skaut Slušovice 

 Asociace sportu pro všechny ASPV 

 Myslivecké sdružení Březina 

 Klub maminek Slušovice (Slušovice, © 2012h) 

6.5 Památky 

Kostel Narození sv. Jana Křtitele  

Kostel Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích je podle dochovaných materiálů již 

čtvrtým slušovickým kostelem. Každý z těchto kostelů však stál na jiném místě. První 

slušovický kostelík, dřevěný, byl založen již roku 868. Stál zhruba v prostorách dnešního 

letiště. Později byl při vladyckém dvorci postaven kostelík nový, opět dřevěný a kolem něj 

se pak rozprostírala osada Staré Slušovice. Do tohoto novějšího kostelíka byl zhotoven 

masivní kamenný kříž. Ten se jako vzácná historická památka dochoval do dnešních dob 

a je uložen v současném kostele. Třetí slušovický kostel, kamenný gotický, byl postaven 

v druhé polovině 13. století. Kostel však byl postaven na svážném terénu, a vlivem sesuvu 

půdy hrozilo zřícení. Tehdy bylo rozhodnuto postavit kostel nový. Ten se začal stavět roku 

1812, ale tentokrát dole na náměstí. Při stavbě nového kostela se použilo mnoho materiálu 

z kostela starého. Za tři roky byla stavba dokončena a v roce 1815 byl kostel vysvěcen. Od 

té doby prošel kostel několika opravami. První v roce 1897, následně pak roku 1901, 

generální opravou prošel v roce 1959 a naposledy v letech 2008–2010. V interiéru kostela 

je umístěna moderně pojatá křížová cesta. Z historického kostela se dochoval pouze obraz 

Panny Marie zvaný Mater Amabilis - Matka lásky hodná. Visí v původním rámu s bohatou 

řezbou na pilíři vítězného oblouku. K vybavení kostela náleží celkem čtyři zvony, dva 

z nich byly přeneseny ze starého kostela. Zvony jsou dočasně umístěny v interiéru kostela 

pod křížovou cestou. (Hrady, 2010) 
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 Obrázek 5 - Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Slušovice, © 2012g) 

Socha sv. Jana Nepomuckého - zrekonstruovaná barokní socha, která je umístěna na 

náměstí za kostelem. Socha byla zhotovená v 18. století. 

Kříž u kostela - historická památka ve vlastnictví města. Jedná se o kamenickou práci 

z roku 1817, která je umístěna před průčelím kostela 

Kamenné kříže - ve městě se nachází i několik kamenných křížů. První se nachází na 

rozcestí Slušovice a obce Březová, další kříž je naproti benzinové stanice a poslední před 

budovou zdravotního střediska. (Nekuda, 1995, s.) 

V katastru Slušovic byly nalezeny nejstarší archeologické nálezy, které pocházejí z mladší 

až pozdní doby kamenné – jde o ojedinělé nálezy broušených kamenných nástrojů, které 

pravděpodobně svědčí o existenci sídlišť pravěkých zemědělců. Také zde byl nalezen 

poklad zlatých a stříbrných mincí pocházející ze 17. století (Nekuda, 1995, s. 598, Okresní 

úřad Zlín, 1998, s. 22) 

Významné osobnosti:  

 Jan Mikuláš Drábek (1857-1926) - historik,  

 Břetislav Janovský (*1925) - akademický malíř,  

 Miloslav Sousedník (*1910) - učitel, básník, prozaik, dramatik, autor knih pro děti 

i redaktor,  

 Rudolf Trunkát (1883-1941) - romanopisec a ekonom. (Velká encyklopedie, © 2013) 

6.6 Obyvatelstvo 

K 1. 1. 2013 bylo ve Slušovicích evidováno 2 956 obyvatel, z nichž podíl žen činil 51,5 %. 

Věkový průměr obyvatel města je 38,8 let. Pracovní příležitosti se nachází i ve městě ale 
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většina obyvatel musí za pracovními příležitostmi dojíždět do okolních měst a obcí. (Český 

statistický úřad, 2013g) 

Historický vývoj počtu obyvatel 

 

       Graf 1 - Historický vývoj počtu obyvatel (Slušovice, 2011) 

Vývoj počtu obyvatel má ve městě za sledované období rostoucí tendenci. V  letech 1910-

1930 je počet obyvatel poměrně vyrovnaný. V roce 1914 byl kvůli první světové válce 

velký propad v počtu obyvatel a to na téměř 1000 obyvatel. 2. světová válka neměla na 

vývoj počtu obyvatel ve Slušovicích velký vliv a počet obyvatel stále rostl. Velký nárůst 

obyvatel město zaznamenalo v letech, kdy začalo ve městě působit místní zemědělské 

družstvo JZD Slušovice. Díky tomu se ve městě naskytlo mnoho nových pracovních 

příležitostí a tím i možnosti bydlení. V ulici Padělky JZD nechalo pro své zaměstnance 

postavit řadu nových bytových domů, které nyní slouží jako byty startovací pro mladé 

rodiny. Počet obyvatel rostl i po pádu JZD ale nárůst už nebyl tak rapidní. (Slušovice, 

2011) 

 

Graf 2 - Současný vývoj počtu obyvatel (Český statistický úřad, 2013g)   
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Pohyb obyvatelstva v letech 2002-2011 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 

přírůstek 

Migrační 

přírůstek 

Celkový 

přírůstek 

2002 26 23 62 100 3 -38 -35 

2003 29 21 85 119 8 -34 -26 

2004 36 19 89 88 17 1 18 

2005 26 22 93 71 4 22 26 

2006 37 17 54 71 20 -17 3 

2007 29 26 79 74 3 5 8 

2008 25 21 72 62 4 10 14 

2009 34 15 65 86 19 -21 -2 

2010 41 20 50 61 21 -11 10 

2011 34 21 70 78 13 -8 5 

    Tabulka 1 – Pohyb obyvatelstva v letech 2002-2011 (Český statistický úřad, 2013b)  

 

 

Graf 3 – Přírůstek obyvatelstva (Český statistický úřad, 2013b) 

Vývoj obyvatelstva města za sledované desetileté období vykazuje přírůstek obyvatel 

přirozenou měrou a poměrně velký úbytek migrací obyvatelstva. Což znamená, že i když 

se ve městě rodí dostatek dětí, zároveň se více obyvatel stěhuje z města pryč, než že by 

mělo tendence ve městě zůstávat nebo se do města stěhovat. To může způsobovat 

stagnující počet obyvatel a to, že město nemůže překročit pomyslnou hranici třech tisíc 

obyvatel. (Český statistický úřad, 2013b) 

Věková struktura obyvatelstva 

K 31. 12. 2011 žije ve městě 2 982 obyvatel, z toho v předproduktivním věku je 15,7 % 

obyvatel Slušovic, téměř 75 % procent obyvatel již dosáhlo produktivního věku, a 
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necelých 10 % je již ve věku postproduktivním. Ženy jsou ve všech věkových skupinách 

zastoupeny ve větším počtu než muži. Průměrný věk obyvatel ve Slušovicích je 38,3 let. 

Pohlaví 
Stav k 

Počet obyvatel ve věkové 

skupině 
Průměrný 

věk 
31. 12. 2011 0 - 14  15 - 64 65+ 

Muži 1 441  227  1 105  109  37,3  

Ženy 1 541  241  1 119  181  39,3  

Celkem 2 982  468  2 224  290  38,3  

Tabulka 2 – Věková struktura obyvatelstva (Český statistický úřad, 2013f) 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

 

Graf 4 - Vzdělanostní struktura obyvatelstva (Obyvatelstvo ve věku 15 a více let) (Sčítání 

lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) 

Graf číslo 4 znázorňuje vzdělaností strukturu občanů města Slušovice ve srovnání s občany 

z okresu Zlín, Zlínského kraje a z celé České republiky. Nejvíce se ve městě nachází 

občanů, kteří mají výuční list a středním vzděláním bez maturity. Oproti České republice je 

toto procento lehce vyšší. Procentuálně již ale tato čísla dohání občané se středním 

vzděláním s maturitou. Poměrně vysoké je i číslo občanů jen se základní a neukončeným 

vzděláním. To je způsobeno občany, kteří spadají do generace narozených během  

2. světové války. Výsledky toho průzkumu jsou také zkresleny občany, kteří stále studují. 

(Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) 
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Náboženské vyznání obyvatelstva 

 

Graf 5 – Náboženské vyznání v obci Slušovice (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-

2011) 

Ve městě se nachází mnoho věřících občanů, kteří se hlásí k některé z církví. Více než  

96 % z nich spadá pod Římskokatolickou církev a asi 3 % se hlásí k Českobratrské církvi 

evangelické. Zbylí věřící se hlásí například k Pravoslavné církvi, Svědkům Jehovovým, 

nebo k Církvi československé husitské. Tyto čísla jsou však zanedbatelná. I když v České 

republice roste počet obyvatel bez náboženské víry, ve Slušovicích je proti ČR toto číslo 

poloviční. Může to být způsobeno tím, že v obcích a menších městech je počet věřících 

stále poměrně vysoký. Čísla samozřejmě zkreslují občané, kteří při sčítání lidu, domů  

a bytů neuvedli, zda jsou nevěřící nebo věřící a pokud ano, k jaké církvi se přiklání. 

(Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) 

Národnostní složení obyvatelstva 

Národnost 
2001 2011 

absolutní hodnota % absolutní hodnota % 

česká 2560 85,8 1845 65,5 

moravská 291 9,7 389 13,8 

slezská 0 0 1 0 

slovenská 62 2,1 57 2 

německá 2 0,1 0 0 

polská 1 0 1 0 

romská 0 0 0 0 

ukrajinská 2 0,1 6 0,3 

vietnamská 4 0,1 0 0 

neuvedeno 63 2,1 519 18,4 

Tabulka 3 – Národnostní složení města Slušovice (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-

2011) 
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Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů s let 2001 a 2011 vyplývá, že nejvíce obyvatel 

města se hlásí k české národnosti a to i přesto, že Slušovice jsou město moravské. I když 

v tabulce můžeme sledovat, že tento trend se začíná měnit a roste počet obyvatel hlásící se 

k moravské národnosti. Ve městě nežije mnoho cizinců. Z cizích národností zde žije 

nejvíce obyvatel se slovenskou národností. (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) 

6.7 Bydlení 

Podle publikace „Slušovice 1261-2011“ vydané městem Slušovice, byly Slušovice 

osídleny asi v roce 1261. Jedná se o spíše průmyslové město, kde se nenachází žádné 

významné historické centrum. Na okrajích města jsou situovány spíše průmyslové zóny, 

zatímco kolem středu se nachází administrativní budovy a obytné oblasti. (Slušovice, 

2011) Město spadá pod obec s rozšířenou působností Vizovice. Je zde evidováno celkem 

34 ulic, a 774 adres. (Ministerstvo vnitra ČR, © 2010) 

Rok 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet 

domů 
178 185 178 184 184 207 248 267 302 398 508 551 577 

Tabulka 4 – Historický vývoj počtu domů (Slušovice, 2011) 

Z dostupných informací publikace „Slušovice 1261-2011“ vyplývá, že počet domů ve 

Slušovicích za sledované období, vzrostl více než trojnásobně. Největší nárůst město 

zaznamenalo v letech 1970-1991. Jedná se o období, kdy se město nejvíce rozvíjelo po 

všech stránkách rozvoje. (Slušovice, 2011) 

Domovní a bytový fond 

Domy celkem 577 

z toho domy obydlené 520 

z úhrnu 

obydlených 

domů 

rodinné domy   476 

bytové domy   38 

z toho podle 

vlastnictví domů 

fyzická osoba 458 

obec, stát 10 

bytové družstvo 5 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 31 

z toho podle 

období výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1919 a dříve 28 

1920 - 1970 153 

1971 - 1980 109 

1981 - 1990 123 

1991 - 2000 64 

2001 - 2011 33 

Tabulka 5 – Domovní fond města (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) 

http://slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/brozura_slusovice.pdf
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Obydlené byty celkem 1 055  

z úhrnu 

obydlených 

bytů 

rodinné domy 541 

bytové domy 508 

z toho právní důvod 

užívání bytu 

ve vlastním domě 460 

v osobním vlastnictví 198 

nájemní 174 

družstevní 121 

z toho s počtem 

obytných místností 

1 36 

2 79 

3 223 

4 338 

5 a více 299 

Tabulka 6 – Bytový fond města Slušovice (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011)    

Největší výstavbu rodinných domů zažily Slušovice v 70. letech. Jde o období, kdy ve 

městě působilo JZD, které mělo na město velký vliv a díky němu se začalo rozrůstat. 

Jelikož před vznikem JZD bylo ve městě jen málo rodinných domů a vůbec žádné byty.  

JZD vytvořilo mnoho pracovních příležitostí, a bylo třeba tyto zaměstnance někde 

ubytovat, musely se začít stavět domy a byty nové. V roce 2011, kdy proběhlo Sčítání lidu, 

domů a bytů, se ve městě nacházelo asi 520 obydlených rodinných domů a 1 055 

obydlených bytů. Větší polovina bytů, které se ve městě nachází je v obydlených 

rodinných domech, kdežto ta menší polovina je v bytových domech. Jelikož je ve městě 

více rodinných domů má město pouze čtyři sídliště a to v ulicích Padělky, Družstevní  

a Dostihová a Na výpusti za poštou. (Sčítání lidu, domů a bytů 2011, © 2009-2011) Ke 

konci roku 2006 město dokončilo rekonstrukci zchátralého bytového domu, kde 

z původních 2 bytových jednotek vytvořili 8 nových bytů. Město z tohoto bytového domu 

vytvořilo „sociální malometrážní byty s regulovaným nájmem“. Všechny tyto byty se 

pronajímají zejména mladým rodinám s dětmi. Také bytové domy v ulici Padělky město 

pronajímá jako startovací byty pro mladé rodiny. (Slušovice, © 2012e) 
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6.8 Trh práce 

Ekonomická aktivita 

Obyvatelstvo celkem 2 924 

Ekonomicky aktivní celkem 1 625  

v tom: 

zaměstnaní 1 481  

z toho podle postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 1 128  

zaměstnavatelé 90 

pracující na vlastní účet 190 

ze zaměstnaných 
pracující důchodci 39 

ženy na mateřské dovolené 36 

nezaměstnaní 144 

Ekonomicky neaktivní celkem 1 191  

z toho 
nepracující důchodci 425 

žáci, studenti, učni 495 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 108 

Tabulka 7 – Ekonomicky aktivní obyvatelstvo města Slušovice (Sčítání lidu, domů a bytů 

2011, © 2009-2011) 

Podle tabulky č. 5, údaje ze Sčítání lidu 2011 ukazují, že z 2 924 obyvatel města je 

ekonomicky aktivních, což je asi větší polovina, tedy 55,6 %. Nepracující důchodci  

a ekonomicky neaktivní studenti jsou zastoupeni 40,7 % z celkového počtu obyvatel 

Slušovic. 

Ekonomicky aktivní obyvatelé podle odvětví 

 

 

2,68 % 

35,85 % 

6,4 % 
13,48 % 5,12 % 

2,32 % 

7,56 % 

25,67 % 

zemědělství, lesnictví, rybolov 

průmysl 

stavebnictví 

obchod,opravy motor. vozidel 

doprava, pošty a telekomunikace 

veřejná správa, obrana, soc. zabez. 

školství, zdravot., veter. a soc. 

činn. 

  Graf 6 – Zaměstnanost obyvatel města podle odvětví (Regionální informační servis, © 2012c) 
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Jelikož jsou Slušovice spíše průmyslové město, pracuje i nejvíce obyvatel města 

v sekundárním sektoru, a to více než 35 %. I když v dnešní době pracují v zemědělství 

pouze asi 2,7 % obyvatelstva Slušovic, zemědělství má ve městě značnou tradici. Kromě 

významu pro zdejší ekonomiku a trh práce, byla jeho role důležitá z hlediska odvětví, které 

mělo značný vliv na utváření krajiny.  

 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

v tom 

fyzické  

osoby 

z toho  

živnostníci 

právnické  

osoby 

z toho 

obchodní  

společnosti 
družstva 

státní  

podniky 

1 001 751 720 250 190 4 - 

Tabulka 8 – Ekonomické subjekty ve městě (Český statistický úřad, 2013e) 

K 1. 1. 2012 bylo ve městě zaevidováno 1001 ekonomických subjektů, z nichž 751 tvořily 

fyzické osoby, 720 živnostníci, 250 právnické osoby, 190 obchodní společnosti  

a 4 družstva). I přes poměrně dostatečný počet zaměstnavatelů, musí někteří občané města 

dojíždět za prací do okolních měst. Nejčastěji se jedná o dojíždění do Zlína nebo Vizovic. 

(Český statistický úřad, 2013e) 

 

 

Graf 7 – Fyzické a právnické osoby ve městě (Český statistický úřad, 2013e) 
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Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Slušovice 3,7 % 7,5 % 8,7 % 8,5 % 8 % 

Okres Zlín 5,1 % 9,6 % 9,5 % 7,8 % 8,7 % 

Zlínský kraj 6,1 % 10,8 % 10,7 % 9,4 % 8,7 % 

ČR 6 % 9,2 % 9,6 % 8,6 % 9,4 % 

Tabulka 9 – Míra nezaměstnanosti 2008-2009 (Český statistický úřad, 2013h) 

Podle údajů ČSÚ je současná situace v oblasti nezaměstnanosti na dobré úrovni. Za 

poslední roky vykazují Slušovice dlouhodobě nižší míru nezaměstnanosti než je v okrese 

Zlín, Zlínském kraji a celé České republice. Od roku 2009 docházelo ke značnému růstu 

míry nezaměstnanosti, což bylo způsobeno zejména celkovou ekonomickou situací 

republiky. Nejnižší míru nezaměstnanosti město zaznamenalo k 31. 12. 2008, kdy míra 

nezaměstnanosti činila pouhých 3,7 %. Nezaměstnanost v roce 2011 výrazně ovlivnilo 

ukončení činnosti jediné české pobočky firmy Yoplait. O práci tak v této firmě přišlo asi 

sto jejích zaměstnanců, kteří pocházejí nejen ze Slušovic ale i z blízkého okolí. Podle ČSÚ 

je poslední naměřená míra nezaměstnanosti ve Slušovicích 8,0 % a to k 31. 12. 2012. 

Bohužel novější údaje ČSÚ zatím nezveřejnil. 

 

Graf 8 – Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2008-2012 (Český statistický úřad, 2013h)   
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6.9 Hospodářství 

Průmysl 

Průmyslové zóny se ve Slušovicích nachází v okrajových částech města. Sídlí zde mnoho 

malých i větších firem. Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem ve městě je firma 

Greiner packaging Slušovice. Stavebnictví ve městě zastupují pouze dvě menší firmy. 

Greiner packaging Slušovice s. r. o. 

Greiner Packaging Slušovice je součástí společnosti Greiner Packaging International, která 

patří do rodinného holdingu Greiner Group, který byl založen v roce 1868 a působí ve více 

než 100 státech světa. Je jedním z největších výrobců plastových obalů  

a technických dílů v Evropě. Díky široké síti výrobních závodů a obchodních zastoupení je 

významným partnerem pro nadnárodní společnosti a také pro lokální firmy. Jejich výrobky 

nacházejí uplatnění v oblasti balení potravinářských i nepotravinářských produktů. Stále 

významnější součást portfolia tvoří také technické díly. (Greiner pakaging, 2013) 

TNS Servis, a. s. 

TNS Servis je moderní rodinná firma s více než 20letou tradicí. Jedná se o smluvního 

výrobce, který se specializuje na sériovou výrobu a montáž, primárně pro automobilový 

 a elektronický průmysl. Firma zajišťuje montáž plastových komponentů pro ostřikovače 

světlometů a montáž zadních plastových stěračů pro automobily, vyrábí držáky uhlíků pro 

malé elektromotory v automobilech a zabezpečuje technickou přípravu práce, nákup, 

import materiálu a export výrobků. (TNS servis, [2012]) 

ELKOPLAST CZ, s. r. o. 

ELKOPLAST CZ, s. r.o. je česká výrobní a obchodní společnost v oblasti kovových  

a plastových výrobků. Výrobní kapacity slouží především pro vlastní výrobkové řady, ale 

i pro potřeby zakázkové výroby. (Elkoplast, 2013) 

OXALIS, s. r. o. 

Oxalis, s. r. o. je přední evropský výrobce a distributor sypaného čaje a plantážní kávy. 

Součástí nabízených produktů je široká nabídka až 400 druhů čaje (zelené čaje, černé, 

oolongy, bílé čaje, raritní čaje, rozvíjející se čaje atd.) a 40 druhů kávy a také čajové  

a kávové příslušenství. Firma prodává až 300 tun čaje a kávy ročně. Oxalis disponuje 

http://www.elkoplast.cz/o-spolecnosti/vyrobni-program
http://www.elkoplast.cz/zakazkova-vyroba
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vlastní laboratoří, ve které vyvíjí originální čajové a kávové směsi. Spolupracuje s řadou 

českých designérů, jejichž návrhy jsou u převážně asijských producentů aplikovány na 

čajové a kávové příslušenství. (Oxalis, © 2008) 

MONZA CZ s. r. o. 

