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1. Obecná charakteristika 

Slavonice jsou malým příhraničním městem ve východní části Jihočeského kraje s přibližně 2 500 
obyvateli. Vzdálenost krajského města a města Slavonice je relativně velká, činí zhruba 90 km. Vznik 
města se datuje již do 12. století, nicméně první písemná zmínka pochází z roku 1260, v té době bylo 
město pouhou osadou. 

Obrázek 1: Obecná poloha města Slavonice v rámci České republiky. 

 
Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

Dle geomorfologického členění spadají Slavonice do Českomoravské subprovincie, do oblasti 
Českomoravská vrchovina a do celku Křižanovská vrchovina, s nejvyšším vrcholem Harusův kopec 
(741 m n. m.). Samotné město se rozkládá v nadmořské výšce 519 m n. m. a protéká jím Slavonický 
potok, na kterém je vybudována soustava rybníků. 

Centrum města Slavonice je již od roku 1961 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci, 
především díky většímu počtu historických památek v gotickém, renesančním a barokním stylu. 
Město je taktéž jednou ze vstupních bran do přírodního parku Česká Kanada, která se směrem na 
západ od Slavonic rozprostírá. Česká Kanada je chráněné území kvůli svým specifickým přírodním a 
klimatickým podmínkám. 
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Obrázek 2: Místní části a jejich základní sídelní jednotky města Slavonice v roce 2014 

 
Zdroj: ArcČR 500; vlastní úpravy 

I když se jedná o malé město co do počtu obyvatel, rozlohou Slavonice předčí jiná velká města 
Regionu Renesance. Město se rozkládá na 4 581 ha a skládá se ze 7 místních částí (Kadolec, Maříž, 
Mutišov, Rubašov, Slavonice, Stálkov a Vlastkovec). Přibližně polovina půdy katastru města je 
využívána pro zemědělské účely (2 107 ha zemědělské půdy), z čehož je přibližně jedna třetina 
využívána k rostlinné výrobě (1 533 ha orné půdy) a jen 514 ha slouží výrobě živočišné (trvale 
travnaté plochy). Přibližně 2,4 % území města připadají na vodní plochy (112 ha). Samotné město a 
místní části zabírají plochu 43 ha (přibližně 0,9 % plochy katastru města). 

Podle Strategie rozvoje České republiky 2014-2020 se území města řadí mezi periferní urbanizovaná 
území. Periferní území jsou charakterizována jako území geograficky odlehlá a dlouhodobě se 
potýkající s kumulací problémů (např. příhraniční oblasti, horské oblasti, vnitřní periferie nebo území 
se specifickými problémy). Jedná se o území, ve kterých se kumulují negativní charakteristiky, které 
spočívají například v nedostatečné vybavenosti území, v často velmi špatné dopravní dostupnosti či 
vysoké nezaměstnanosti. Hlavním znakem pro tato území je většinová vyjížďka místních obyvatel za 
prací a do škol mimo tato území a nezřídka i pokračující vylidňování 1. 

                                                        
1 Zdroj:  Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (z roku 2013) 
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2. Demografická charakteristika 
2.1 Vývoj počtu obyvatel 

V roce 2013 bydlelo ve Slavonicích celkem 2 505 obyvatel (31.12). Z grafu 1 je patrné, že se na vývoji 
počtu obyvatel nikterak nepodepsaly administrativní změny, které se odehrály ve velké míře v České 
republice v roce 1992. Naopak můžeme pozorovat mírný nárůst obyvatel od roku 1990 až do 
přelomu tisíciletí. Tento pozvolný nárůst je později střídán relativně strmým poklesem počtu obyvatel 
žijících ve Slavonicích, který začal v roce 2002 a dnes se nachází pod původní hodnotou z roku 1990 
(2 629). 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel Slavonice v letech 1990 – 2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

V grafu 2 jsou zachyceny počty obyvatel jednotlivých místních částí a částí města Slavonice v roce 
2011. Největší podíl žijících obyvatel má samotné město Slavonice (přibližně 93 %). Zbylých 7 % 
připadá na ostatní místní části, kdy nejpočetnější z nich je část Mutišov s 59 obyvateli. Naopak 
nejméně početnou je místní část Rubašov, kde podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 
bydlel pouze jeden obyvatel.  
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Graf 2: Počet obyvatel jednotlivých obecních a místních částí města Slavonice v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vývoj celkového přírůstku obyvatel města Slavonice se skládá ze dvou složek, z přirozeného přírůstku 
a z migračního přírůstku, na kterých je závislý. Vzhledem k velmi nízkým mírám porodnosti 
v posledních letech, tento trend se projevuje na všech úrovních administrativního členění České 
republiky, je migrační saldo primární složkou celkového přírůstku obyvatel. Průběh celkového 
populačního přírůstku je přirozeným přírůstkem spíše modulovaném. Během sledovaného období 
mezi roky 2000 a 2013 se celkový přírůstek obyvatel dostal do kladných hodnot jen v roce 2001, kdy 
bylo dosaženo hodnoty 22 díky relativně vysokému přirozenému i migračnímu přírůstku.  Po zbylé 
roky se celkový přírůstek pohyboval v záporných číslech, nicméně v letech 2003, 2005, 2007 a 2013 
se značně blížil nulové hranici. Jak je z grafu patrné, právě ve zmiňovaných letech křivku celkového 
přírůstku značně modulovala křivka přirozeného přírůstku, díky čemuž se výsledná hodnota zlepšila. 
V současnosti se celkový přírůstek pohybuje okolo hodnoty -9. Kdybychom jednotlivé křivky proložili 
liniemi trendu, ukázaly by nám sestupnou tendenci všech přírůstků. 

Ochota migrovat je v České republice obecně nízká a lidé často preferují dojíždění (i na větší 
vzdálenosti) než změnu místa bydliště. Přesto lze sledovat od začátku nového století úbytek populace 
v důsledku migrace (na začátku 90. let bylo migrační saldo kladné, v druhé polovině 90. let až do roku 
2001 velmi rozkolísané), který je ve městě Slavonice spojen především s nedostatkem pracovních 
míst, a to nejen pro vysoce kvalifikovanou pracovní sílu (odchod mladých, vzdělaných lidí z města).  

 

 

 

 

 



   
 

11 
 

Graf 3: Přirozený přírůstek, migrační přírůstek a celkový přírůstek obyvatelstva v letech 2000-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Graf 4: Migrační saldo obyvatelstva města Slavonice v letech 1989-2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.2 Vývoj porodnosti 

Vývoj počtu narozených dětí ve městě Slavonice mezi roky 1993 a 2013 dokládá graf 5. Vývoj tohoto 
ukazatele je značně nevyrovnaný, mezi jednotlivými roky jsou markantní rozdíly. Například během 
pouhých dvou let (1999-2001) došlo k propadu počtu narozených dětí o 16, následující rok došlo opět 
k vyrovnání a počet narozených dětí se pohyboval okolo 35. Na počátku sledovaného období se počet 
narozených dětí pohyboval okolo 40, v roce 2013 se narodilo pouze 12 dětí. Existuje mnoho faktorů, 
které ovlivňují počet narozených dětí, v případě města Slavonice se projevují zejména:  

• Vliv migračního chování, kdy převazuje tendence odchodu zejména mladších věkových 
kategorií obyvatel z města do větších center, jako jsou krajská města či Praha, kde mají vyšší 
šanci najít adekvátní profesní uplatnění a kde pak často také zakládají rodiny.  
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• Vliv pronatalitní politiky státu, která do určité míry ovlivňuje chování lidí v oblasti porodnosti 
a plodnosti. Při vhodně zvolených podpůrných opatřeních, například pro mladé rodiny 
s dětmi, se tato opatření kladně podepisují na stavu narozených dětí ve směru nárůstu. 

• Vliv celospolečenských demografických změn (tzv. druhý demografický přechod) související 
se změnou reprodukčního chování obyvatel, které se projevuje mimo jiné poklesem 
plodnosti (počtu narozených žen jedné ženě) a odsunu mateřství do pozdějšího věku žen. 

• Vliv nástupu slabých vs. silných populačních ročníků do reprodukčního věku. Populačně silné 
ročníky narozené v 70. letech minulého století (tzv. Husákovy děti) se dostávají do 
reprodukčního věku, zároveň je však třeba podotknout, že vzhledem k výše zmíněnému 
trendu odsunu mateřství do pozdějšího věku žen a celkovému poklesu plodnosti se určitá 
část dětí vůbec nenarodí a celkový vliv nástupu silných ročníků se tak zmírňuje. 

Vývoj počtu narozených dětí ve městě Slavonice je relativně nepříznivý, pokud tuto charakteristiku 
proložíme lineárním trendem, zjistíme, že pokles počtu narozených dětí je relativně strmý.  

Graf 5: Vývoj počtu narozených dětí a hrubé míry porodnosti ve městě Slavonice mezi roky 1993-2013  
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Druhou charakteristikou zachycenou v grafu je hrubá míra porodnosti2. Ta udává, kolik se v daném 
roce narodilo dětí při přepočtu na 1 000 obyvatel daného území. Křivka hrubé míry reflektuje velice 
těsně vývoj počtu narozených dětí a sleduje tytéž propady, respektive přírůstky. Na začátku 
sledovaného období, v roce 1993, byla hrubá míra porodnosti na hodnotě 15,2 ‰, tedy nejvíce za 
posledních 20 let, na konci sledovaného období, v roce 2013, byla hrubá míra porodnosti přibližně na 
4,8 ‰. 

Při porovnání hrubé míry porodnosti města Slavonice s vyššími územními celky jsou zřejmé velké 
meziroční změny. Slavonice jsou městem s malým počtem obyvatel a relativně malá změna 
(například v migračním i přirozeném přírůstku) je ve výsledku značně patrná. 

                                                        
2 Pozn.: hrubá míra porodnosti byla vztažena k datu 31.12. daného sledovaného roku 
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Graf 6: Srovnání vývoje hrubé míry porodnosti (‰) ve městě Slavonice s  vyššími územními jednotkami v letech 1993-
2013 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

2.3 Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 

Struktura obyvatel Slavonic podle pohlaví kopíruje obecnou strukturu typickou pro Českou republiku. 
To znamená, že ve věkové skupině 0-14 mírně převažuje počet chlapců, což souvisí s podílem 
narozených chlapců (v ČR počet chlapců z 1 000 narozených nepatrně kolísá kolem konstanty 515, 
podíl dívek kolem konstanty 485). V produktivním věku se poměr mezi muži a ženami v populaci 
postupně vyrovnává a s postupem do vyšších věkových kategorií se začíná navyšovat podíl žen. Tento 
trend je patrný i na grafu č. 6, kdys si můžeme povšimnut mírné převahy chlapců ve věku 0-14 a 
naopak značné převahy podílu žen v poproduktivním věku (o 17,4 p.b.). Tato situace je způsobena 
především nižší nadějí dožití u mužů. V roce 2013 se naděje dožití u mužského pohlaví odhadovala na 
75,23 let, zatímco u žen byla naděje dožití na hodnotě 81,13 let.  

Tabulka 1: Počet obyvatel ve věkových kategoriích 0-14, 15-65 a 65+ v roce 2013 

věková kategorie počet mužů počet žen celkem obyvatel 
0-14 180 178 358 

15-65 901 832 1 733 

65+ 171 243 414 
Zdroj: ČSÚ, 2014 
 

Věková struktura obyvatel města Slavonice se v současné době nachází na hranici příznivého vývoje. 
Produktivní složka obyvatel čítá přibližně 70% podíl a zároveň stále dominuje předproduktivní 
skupina obyvatel nad lidmi staršími 65 let. Rozdíl obou závislých složek je ovšem nepatrný a můžeme 
říci, že téměř zanedbatelný. S vysokou pravděpodobností můžeme i ve městě Slavonice očekávat 
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podobný vývoj jako v okolních velkých městech regionu, tedy bude docházet ke snižování podílu 
obyvatel do věku 14 let včetně a zároveň se bude zvyšovat podíl obyvatel v poproduktivní složce. 