Firma Monza cz vyrábí obytné kontejnery, které vyváží do řady zemí EU. Tyto kontejnery 

se mnohostranně využívají, ať už se jedná o jedno nebo víceposchoďové budovy, sanitární 

komplexy, ubytovací zařízení pro staveniště, školy a další. Vyrábí také velký sortiment 

kovových kontejnerů na odpady, pro skladové účely, manipulační zařízení a nosiče, 

kontejnery na komunální odpad a městské koše. (Monza cz, © 1992 – 2012)   

JAPAVO spol. s r. o. 

Výroba těstovin byla založena v roce 1991 panem Pavlem Vojáčkem, ještě jen fyzickou 

osobou. Používala název JAPAVO těstoviny, tedy první písmena manželů  JAna a PAvel 

Vojáčkovi. V roce 1993 vznikla firma JAPAVO spol. s r. o. která je až dosud výhradně ve 

vlastnictví rodiny. Dnes patří mezi největší výrobce těstovin v České a Slovenské 

republice, zejména v produkci bezvaječných těstovin. Vyrábí ale také vaječné, semolínové 

a tříbarevné těstoviny. Své výrobky prodává do osmi evropských zemí, a také do Afriky  

a Asie. (Japavo, 2012) 

Zemědělství 

V dnešní době se zemědělství ve městě příliš nedaří. Největšího vrcholu město dosáhlo 

v době, kdy bylo založeno zemědělské družstvo. To bylo ustaveno v dubnu roku 1952. 

Družstvo prošlo bouřlivým rozvojem a postupně absorbovalo i okolní družstva. V polovině 

sedmdesátých let družstvo hospodařilo na území sedmnácti obcí okresu Gottwaldov. 

Jednalo se o obce Neubuz, Dešná, Všemina, Podkopná Lhota, Trnava, Březová, Hrobice, 

Veselá, Klečůvka, Zádveřice, Raková, Chrastešov, Vizovice, Lhotsko, Spytihněv, 

Halenkovice, Slušovice. V té době družstvo hospodařilo na 7 807 hektarech pozemků, 

z toho na 6 130 hektarech zemědělské půdy. Po roce 1989 došlo k postupnému oddělování 

přidružených družstev a ke značnému zmenšení slušovického agrokombinátu. Na konec 

došlo i k jeho likvidaci. Po rozpadu JZD ve městě zemědělská činnost téměř vymizela. 

(Nekuda, 1995, s. 597-598) V dnešní době jsou městská pole jen málo obdělávána, proto je 

postupně zemědělská půda zalesňována. Nejčastěji sazenou plodinou je ječmen, pšenice  

a řepka olejka. Ve Slušovicích nepůsobí téměř žádné firmy zabývající se zemědělstvím, je 
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zde pouze několik samostatně působících živnostníků. O zemědělskou půdu se zde starají 

firmy sídlící v okolních obcích. Firmy působící v zemědělství nepatří mezi významné 

zaměstnavatele ve městě. 

Celková výměra pozemku (v ha) 711 

Orná půda 287 

Chmelnice 0 

Vinice 0 

Zahrady 41 

Ovocné sady 9 

Trvalé trávní porosty 101 

Zemědělská půda 438 

Lesní půda 135 

Vodní plochy 20 

Zastavěné plochy 30 

Ostatní plochy 89 

Tabulka 10 – Rozdělení pozemků ve městě (Regionální informační servis, © 2012d) 

Terciární sféra 

QUICKTRANS, s. r. o. 

Firma QUICKTRANS byla založena v roce 1990 jako soukromá přepravní společnost. 

Jedná se o čistě českou přepravní společností, která v roce 1997 získala certifikát jakosti na 

vnitrostátní a mezinárodní přepravu zboží. V současné době má společnost 

QUICKTRANS s.r.o. celkem 112 zaměstnanců a ve vozovém parku kolem stovky 

nákladních vozidel. Disponuje rozlehlým areálem ve Slušovicích se správní budovou, 

dílnami, mycí linkou a vlastní čerpací stanicí. Poskytuje kvalitní zázemí pro opravárenství, 

parkovací plochy a vlastní čerpací stanici nafty. (Quicktrans s.r.o., [2012])   

SWS, a. s. 

SWS je velkoobchodním distributorem moderních informačních technologií na českém 

trhu. Již od svého vzniku v roce 1991 si udržuje pozici jednoho z největších českých 

distributorů software a hardware. Poskytuje široké portfolio IT produktů od více než  

80 významných světových značek. U mnohých je SWS výhradním distributorem pro 

Českou republiku. Sortiment zboží zahrnuje úplnou nabídku programového vybavení i 

široké spektrum značkového hardwaru od notebooků, tiskáren a fotoaparátů po servery, 

záložní zdroje apod. (SWS, © 1998-2013) 
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6.10 Infrastruktura 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Město Slušovice leží na silnici II. třídy č. 491 Fryšták – Hvozdná – Slušovice – Lípa. Tato 

silnice je napojena na hlavní silnici I. třídy č. 49. Městem vedou i silnice III. třídy, které 

spojují místní části města a sousední obce. Také zde vede síť místních komunikací. 

Silnice: 

 II/491  Fryšták – Hvozdná – Slušovice – Lípa 

 III/4893  Kašava – Podkopná Lhota – Trnava – Slušovice 

 III/4915  Slušovice – Neubuz – Všemina (Ředitelství silnic a dálnic ZK, 2011)    

Rychlostní silnice R49 

Účelem tohoto projektu je propojení regionu střední Moravy se slovenským Povážím. 

Tento projekt nabyl evropské důležitosti, jelikož zajišťuje spojení hlavních evropských 

multimodálních koridorů. (Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě, 2012) 

Trasa této rychlostní silnice je Hulín – Holešov – Fryšták – Zlín – Slušovice – Vizovice – 

Horní Lideč – Střelná, státní hranice (SK). Tato stavba se tedy dotkne také Slušovic. Asi 

13,5 km dlouhý úsek do Lípy bude prozatím napojen na starou silnici I/49. Tím bude Zlín 

napojen na dálniční síť i na východě a město bude konečně možné objet. Mezi Slušovicemi 

a Lípou bude částečně využito těleso čtyřproudové silnice II/491, která byla do Slušovic 

megalomansky postavena v dobách "slavného" slušovického JZD. Jelikož tato 

čtyřproudová silnice měřící jen několik kilometrů, která zeje prázdnotou, a zvýšené 

náklady na její údržbu jsou úplně zbytečné, a aby se celá široká silnice nemusela zbourat, 

byla trasa R49 naplánována právě tudy, kde by měl být sjezd. (Horní podřevnicko, 2012) 

 

Obrázek 6 - Rychlostní silnice 49 (Horní podřevnicko, 2012) 
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Autobusová doprava 

Do města dojíždí několik autobusových linek ze třech nejbližších měst, z Vizovic, Vsetína 

a Zlína. Hromadnou autobusovou dopravu zajišťuje firma HousaCar. Četnost spojů do 

města je ve všedních dnech dostačující, bohužel o víkendech a večerních hodinách je stav 

nedostačující. 

Autobusová spojení: 

 Slušovice – Vizovice a zpět  

 Hrobice – Slušovice – Zlín  

 Zlín – Slušovice – Hrobice  

 Vsetín – Všemina – Slušovice – Zlín 

 Zlín – Slušovice – Všemina – Vsetín (Slušovice, © 2012b)  

Železniční doprava 

Jelikož městem neprochází žádná železniční trať, není zde realizována ani žádná železniční 

doprava. Nejbližšími železničními zastávkami jsou zastávka v Lípě nad Dřevnicí a ve 

Vizovicích. Obě se nacházejí na regionální trati č. 331, která vede z Otrokovic přes Zlín do 

Vizovic a zpět. Tato trať má pro území regionální význam, protože až na několik málo 

spojů jezdí po této trati pouze osobní vlaky. 

Letecká doprava 

Severovýchodně od zastávky Slušovice je umístěno základní letiště Bílá Hlína. Je 

přístupné ze silnice III. třídy č. 4893, z níž je ovšem ze severu velmi obtížný nájezd na 

příjezdovou cestu. Majitelem tohoto letiště je v dnešní době Společnost CIS - AIR 

INTERNATIONAL s.r.o.. Prostory letiště jsou využívány pro výcvik pilotů, potřeby 

letecké školy, vyhlídkové lety, pronájem letadel a letecká snímkování. Letiště má 

jednosměrnou vzletovou a přistávací dráhu. Součástí letiště je hangár, hospodářství, PHM, 

provozní budova a samostatná vodní hospodářství. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 57) 

Čerpací stanice PHM 

Na východním okraji Slušovic u silnice III/4915 směr Neubuz je umístěna veřejná stanice 

PHM se čtyřmi stojany. Tato čerpací stanice je pro potřeby města dostačující vzhledem 

k relativně nízké intenzitě dopravy. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 58) 

http://www.slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/120530144227.pdf
http://www.slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/1205301442461.pdf
http://www.slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/120530144305.pdf
http://www.slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/1205301443232.pdf
http://www.slusovice.eu/wp-content/uploads/2012/03/1205301443414.pdf
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Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Město Slušovice je v současné době zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, 

která je ve správě města. Tuto rozvodnou vodovodní síť převzal městský úřad do své 

správy v roce 1993 od předchozího provozovatele VaK a. s. Zlín. Část vodovodní sítě 

převzalo město od bývalého ZD Slušovice. Objekty bytové zástavby, občanské a technické 

vybavenosti i objekty průmyslu jsou zásobovány pitnou vodou z VDJ Veselá, kam je voda 

dopravována z ÚV Klečůvka. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 60) 

Elektrifikace 

Slušovice jsou v současné době zásobovány z několika linek vysokého napětí.  

 Linky č. 23  Mladcová – Vsetín - Slušovice 

 Linky č. 398  z rozvodny 110/22 kV směrem na Provodov, Valašské Klobouky 

 Linky č. 728  vývod z rozvodny 110/22 kV ve Slušovicích 

 Linky č 729 vývod z rozvodny 110/22 kV ve Slušovicích 

 Linky č. 732 vede z rozvodny 110/22 kV 

 Linky č. 871 Otrokovice – Slušovice  

Ve městě je v provozu 37 transformačních stanic. Síť nízkého napětí je v obci řešena 

převážně volným vedením na betonových sloupech v menší míře na střešnících  

a konzolách. Ve městě je také značně rozsáhlá kabelová síť nízkého napětí. Zejména 

v oblasti náměstí, sídlišti Padělky, řadových domů na Rovnici, u RD v oblasti Trnavská  

a u vodojemu. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 74) 

Plynofikace 

Město Slušovice je zásobováno zemním plynem z VTL plynovodní přípojky DN 100/ PN 

40, která je napojena VTL plynovod DN 150/PN 40 Zlín Vizovice. Plynovodní síť STL  

a částečně NTL, pokrývají převážnou většinu území, není plynofikována jen zástavba RD 

v blízkosti silnice III/491 Slušovice – Hvozdná. Bytový fond a objekty občanské 

vybavenosti jsou zásobovány zemním plynem jak ze STL tak i z NTL rozvodné sítě. 