Graf 7: Struktura obyvatelstva podle věku a pohlaví v roce 2013 
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Zdroj: ČSÚ, 2014 

Z grafu 8 je patrné, že v jednotlivých místních částech města Slavonice je relativní zastoupení mužů a 
žen značně odlišné. V částech jako jsou Mutišov a Stálkov je zaznamenán převažující podíl žen. Ten 
souvisí především s obecným trendem převahy ženského pohlaví ve vyšších věkových skupinách (viz 
výše) a aktuálním stavem věkové struktury města, kdy je patrná převaha právě starších obyvatel 
(poproduktivní a vyšších věkové skupiny produktivní složky) nad mladšími složkami obyvatelstva. 
Naopak v místních částech jako Kadolec a Maříž je patrný vyšší podíl zastoupení mužské části 
populace. V tomto případě se jednat o opačný stav, projevuje se zde vyšší podíl předproduktivní 
složky obyvatel (v Hostkovicích a v Hradišťku převažuje nad obyvateli starších 65 let) a mladší 
produktivní složky.  

Graf 8: Struktura obyvatelstva podle pohlaví v obecních a místních částech města Slavonice v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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Za posledních 20 let došlo k proměnám ve věkové struktuře obyvatel Slavonic, nicméně tyto změny 
sledují obecný vývoj a trend. Graf 9 detailně zobrazuje vývoj počtu obyvatel města ve třech hlavních 
věkových skupinách podle pohlaví mezi roky 2000 a 2013. Z něj je patrný postupný pokles 
absolutních počtů v předproduktivní složce obyvatelstva během sledovaného období. Produktivní 
složka zaznamenala postupný nárůst mezi roky 2000 a 2006 a od tohoto roku lze sledovat relativně 
rychlý pokles absolutních počtů obyvatel v této složce. S tím souvisí zaznamenaný nárůst počtu 
obyvatel v poproduktivní složce od stejného roku (2006), kdy došlo k „přelití“ části populace právě ze 
složky produktivní do složky poproduktivní, bez kompenzace „přelivu“ ze složky předproduktivní do 
složky produktivní. 

Graf 9: Vývoj počtu mužů a žen v jednotlivých věkových kategoriích mezi roky 2000 a 2013 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M 0-14 Ž 0-14 M 15-64 Ž 15-64 M 65+ M 65+

Zdroj: ČSÚ, 2014 

Kladně bychom mohli hodnotit nárůst produktivní skupiny obyvatel, jejich počet se mezi roky 1991 a 
2011 zvýšil o přibližně 5 p.b. Příznivý vývoj je však vyrovnáván negativními tendencemi závislých 
složek obyvatel, kdy dochází k nárůstu podílu poproduktivní skupiny lidí (za dvacet let o 4  p.b.) a 
k úbytku počtu obyvatel Slavonic do 14 let věku, kdy byl zaznamenán úbytek o více než 60 %. Jak 
vývoj naznačuje, tento trend bude pokračovat a bude se nadále zvyšovat podíl před- a po- 
produktivních složek obyvatel na produktivním obyvatelstvu (lidech ve věku 15-64 let). 

Srovnáme-li věkovou strukturu obyvatel města Slavonice s hierarchicky vyššími územními celky, je 
patrné, že město se postupně blíží celorepublikovým a krajským podílům jednotlivých složek 
obyvatel, nicméně stále jsou jednotlivé podíly relativně na lepší úrovni, než podíly vyšších celků. Podíl 
předproduktivní a produktivní složky je vždy o několik p.b. vyšší oproti podílům v Jihočeském kraji i 
v České republice a zároveň podíl osob starších 65 let je o několik p.b. (1,3, respektive 1,2 p.b.) nižší. 
Nicméně velice pravděpodobně bude v nejbližších letech docházet k vyrovnávání podílů města 
Slavonice s vyššími územními celky.  
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Graf 10: Věková struktura obyvatelstva v letech 1991, 2001 a 2011 - podíly věkových skupin (%) a srovnání s Jihočeským 
krajem a Českou republikou v roce 2011 
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Srovnání věkových struktur obyvatel v jednotlivých místních částech a částech města Slavonice, 
respektive jejich podíly, zobrazuje graf č. 11. Jednotlivé místní části se od sebe relativně značně liší a 
jsou nevyrovnané. Například místní části Vlastkovec a Mutišov mají dobrou věkovou strukturu, kdy 
předproduktivní složka obyvatel značně převyšuje poproduktivní s relativně dostatečným počtem 
osob ve věku 15-64 let. Naopak horší věkovou strukturu obyvatel má místní část Kadolec s relativně 
velkým podílem osob starších 65 let a velmi nízkým podílem předproduktivní složky. Zvláštním 
případem části města je Maříž, kde je srovnatelný podíl před a po produktivní složky obyvatel 
(shodně 28,6 %), nicméně velmi malé zastoupení produktivní části obyvatel. I přes takovouto 
strukturu s vysokým počtem obyvatel do 14 let se jedná spíše o horší strukturu (vysoký počet seniorů 
a důchodců). 
 
Graf 11: Věková struktura obyvatel města Slavonice v obecních a místních částí v roce 2011 – podíly věkových skupin (%) 
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Index stáří je hodnota, která udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. 
Konkrétně v tomto případě kolik obyvatel ve věku 65 let a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. 
Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl 
starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let 
vyšší než počet dětí v populaci.  

Index stáří města v roce 2011 byl na hodnotě 99,2, tedy těsně pod hranicí vyrovnání obou složek. Ve 
všech vyšších územních celcích již došlo k překročení této hranice. To je pro město Slavonice dobrá 
zpráva, ale lze očekávat, že index stáří i nadále poroste a bude se přibližovat k hodnotám vyšších 
územních celků. 

Tabulka 2: Srovnání indexu stáří obyvatelstva města Slavonice s vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 
2011  

území 1991 2001 2011 

Slavonice 46,0 61,1 99,2 

Mikroregion Dačicko 47,7 71,9 109,9 

Region Renesance 56,4 77,1 111,1 

Jihočeský kraj 58,6 84,0 116,0 

Česká republika 62,0 87,2 109,6 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Na počátku sledovaného období (rok 1991) se hodnota indexu stáří pohybovala na úrovni 46,0 tedy 
velice hluboko pod hranicí 100. V roce 2001 se hodnota indexu zvýšila zhruba o polovinu na hodnotu 
indexu 61,1), nicméně rozložení obyvatel ve městě bylo stále pozitivní, jelikož převažovala 
předproduktivní složka obyvatel. V následující desetiletí pak došlo k dalšímu, tentokráte již 
strmějšímu nárůstu a hodnota indexu se zastavila těsně pod 100. Ve srovnání s ostatními městy i 
vyššími územními celky je to výsledek dobrý, naznačená trajektorie vývoje však jednoznačně vede 
k vyrovnávání (tedy růstu) indexu stáří a k růstu podílu starších obyvatel na obyvatelstvu města. 

Graf 12: Srovnání vývoje indexu stáří ve městě Slavonice s  vyššími územními jednotkami v letech 1991, 2001 a 2011 
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Tvar věkové pyramidy nejlépe vystihuje demografickou strukturu a socioekonomický potenciál dané 
populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě vypovídají například o horší ekonomické a politické situaci 
v daných letech, která se projevila na struktuře obyvatel (velmi často ve formě snížené reprodukce). 
Naopak ojedinělé výrůstku jednotlivých věkových kategorií odpovídají zlepšení nejen ekonomických 
podmínek, které se velmi často projevují ve formě zvýšené reprodukce.  

Podle grafu 13 a 14 lze konstatovat, že věková pyramida obyvatel města Slavonice vykazuje řadu 
společných rysů spolu s věkovou pyramidou Jihočeského kraje, respektive s věkovou pyramidou 
České republiky. Pokles počtu nově narozených obyvatel na počátku 30. let 20. století spojený 
s hospodářskou krizí můžeme pozorovat u všech pyramid výrazným zúžením na jejich samotném 
vrcholu (způsobené samozřejmě v nejvyšší míře vymíráním této kohorty v důsledku vysokého věku, 
ale zároveň i absolutně nižšími počty obyvatel v těchto kohortách). Následně je na všech třech 
územích patrný postupný nárůst obyvatel vrcholící v období po konci druhé světové války. 

V průběhu 70. let, kdy je na věkových pyramidách kraje a republiky patrný výrazný nárůst počet 
obyvatel v kohortách 30-39 let (tzv. Husákovy děti), ve městě Slavonice k obdobnému výraznému 
nárůstu nedošlo. Naopak můžeme pozorovat vyšší nárůsty na začátku a v průběhu let devadesátých, 
která jsou celospolečensky typická naopak výrazným propadem. 

Celkový tvar pyramidy města Slavonice se tak odlišuje oscilací mezi stabilním a regresním tvarem. 
Základna se v posledních 10 letech stále rozšiřuje, ale dlouhodobě lze očekávat příklon k regresnímu 
typu věkové pyramidy typické pro vymírající populace. Společně s relativně vysokým počtem 
obyvatel mezi 50. a 65. rokem života (který povede v blízké budoucnosti ke vzestupu počtu 
zemřelých i přes očekávaný obecný pokles intenzity úmrtnosti) dojde pravděpodobně k dalšímu 
prohlubování úbytku obyvatel přirozenou měrou. Tento nastíněný vývoj mohou odvrátit jen vhodně 
načasované migrační zisky, které mohou být spojeny s bytovou výstavbou a celkově s atraktivitou 
daného území. 
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Graf 13: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Slavonice ve srovnání s Jihočeským krajem (31.12 2011) 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
Poznámka: data za území města Slavonice dostupná k 26. 3. 2011, k území Jihočeského kraje k 31. 12. 2011 

Graf 14: Pohlaví a věková struktura obyvatel města Slavonice ve srovnání s Českou republikou (31.12 2011) 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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2.4 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 čítalo město Slavonice 124 vysokoškolsky 
vzdělaných osob, což z celkového počtu obyvatel činí pouhých 6 %. Naopak nejvíce zastoupenou 
skupinou jsou lidé vyučení, nebo se středoškolských vzděláním bez maturity, kterých v roce 2011 bylo 
celkem 44 %. I když se jedná o malou obec (vůči ostatním velkým městům v Regionu Renesance), 
podíl obyvatel bez vzdělání zde dosahuje relativně velkého čísla, dle SLDB 2011 bydlelo ve Slavonicích 
celkem 17 lidí bez vzdělání, což je necelé jedno procento. 

Graf 15: Struktura obyvatel města Slavonice podle vzdělání (2011) 
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Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 

Ve vývoji vzdělanostní struktury během předchozích dvaceti let největší změny doznal podíl obyvatel 
jen se základním vzděláním. V roce 1991 se pohyboval téměř na 45 %, údaj z roku 2011 hovoří o 
25,6 %, jedná se tedy téměř o 50% úbytek obyvatel s nejnižším vzděláním. Pozitivní přírůstek si 
naopak mohou připsat ostatní kategorie, především středoškolsky vzdělaní obyvatelé (s maturitou i 
bez), kde se podíl zvedl u obou kategorií přibližně o 7 p.b. a vysokoškolsky vzdělaní, kdy se podíl 
těchto obyvatel za posledních 20 let zdvojnásobil. 

Ve srovnání vzdělanostní struktury obyvatel města Slavonice s vyššími územní celky je patrný 
nadprůměrný podíl osob s nižším stupněm vzdělání (základní vzdělání, vyučení a středoškolsky 
vzdělaní bez maturity). Naopak podprůměrných hodnot dosahují podíly obyvatel s úplným 
středoškolským vzděláním, s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. V obou případech platí, 
že čím vyšší územní celek, tím markantnější rozdíl podílů oproti městu Slavonice. 
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Graf 16: Struktura obyvatelstva města Slavonice podle vzdělání v letech 1991, 2001 a 2011 - relativní podíly (%) a 
srovnání s Jihočeským krajem a Českou republikou v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Vzdělanostní struktura obyvatel města Slavonice je v porovnání s vyššími územními celky nejméně 
příznivá. Město dosahuje nejvyššího podílu obyvatel bez vzdělání a se základním vzděláním, a na 
druhou stranu nejnižších hodnot podílu vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných. 