Plynovodní síť spravuje Jihomoravská plynárenská, a. s., Zlín (Okresní úřad Zlín, 1998,  

s. 76) 
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Likvidace odpadních vod 

Zastavěná část města Slušovice je v současné době odkanalizována kombinovaným 

kanalizačním systémem, s vybudovanou ČOV, která je v majetku města. To znamená, že 

část zastavěného území je odkanalizována oddílným kanalizačním systémem, kde 

splaškové odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací, zaústěnou do kanalizace 

vedoucí na ČOV a dešťové odpadní vody jsou odváděny kanalizací dešťovou. V roce 2003 

došlo k dokončení stavby kanalizace, která měla za cíl zrušit všechny vyústění kanalizace 

do Dřevnice a Všemínky.  Proběhla také rekonstrukce odpadní kanalizace v některých 

ulicích. (Okresní úřad Zlín, 1998, s. 65) Začátkem roku 2011 byla dokončena rekonstrukce 

a modernizace ČOV, tato stavba byla realizována s podporou OP Životního prostředí. 

V současné době kvalita vypouštěných vod odpovídá nejnovějším požadavkům a limitům. 

(Ing. Hradecký, 2013) 

Odpadové hospodářství  

Město třídí komunální odpad na tříděný odpad, jako je papír a lepenka, sklo, PET lahve, 

kovy a dřevo, dále na objemný odpad, nebezpečné složky a směsný odpad. Tříděný odpad 

je shromažďován do nádob na tříděný odpad, a to na sklo, papír, a plasty a PET lahve, 

které se vyvážejí jednou měsíčně. Plasty a PET lahve mohou občané ukládat do žlutých 

plastových pytlů, jejichž svoz je po městě zajištěn. Papír, lepenka, kovy, dřevo  

a nebezpečný odpad se shromažďují ve sběrném dvoře. Svoz objemného odpadu je 

zajišťován dvakrát ročně odběrem na předem stanovených místech. Komunální odpady 

jsou v rodinných domech ukládány do popelnic a u panelových domů do větších 

kontejnerů, které se vyváží dle zaplacených poplatků (každý týden, jednou za 14 dní, 

každý měsíc). O sběr a svoz odpadů se ve městě stará firma Marius Pedersen, která je ve 

městě i provozovatelem sběrného dvora. (Obecně závazná vyhláška města Slušovice, 

2008)   

Veřejné osvětlení 

Ve Slušovicích je délka veřejného osvětlení zhruba 10 000 metrů. Počet světel činí  

asi 350 ks, z tohoto množství je asi polovina dvouramenných. Spotřeba veřejného osvětlení 

ve Slušovicích činí za rok asi 300 MWh. Osvětlení je ovládáno jednak pomocí spínacích 

hodin, a jednak pomocí fotobuňky, které jsou instalovány v některých ulicích. (Okresní 

úřad Zlín, 1998, s. 74) 
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Zásobování teplem 

Zástavbu obce tvoří rodinné domy vesnického typu, nová zástavba bytových domů  

a rodinných domů. Nové objekty jsou plynofikovány a postupně se plynofikuje i stará 

zástavba. Nyní je plynové vytápění ve Slušovicích asi u 75 % - 85 % objektů, zbylá část je 

vytápěna tuhými palivy a jen asi 10 % objektů je vytápěno elektrickým proudem. 

Zásobování teplem je prováděno z lokálních kotelen. Bytové domy mají společné plynové 

kotelny pro více objektů. Jednotlivé výrobní areály jsou vytápěny vlastními kotelnami na 

plyn. V současnosti je ovšem zaznamenáván trend, kdy se lidé vrací k vytápění pevnými 

palivy a plyn je používán jen jako doplňkový způsob vytápění. (Okresní úřad Zlín, 1998,  

s. 82) 

Občanská vybavenost 

Správa obce 

Město Slušovice je obcí se samostatnou působností a se základním rozsahem přenesené 

působnosti. Město působí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vizovice a ve 

správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Vizovice. (Český statistický úřad, 

2013a) Na městském úřadě je zřízen odbor Správy majetku a odbor Stavebního úřadu. 

Správní obvody pro výkon přenesené působnosti úřadem města Slušovice: 

Matriční úřad 

 Březová 

 Dešná 

 Hrobice 

 Neubuz 

 Slušovice 

 Veselá 

Stavební úřad 

 Březová  

 Dešná 

 Hrobice 

 Hvozdná 

 Neubuz 

 Podkopná Lhota 

 Slušovice 

 Trnava 

 Veselá 

 Všemina 

.

(Regionální informační servis, © 2012b)  

Městský úřad Slušovice tvoří starosta, místostarosta, ekonomka, správce majetku města  

a dalšími zaměstnanci, kteří jsou zařazeni do tohoto úřadu. Město je také zřizovatelem 

několika příspěvkových organizací a organizačních složek. (Slušovice, © 2012d) 
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Příspěvkové organizace 

 Služby města Slušovice 

 MŠ Sluníčko 

 ZŠ Slušovice  

Organizační složky 

 Městská knihovna 

 Sbor dobrovolných hasičů 

 

 

 

   Obrázek 7 – Organizační struktura městského úřadu Slušovice (Slušovice, © 2012d) 

Školství 

Základní škola 

Historie současné budovy školy se datuje od roku 1933, kdy byla dokončena její výstavba. 

Budova měla 7 učeben a 3 kabinety. V roce 1964 byla k této základní části budovy 

přistavěna jídelna, kuchyň a dílny. Významná změna proběhla v letech 1985-86 kdy byla 

provedena výstavba nové budovy školy s osmi třídami, šesti odbornými učebnami, třemi 

odděleními pro školní družinu, čtrnácti kabinety. V roce 1988 proběhla rekonstrukce staré 

budovy školy. V letech 1995-1996 byla vybudována nová moderní sportovní hala sloužící 

škole i veřejnosti. V roce 2005 proběhla další významná rekonstrukce - výměna oken, 

zateplení fasády, zastřešení a nová fasáda. (ZŠ Slušovice, © 2005) 

ZŠ ve Slušovicích je rozdělena na 9. ročníků, které se dále dělí na první a druhý stupeň. 

Kapacita školy je 600 žáků. Její součástí je i školní družina s kapacitou 130 dětí a školní 

jídelnou s kapacitou 600 strávníků. V roce 2012 navštěvovalo tuto základní školu  

466 žáků. Do školy dochází děti jak ze Slušovic tak dojíždějí z okolních vesnic jako je 

Neubuz, Dešná, Všemina, Hrobice, Podkopná Lhota, Lípa, Březová, Veselá a Trnava. 

Škola nabízí žákům také řadu zájmových kroužků, například kroužek angličtiny nebo 

španělštiny, malý přírodovědec, výtvarný a keramický kroužek, střelecký kroužek, florbal, 

kopaná, stolní tenis a mnoho dalších. (ZŠ Slušovice, 2012) 
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Mateřská škola Sluníčko 

Mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Slušovice. Byla 

postavena v roce 1948 výnosem Zemské školské rady v Brně. Měla tehdy 36 dětí  

a umístěna byla v budově národní a střední školy ve Slušovicích. Již od září téhož roku 

byla nouzově přemístěna do částečně upravených prostor budovy bývalého hostince na 

náměstí. Pro velký zájem vznikla později i druhá třída, počet dětí se pohyboval kolem 60. 

Na přelomu roku 1974-75 byly zahájeny stavební práce na výstavbě budovy nové mateřské 

školy, která byla slavnostně otevřena v září 1977. 

Název Sluníčko nese mateřská školka od roku 2003 a stále sídlí v objektu, jehož provoz 

byl zahájen před 35 lety. V budově staré mateřské školy je detašované pracoviště pro 

nejmenší děti. Kromě této třídy jsou v nové budově další tři třídy. Přestože ve společnosti 

dlouhodobě počet každoročně narozených dětí klesal, Slušovic jako by se tento vývoj 

netýkal. V počtu zapsaných dětí se pohybujeme každoročně kolem 110 dětí.  I v tomto 

školním roce 2012-13, je do školky zapsáno 112 dětí ve věku 3 - 7 let, což je plná kapacita. 

(Mateřská škola Sluníčko, [2013])  

Základní umělecká škola – Štefánikova – pobočka Slušovice 

Základní umělecká škola – Štefánikova patří k největším základním uměleckým školám  

v České republice. Vyučuje se ve Zlíně a v pobočkách ve Slušovicích (součástí této 

pobočky je Trnava), Vizovicích a ve Štípě. Škola vyučuje více jak 1300 žáků a skládá se ze 

čtyř oborů hudebního, tanečního, výtvarného a literárně dramatického. Součástí pobočky 

Slušovice je detašované pracoviště Trnava. Tato pobočka vyučuje 82 žáků. 

Žáci a učitelé se ochotně zapojují do akcí pořádaných Městem Slušovice jako například 

vítání dětí do života, besedy s důchodci, svatby, výročí sňatků, adventní koncerty, besedy 

pro mateřské a základní školy. (Mateřská škola Sluníčko, [2013]) 

Zdravotnictví 

Ve městě se nachází obvodní zdravotní středisko, ve kterém ordinuje dětská lékařka, dvě 

praktické lékařky pro dospělé, dvě zubní lékařky a ženská lékařka. V budově střediska je 

umístěna i lékárna, která je otevřena jen ve všední dny. Na náměstí Svobody je také 

zřízena chirurgická ambulance, kde ordinuje odborný lékař v oboru chirurgie. Kromě 

lékařů ve středisku ordinují ve městě i jiní lékaři. Je zde lékařka pro děti a dorost 

a praktický lékař pro dospělé. Ve městě je zřízena i veterinární stanice, která se zabývá 
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kompletní veterinární prevencí, léčbou a diagnostikou nemocí zvířat,  chirurgickými 

zákroky, hospitalizací a pooperační péčí, reprodukčními vyšetřeními. Dále nabízí prodej 

krmiv a výživových doplňků, a stříhání a jiné úpravy psů a koček. (Slušovice, © 2012c) 

Sociální sféra 

Jelikož se ve městě nenacházejí žádná sociální zařízení, musí město v případě potřeby 

využívat zařízení sociální péče v okolních městech a obcích. Může se jednat o Ústav 

Sociální Péče nebo Domov Na Dubíčku v Hrobicích, Centrum zdravotní a sociální pomoci, 

obecně prospěšná společnost Dotek se sídlem ve Vizovicích a další. 

Peněžní služby 

Peněžní služby ve městě poskytuje banka Česká spořitelna sídlící u náměstí Svobody. Zde 

sídlí i Česká pojišťovna, pobočka České pošty. U těchto budov se nachází i bankomat 

České spořitelny. 