Tabulka 3: Srovnání vzdělanostní struktury obyvatelstva města Slavonice s vyššími územními jednotkami v roce 2011 

území 
bez 

ukončeného 
vzdělání (%) 

základní vč. 
neukončeného 

vzdělání (%) 

vyučení a 
střední 

odborné bez 
maturity (%) 

úplné střední 
vzdělání s 
maturitou 

(%) 

vyšší odborné 
a nástavbové 
vzdělání (%) 

vysokoškolské 
vzdělání (%) 

Slavonice 0,8 25,6 45,2 19,5 2,6 6,2 

Mikroregion Dačicko 0,5 22,6 42,0 23,7 3,4 7,7 

Region Renesance 0,4 22,4 41,9 24,2 3,6 7,5 

Jihočeský kraj 0,5 18,2 34,9 27,5 4,1 10,8 

Česká republika 0,5 18,6 34,8 28,6 4,3 13,2 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 
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3. Ekonomická charakteristika města 

Tato kapitola a níže uvedený graf porovnává ekonomické subjekty podnikající ve městě Slavonice a 
vykresluje jejich historický vývoj. Do grafu jsou zanesena veškerá dostupná historická data, která jsou 
k dispozici v databázi Českého statistického úřadu. V rámci zlepšení vypovídající hodnoty této části 
jsou v grafu uvedeny i subjekty, u kterých byla ve sledovaném roce zjištěna podnikatelská aktivita. 
Tímto postupem lze ze sledovaného vzorku vyloučit ty podnikatelské subjekty, které žádnou 
ekonomickou činnost nevykazují, a jejich uvedením by byla ekonomická síla regionu zkreslena. 

Ve sledovaném období  2010-2013 je patrný mírně klesající trend subjektů se zjištěnou aktivitou. 
V roce 2011 ještě došlo k meziročnímu zvýšení počtu subjektů, ale od tohoto roku je zaznamenáván 
kontinuální mírný úbytek a to zejména u živnostníků a samostatně hospodařících rolníků.  Celkový 
počet subjektů osciluje okolo průměru ve výši 333 subjektů za sledované období. Při srovnání situace 
v roce 2010 a 2013 v obci Slavonice poklesl celkový počet subjektů se zjištěnou aktivitou o 5 
jednotek.  

V období 2010 – 2013 dosahuje průměrné zastoupení aktivních subjektů na celkových registrovaných 
subjektech ve sledovaném období 2010 – 2013 přibližně hodnoty 60,9%. 

Data u subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2009 nejsou na statistickém úřadě dostupná, z tohoto 
důvodu je hodnota tohoto ukazatele nulová. 

Graf 17: Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou ve městě Slavonice 
v letech 2009-2012 

Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Struktura jednotlivých ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle klasifikace ekonomické 
činnosti (CZ NACE) je uvedena níže.  

Jako zdroj dat byly použity aktuální údaje v členění dle CZ-NACE za rok 2013. Pro větší vypovídající 
hodnotu jsou uvedeny jen ty subjekty, u kterých byla zjištěna aktivita. Největší zastoupení mají 
podnikatelské subjekty ze sektoru stavebnictví a průmyslu. Tyto dvě uvedené oblasti zastupují 
celkem 34 % z celkových 322 subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2013. 
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Podle tabulky největších zaměstnavatelů (tabulka 7 níže) lze usuzovat, že mezi nejvýznamnější 
průmyslové oblasti patří dřevozpracující a strojírenský průmysl. 

Graf 18: Ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou podle odvětví ekonomické činnosti (CZ-NACE) v roce 2013 

 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Tabulka 4: Podnikatelské subjekty ve městě Slavonice podle typu organizace v roce 2013 

typ organizace počet subjektů 

Akciové společnosti - počet subjektů 1 

Obchodní společnosti - počet subjektů 39 

Družstevní organizace - počet subjektů 0 

Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 395 

Svobodná povolání - počet subjektů 34 

Ostatní právní formy - počet subjektů 63 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

Tabulka 5: Srovnání míry podnikatelské aktivity města, kraje a České republiky 

místo počet obyvatel počet ekonomických subjektů počet subjektů na 1000 obyvatel 

Česká republika 10 517 408 2 708 345 257 

Jihočeský kraj 636 707 159 870 251 

Slavonice 2 505 542 216 
Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz a Regionální informační servis, www.risy.cz, počet obyvatel a ekonomických subjektů k 31. 3. 2014 

Tabulka 6: Podnikatelské subjekty ve městě Slavonice podle počtu zaměstnanců v roce 2013 

počet zaměstnanců počet subjektů 

Počet subjektů bez zaměstnanců 189 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci- mikropodniky 41 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci- malé podniky 10 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci- střední podniky 0 

Počet subjektů s >249 zaměstnanci- velké podniky 0 

Neuvedeno 302 
Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 
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Tabulka 7: Největší zaměstnavatelé ve Slavonicích 

Název ek. subjektu typ ek. subjektu oblast činnosti 
kategorie 

počtu 
zaměstnanců 

Základní škola Slavonice, okres 
Jindřichův Hradec Příspěvková organizace Základní vzdělávání na druhém stupni 

základních škol 25-49 

Město Slavonice Obec (obecní úřad) Všeobecné činnosti veřejné správy 25-49 

HELTOS, a.s. Akciová společnost  Výroba kovoobráběcích strojů   25-49 

SLAVONA, s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výroba ostatních výrobků stavebního 
truhlářství a tesařství 25-49 

Podnik města Slavonice s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným Těžba dřeva 20-24 

Slavonická renesanční, obecně 
prospěšná společnost 

Obecně prospěšná 
společnost 

Činnosti environmentálních a ekologických 
hnutí  10-19 

Mateřská škola Slavonice Příspěvková organizace Předškolní vzdělávání 10-19 

Ing. Jan Boháč 

Fyzická osoba podnikající 
dle živnostenského 
zákona nezapsaná v 
obchodním rejstříku   

Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 10-19 

Ladislav Chalupa 

Fyzická osoba podnikající 
dle živnostenského 
zákona nezapsaná v 
obchodním rejstříku   

Maloobchod s převahou potravin, nápojů a 
tabákových výrobků v nespecializovaných 
prodejnách    

10-19 

"PEROS" s.r.o. Společnost s ručením 
omezeným 

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, 
kromě trvanlivých 10-19 

Stavební huť Slavonice, spol. s 
r. o. 

Společnost s ručením 
omezeným Výstavba bytových a nebytových budov  10-19 

Zdroj: ČSÚ, RES 2014 

Mezi největší zaměstnavatele ve městě patří společnost Heltos a.s., jejíž tradice začíná ve Slavonicích 
počátkem 30. let založením firmy na kovovýrobu. K rozmachu strojírenské výroby dochází kolem roku 
1960, kdy se zde vyrábějí a repasují soustruhy. Sloupové a stolní vrtačky se začínají vyrábět v roce 
1972 a od tohoto roku se firma pod názvem PKD Dačice, provozovna Slavonice plně orientuje na 
výrobu a prodej vrtaček. V roce 1996 proběhla privatizace PKD a nástupcem se stala akciová 
společnost Heltos Slavonice3. 

Společnost SLAVONA, s.r.o. je výrobcem dřevěných oken a dřevěných dveří na zakázku. Její počátky 
sahají do roku 1991, kdy na okraji města Slavonice vzniká Truhlářství Kamír, koncem roku 1999 se 
řemeslná živnost změnila ve společnost SLAVONA, s.r.o.4. 

Otavan Třeboň, a.s. se zabývá textilní výrobou. Organizačně se jedná o společnost sídlící v Třeboni 
(není tedy uvedena v tabulce 7) s jedním závodem ve Slavonicích a výrobní jednotkou v Bulharsku. 
Otavan Třeboň a.s. se specializuje na výrobu pracovní, profesní a ochranné konfekce 5.   

Dalším podnikem z oblasti dřevozpracujícího průmyslu je Wotan Forest, a.s., který ve Slavonicích 
provozuje pilu6.  

Podnik města Slavonice s.r.o. byl zřízen jako příspěvková organizace městem Slavonice v roce 1994. 
Firma se zabývá širokou škálou činností, a to především správou lesů, technickými službami a 
přidruženou výrobou7. 

                                                        
3 http://www.heltos.cz/o-firme.html 
4 http://www.slavona.cz/ 
5 http://www.otavan.cz/ 
6 http://www.wotanforest.cz/ 
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4. Trh práce 
4.1 Nezaměstnanost 

Ve městě Slavonice můžeme pozorovat v posledních letech do velké míry podobné trendy, především 
ve vývoji míry nezaměstnanosti, jako na všech hierarchických úrovních v celé České republice. Ty se 
vyznačují poklesem míry nezaměstnanosti do roku 2008, následně byl pokles vystřídán vzestupem 
počtu nezaměstnaných osob, především ve spojitosti s hospodářskou krizí, a od roku 2010 se situace 
opět zlepšuje a dochází k úbytku počtu uchazečů o práci, tedy i k poklesu míry nezaměstnanosti. 
Samotné město Slavonice se ovšem pohybuje v relativně vyšších hodnotách míry nezaměstnanosti, 
než ostatní velká města Regionu Renesance, stejně tak celkový průběh vývoje této charakteristiky 
převyšuje celorepublikové, ale i krajské průměry míry nezaměstnanosti (viz graf 19). 

Graf 19: Srovnání vývoje míry nezaměstnanosti ve městě Slavonice s  vyššími územními jednotkami v letech 2005-2011  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

m
íra

 n
ez

am
ěs

tn
an

os
ti 

(%
)

Slavonice Mikroregion Dačicko Region Renesance

Jihočeský kraj Česká republika
 

Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

V grafu 20 je zachycen vývoj počtu dosažitelných uchazečů8 o zaměstnání, míry nezaměstnanosti a 
počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo mezi roky 2005 a 2011. Můžeme si povšimnout velice 
podobného průběhu všech tří charakteristik, kdy například v roce 2010 vrcholí dopady hospodářské 
krize a všechny sledované charakteristiky dosahují nejvyšších hodnot, následující rok hodnoty opět 
klesají. V roce 2011 se podle Ministerstva práce a sociálních věcí ve městě Slavonice ucházelo o práci 
celkem 165 lidí, díky čemuž je registrovaná míra nezaměstnanosti9 12,4 %.  

                                                                                                                                                                             
7 http://www.slavonice-pms.cz/ 
8 dosažitelný uchazeč - uchazeč o zaměstnání, který může bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného 
pracovního místa (nepatří sem uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, na rekvalifikačních kurzech, na mateřské 
apod..) 
9 registrovaná míra nezaměstnanosti - udává míru nezaměstnanosti na základě počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných 
na Úřadu práce ČR (obecná míra nezaměstnanosti je podíl na počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle, na základě 
Výběrového šetření pracovních sil) 
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Vzhledem ke změně metodiky sledování míry nezaměstnanosti od roku 2011 nemáme nepřetržitou 
řadu ukazatelů až do roku 2013. V současnosti nově sledovaný ukazatel, tzv. podíl nezaměstnaných 
osob (tj. podíl dosažitelných registrovaných nezaměstnaných ve věku 15-64 let na celkovém počtu 
obyvatel ve věku 15 až 64 let), zatím není do úrovní obcí retrospektivně k dispozici. Máme však 
k dispozici jeho hodnotu k 31. 3. 2014. Ta činila 10,7 % pro město Slavonice, což je hodnota vyšší než 
podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji (7,5 %) i České republice (8,6 %) ve stejném časovém 
období. 