6.11 Rekreace, cestovní ruch a sport 

Slušovice se nachází v turistickém regionu Zlínsko na rozhraní Hostýnských  

a Vizovických vrchů. Mnoho turistických tras tak nabízí velké množností výletů do okolí 

města. Slušovicemi prochází modrá turistická značka a vydat se po ní můžeme do oblasti 

Hostýnských vrchů. Kromě turistické trasy vede přes městečko značená trasa lokální 

cyklostezky. Rekreace je zde realizována individuálními rekreačními objekty, které jsou 

situovány v chatových a zahrádkářských koloniích. Mezi chatové a zahrádkářské lokality 

patří část Svěradová, Háje, Za Mostky a několik chat umístěných ve volné krajině. Další 

rekreační aktivitou je penzion Golf-star a areál pronajímatelných chatek nad penzionem. 

(Okresní úřad Zlín, 1998, s. 46) Ve městě se nenachází žádné veřejné koupaliště, proto se 

v případě potřeby využívají okolní lázně a koupaliště ve Zlíně, Kostelci, nebo okolní 

rybníky ve Všemině a Hvozdné. Volné chvíle lze strávit na letišti Bílá Hlína, kde je 

provozována škola pro výcvik ultralevých letadel, nebo vyhlídkové lety. Další možností 

trávení volného času je Derby Golf Club, kde se v dostihovém oválu nachází  9-ti jamkové 

golfové hřiště, které je v provozu od dubna do října. Hřiště je typické minimálním 

převýšením a poskytuje příjemnou hru v rovinatém terénu. Zázemí pro návštěvníky 

poskytuje pizzerie Red Dog s letní zastřešenou terasou pro horké letní dny. Ubytování 

nabízí hotel Park Všemina vzdálený 7 km od hřiště. Zde může nehrající doprovod využít 
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krytý bazén, tenisové kurty, jízdu na koni nebo turistiku po okolních Vizovických vrších. 

(Derby Golf Club Slušovice, 2008) 

 

Obrázek 8 – Dostihový okruh ve Slušovicích (Derby Club Slušovice, 2008) 

Ke Slušovicím patří také dostihy. Výstavba dostihového areálu byla logickým vyústěním 

rozrůstající popularity dostihového sportu ve Slušovicích. Již v roce 1975 vznikla v JZD 

první dostihová stáj, která měla tři koně. V srpnu 1981 byl zahájen první slušovický dostih. 

Dráha má po obvodu 1480 metrů, jako jediná dráha v republice má klopené oblouky, šířka 

dráhy je 23 metrů, z toho 5 metrů vnějšího obvodu tvoří písková tréninková dráha. Uvnitř 

travnatého oválu je 16 překážek – živých plotů. V ploše jsou také dvě jezírka, která 

shromažďují spodní vodu. Proto je dnes povrch dostatečně pevný, pružný a rychlý  

a odpovídá požadavkům dostihů. V těsné blízkosti dostihového areálu se nacházejí stáje 

pro několik desítek dostihových koní. Slušovický areál nabízí využití i pro hipoturistiku. 

Slušovice mohou být výchozím bodem pro řadu i několikadenních výletů na koních do 

překrásné přírody Vizovických a Hostýnských vrchů zejména proto, že v blízkosti areálu je 

možnost ubytování turistů i ustájení koní. (Dostihy Slušovice, 2013) 

 

Obrázek 9 – Dostihové překážky v dostihovém oválu (Idnes, 2012) 
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Sportovní vyžití ve městě poskytuje relativně nová sportovní hala u základní školy, kde lze 

hrát všechny druhy míčových her. Hrací plocha je vybavena protiskluzovým povrchem. Ve 

sportovní hale se nachází také posilovna a sauna. Součástí komplexu je i venkovní 

sportovní areál, kde se nachází travnaté hřiště, dětské hřiště s průlezkami, atletický ovál, 

tenisový kurt s umělým povrchem a hřiště na minigolf. 

Město je spjato i s motosportem. Každoročně se v letních měsících pořádá Tuning Auto 

Show, kde se přijíždějí svými upravenými a krásnými auty pochlubit fanoušci tohoto 

sportu z celé republiky i ze zahraničí. Další pořádanou akcí bývá tradiční Extreme moto 

show, což je různorodá show motorářů a kaskadérská vystoupení. Významnou událostí 

týkající se automobilů je Rallysprint Kopná a Barum Czech Rally Zlín. Rallysprint Kopná 

patří k nejpopulárnějším soutěžím v naší zemi. Jedná se o nejstarší rallysprintový podnik  

v ČR. Jeho trať je tradičně umístěná na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů  

s centrem ve Slušovicích. Svou rychlostní zkoušku vedoucí Slušovicemi zde má Barum 

Czech Rally Zlín. V této době je město plné fanoušků z celého světa i republiky a z města 

se stává stanové městečko. 

 

Obrázek 10 – Budova Disco Clubu Slušovice (Idnes, 2010) 

6.12 Hospodaření města 

Rozpočet je základním nástrojem finančního hospodaření obce. Usnadňuje přerozdělování 

prostředků a finanční řízení obce v období jednoho kalendářního roku. Rozpočet může být 

chápán jako bilance příjmů a výdajů, finanční plán obce a nástroj k prosazování cílů 

obecních a regionálních politik. Při jeho zpracovávání se vychází z rozpočtového výhledu 

a z rozpisu státního a krajského rozpočtu. (Transparency International, 2008) 
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Druhové třídění rozpočtové skladby 

(v tis. Kč) 
2009 2010 2011 2012 

Daňové příjmy 24 741 25 000 23 938 24 747 

Nedaňové příjmy 4 095 2 461 2 272 1 650 

Kapitálové příjmy 1 570 1 004 557 528 

Přijaté dotace 7 782 29 074 11 656 19 965 

Zůstatek z minulého roku 4 725 2 703 8 551 10 082 

Půjčky - 6 000 - 3 000 

Celkem příjmy 42 913 66 242 46 974 59 972 

Provozní a investiční výdaje celkem 37 943 55 965 35 250 54 979 

Splátky 2 267 1 726 1 642 1 805 

Celkem výdaje 40 210 57 691 36 892 56 784 

Saldo příjmů a výdajů 2 703 8 551 10 082 3 188 

  Tabulka 11 – Hospodaření města v letech 2009 – 2012 (Slušovice, © 2012a) 

Na tabulce číslo 8 můžeme vidět hospodaření města Slušovice ve čtyřech posledních 

letech. Za celé sledované období mělo město přebytkový rozpočet. Největší přebytek 

zaznamenalo město v roce 2011. Za sledované roky bylo provedeno mnoho investičních 

akcí, které byly pokryty dotacemi a sponzorskými dary. Proto také položka přijaté dotace 

představovala z hlediska příjmů, v tomto přehledu, druhou největší položku. Daňové 

příjmy tvoří například daně z příjmů, z nemovitostí, správní poplatky, poplatky ze psů, za 

svoz komunálního odpadu. Nedaňové příjmy v přehledu hospodaření představují příjmy 

z lesního hospodářství, reklamních tabulí, knihovnictví, pronájmu parkovacích míst, příjem 

ze sportovní haly a tenisových kurtů, za pronájem pozemků a další. Kapitálové příjmy 

tvoří příjmy z prodeje pozemků, dlouhodobého majetku a finanční příspěvky do bytového 

fondu. Výdaje města tvoří například výdaje na lesní hospodářství, výdaje na tvorbu nového 

územního plánu, propagaci města, výdaje na veřejné osvětlení, údržbu městských budov  

a další položky. Ve zmiňovaných letech hospodařilo město Slušovice v souladu se 

schváleným rozpočtem a plnilo své úkoly podle obecně závazných právních předpisů. 

Příjmová a výdajová stránka rozpočtu 

Největší částku z daňových příjmů tvoří ve všech sledovaných letech výnosy ze sdílených 

daní, které například v roce 2012 byly 19 786 000 Kč. Nejvyšší částku na těchto daních 

město vybralo v roce 2010, kdy tato část příjmů tvořila 20 194 000 Kč. Z nedaňových 

příjmů tvoří největší částky příjmy z lesního hospodářství, příjmy ze sportovní haly  

a příjmy z pronájmů pozemků. Největší položku kapitálových příjmů ve všech letech 
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tvořily příjmy z prodeje pozemků. V roce 2009 měst obdrželo dotace na hasičské 

vybavení, rekonstrukci kuchyně a sociálních zařízení v ZŠ, intenzifikaci ČOV a dotace na 

lesní hospodářství. V roce 2010 tvořila významnou část dotací, dotace na odstranění 

povodňových škod a ustájovací boxy pro koně, ze Státního fondu životního prostředí 

obdrželo město dotaci na intenzifikaci ČOV ve výši 1 148 000 Kč a 19 521 000 Kč. Dotace 

v roce 2011 byly poskytnuty na zkvalitnění ICT v ŽS, intenzifikace ČOV a obnovu 

významných stromů. V roce 2012 dostalo město největší část z dotací na rekonstrukci 

bývalé sokolovny, a to ve výši 10 766 000 Kč. 

Největší část výdajů v jednolitých letech vždy odcházela do těchto oblastí: údržba 

komunikací, provoz a údržba čističky odpadních vod, školství, údržba a provoz 

dostihového areálu, údržba a provoz fotbalového stadionu a na odpadové hospodářství. 