Graf 20: Vývoj míry nezaměstnanosti, počtu uchazečů o práci a počtu uchazečů na 1 VPM  ve městě Slavonice v letech 
2005-2011 

 

Zdroj: MPSV, www.mpsv.cz 

V roce 2012 došlo ke změně ukazatele, který zaznamenává aktuální situaci na trhu práce v oblasti 
nezaměstnanosti, a k vytvoření nové charakteristiky, tzv. podílu nezaměstnaných osob10. K této 
úpravě došlo především kvůli existenci dvou velice podobných ukazatelů (obecná a registrovaná míra 
nezaměstnanosti), které byly často zaměňovány a špatně interpretovány. Taktéž nový ukazatel oproti 
původním lépe vystihuje aktuální situaci na trhu práce i v menších územích. Tato změna s sebou 
přinesla negativum v podobě nemožnosti vytvoření časového vývoje jednoho ukazatele, který by 
vystihoval stav nezaměstnanosti před rokem 2014 ve městě (není možné starší a nový ukazatel 
srovnat). V roce 2014 se podíl nezaměstnaných osob ve Slavonicích pohyboval okolo 10,7 % (k 31. 3.). 
Ve srovnání s hierarchicky vyššími územními celky je situace ve Slavonicích nepříznivá, město 
dosahuje vyššího podílu než ostatní územní celky. Podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji byl 
k témuž datu na hodnotě 7,3 % a celorepublikový průměr se pohyboval dokonce na úrovní 8,2 %.  

Z celkového počtu dosažitelných uchazečů bylo přibližně 13 % lidí ve věku do 24 let (absolventi škol) a 
více než 15 % lidí bylo v důchodovém a předdůchodovém věku (lidé starší 55 let). Úřad práce evidoval 
52 osob, kteří byli evidováni na úřadu práce déle jak jeden rok, což činí přibližně 31% podíl na všech 
dosažitelných uchazečích. 

 

                                                        
10 Pozn.: podíl nezaměstnaných osob – udává podíl počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech 
obyvatel ve stejném věku 
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Tabulka 8: Struktura uchazečů o zaměstnání v letech 2009-2011 

  2009 2010 2011 
Uchazeči o zaměstnání 199 227 176 

Uchazeči se zdravotním postižením 20 20 17 
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní 196 217 165 

Míra nezaměstnanosti (%) 14,71 16,29 12,39 
Uchazeči na 1 volné místo 0 227 44 

struktura uchazečů podle 
věku 

Mladiství 1 . . 
do 19 let 7 7 5 
20 - 24 let 23 35 17 
25 - 29 let 23 35 18 
30 - 34 let 21 19 25 
35 - 39 let 36 36 24 
40 - 44 let 24 26 21 
45 - 49 let 15 10 20 
50 - 54 let 27 21 21 
55 - 59 let 22 33 24 
60 a více let 1 5 1 

struktura uchazečů podle 
vzdělání 

Bez vzdělání a nedokončené 
základní vzdělání 

0 0 0 
Základní vzdělání 47 58 50 

Střední odborné vzdělání s výučním 
listem 

112 125 94 

Úplné střední odborné vzdělání 
36 37 29 

Vyšší odborné vzdělání 
0 0 0 

Vysokoškolské vzdělání 
4 7 3 

absolventi škol 14 13 6 

struktura uchazečů podle 
délky nezaměstnanosti 

méně než 3 měsíce 
104 113 82 

3 - 6 měsíců* 37 34 20 
6 - 9 měsíců* 14 10 11 
9 - 12 měsíců* 25 18 11 
12 - 24 měsíců* 7 38 23 
24 měsíců a více 12 14 29 

Zdroj: ČSÚ, www.vdb.czso.cz; *interval 3-6 měsíců znamená 3 měsíce a více a méně než 6 měsíců; 

4.2 Ekonomická aktivita obyvatel 

Míra ekonomické aktivity11 ve městě Slavonice dosáhla v roce 2011 hodnoty 55,2 %. Oproti 
celorepublikové míře (56,8 %) a míře Jihočeského kraje (57,4 %) se jedná o hodnotu nižší. Dle 
výsledků z posledního Sčítání lidu, domů a bytů bylo z celkového počtu ekonomicky aktivních 
obyvatel zaměstnáno celkem 944. Nejvíce jich bylo v kategorii „zaměstnanci, zaměstnavatelé, 
samostatně činní, pomáhající“ s podílem 94 %. Přibližně jedno procento tvořily zároveň dvě kategorie 

                                                        
11 míra ekonomické aktivity - vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 
15 let. 
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zaměstnaných lidí, pracující studenti a učni (10) a ženy na mateřské dovolené (13). V roce 2011 žilo 
ve městě Slavonice 32 pracujících důchodců.  

Tabulka 9: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity (2011) 

  Celkem Muži Ženy 
Ekonomicky aktivní celkem 1 150 664 486 

v tom: 

zaměstnaní 944 571 373 

z toho podle postavení v 
zaměstnání 

zaměstnanci 679 383 296 

zaměstnavatelé 28 21 7 

pracující na vlastní účet 159 124 35 

ze zaměstnaných 

pracující studenti a učni 10 7 3 

pracující důchodci 32 21 11 

ženy na mateřské dovolené 13 - 13 

nezaměstnaní 206 93 113 
Ekonomicky neaktivní celkem 1 178 498 680 

z toho 
nepracující důchodci 579 221 358 

žáci, studenti, učni 382 195 187 
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 127 62 65 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Dle tabulky 10 je zřejmé, že ve městě jsou nadprůměrně zastoupeni ekonomicky aktivní obyvatelé ze 
skupiny „zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající“. Ostatní skupiny (studenti, 
důchodci, ženy na mateřské dovolené) mají podíl naopak podprůměrný.  

Tabulka 10: Srovnání počtů ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v jednotlivých kategoriích města Slavonice 
s  vyššími územními jednotkami v roce 2011 

obec 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé, 

samostatně činní, 
pomáhající (%) 

pracující 
studenti a 
učni (%) 

pracující 
důchodci (%) 

ženy na 
mateřské 
dovolené 

(%) 

ekonomicky aktivní 
- zaměstnaní  

Slavonice 94,2 1,1 3,4 1,4 944 

Mikroregion Dačicko 93,8 1,2 3,2 1,8 7 911 

Region Renesance 93,8 1,2 3,1 1,8 23 385 

Jihočeský kraj 91,8 1,5 4,6 2,1 280 844 

Česká republika 91,2 1,7 5,0 2,1 4 580 714 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ve městě Slavonice je poměrně vysoký podíl osob zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství, 
tedy v zemědělství, lesnictví a rybářství. Tento podíl činí 6,8 %, což je více než 2 krát vyšší podíl než je 
průměr České republiky a je to nadprůměrná hodnota i v rámci Jihočeského kraje. Vyšší je také 
zaměstnanost v průmyslu, která pro město Slavonice činí 34,2 %.  

Ve struktuře zaměstnanosti podle odvětví se projevuje efekt strukturálních změn v ekonomice 
(omezení či neudržení průmyslové výroby po roce 1989) a také nárůst zaměstnanosti ve službách. 
V případě města Slavonice se projevují vyšší podíly osob zaměstnaných ve službách cestovního ruchu. 
To je patrné na podílu osob zaměstnaných v ubytování, stravování a pohostinství, který je vyšší než 
krajský a republikový průměr. 
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Město Slavonice má relativně nejnižší zaměstnanost v dopravě a skladování (3,7 %), peněžnictví a 
pojišťovnictví (1,1 %), činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a 
administrativní a podpůrné činnosti (2,8 %) a také ve veřejných službách typu vzdělávání a zdravotní 
a sociální péče. 

Tabulka 11: Srovnání podílu jednotlivých odvětví na zaměstnanosti ekonomicky aktivních zaměstnaných obyvatel města 
Slavonice s  vyššími územními celky (2011) 

ekonomicky aktivní - zaměstnaní  podle odvětví (%) Slavonice Jihočeský kraj Česká republika 

zemědělství, lesnictví, rybářství 6,8 5,0 2,7 

průmysl 34,2 26,7 25,4 

stavebnictví 8,4 7,8 6,8 

velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 7,7 10,0 10,2 

doprava a skladování 3,7 5,3 5,6 

ubytování, stravování a pohostinství 3,4 3,3 3,1 

informační a komunikační činnosti 0,7 1,7 3,0 

peněžnictví a pojišťovnictví 1,1 2,0 2,5 
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti  
a administrativní a podpůrné činnosti 2,8 6,1 7,8 

veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 5,7 6,1 5,9 

vzdělávání 5,1 5,9 6,0 

zdravotní a sociální péče 2,6 5,9 6,5 

nezjištěno 15,3 11,2 11,2 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Srovnáme-li podíl ekonomických subjektů a podíl zaměstnaných na sektorech národního 
hospodářství, je patrná výrazná disproporce v oblasti průmyslu (tedy menší podíl počtu subjektů a 
vyšší podíl počtu zaměstnaných), který ukazuje, že menší počet ekonomických subjektů zaměstnává 
více osob. Naopak ve stavebnictví figuruje relativně hodně ekonomických subjektů, ale zaměstnanost 
v něm je podprůměrná. To znamená, že je ve Slavonicích větší počet OSVČ (zřejmě živnostníků), kteří 
jsou řemeslníky v některém z oborů stavebnictví. Podobná situace platí i pro velkoobchod, 
maloobchod a opravy a údržbu motorových vozidel, stejně jako pro služby v ubytování, stravování a 
pohostinství. 

Následující tabulka přináší přehled o průměrném počtu zaměstnanců registrovaných ekonomických 
subjektů ze Slavonic se zjištěnou aktivitou podle jednotlivých odvětví. Vypočtená hodnota byla 
očištěna o počty vyjíždějících a dojíždějících obyvatel. U dvou odvětví se průměrný počet 
zaměstnaných dostal pod hodnotu 1, což může být dáno tím, že na jednu osobu je registrováno více 
ekonomických subjektů. 
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Tabulka 12: Průměrný počet zaměstnanců na 1 ekonomický subjekt podle odvětví národního hospodářství (2011) 

sektor národního 
hospodářství 

počet EA 
zaměstnaných 

obyvatel 

počet 
ekonomických 

subjektů 

kladná korekce 
o počet 

dojíždějících 

záporná korekce 
o počet 

vyjíždějících 

průměrný počet 
zaměstnanců na 1 

ekonomický subjekt 
zemědělství, lesnictví, 
rybářství 64 27 3 2 2,4 

průmysl 323 61 31 66 4,7 
stavebnictví 79 68 4 10 1,5 
velkoobchod a 
maloobchod; opravy a 
údržba motorových 
vozidel 

73 48 4 12 1,4 

doprava a skladování 35 8 1 3 5,5 
ubytování, stravování a 
pohostinství 32 39   0,8 

informační a komunikační 
činnosti 7 4   1,8 

peněžnictví a 
pojišťovnictví 10 7   1,4 

činnosti v oblasti 
nemovitostí, profesní, 
vědecké a technické 
činnosti   
a administrativní a 
podpůrné činnosti 

26 31   0,8 

veřejná správa a obrana; 
povinné sociální 
zabezpečení 

54 4   13,5 

vzdělávání 48 3 5 4 16,3 
zdravotní a sociální péče 25 7 2 6 3,0 
nezjištěno 144 35   4,1 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 a VDB  

Ekonomická struktura v jednotlivých místních částech města je opět značně nevyrovnaná. Například 
v místní části Kadolec dosahuje podíl zaměstnaných na ekonomicky aktivních jen 57 %, naopak 
v částech Slavonice a Mutišov  převyšuje 80 %. Zaměstnanost v terciéru je v jednotlivých částech 
taktéž rozdílná, nejvyššího podílů dosahují části Kadolec (z celkem čtyř ekonomicky aktivních obyvatel 
dva pracují ve službách) a Maříž (jeden ekonomicky aktivní pracuje zároveň ve službách). Ve zbylých 
částech se jedná o podíly nižší než 40 % (Slavonice pouze 35 %). Z tabulky 13 je patrné, že převážná 
většina místních obyvatel pracuje v Dačicích, jen malý zlomek vyjíždí za prací mimo město.  