V roce 2010 můžeme vidět poměrně velký nárůst provozních a investičních výdajů což je 

způsobeno tím, že město v daném roce provedlo deratizaci kanalizací, realizovalo 

intenzifikaci ČOV u které musel asistovat také technický dozor. Nárůst výdajů můžeme 

vidět i v roce 2012, kdy se město dalo s pomocí dotací Evropské unie do rekonstrukce 

sokolovny, jejíž podíl na celkových výdajích byl 24 400 000 Kč, dále zde bylo třeba 

zakoupit vybavení a zbudovat nové přívody plynu a elektřiny, kde se tyto výdaje vyšplhaly 

na 29 097 000 Kč. Město také za sledované období splácelo půjčky, které obdrželo na 

intenzifikaci ČOV a vodovod. (Ing. Hradecký, 2013) 

Rozpočtový výhled 

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem měst a obcí, který slouží pro střednědobé 

finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených 

smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na 

který se sestavuje roční rozpočet. (Česko, 250/2000) Město Slušovice nesestavuje 

rozpočtový výhled. Podle vyjádření starosty budou hodnoty příjmů a výdajů stejné nebo 

trochu zvýšené oproti minulým obdobím. (Ing. Hradecký, 2013) 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 70 

 

 

Majetek obce 

Majetková skupina 2009 2010 2011 2012 

Drobný DNM     238 972,60           0,00           0,00           0,00 

Ostatní DNM     450 000,00     450 000,00      23 127,00       4 500,00 

DNM celkem     688 972,60     450 000,00      23 127,00       4 500,00 

Stavby 161 514 475,00 169 380 845,00 110 171 438,00 131 685 411,70 

SMV, soubory movitých věcí   9 044 178,00   8 907 196,00   6 651 743,57   8 477 005,00 

Drobný DHM   4 000 556,51           0,00           0,00           0,00 

Pozemky  11 192 632,77  61 682 901,00  63 721 236,00  63 505 003,10 

Umělecká díla a předměty     197 001,00     197 001,00     200 501,00     200 501,00 

Nedokončený DHM   2 914 251,60  32 787 232,69   7 954 710,20      15 461,00 

DHM celkem 188 863 094,88 272 955 175,69 188 699 628,77 203 883 381,80 

Dlouhodobý finanční majetek   3 767 000,00   3 767 000,00   3 767 000,00   3 767 000,00 

DFM celkem   3 767 000,00   3 767 000,00   3 767 000,00   3 767 000,00 

Oběžná aktiva  66 206 500,33  10 119 303,24  11 352 698,46   9 260 499,97 

CELKEM 259 525 567,81 287 291 478,93 203 842 454,23 216 915 381,77 

Tabulka 12 – Přehled majetku města Slušovice (Ing. Hradecký, 2013) 

 

Ve sledovaném období se majetek města jeví poměrně vyrovnaně. Majetkem města jsou 

zejména stavby, pozemky, nedokončený DHM a oběžná aktiva. Do nemovitostí města 

spadá základní škola, mateřská škola, sokolovna, fotbalový stadion, dostihový okruh, 

budova městského úřadu a městské kulturní a zdravotní středisko. K 31. 12. 2012 činil 

celkový stav majetku téměř 217 miliard Kč. Celkově můžeme říct, že podle přehledu 

město hospodaří se svým majetkem dobře. 
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7 SWOT ANALÝZA 

Obyvatelstvo, bydlení a občanská vybavenost 

Silné stránky Slabé stránky 

 Dostatečná kapacita vzdělávacích 

zařízení 

 Zřízena pobočka Základní umělecké 

školy 

 Nabídka sociálních malometrážních bytů 

s regulovaným nájemným pro mladé 

rodiny s dětmi 

 Existence zdravotnického zařízení vč. 

lékárny 

 Kvalitní sportovní zázemí 

 Zřízena veterinární stanice 

 Banka a bankomat ve městě 

 Základní služby 

 Zrekonstruovaná ZŠ, MŠ a Sokolovna 

vč. knihovny 

 Existence dostihové dráhy 

 Stagnující počet obyvatel 

 Nedostatek sociálních služeb 

 Relativně velký počet obyvatel s nižším 

dosaženým vzděláním 

 Chybějící střední škola 

 Minimální obchodní síť 

 Neexistence koupaliště 

 Málo parkovacích míst ve městě 

 Chátrající budovy v okolí dostihového 

areálu 

 Nedostatek ubytovacích zařízení 

 Nedostatečný počet volných domů, bytů 

a pozemků pro možné přistěhovalé 

 

Příležitosti Ohrožení 

 Využití prostor školy pro možnosti 

celoživotního vzdělávání a různé kurzy 

 Výstavba bytových domů 

 Nabídka prostor specializovaným 

lékařům 

 Vytvoření podmínek pro kvalitní život 

 Vybudování veřejného koupaliště 

 Zřízení pečovatelského domu 

 Pokles porodnosti 

 Rostoucí nezaměstnanost 

 Snižování počtu žáků ve školách 

 Stárnutí obyvatel 

 Odliv obyvatel 

 Růst finanční náročnosti na lékařskou 

péči 
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Průmysl a hospodářství 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence významné průmyslové firmy 

 Nejvýznamnější zaměstnavatel v celém 

regionu 

 Obyvatelstvo ochotné pracovat 

 Mnoho průmyslových firem ve městě 

 Světový ekonomický potenciál 

v plastikářském průmyslu 

 Zkušenosti obyvatel z průmyslových 

profesí 

 Průmyslové zóny v okrajových částech 

města 

 Existence prosperujících velkých 

podniků 

 

 Nedostatek zemědělských subjektů 

 Nedostatek volných pracovních míst 

 Obyvatelstvo dojíždějící za prací do 

jiných měst 

 Nízké mzdy 

 Obdělávání půdy města subjekty 

z jiných obcí a měst 

 Zalesňování orné půdy 

 Nedostatečný systém pobídek pro české 

a zahraniční investory 

Příležitosti Ohrožení 

 Rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané 

 Podpora malého a středního podnikání 

 Využití prázdných budov k pronájmu 

podnikatelům 

 Zlepšení podmínek pro podnikání 

 Spolupráce podniků a škol 

 Orientaci města více zaměřit na 

zemědělství 

 Zatraktivnění území pro podnikatele a 

jejich zaměstnance 

 

 Rostoucí nezaměstnanost 

 Nedostatečná podpora malého a středního 

podnikání 

 Odliv kvalifikované pracovní síly 

 Chátrající budovy 

 Citlivost pracovních míst na 

hospodářskou situaci ekonomiky 

 Nízké mzdy 

 Nedostatek peněžních prostředků pro 

podnikatelské aktivity 
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Dopravní a technická infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 

 Strategická poloha města z hlediska 

blízkosti krajského města Zlín a 

okolních větších měst 

 Lokalita vhodná pro cyklistickou 

dopravu s množstvím cyklotras 

 Zavedený systém třídění odpadů 

 Existence sběrného dvora 

 Dobrý stav komunikací a chodníků 

 Vodárenská nádrž 

 Dostatečné pokrytí rozvodnými sítěmi 

elektrické energie 

 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Špatné autobusové spojení s městy ve 

večerních hodinách a o víkendech 

 Neexistující železniční napojení města 

 Špatné autobusové spojení města 

s okolními obcemi 

 Absence cyklostezek a stezek pro in-

line bruslaře 

 Špatná kvalita silnic nižších tříd 

Příležitosti Ohrožení 

 Výstavba nových cyklostezek a stezek 

pro bruslaře 

 Napojení města na rychlostní silnici R49 

 Bezbariérovost autobusových zastávek a 

všech chodníků 

 Vybudování více parkovacích míst 

 Zajištění lepší autobusové dostupnosti 

do města z okolních obcí 

 Nedisciplinovanost občanů při nakládání 

s odpady 

 Návrat k vytápění budov tuhými 

neekologickými palivy 

 Hluková zatíženost a prašnost v důsledku 

plánované stavby rychlostní silnice R49 

 Nedostatek peněžních prostředků na 

údržbu komunikací 

 Zvyšující se trend více automobilů 

v domácnosti 

 Zhoršující se stav komunikací ve městě 
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Kultura a cestovní ruch 

Silné stránky Slabé stránky 

 Součást mikroregionu Slušovicko 

 Tradice kulturních akcí 

 Tradice sportovních akcí 

 Kvalitní sportovní zázemí 

 Dobrý vzhled města 

 Vydávání městských novin 

 Provoz Info-kanálu 

 Existence dostihové dráhy 

 Zbudováno golfové hřiště 

 Disco club Slušovice 

 Dostihová tradice 

 Provoz letního kina 

 Chybí některá zařízení (prostor pro 

ledové kluziště, bazén) 

 Nedostatek ubytovacích zařízení 

 Málo obsáhlé internetové stránky města 

 Nedostatečná propagace města 

 Chybí uzavřené cyklostezky 

 Neexistuje koncepce rozvoje cestovního 

ruchu 

 Málo kulturních památek ve městě 

Příležitosti Ohrožení 

 Výstavba uzavřených cyklotras 

 Vytvoření turistické trasy mikroregionu 

 Výstavba koupaliště 

 Rekonstrukce dostihového areálů 

 Zřízení více ubytovacích zařízení 

 Rozvinutí hipoturistiky 

 Zachování tradic a městem pořádaných 

kulturních akcí. 

 Konkurence okolní turistické nabídky 

 Narušení životního prostředí realizací 

stavby R49 

 Malý zájem obyvatel o dění ve městě 

 Nízká priorita cestovního ruchu v rámci 

rozvoje města 

 Rostoucí náklady na provoz kulturních a 

sportovních organizací 

 Zhoršování stavu historických památek 
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8 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Vzhledem k subjektivnosti mého názoru při zpracovávání SWOT analýzy a analyzování 

silných a slabých stránek města a jeho příležitostí a ohrožení jsem zpracovala dotazníkové 

šetření objektivních názorů občanů Slušovic. Dotazník měl zejména za cíl zjistit, v jakých 

oblastech jsou občané nejvíce nespokojeni a vidí největší nedostatky, a které oblasti 

naopak hodnotí nejlépe. Dotazník jsem vytvořila na internetovém portále Survio.cz, kde 

jsem ho sestavila tak, abych získala co nejvíce objektivní informace týkajících se rozvoje 

města Slušovice. Dotazník jsem vypracovala krátký, aby nebyl pro dotazované občany 

časově náročný a neotrávil je ještě dřív, než jej začnou vyplňovat. 

Z celkového počtu více než 100 rozeslaných dotazníků se mi vrátila vyplněná větší 

polovina celkem 61 osob, z toho 36 žen (58,82 %) a 25 můžu (41,17 %). Může to být 

způsobeno tím, že dotazníkové šetření probíhalo v období prázdnin, kdy je mnoho lidí je 

na dovolené. Aby výsledky dotazníkového šetření byly objektivní, snažila jsem se oslovit 

občany Slušovic různých věkových kategorií. Věkovou strukturu respondentů znázorňuje 

následující graf, ze kterého je jasně patrné, že nejvíce vyplněných dotazníků se mi vrátilo 

od občanů ve věku 15-25 let. Tedy od mladších občanů města, kteří tráví u počítače více 

času. 

 

Graf 9 - Věkové složení respondentů 

V následujícím grafu je vyobrazeno nejvyšší dosažené vzdělání dotazovaných občanů, 

které také může hrát při vyplňování dotazníku značnou roli. Z dotazníku je patrné, že 

zhruba polovina občanů, kteří si udělali čas a dotazník vyplnili, mají vysokoškolské 
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vzdělání, stejné zastoupení měli v dotazníku respondenti se středním odborným vzděláním 

s maturitou a bez maturity. 

 

Graf 10 - Vzdělání respondentů  

Dále následovalo známkové hodnocení v rámci několika oblastí, a to bydlení, školství, 

zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy, kultury a sportu. Z dotazníkového průzkumu 

vyplývá, že nejhůře ze zkoumaných oblastí dopadla kultura se známkou 3,06. Nejlépe byla 

ohodnocena oblast školství. V následujícím grafu můžeme vidět hodnocení těchto oblastí 

občany města. 