Tabulka 13: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, počty zaměstnaných ve vybraných segmentech a počty 
vyjíždějících do zaměstnání ve městě Slavonice a jeho místních částech v roce 2011  

Část obce/místní část Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní 

celkem 
z toho 

v zemědělství, 
lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací 

mimo obec 

Kadolec 7 4 1 2 3 
Maříž 1 1 - 1 - 
Mutišov 30 26 4 6 4 
Rubašov - - - - - 

Slavonice 1 086 893 55 320 195 

Stálkov 13 10 4 1 2 

Vlastkovec 13 10 - 4 1 
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Část obce/místní část Ekonomicky 
aktivní 

Zaměstnaní 

celkem 
z toho 

v zemědělství, 
lesnictví a rybářství ve službách vyjíždějící za prací 

mimo obec 

Slavonice - celek 1 150 944 64 334 205 
Zdroj: ČSÚ, czso.cz 

4.3 Vyjížďka a dojížďka za prací 

Z celkového počtu zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel města Slavonice (1 150) jich 205, 
tedy 18 %, dojíždí za zaměstnáním mimo obec. Nejsilnější vyjížďkový proud je směřován do Dačic, 
kam v roce 2011 dojíždělo 84 obyvatel Slavonic – všichni denně. Zhruba tři čtvrtě z nich pracují ve 
zpracovatelském průmyslu. 

Druhý nejsilnější proud již směřuje mimo region a kraj, do hlavního města Prahy, kde obyvatelé 
pracují ve stavebnictví a ve službách. 

Tabulka 14: Počet vyjíždějících za zaměstnáním do obcí a odvětví, ve kterém vyjíždějící pracují (2011) 
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Brno 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4 

Dačice 0 0 62 0 0 3 5 1 3 0 74 
Jihlava 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Jindřichův 
Hradec 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 6 

Praha 0 0 1 0 0 3 3 0 0 1 8 
České 
Budějovice 1 0 3 0 0 2 1 1 1 1 10 

celkem 2 0 66 0 0 10 12 3 4 6 103 
podíl na celku 
(%) 1,9 0,0 64,1 0,0 0,0 9,7 11,7 2,9 3,9 5,8 100,0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob 
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Obrázek 3: Vyjížďka za prací z města Slavonice, 2011 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 

Naopak do Slavonic za prací dojíždí 66 pracujících z jiných obcí, saldo dojížďky je tedy pro město 
Slavonice záporné a činí – 139 dojíždějících12. 

Nejvíce dojíždějících do Slavonic je z okolních obcí Dačice a Písečné, kteří jsou zaměstnáni většinově 
ve zpracovatelském průmyslu. 

                                                        
12 Dostupnost dat neumožňuje přímou komparaci počtu dojíždějících a vyjíždějících, vzhledem k zjišťování proudů mezi 
obcemi většími než 10 osob u dojíždějících, ale dostupnosti absolutního počtu vyjíždějících. Celkový počet dojíždějících je 
tak do určité míry podhodnocen. 
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Tabulka 15: Počet dojíždějících za zaměstnáním do města Slavonice z jednotlivých obcí a odvětví, ve kterém dojíždějící 
pracují (2011) 
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Dačice 1 0 14 0 0 1 0 0 2 1 19 

Dešná 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 6 
Písečné 2 0 9 0 0 1 1 0 1 1 15 
Staré Město pod 
Landštejnem 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 

Jemnice 0 0 2 0 0 1 3 0 1 0 7 

celkem 3 0 31 0 0 4 4 1 5 2 50 
podíl na celku (%) 6,0 0,0 62,0 0,0 0,0 8,0 8,0 2,0 10,0 4,0 100,0 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, Pozn.: v tabulce jsou zachyceny pouze obce, kde celkový vyjížďkový proud (za zaměstnáním i do školy) čítá nejméně 
10 osob 

Obrázek 4: Dojížďka za prací do města Slavonice, 2011 

Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 
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5. Infrastruktura a technická vybavenost 

Slavonice jsou městem plně vybaveným z hlediska technické vybavenosti obce. Na území města se 
nachází veřejný vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod, která byla rekonstruována v roce 2013, 
a město je plynofikováno. Zdrojem pitné vody pro Slavonice je skupinový vodovod Landštejn, jehož 
pitná voda pochází především ze stejnojmenné vodní nádrže. Směsný komunální odpad je vyvážen 
firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. na skládku do Borku u Jindřichova Hradce.13  

Kapitola 5 Infrastruktura a technická vybavenost vychází z Územního plánu měst Slavonice. Dále se 
opírá o Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihočeského kraje 2013. 

5.1 Vodovody a kanalizace 

Vodovody 
Město Slavonice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojena většina 
obyvatel města a místních firem. Zásobování pitnou vodou do Slavonic je zajištěno napojením na 
přívodní řad SKV Landštejn DN 250. Napojení je provedeno na přívodním potrubí do města Dačice 
v armaturní komoře přerušovací komory Slavonice (1x 150 m3). Pitná voda je z přerušovací komory 
dopravována do města tzv. gravitačně přívodním řadem. Celkové délka rozvodné sítě včetně 
přívodního řadu je 14,6 km (11 km potrubí je litinové, 3,6 km plastové potrubí). Na vodovodu je 
600 přípojek o celkové délce přibližně 9 km a připojeno je přibližně 2 380 obyvatel. Vodovod 
provozuje ČEVAK a.s. 

Systém zásobování pitnou vodou se nebude zásadně měnit v blízké budoucnosti. Vzhledem ke stáří 
vodovodu je nutná postupná rekonstrukce a sanace vodovodu k zajištění odpovídající kvality pitné 
vody. Výhledově bude provedena rekonstrukce SKV Landštejn v úseku z vodojemu Kadolec do 
přerušovací komory Slavonice (výměna litinového potrubí DN 250 mm).  Dále je navržena 
rekonstrukce zásobovacího řadu z vodojemu Slavonice do města v podobě výměny litinového potrubí 
DN 200 za plastové/litinové (v úseku 1,4 km). Navržená je i rekonstrukce přerušovací komory 
Slavonice, která zahrnuje vystrojení MK a akumulace, plovákové zařízení, výměna dveří a poklopů, 
nerezové žebříky, podesta a další drobnější stavební opravy. 

Místní část Mutišov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 100 % 
obyvatel. Zdroje je skupinový vodovod Landštejn, ze kterého je voda gravitačně dopravena 
k odběratelům (délka sítě je 1,88 km). Starý vodojem Mutišov je vyřazen z provozu. Provozovatelem 
je ČEZAK a.s. Vzhledem ke stáří vodovodu je nutná postupná rekonstrukce a sanace, při případném 
nárůstu počtu obyvatel i rozšíření.  

Místní část Vlastkovec je začleněna do Dobrovolného svazku obcí Landštejn, ze kterého je 
zásobována pitnou vodou (celkem je zásobováno 32 osob). Obyvatelé nepřipojení na vodovod jsou 
zásobeni vodou z domovních studní, kde je množství vody ve studních dostačující (kvalita nikoliv). 
Provozovatelem je ČEVAK a.s. 

Místní části Kadolec, Maříž, Rubašov a Stálkov nemají vybudován vodovod pro veřejnou potřebu. 
Obyvatelé těchto částí jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní, jejich kapacita je 

                                                        
13 http://www.avecz.cz 
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dostačující (kvalita nikoliv). Výhledově je navrženo vybudování veřejného vodovodu ze skupinového 
vodovod Landštejn (pro místní části Kadolec). Pro obec Maříž je navrženo vybudování vodovodu 
především z důvodu úvahy nad propojením vodovodů v hraniční oblasti.  Vzhledem k nízkému počtu 
obyvatel a k malému rozvoji místní části se neuvažuje o výstavbě vodovodu. Pro místní část Stálkov je 
navrhováno vybudování vodovodu se zdrojnicí v podobě vrtů (místo nutno určit průzkumnými vrty), 
které díky podloží (moldanubický pluton) budou stačiv 2 jímací objekty o vydatnosti 0,3 – 0,4 l/s. 
Z vrtů bude voda čerpána do navrhovaného vodojemu o objemu 20 m3, přívodní řad je navržen 
v délce 1 km.  Zároveň je nutné počítat s rekonstrukcí vodojemu Kadolec.  

Kanalizace 
Město Slavonice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno přibližně 90 % 
obyvatel. Zbylých 10 % obyvatel má bezodtoké jímky, z nichž jsou odpadní vody sváženy na ČOV. 
Malý zlomek nemovitostí je vybaven domovními ČOV, z nichž je vyčištěná voda vypouštěna do 
vodoteče. Kanalizaci provozuje společnost ČEVAK, a.s. 

Veřejná kanalizace je vybudována z betonových a kameninových trub (DN 300, 500 a 800) v celkové 
délce 14,8 km. Její součástí jsou 3 odlehčovací komory. V roce 2010-2011 byla kanalizační síť 
rozšířena do částí města, které nebyly odkanalizovány. ČOV byla v roce 2011 rekonstruována a 
sestává z čerpací stanice, předčišťovací a dvou sdružených kruhových nádrží s vestavěnými 
dosazovacími nádržemi, následuje mikrofiltr a odtok do recipientu, kterým je Slavonický potok. ČOV 
je vybavena zařízením pro srážení fosforu a kalolisem. 

Stávající kanalizační systém dožaduje rekonstrukci a dostavbu (lokalita Za traktorovou stanicí, za 
nádražím aj.). Dále je z důvodu nevyhovujícího stavu naplánována rekonstrukce v ulicích B. Němcové, 
J. Žižky, Gen. Svobody, případně navazujících řadů. Dále je navrhována dostavba a rekonstrukce 
kanalizace za účelem odvedení balastních vod mimo veřejnou kanalizaci.  

Místní část Mutišov má vybudovanou jednotnou kanalizační síť o délce přibližně 1 km z betonových a 
kameninových trub, na kterou je připojeno 100 % obyvatel. Na kanalizaci navazuje ČOV. Linka 
mechanicko-biologické ČOV sestává z mechanického předčištění, lapáku písku, mělké kombinované 
nádrže KMN 7/12, dvou stabilizačních nádrží. Kal je odvážen na ČOV Slavonice a kapacita ČOV je 82 
ekvivalentních obyvatel. Recipientem je Mutišovský potok. Provozovatelem je ČEVAK a.s. 
 
Místní část Vlastkovec má vybudovanou veřejnou kanalizační síť, na kterou je napojeno 100 % 
obyvatel. Kanalizace vyúsťuje do povrchových vod. Provozovatelem je město Slavonice. Pro tuto 
místní část je navrhováno vybudovat ČOV s kapacitou 50 ekvivalentních osob a na ni napojit stávající 
kanalizaci.  
 
Místní části Kadolec, Maříž, Rubašov a Stálkov nemají v současnosti vybudovaná systém veřejné 
kanalizace. Všechny vody jsou zachytávány v bezodtokých jímkách, odkud se odvážejí do ČOV 
Slavonice. Vzhledem k velikosti místních částí není investičně, ani provozně výhodně budovat 
samostatnou ČOV a kanalizační síť v jednotlivých částech. 

5.2 Energetika a spoje 

Zásobování plynem 
Město je napojeno na síť VTL plynovodů.  
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Zásobování elektrickou energií 
Město je zásobováno systémem nadzemních vedení VN 22 kV, které distribuuje elektrickou energii 
na jednotlivé trafostanice. Také je zrealizováno podzemní kabelové vedení VN 22 kV. 

Zásobování teplem 
Pro vytápění jsou využívány zdroje tepelné energie - zemní plyn a pevná paliva. V menší míře i 
elektrická energie, topné oleje a bioplyn. Systém tepelného hospodářství je vybudovaný pro sídliště 
ve Slavonicích pomocí uhelné kotelny (instalovaný výkon 2,3 kW). 

Spoje a telekomunikace 
Na území zasahuje OP telekomunikačních zařízení (budov TKB, televizních a rádiových vysílačů) 
Javořice. 

Nad územím prochází paprsky radioreléových tras ve správě Českých radiokomunikací a.s.  Dále 
řešeným územím procházejí trasy kabelů – NET4GAS, Telefónica O2, E.ON, zařízení mobilních 
operátorů – Telefónica O2, T mobile, Vodafone, které pokrývají celé ORP Dačice signálem mobilních 
operátorů. 

5.3 Technická vybavenost domů 

V roce 2013 bylo ve městě evidováno 705 domů, z toho 633 domů rodinných14 a 72 ostatních. Podíly 
rodinných domů na celkovém počtu domů jsou pro jednotlivé městské části dokumentovány 
v tabulce 16 a grafu 21. Ve všech místních částech je podíl zastoupení rodinných domů 100 %, jen 
v části Slavonice se pohybuje na 88 % (z celkového počtu 584 domů jich je 512 rodinných). 

Tabulka 16: Počty domů a bytů v místních částech a ZSJ města Slavonice (2013) 

Část 
obce/místní 

část 
ZSJ 

Domy Byty 

celkem rodinné ostatní celkem obydlené neobydlené 

Slavonice - celek 
  705 633 72 1 150 905 245 

Kadolec   8 8 0 8 2 6 
Maříž 
  
  

Maříž celkem 24 24 0 24 5 19 
Maříž 24 24 0 24 5 19 
Léštnice             

Mutišov   30 30 0 33 21 12 
Rubašov   3 3 0 3 1 2 
  Dolní Bolíkov-

Rubašov            

Slavonice   584 512 72 1 023 850 173 
Stálkov   26 26 0 27 15 12 

Vlastkovec   30 30 0 32 11 21 

Zdroj: ČSÚ, Statistický lexikon obcí 2013 

                                                        
14 Rodinný dům je z hlediska sčítání stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na 
rodinné bydlení, má maximálně tři samostatné byty, nejvíce dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Mezi 
rodinné domy patří rovněž rekreační chalupy, s číslem popisným, nevyčleněné z bytového fondu využívané k rekreaci. 
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Graf 21: Druhy domů v obecních a místních částech města Slavonice v roce 2011 
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Zdroj: ČSÚ, www.czso.cz 

Podle dat ze SLDB 2011 bylo ve Slavonicích evidováno celkem 529 obydlených domů. Z nich je téměř 
91 % napojeno na městský vodovod a 85,6 % domů (celkem 453) disponuje kanalizační přípojkou 
Pouhých 36,9 % domů je napojeno na rozvody plynu (jen 195 domů).  

Obydlenost15 bytů v jednotlivých částech města Slavonice dosahuje rozdílných podílů. Nejvyšší 
zastoupení obydlených bytů je v části Slavonice, i přes vyšší podíl budov sloužících výhradně pro 
komerční a veřejné účely. Naopak nejmenší obydlenost bytů je v částech Maříž a Kadolec, kde se 
obydlenost pohybuje jen kolem 20 %, například v Maříži v roce 2011 bydlel alespoň jeden člověk ze 
všech 24 bytů pouze v 5 z nich. 

Z celkového počtu 905 obydlených bytů ve Slavonicích jich je nejvíce vytápěno dřevem (29,1 %), což 
je relativně vysoké číslo. Důvodem může být nejen cena (zatím se jedná o nejlevnější zdroj energie 
k vytápění), ale také dostupnost tohoto materiálu v okolí. Druhou nejvíce užívanou energií k topení 
v bytech je plyn, který využívá 21,7 %, naopak nejméně se vytápí pomocí elektřiny (7,7 %). 

 

                                                        
15 Obydlený byt je byt, ve kterém měla v rozhodný okamžik sčítání obvyklý pobyt alespoň jedna osoba. 
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Graf 22: Obydlenost bytů v obecních a místních částech města Slavonice v roce 2011 
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6. Napojení na dopravní infrastrukturu 
6.1 Napojení na silniční síť 

Situace z hlediska napojení města Slavonice na páteřní komunikace ČR není příliš pozitivní, město leží 
mimo hlavní silniční tahy, není přímo napojeno na žádnou silnici I. třídy (nejbližší I/23 vzdálena 23 
km). Městem prochází v západovýchodním směru silnice II/152 (Nová Bystřice – Slavonice- Moravské 
Budějovice – Brno), která je nejvytíženější pozemní komunikací ve Slavonicích. Denně po jednotlivých 
úsecích projede městem více než 2000 vozidel (dle Sčítání dopravy v roce 2010). 

Tabulka 17: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic ve Slavonicích v roce 2010 

komunikace úsek 
těžká 

motorová 
vozidla 

osobní a 
dodávková 
vozidla bez 
přívěsů i s 

přívěsy 

jednostopá 
motorová 

vozidla 

všechna 
motorová 

vozidla 
celkem 

začátek 
úseku konec úseku 

152 2-2760 124 961 18 1 103 St. Město z.z.  Slavonice z.z. 

152 2-2761 269 1 790 52 2 111 Slavonice z.z.  vyús.40632 
152 2-2763 210 1 663 53 1 926 vyús.40632  zaús.406 
152 2-3322 210 1 663 53 1 926 zaús.406  vyús.409 
152 2-3323 119 498 17 634 vyús.409  Slavonice k.z. 

406 2-2781 189 1 239 30 1 458 Slavonice z.z.  zaús.409 

406 2-2782 301 1 589 36 1 926 zaús.409  zaús.do 152 
406 2-2840 106 546 9 661 Slavonice k.z.  st. hr. ČR-SRN 

406 2-2842 139 700 39 878 vyús.ze 152  Slavonice k.z. 

409 2-2661 110 522 13 645 Slavonice z.z.  zaús.do 406 

409 2-2671 57 419 8 484 vyúst.ze 152  Slavonice k.z. 

40632 2-2784 74 384 6 464 vyús.ze 152-
Slavonice  Slavonice k.z. 

Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 
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Obrázek 5: Intenzita dopravy na vybraných úsecích silnic ve Slavonicích v roce 2010 

 
Zdroj: Sčítání dopravy 2010; http://scitani2010.rsd.cz/ 

V severojižním směru tuto komunikaci křižuje silnice II/406 spojující Slavonice s hranicemi Rakouska.  
Tato komunikace je denně zatížena v jednotlivých úsecích až 2 000 vozidly, především osobními 
automobily. Nejkratší napojení Slavonic na dálniční síť je 59 kilometrů vzdálený sjezd dálnice D3 u 
Tábora, srovnatelně daleko se nachází i sjezd dálnice D1 na Jihlavu (62 km). Slavonice jsou zároveň 
hraničním přechodem pro automobily do 3,5 t, hraniční přechod se nachází na silnici II/406. 
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Obrázek 6: Schéma silniční sítě v okolí Slavonic 

 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic; http://www.rsd.cz/sdb_intranet/sdb/img/kraje/jc.png  

Město disponuje přibližně 220 parkovacími místy, z nichž více než polovina je bez poplatků za 
parkování. Největší kapacitu poskytuje parkoviště na náměstí Míru, v samém centru Slavonic, 
s přibližně 78 parkovacími místy, ovšem tato místa jsou zpoplatněny. Dalším parkovištěm 
bezprostředně v historickém jádru města je Horní náměstí, které disponuje kapacitou přibližně 
27 míst pro osobní automobily a prvních 120 minut parkování je zdarma. Zbylá parkoviště se 
nacházejí ve vzdálenějších místech od centra Slavonic.  

Tabulka 18: Seznam parkovišť a jejich kapacita na území města Slavonice 2014. 

Parkoviště Kapacita automobilů Poplatky 

náměstí Míru 78 ano 

Horní náměstí 27 120 min. zdarma 

autobusové nádraží 20  

ulice Na Potoku 20  

Otavan 21  

Kulturní klub 57  

celkem 223  
Zdroj: Město Slavonice, mapy.cz 
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6.2 Napojení na železniční síť 

Ve městě končí železniční trať č. 277 spojující Slavonice s Kostelcem u Jihlavy, kde se napojuje na trať 
č. 225 mezi Jihlavou a Veselím nad Lužnicí. Tato trať je součástí spojení mezi Brnem a Českými 
Budějovicemi, respektive mezi Brnem a Plzní. Trať č. 227 patří mezi tratě, na nichž jezdí jen motorové 
osobní vlaky a vlaky nákladní. Nabídku tvoří přibližně 14 párů vlaků v pracovní den a 8 párů vlaků o 
víkendech. Přímé spojení Slavonic a krajského města České Budějovice neexistuje, vždy je nutný 
přestup v Kostelci u Jihlavy. Železniční stanice se nachází na jižním okraji města.  

Na tuto železniční trať je navázán projekt DY-THA Rail (2012-2014), spolufinancovaný z fondů 
Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce Česká republika – Rakousko. Projekt se zaměřuje na 
využití potenciálu železniční trati a jejího okolí mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Hlavním 
záměrem projektu je využít velkého potenciálu stávající železniční trati Kostelec-Slavonice s 
návazností na nově vznikající cyklostezku v Rakousku a vytvoření ucelené nabídky turistických 
atraktivit ve všech dotčených regionech (tzv. na "jedné trati"), využít pro turistiku atraktivního území 
podél trati a historie trati pro rozvoj a posílení cestovního ruchu na obou stranách česko-rakouské 
hranice16. Do budoucna je patrná snaha obcí na této trati o její zachování a revitalizaci. 

Obrázek 7: Schéma železničních tratí v okolí Slavonic 

 

Zdroj: České dráhy; www.cd.cz 

 

  
                                                        
16 http://www.pokoleji.cz/ 
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6.3 Hromadná autobusová doprava osob 

Služby hromadné přepravy osob zajišťuje na území města firma ČSAD Jindřichův Hradec, a.s. 
(majoritní podíl vlastní od roku 1999 přepravní společnost ICOM transport a.s. z Jihlavy) a autobusový 
dopravci Josef Štefl – tour a AZ BUS & TIR PRAHA s.r.o. Slavonice nejsou propojeny žádnou linkou 
s krajským městem, pro dopravu do Českých Budějovic je nutný přestup nejčastěji v okresním městě 
Jindřichův Hradec (nebo v okolních obcích jako Dačice, Nová Bystřice apod.) Všechny linky 
provozované na území města Slavonice jsou: 

340030 J.Hradec-N.Bystřice-St.Město p. Land.-Slavonice 
340820 Slavonice-Jemnice-Moravské Budějovice 
340821 Dačice-Slavonice 
340822 Slavonice-Český Rudolec,Markvarec-Český Rudolec,Lipnice 

Kapacita a frekvence spojů hromadné autobusové dopravy je dostatečná pro zajištění obslužnosti 
města Slavonice a jeho spojení s okolními centry. 

Kromě vnitrostátních linek vznikla na konci roku 2011 v rámci projektu „Dosažitelnost spojuje", 
realizovaného s podporou Evropské Unie z Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce ČR 
- Rakousko, také mezinárodní linka WA 15 spojující města Telč a Raabs, která má na české straně 
zastávku také ve Slavonicích a Dačicích.  V každém směru jsou provozovány tři linky denně a 
specifikem této autobusové linky je bilingválnost řidičů a možnost platit jak v eurech, tak v českých 
korunách. Tato linka vznikla za účelem zvýšení frekvence a zjednodušení vzájemné mobility mezi 
českou a rakouskou stranou hranice a to zejména pro turisty a návštěvníky obou regionů. S tímto 
ohledem také byla rozšířena nabídka o možnost využití přívěsu na jízdní kola v turistické sezóně a to 
zcela zdarma17. 