 

Graf 11 - Známkové hodnocení zkoumaných oblastí 

Na otázku: „Myslíte si, že je město Slušovice a jeho okolí atraktivní pro turisty? Pokud 

ano, tak v čem.“ odpovídala větší polovina dotazovaných „ne“. Kladně odpovídající 

respondenti považují za atraktivní dostihový areál, turistické a sportovní vyžití a okolní 

turisticky atraktivní místa jako je Zoo Lešná, Ranč Všemina a každoročně pořádané 

festivaly (Masters of Rock, Trnkobraní). 
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Přes 90 % dotazovaných považuje Slušovice za bezpečné město a 77,42 % odpovědělo, že 

se jim město líbí. Nejvíce jsou občané pyšní na dostihový areál, který se v odpovědích 

objevoval nejčastěji. Dále pak na historii města, základní školu a bývalé JZD. Nespokojení 

jsou občané především s kulturním vyžitím, které je zejména pro mladistvé nedostatečné. 

Také autobusová doprava nebyla hodnocena kladně. Respondenti si stěžovali na 

nedostatečné autobusové spoje do okolí ve večerních a ranních hodinách a také  

o víkendech. Lidé by uvítali výstavbu bazénu nebo koupaliště, které ve městě chybí a také 

supermarketu, jelikož obchod s potravinami je pro velký počet obyvatel nedostatečný. Dále 

by byli rádi za větší množství dostihových závodů, vybudování cyklostezky a napojení na 

železniční síť a také by chtěli, aby ve městě byla zbudována železniční stanice. 

Informovanost o činnostech města a jeho úřadu hodnotili respondenti jednou 

z prostředních variant a vyhýbali se zcela kladným, nebo záporným odpovědím. 45,16 % 

obyvatel Slušovic vybralo možnost „spíše ano“ a 32,26 % „spíše ne“. Mohou to 

způsobovat nedostatečně aktualizované a informacemi příliš neobsáhlé internetové stránky 

města. 

Na otázku jak by se dalo město charakterizovat jedním slovem, jsem obdržela ve většině 

případů charakteristiky spíše pozitivního významu a občané jej vystihovaly jako „klidné, 

domov, zajímavé, JZD“. Kritičtí obyvatelé pak hodnotili slovy „nuda, konec světa, 

nezajímavé“. 
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9 STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA SLUŠOVICE 

9.1 Vize města 

Město Slušovice se v budoucnosti stane městem, které vytváří kvalitní životní podmínky 

pro své občany a snaží se přilákat občany nové. Tím se snaží zvýšit svůj celkový počet 

obyvatel a zároveň zajistit všem kvalitní podmínky bydlení. Podporuje růst zaměstnanosti 

a zatraktivňuje se pro nové investory. Snaží se zajistit odpovídající infrastrukturu  

a dostatečné kulturní a sportovní vyžití pro své obyvatele a návštěvníky. Díky krásné 

přírodě vybuduje mnoho možností pro trávení volného času, které budou společně 

s tradičními kulturními a sportovními akcemi města využívány pro zkvalitnění cestovního 

ruchu. 

Na základě stanovení silných a slabých stránek ve SWOT analýze byly navrženy 

následující rozvojové oblasti: 

 Rekreace, cestovní ruch a podpora sportu 

 Bydlení a občanská vybavenost 

 Technická a dopravní infrastruktura 

9.2 Cíle, priority, opatření 

Oblast rozvoje: Rekreace, cestovní ruch a podpora sportu 

Strategický cíl: Vytvoření vhodných podmínek pro život a rekreaci občanů a turistů, 

a zajištění jejich většího komfortu a trávení volného času. 

Pro zvýšení atraktivity města je důležitým faktorem cestovní ruch. S tím souvisí také 

zatraktivňování centra města, památek a také sportovních zařízení. V době největší slávy 

byly Slušovice centrem pro fanoušky dostihového sportu a každoročně toto město 

navštěvovalo několik desítek tisíc lidí. Aby město přilákalo opět turisty, a zatraktivnilo se 

také pro obyvatele, bude se město snažit přilákat turisty nové. 

Priorita I. – Rekonstrukce centra města a vybudování odpočinkové zóny 

Důležitým prvkem pro kvalitní cestovní ruch je také první dojem z města. Kromě 

kvalitního sportovního zázemí by mělo město občanům a jeho návštěvníkům 
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zprostředkovat také odpočinkové zóny, aby si mohli lidé chodit odpočinout do klidných 

částí města od shonu a hluku. 

Opatření: 

 Zatraktivnění a zpříjemnění centra města včetně náměstí  

 Změna zelených ploch města na parky doplněná o volnočasové prvky pro co 

nejširší věkové spektrum 

 Vybudování přírodního amfiteátru 

 Vybudování pěších stezek pro upřednostnění pěší dopravy 

 V parcích vybudovat kryté altány  

Priorita II. – Rekonstrukce dostihového areálu i pro jiné volnočasové aktivity 

I když město stále pořádá několik dostihových dnů v roce a uprostřed dostihového oválu je 

golfové hřiště, není tento areál využíván celoročně a jeho údržba je tak časově i finančně 

náročná. Jeho rekonstrukce přispěje k větší atraktivitě města a přilákání dalších turistů. 

Opatření: 

- Rekonstrukce tribun u dostihové dráhy 

- Vytvoření asfaltového oválu kolem již existující dostihové dráhy pro potřeby  

in-line bruslařů 

- Rekonstrukce skate parku a doplnění o nové překážky 

- Využití zpevněných ploch u dostihového areálu pro vytvoření hřišť 

- Zbudování ohraničené plochy pro možnosti hry pozemního hokeje v letních 

měsících a pro možnosti kluziště v měsících zimních 

Priorita III. - Vytvoření pěších zóny a stezky pro cyklisty 

Kolem Slušovic vede nezpevněná polní cesta k tak zvanému „Rakovskému kříži“, odkud je 

panoramatický výhled na celé Slušovice. Upravení této trasy by také zlepšilo možnosti 

trávení volné času i v nepříznivém počasí a rozšířilo možnosti dalšího sportovního vyžití 

ve městě. 

- Obnovení polních cest a jejich vyasfaltování 

- Vybudování odpočinkových zón kolem celé trasy 

- Výstavba rozhledny v oblasti „Rakovského kříže“ 

- Přebudování trasy na cyklostezku s jejím napojením na další cyklostezky v okolí 
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Oblast rozvoje: Bydlení a občanská vybavenost 

Strategický cíl: Zajištění kvalitního bydlení a občanské vybavenosti města 

Zajištění kvalitního bydlení a občanské vybavenosti je důležitým bodem pro rozvoj města 

a spokojenost občanů a zlepšení životních podmínek. Město by se nejvíce mělo zaměřit na 

sociální sféru, protože se ve městě nenachází žádné sociální zařízení a možnosti bydlení 

pro seniory. 

Priorita I. - Vytvoření zázemí pro bydlení seniorů 

V současné době město nemá žádné zařízení, které by sloužilo seniorům, a proto by bylo 

důležité zabývat se otázkou výstavby specifického bydlení uzpůsobeného pro potřeby 

seniorů a také místa, kde by senioři mohli trávit svůj volný čas. 

Opatření: 

- Odkoupení vhodného objektu do vlastnictví města 

- Rekonstrukce tohoto objektu a přetvoření na bezbariérové místo k bydlení 

- Vybavení objektu pro potřeby seniorů a zlepšení možností trávení volného času 

Priorita II. – Rozvoj zdravotní a sociální péče 

Zlepšení podmínek poskytované zdravotní pečení a zavedení sociálních služeb by mohlo 

vylepšit město v očích starších občanů. Proto by tato oblast byla důležitým rozvojovým 

faktorem města. Při zajišťování sociálních služeb by mělo město podporovat toto 

zajišťování zejména ze soukromého sektoru. 

Opatření: 

- Zbudování bezbariérových přístupů v potřebných budovách 

- Výstavba budovy pro dům s pečovatelskou službou 

- Zavedení pečovatelské služby do domu 

- Zavedení rozvozu obědů do domů pro seniory a nemocné, například ze školní 

jídelny 

- Zřízení rehabilitačních a masážních programů v prostorech zdravotnického zařízení 
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Priorita III. – Výstavba veřejného koupaliště 

Jelikož ve městě nejsou žádné možnosti, které by občanům města umožnily se v horkých 

měsících někde zchladit, musejí tak jezdit na koupaliště nebo rybníky do okolních obcí 

nebo měst. Proto by mohla být tato oblast významná pro další rozvoj města. Pro tuto 

stavbu by mohl být využit areál bývalých skleníků. Tento areál je na slunném místě 

v okrajové části města a po bývalých sklenících zde už jen chátrají základy. 

Opatření: 

- Zbourání základů po bývalých sklenících 

- Vybudování plaveckého bazénu 

- Vybudování dětského brouzdaliště 

- Výstavba budovy se sociálními zařízeními, sprchami a šatnami 

- Vybudování zázemí pro prodej občerstvení 

Oblast rozvoje: Technická a dopravní infrastruktura 

Strategický cíl: Zabezpečení rozvoje infrastruktury města 

Na další rozvoj města má negativní dopad také dopravní dostupnost města, která ve 

Slušovicích není na příliš dobré úrovni. Jelikož Slušovice nejsou napojeny na železniční 

dopravu, jsou občané odkázání na dopravu automobilovou a autobusovou, která svou 

hlučností a prašností atraktivitě města neprospívá. Autobusová doprava také není ve městě 

optimální. I když se město nachází jen pár kilometrů od krajského města, autobusová 

spojení jsou nedostatečná, ať se jedná o krajské město, město Vizovice, nebo okolní obce. 

Priorita I. – Zlepšení autobusového napojení města a vybudování nových zastávek 

Město by také mělo zaměřit pozornost i na koordinaci autobusové dopravy s potřebami 

občanů dojíždějících za prací a pracujících na směny. Protože noční a víkendová 

autobusová spojení jsou na velmi špatné úrovni a neodpovídají statutu města. 

Opatření: 

- Rekonstrukce stávajících zastávek 

- Zastřešení některých zastávek ve městě 

- Zajištění lepšího autobusové spojení pro občany města 

- Zajištění návaznosti autobusové dopravy na spoje dopravy železniční 
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Priorita II. – Oprava, modernizace a bezbariérovost chodníků 

Pro větší pohodlí zejména starších občanů a ale také mladých rodin s dětmi by se mělo 

město snažit o opravu rozbitých chodníků, vybudování nových chodníků kolem cest kde 

chybí a v místech, kde je to potřebné zbudovat chodníky bezbariérové. Pro město by to 

bylo velkým přínosem, protože by se tím zvýšila bezpečnost jak kolem silnic, tak na 

některých nyní rozbitých chodnících. 