Ve městě se nachází celkem 6 autobusových zastávek obsluhovaných linkovými autobusy, přičemž 5 
z nich je přímo ve městě (Slavonice – OPK, Slavonice – železniční stanice, Slavonice – škola, Slavonice 
– Otavan a Slavonice – autobusové nádraží). Autobusové nádraží se nachází v samém centru města, 
v ulici Svatopluka Čecha, ale je značně vzdálené od železniční stanice (přibližně kilometr středem 
města), což značně omezuje přestupní vazby mezi těmito druhy dopravy.  

6.4 Cyklodoprava 

Slavonice jsou jednou ze vstupních bran do přírodního parku Česká Kanada, která je z hlediska 
cestovního ruchu zajímavým cílem cyklistů. Nejen díky této rezervaci se na území města a v jeho 
nejbližším okolí vyskytuje větší počet cyklotras různých tříd.  

Tabulka 19: Cyklotrasy v okolí města Slavonice v roce 2014 

trasa č. třída průběh trasy délka trasy 
(km) 

16 II. Hlinsko - Jihlava - Telč - Slavonice 125 

32 II. Lom - Dírná - Jindř.Hradec - Nová Bystřice - Landštejn - Slavonice 91 

48 II. Slavonice - Vranov n.D. - Hnanice - Jaroslavice - Hevlín 84 

1002 IV. Slavětín - Písečné - U Slavonic, rozc. 17 
1003 IV. Slavonice, pod Strážným kopcem – Kadolec, Kadolecký ryb. 7 

1004 IV. Slavonice - Č. Rudolec - Slavonice 26 
Zdroj: Soupis značených cyklotras. www.cykloserver.cz 

                                                        
17 http://www.raabs-telc.eu/ 
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Ve městě končí, respektive začínají 3 cyklotrasy II. třídy, z nichž nejdelší je cyklotrasa č. 16 vedoucí 
z Hlinska do Slavonic (přes Jihlavu a Telč), a 3 cyklotrasy IV. třídy s nejdelší stezkou č. 1004 vedoucí ze 
Slavonic přes Český Rudolec zpět do Slavonic (čítá 26 km). Město je zároveň významnou křižovatkou 
3 dálkových a mezinárodních cyklistických tras, jejichž součástí jsou trasy č. 16, 32 a 48.  Cyklotrasa 
č. 16, zvaná Českomoravská stezka, vede z Jeseníku přes Žamberk, Hlinsko, Jihlavu a za Slavonicemi 
dále pokračuje na Třeboň a do Českých Budějovic (365 km). Cyklotrasa č. 32 je součástí trasy 
zařazené do projektu Eurovelo (síť cyklotras napříč celou Evropou), konkrétně se jedná o trasu EV13, 
trasu Železné opony od Barentsova moře k moři Černému (okolo 9 000 km). Cyklotrasa č. 48 je 
součástí trasy Greenways z Prahy do Vídně (přes Tábor, Jindřichův Hradec a Znojmo). 

Obrázek 8: Schéma cyklotras v okolí města Slavonice 

 
Zdroj: Cykloatlas. www.cykloserver.cz 

Taktéž jsou ve Slavonicích značeny místní cyklotrasy, jedná se o 6 tematických cyklookruhů nejen 
v okolí města, ale i na území Rakouska. Okruhy jsou cíleně vedeny po turisticky zajímavých místech 
v regionu, jako jsou zaniklé vesnice, sakrální stavby, hasičské zbojnice aj. Tyto cyklookruhy byly 
zbudovány v rámci projektu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013.  

V rámci Programu rozvoje venkova 2013-2015 a Strategie přeshraniční spolupráce Slavice – 
Dobersberg 2013-2020 vybudovalo město Slavonice cyklostezku na hranice s Rakouskem a dle výše 
zmíněných dokumentů město vidí potenciál v ekologické dopravě formou elektrovozidel (elektrokol a 
elektrických jednostopých motorových vozidlech).  
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6.5 Chodci a pěší doprava 

Město Slavonice, jakožto turisticky atraktivní lokalita a zároveň jedna ze vstupních bran do přírodního 
parku Česká Kanada, se neobejde bez napojení na turistické trasy. Ve Slavonicích začínají 2 turistické 
trasy a městem prochází, respektive zde začínají, 2 naučné stezky. Turistická trasa červená vede ze 
Slavonic, přes Kunžak a Dačice do města Jemnice (měří přibližně 63 kilometrů), turistická trasa zelená 
vede ze Slavonic, přes Dačice a Telč na zříceninu Štamberk (trasa činí přibližně 42 km). Přibližně 2,5 
kilometru od středu města začíná naučná stezka čs. Opevnění, která vede Pevnostním areálem 
Slavonice. Stezka seznamuje návštěvníky s obrannou pevnostní linií vybudovanou koncem 30. let 
20. století a provede návštěvníky po všech budovách areálu. Graselova naučná stezka je stezka 
věnovaná loupežníkovi ze 17. století, který zde působil. Na trase 12 kilometrů čeká návštěvníky 
celkem 9 informačních tabulí, které ho seznámí nejen se samotným loupežníkem Janem Jiřím 
Graselem, ale věnují se i historii osidlování, sakrálním stavbám a přírodním zajímavostem.  
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7. Veřejné služby 
7.1 Vzdělávání 

Ve Slavonicích existuje nabídka škol a školských zařízení pokrývající pouze základní vzdělání a 
vzdělávání předškolní.  

Mateřská škola Slavonice poskytuje každodenní výuku pro maximálně 120 dětí (až 6 tříd). Tato 
mateřská škola také nabízí speciální třídu se zajištěnou speciální pedagogickou péčí.18 

Základní škola poskytuje vzdělání v celém rozsahu základního vzdělávání (od první do deváté třídy). 
Ve školním roce 2013/2014 školu navštěvovalo přibližně 300 žáků, kapacita školy je ale o 150 dětí 
vyšší. Vyučování je přizpůsobeno veřejné hromadné dopravě, především kvůli dojíždějícím žákům 
z okolních obcí.19 

Do města Slavonice denně dojíždí 32 žáků za vzděláním, více než dvojnásobek studentů a žáků ze 
Slavonic naopak vyjíždí (celkem 77 osob). Destinace vyjížďky do škol a zdrojové obce dojížďky 
znázorňují kartogramy na obrázcích 9 a 10. 

Z hlediska vyjížďky jsou nejatraktivnějšími obcemi Dačice a Jindřichův Hradec, u kterých lze 
předpokládat zejména vyjížďku za středním stupněm vzdělání, vzhledem k jejich blízkosti a nabídce 
vzdělávacích zařízení. Dále jsou relativně atraktivní města Brno a Praha, u nichž se jedná o vyjížďku za 
vysokoškolským vzděláváním. 

                                                        
18 Zdroj: www.msslavonice.cz 
19 Zdroj: www.zsslavonice.cz 
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Obrázek 9: Vyjížďka žáků a studentů do škol z obce Slavonice, 2011 

 
 Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 

Do Slavonic dojíždí nejvíce žáků a studentů z přilehlé obce Písečná, kdy se jedná o 25 osob denně.  
Vzhledem k nabídce vzdělávacích a školských zařízení lze předpokládat, že se jedná o žáky 
navštěvující základní školu. Další významná dojížďka je z obce Staré Město pod Landštejnem a Dešná. 
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Obrázek 10: Dojížďka žáků a studentů z okolních obcí do škol ve Slavonicích 2011 

 
Zdroj: SLDB 2011, ArcČR 500, vlastní úpravy 

7.2 Zdravotnictví 

Veškerá zdravotnická péče dostupná ve městě je soustředěna do jedné budovy (Brněnská 214), kde 
se nachází ambulance dvou praktických lékařů pro dospělé, jedna pediatrie, ordinace stomatologie a 
ambulance odborného ženského lékaře. V téže budově sídlí i lékárna, která nabízí veškeré dostupné 
medikamenty. 

Ve městě není výjezdová jednotka záchranné služby. Nejbližší taková jednotka se nachází v Dačicích. 
Tato jednotka poskytuje služby rychlé lékařské pomoci a zdravotnické pomoci v denní směně a rychlé 
lékařské pomoci ve směně noční. 

Údaje o počtech zaměstnanců ve zdravotnictví a zdravotnických zařízeních jsou dostupné pouze do 
úrovně okresů. Srovnání okresu Jindřichův Hradec s Jihočeským krajem a Českou republikou nám 
však přesto přináší představu o dostupnosti lékařské péče pro obyvatele města Slavonice, kteří část 
svých potřeb saturují přímo ve městě, ale s určitými problémy již musí jezdit dále (nejčastěji do 
okresního či krajského města).  

Z tabulky 20 je patrné, že počty pracovníků ve zdravotnictví v okrese Jindřichův Hradec, přepočtené 
na 10 000 obyvatel, jsou ve srovnání s krajskou a republikovou úrovní podprůměrné. V okrese 
Jindřichův Hradec je výrazně nižší počet lékařů, zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou 
způsobilostí. 
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Tabulka 20: Evidenční počet zaměstnanců a zaměstnavatelů ve zdravotnictví v okrese Jindřichův Hradec, 2012 
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Česká republika 35,17 6,82 5,85 100,44 74,53 9,86 29,44 3,16 39,92 230,67 
Jihočeský kraj  31,25 7,37 5,96 123,89 68,40 7,20 24,66 2,99 28,28 195,45 
okres Jindřichův Hradec 26,05 6,32 4,88 74,37 57,19 8,13 28,09 0,87 49,33 198,04 
Zdroj: Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012 

V okrese Jindřichův Hradec bylo v roce 2012 evidováno 45,33 lůžek v nemocnicích na 10 000 
obyvatel, oproti 52,64 lůžkům v kraji a 55,94 v České republice. Z těchto údajů si lze vyvodit obecný 
závěr o relativně nižší dostupnosti zdravotnické péče v okrese Jindřichův Hradec oproti Jihočeskému 
kraji a České republice. 

7.3 Sociální služby 

V oblasti sociálních služeb ve Slavonicích působí jen společnost Ledax o.p.s., která zajišťuje služby 
v podobě domovu s pečovatelskou službou s kapacitou 21 bytů a taktéž poskytuje pečovatelskou 
službu v domácím prostředí. Z tohoto pohledu jsou obyvatelé města značně závislí na sociálních 
službách z okolních měst (například Jindřichův Hradec nebo Dačice).  

Zájemce o pečovatelskou službu kontaktuje společnost, se kterou si klient domluví druh a rozsah 
potřebných úkonů a poté uzavře smlouvu o poskytování sociální služby. Službu poskytují pečovatelky 
v následujícím rozsahu: dovážka obědů, nákupů, praní prádla, ošetřovatelské úkony, osobní hygiena 
ve středisku osobní hygieny, úklidy domácnosti, doprovod klientů k lékaři, pochůzky apod.20 

                                                        
20 Zdroj: www.ledax.cz 
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8. Kriminalita a bezpečnost 

Ve městě do roku 2013 fungovalo obvodní oddělení policie České republiky. To bylo ovšem zrušeno a 
nyní je ve městě provozována služebna obvodního oddělení policie České republiky Dačice 
s omezenou pracovní dobou.  

Město v současné době zavádí kamerový systém pro zajištění větší bezpečnosti svých obyvatel. 

Statistika trestných činů je uveřejňována do úrovně jednotlivých obvodních oddělení PČR. Níže 
uvedené údaje se tedy vztahují k situaci v celém obvodním oddělení PČR Dačice. 

Index kriminality (počet registrovaných trestných činů na 10 000 obyvatel) za poslední rok (červenec 
2013 – červen 2014) dosáhl ve městě hodnoty 143,5. Z celkových 522 obvodních oddělení PČR se 
jedná o 80 nejnižší index. Objasněnost trestných činů na OO PČR Dačice je relativně vysoká ve 
srovnání s objasněností na úrovni vyšších územních celků (viz tabulka 21). 