Opatření: 

- Vybudování chodníků v místech kolem cesty kde se chodníky nenacházejí 

- Rekonstrukce současných chátrajících chodníků 

- Vytvořit pracovní místa pro údržbu chodníků v zimních měsících 

Priorita III. – Zlepšení technické infrastruktury 

Dalším problémem města je veřejné osvětlení v některých jeho částech a nedostatek 

parkovacích míst pro obyvatele bytových domů v ulicích Padělky, Dostihová, Družstevní  

a Na výpusti za poštou. Také si někteří občané v dotazníku stěžovali na nepřehlednost 

přechodu pro chodce, který se nachází u kostela. 

Opatření: 

- Zvýšení počtu parkovacích míst a to zejména u obytných domů 

- Zbudovat více sloupů veřejné osvětlení v některých částech města 

- Zvýšit bezpečnost přechodu pro chodce u kostela, například pomocí výstražných 

odrazek na vozovce 
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10 KATALOG PROJEKTŮ 

10.1 Projekt č. 1 

Název:   Rekonstrukce náměstí a přilehlých zelených ploch patřících městu na  

             odpočinkovou zónu 

Oblast:   cestovní ruch, rekreace, sport 

Území:  Město Slušovice, Zlínský kraj 

Předkladatel:  Město Slušovice 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je zatraktivnění a zpříjemnění centra města včetně jeho náměstí,  

a využití městské zeleně a zeleně za prostory nové sokolovny k vytvoření parku  

a odpočinkové zóny, kteří si po nákupech ve městě nemají kde odpočinout. V rámci park 

se zbuduje také přírodní amfiteátr a několik krytých altánů. Tento park tak nabídne nejen 

sportovní vyžití ale i klidné zóny pro procházky s dětmi nebo psy. 

Popis projektu: 

Areál za sokolovnou spolu s centrem města se nachází ve východní části na pozemcích 

města Slušovice. Jednalo by se o revitalizace zeleně v parčíku za kostelem a vytvoření 

pěších zón pro upřednostňování pěší dopravy před dopravou automobilovou. Dále by 

město skoupilo několik částí zelené plochy za novou sokolovnou od soukromých vlastníků. 

Tyto plochy by spojením s plochami, které patří městu, vytvořily velký park, který by byl 

přístupný z ulic Školní, Hřbitovní a Slunečná. V tomto parku by byl zbudován přírodní 

amfiteátr, několik krytých altánů, parčík pro venčení psů, hřiště s dětskými průlezkami a 

klidové zóny pro odpočinek. Díky blízkosti nově zrekonstruované Sokolovny by se mohlo 

vytvořit mnoho dalších kurzů a spolků, které by se mohly provozovat v přírodě tohoto 

parku. 

Cílová skupina: obyvatelé města 

Předpokládané náklady: 30 000 000 Kč 

Zdroje financování: 85% ROP Střední Morava, 15 % rozpočet města Slušovice 

Termín realizace: 2013 - 2017 
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10.2 Projekt č. 2 

Název projektu:  Rekonstrukce dostihového areálu i pro jiné volnočasové aktivity 

Oblast:  cestovní ruch, rekreace, sport 

Území:  Město Slušovice, Zlínský kraj 

Předkladatel:  Město Slušovice 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je rekonstrukce dostihové areálu. Tato rekonstrukce by se 

vztahovala zejména na obnovu prostorů pro diváky a stávajících tribun, ale i prostor 

z vnější strany okruhu, kde by tyto zpevněné plochy mohly poskytnout další možnosti 

celoročního využívání. 

Popis projektu: 

Jelikož je dostihový okruh včetně vnitřního golfového hřiště ve vlastnictví města. Město se 

spolu s provozovateli Derby Golf Clubu Slušovice a provozovateli dostihové dráhy podílí 

na financování nákladů na údržbu. Aby se mohl dostihový areál využívat celoročně a i pro 

jiné aktivity než je golf a dostihy, je třeba vybudovat na existující betonové ploše kolem 

dostihového areálu asfaltový okruh, který by v létě mohl sloužit in-line bruslařům  

a v zimních měsících by se zde mohla vytvořit stopa pro běžkaře. Další práce budou 

spočívat v rekonstrukci stávajících tribun, které jsou v dezolátním stavu a využití dalších 

zpevněných ploch pro stavbu hřiště s mantinely, které by se v létě využívalo pro hru 

pozemního hokeje nebo florbalu a v zimě by byl tento prostor zaledněn a vytvořilo by se 

kluziště. Pro tvorbu toho projektu by ale muselo město vyřešit složité vlastnictví 

jednotlivých ploch kolem tohoto areálu, protože těchto vlastníků je zde několik. 

Cílová skupina: obyvatelé města 

Předpokládané náklady: 18 000 000 Kč 

Zdroje financování: 80 % ROP Střední Morava, 20 % rozpočet města Slušovice 

Termín realizace: 2014 - 2015 
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10.3 Projekt č. 3 

Název projektu:  Stavba zázemí pro bydlení seniorů 

Oblast:  sociální péče 

Území:  Město Slušovice, Zlínský kraj 

Předkladatel:  Město Slušovice 

Cíl projektu: 

Hlavním cílem projektu je vytvoření zařízení pro potřeby seniorům, které město zatím 

nemá. Jednalo by se o výstavu specifického bezbariérového bydlení uzpůsobeného pro 

potřeby seniorů a také místa, kde by senioři mohli trávit svůj volný čas. 

Popis projektu: 

I když mají Slušovice statut města, nenachází se zde žádné sociální zařízení ani domov pro 

seniory. Město už nějaký čas jedná o odkoupení vhodné budovy pro přestavbu na toto 

zařízení od soukromého vlastníka, jsou zde ale složitější majetkové poměry a vše je ve fázi 

jednání. Jednalo by se o celkovou přestavbu několikapatrového objektu, které by se 

upravilo pro bezbariérový přístup. Vytvořilo by se zde několik pokojů včetně koupelen  

a balkónů. Jednalo by se i o přestavbu a zalesnění přilehlého areálu u této budovy, kde by 

se tak vytvořil příjemný a klidný park. Klientům by dále byly k dispozici společenské 

místnosti, jídelna, různé druhy rehabilitací a masáží. Také by zde byla zkušenými 

pečovatelkami se zdravotnickou kvalifikací poskytována základní zdravotní  

a ošetřovatelská péče odpovídající zdravotnímu stavu klientů. 

Cílová skupina: senioři města 

Předpokládané náklady: 12 000 000 Kč 

Zdroje financování: 90 % ROP Střední Morava, 10 % rozpočet města Slušovice 

Termín realizace: 2015 - 2016 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracování Strategie rozvoje města Slušovice. 

V úvodní části práce jsem si stanovila za cíl charakterizovat město Slušovice a vypracovat 

socioekonomickou analýzu současného stavu města. Na základě této analýzy jsem 

identifikovala silné a slabé stránky a také příležitosti a ohrožení, které ovlivňují, jak se 

může město do budoucna rozvíjet. Dále byla navržena vize a zpracovány strategické cíle, 

na jejichž základě byla navržena opatření. Závěr práce je doplněn o katalog projektů, které 

by měly městu pomoci v dalším rozvoji. 

Při získávání podkladů pro vypracování diplomové práce jsem měla možnost se detailně 

seznámit s danou problematikou a díky vstřícnosti a ochotě pracovníků městského úřadu 

pro mě bylo zpracovávání diplomové práce velmi zajímavé a přínosné. 

Na základě socioekonomické analýzy a zpracování SWOT analýzy, můžeme říci, že 

Slušovice jsou městem s dobrými předpoklady pro budoucí rozvoj. Město Slušovice je pro 

turisty atraktivní zejména díky své krajině Hostýnsko-Vizovických vrchů, klidnému životu 

v malém městě a možnostem aktivní rekreace. Výhodou je také poloha města v blízkosti 

I/49 a blízkosti města krajského. I přes investice města do přestaveb svého majetku na 

nové byty, zaznamenává město v posledních letech stagnující počet obyvatel, který zatím 

nepřesáhl hranici 3 000 obyvatel. V současné době se město zaměřilo na rozvoj kultury. 

Díky prostředkům z Evropské unie opravilo město chátrající prostory bývalé sokolovny  

a vytvořilo sokolovnu novou, kde se přestěhovaly prostory knihovny a vytvořily se  

i prostory pro společenský sál pro pořádání různých kulturních akcí a pro činnost 

Slušovických spolků. I přes velmi nízký počet památek jsou všechny ve velmi dobré stavu 

a to díky nedávným rekonstrukcím, které město provedlo. Z hlediska občanské 

vybavenosti patří Slušovice mezi menšími městy k průměru. Zdravotnické zařízení je 

vzhledem k velikosti města na velmi vysoké úrovni. Ve středisku má ordinaci mnoho 

lékařů, chybí zde jen zubní ordinace. Naopak sociální sféra naprosto neodpovídá statutu 

města. Nenachází se zde totiž žádné sociální zařízení, proto se občané musí v případě 

potřeby spoléhat na služby okolních měst. Také maloobchodní síť je zde na nízké úrovni, 

město je totiž znevýhodňováno nabídkou supermarketů v krajském městě. 

Autobusová doprava je v pracovních dnech přizpůsobena potřebám občanů dojíždějících 

do zaměstnání. O víkendech jsou ale spojení nedostatečné, a to jak s krajským městem, tak 

s okolními obcemi. Chybí zde také napojení na železniční dopravu. Nejbližší zastávka je 
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v 5 km vzdálené obci Lípa. Na vysoké úrovni je ve městě sportovní zázemí. Je zde velká 

nabídka jak sportovního vyžití, tak i sportovních akcí. Jediným nedostatkem je chybějící 

veřejné koupaliště a cyklostezky vedoucí městem. V oblasti stravování je zde dostačující 

nabídka restaurací, pizzerií, pivnic a hospod. Slabým článkem jsou ubytovací zařízení ve 

městě. Jediné ubytovací zařízení tvoří motel Golf Start. Z hlediska cestovního ruchu je 

třeba více město propagovat a zatraktivnit jej pro turisty. Výhodou města je také nízká 

nezaměstnanost. Ta je na nízké úrovni díky velkému množství průmyslových zón a mnoha 

firmám, které pro město znamenají potřebné pracovní příležitosti. Pro rozvoj města je 

důležité i jeho hospodaření. Z tohoto hlediska si Slušovice vedou velmi dobře. Aktivně se 

snaží o získávání dotací z Evropské unie. Posledním dokončeným projektem jsou již 

zmiňované prostory sokolovny.  

Podle všech získaných informací jsou Slušovice konkurence schopné město na dobré 

úrovni. I když stále má město oblasti rozvoje, které mají své rezervy a mohou se zlepšit. 

Pro další úspěšný rozvoj je třeba, aby se město snažilo nalákat nejen nové investory, ale 

také nové obyvatele a nemělo by podceňovat ani atraktivnost v oblasti cestovního ruchu. 
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