Obrázek 11: Index kriminality v OO PČR Dačice v období červenec 2013 – červen 2014 

 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 

Tabulka 21: Porovnání indexu kriminality a počtu a objasněnosti trestných činů OO PČR Dačice s vyššími územními 
jednotkami za rok 2013 

  
  

OO PČR Dačice ÚO PČR Jindřichův 
Hradec Jihočeský kraj  Česká republika 

zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno zjištěno objasněno 
počet trestných 
činů celkem 239 59 % 1 920 57 % 15 020 53 % 325 366 40 % 

počet násilných činů 32 84 % 208 80 % 1 404 78 % 18 689 69 % 
mravnostní činy 3 100 % 10 60 % 121 79 % 2 109 71 % 
krádeže vloupáním 44 30 %  362 38 % 2 825 25 % 62 384 21 % 
krádeže prosté 59 36 %  478 30 % 4 065 29 % 125 573 20 % 
majetkové činy 112 33 % 935 33 % 7 863 28 % 209 351 21 % 
index kriminality 138,3 207,1 236,3 306,5 
Zdroj: www.mapakriminality.cz 



   
 

51 
 

9. Životní prostředí a krajina v území 

Katastrální území města Slavonice lze rozdělit na dvě výraznější oblasti. DO západní části katastru 
zasahuje Přírodní park Česká Kanada a jedná se tak zejména o zalesněné území bez intenzivní 
zemědělské výroby. Naopak východní části katastru dominuje zemědělská půda a je zde také 
zastavěné území samotného města Slavonice.  

Obrázek 12:  Typologie krajinného využití – CORINE Land Cover 2006 

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ ; vlastní úpravy 

Celková výměra pozemků na katastru obce Slavonice činí 4 581 ha.  Nejvyšší podíly ploch připadají na 
zemědělskou a lesní půdu. Zemědělská půda tvoří 46 % plochy katastru obce, přičemž 77 % z ní 
připadá na půdu ornou. Lesní půda pak zabírá 43 % území. Koeficient ekologické stability území tak 
dosáhl hodnoty 1,4, což značí vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty relativně v 
souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových 
vkladů21. 

  

                                                        
21 Zdroj: http://www.regionalnirozvoj.cz/ 
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Tabulka 22: Struktura pozemků na území katastru obce města Slavonice v roce 2013 

druh pozemků rozloha (ha) 

Výměra celkem 4 581 

Zemědělská půda 2 107 

Orná půda 1 533 

Zahrady 47 

Ovocné sady 12 

Trvalé travní porosty 514 

Lesní půda 1 982 

Vodní plochy 112 

Zastavěné plochy 43 

Ostatní plochy 337 

Zdroj: Regionální informační servis, www.risy.cz 

9.1 Ochrana životního prostředí 

Na katastrálním území města Slavonice se nachází dvě maloplošná chráněná území, která jsou 
zároveň i chráněnými územími s vazbou na vodu – viz následující obrázek. Číslo 1 je lokalita Velký 
Troubný, číslo 2 pak soustava rybníků u Slavonic. 

Obrázek 13: Chráněné lokality na katastrálním území města Slavonice 

 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ ; vlastní úpravy 

1

2
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Dalším významnou oblastí z hlediska ochrany přírody je Přírodní park Česká Kanada, který zasahuje 
na katastr města Slavonice v jeho západní polovině. Praví se, že místopisný název je odvozen od 
přírodního charakteru krajiny, charakteristického početnými vodními plochami, rozsáhlými lesními 
komplexy s rozesetými balvany a poněkud sychravějším podnebným rázem, nižšími průměrnými 
teplotami a vydatnými srážkami22. 

9.2 Znečištění ovzduší 

Z hlediska znečištění ovzduší je na tom město Slavonice velmi dobře, jak dokladují následující 
obrázky. Slavonice nepatří mezi oblasti ČR s překročenými imisními limity na ochranu zdraví (obrázek 
14) a koncentrace benzo(a)pyrenu je na nejnižších hodnotách (obrázek 15). 

Obrázek 14: Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR, 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

 

                                                        
22 http://www.ceska-kanada.cz/ceska-kanada-1.html 
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Obrázek 15: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší v roce 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 

Z hlediska koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 jsou na tom Slavonice také poměrně 
dobře, jak dokládá následující obrázek. 

Obrázek 16: Pole 36. nejvyšší 24hodinové koncentrace PM10, ČR, 2012 

 
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav; www.chmi.cz 
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9.3 Vodstvo 

Z hlediska vodních prvků na území katastru města Slavonice jsou nejvýraznějšími prvky rybníky, 
kterých je kolem dvaceti. Z těch největších lze jmenovat Velký Slavonický rybník, Vlastkovecký rybník, 
Velký Troubný, Horní a Dolní Šatlava, Pstruží rybník, Dědkův rybník, Vožralý rybník, Staré koupaliště, 
Protržený rybník atd. 

Rybniční soustava funguje také jako protipovodňové opatření na území katastru města. 

Z lineárních vodních prvků pak územím protéká Slavonický potok od severozápadu a Mutišovský 
potok, který patří mezi lososové rybné vody23.  

Malou částí svého severovýchodního výběžku zabíhá na katastr území Slavonic i vodní nádrž 
Landštejn. Ta padá do ochranného pásma vodních zdrojů prvního stupně ve své jádrové oblasti a jsou 
na ni navázány lokality s ochranou druhého stupně.  

Obrázek 17: Ochranná pásma vodních zdrojů a rybné vody na území katastru města Slavonice 

 
Zdroj: http://geoportal.gov.cz/ ; vlastní úpravy 

 
                                                        
23 Podle nařízení vlády č. 71/2003. To stanovuje povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů 
ryb a dalších vodních živočichů, s rozdělením na vody lososové a kaprové, za účelem zvýšení ochrany těchto vod před 
znečištěním a zlepšení jejich jakosti tak, aby se staly trvale vhodnými pro podporu života ryb náležejících k původním 
druhům zajišťujícím přirozenou rozmanitost nebo k druhům, jejichž přítomnost je vhodná; dále toto nařízení upravuje 
způsob zjišťování a hodnocení stavu jakosti uvedených povrchových vod. 
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Z hlediska rizika výskytu povodní patří město Slavonice mezi málo riziková území.  

9.4 Kontaminované lokality a brownfieldy 

Na katastrálním území města Slavonice nejsou evidovány žádné kontaminované lokality a 
brownfieldy. 

9.5 Hluk 

Hlukové znečištění města není významné. Vyšší hodnoty hlukové zátěže jsou vázány zejména na 
dopravní komunikace (silniční a železniční), ale hodnoty způsobovaného hluku neohrožují zdraví 
obyvatel města. 
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10. Cestovní ruch 

Slavonice jsou známé pro své renesanční památky. Jako takové se tedy nejčastěji prezentují 
souslovími „renesanční Slavonice“ či „renesanční město“, příp. „renesanční brána“. Zdejší památky se 
těší ochraně v rámci vyhlášené Městské památkové rezervace Slavonice.  

Dalším charakteristickým znakem je jejich poloha v tzv. České Kanadě zahrnující i území Přírodního 
parku Česká Kanada. Známý je i pojem mařížské keramiky – Oáza Maříž s možností vyzkoušet si 
tvorbu vlastní keramiky se nachází jen 2,5 km od obce Slavonice.  

Po prohlídce četných památek v obci se návštěvníkům nabízí možnost poznat klid okolní přírody. 

Informace jsou dostupné v Turistickém informační centrum Slavonice (= Zemské pohádkové 
kanceláři), případně v Návštěvnickém centru Graselových stezek.  

Informace s příhraničním přesahem poskytuje Turistické informační centrum Slavonice. 

Možnost hipoturistiky reprezentuje např. Jezdecké centrum Desperado. V zimních měsících se v okolí 
města nabízí možnost běžkařského lyžování.  

Ve Slavonicích je také možné pořádat akce spojené s kongresovou turistikou. Z bývalé staré 
slavonické školy z roku 1903 vzniklo rekonstrukcí moderní multifunkční zařízení vhodné pro akce 
firem, vládních institucí, neziskových organizací, zájmových spolků a veřejnosti s názvem Slavonický 
institut. Kapacita tohoto zařízení je 98 osob. Z hlediska daného regionu jde o zařízení relativně 
ojedinělé.  

Informace o možných aktivitách ve Slavonicích nabízí již zpracované dokumenty: Informační materiál 
o Slavonicích, Aktivity ve Slavonicích, Cesta pohádkovým lesem, Vycházková trasa (po zajímavých 
místech), Přehled ubytovacích zařízení.  

10.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení a návštěvnost města  

V roce 2012 evidoval ČSÚ v obci Slavonice 8 hromadných ubytovacích zařízení s relativně různorodou 
nabídkou kvality – od penzionu garni, přes 3* hotel po turistické ubytovny. Celková kapacita v roce 
2012 činila podle ČSÚ 112 pokojů a 302 lůžek. V letech 2003 – 2011 se počet evidovaných zařízení 
měnil mezi 7 a 8, s celkovou kapacitou od 244 do 331 lůžek. Nabídka ubytovacích kapacit ve 
Slavonicích je tak vyšší než v nedalekých Dačicích a zahrnuje i ubytování vyššího standardu.   
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Tabulka 23: Seznam ubytovacích zařízení evidovaných Českým statistickým úřadem v obci Slavonice ke 2. 4. 2014 

Název Adresa Kategorie Sezónní provoz Počet 
pokojů 

Počet 
míst pro 
stany a 

karavany 

HOTEL ARKÁDA Slavonice, Slavonice, 
náměstí Míru 466 Hotel *** celoroční provoz 11 až 50 žádné 

HOTEL BESÍDKA Slavonice, Slavonice, Horní 
náměstí 522 Hotel *** celoroční provoz 11 až 50 žádné 

HOTEL ALFA Slavonice, Slavonice, 
náměstí Míru 482 Hotel * letní provoz 11 až 50 žádné 

HOTEL U RŮŽE Slavonice, náměstí Míru 
452 Hotel garni letní i zimní provoz 11 až 50 žádné 

UBYTOVÁNÍ KAREL KUNC Slavonice, Svatopluka 
Čecha 84 Penzion celoroční provoz 10 a méně žádné 

SECESNÍ DŮM SLAVONICE Slavonice, Na potoku 174 Turistická 
ubytovna celoroční provoz 11 až 50 žádné 

UBYTOVNA TJ SOKOL 
SLAVONICE Slavonice, Jana Žižky 7 Turistická 

ubytovna letní provoz 10 a méně žádné 

PENZION BEJČKŮV MLÝN Slavonice, Stálkovská 25 
Ostatní zařízení 
jinde 
nespecifikovaná 

celoroční provoz 11 až 50 pro stany 

Zdroj:  ČSÚ, 2008-2014 

Nabídka ubytovacích zařízení ve Slavonicích je ve skutečnosti o něco vyšší, než jsou kapacity 
evidované Českým statistickým úřadem. Ve Slavonicích je možno se ubytovat v mnoha apartmánech 
a drobných soukromých objektech. Jde zejména o24:  

- Rekreační dům Slavonice (Jiří Nerad)  
- A. Janásová  
- Apartmán Hana Cejpková  
- Apartmán Geistovi  
- Apartmán Chalupská  
- Apartmán Neshyba  
- Apartmány Maříková  
- Apartmán Fialovi 
- Apartmán Svobodovi  
- Apartmán Špringerovi  
- Apartmán Rozporka  
- Apartmán U svatého ducha  
- Apartmán Renesance 
- Domek Na hradbách  
- Agentura Slavonicko (Giordanovi)  
- Historický apartmán Na Staré poště  
- Vila Slavonice  
- Zahradní domek  
- Ubytování U berušky  

Ačkoliv město Slavonice přímo sousedí s hranicí s Rakouskem, podíl zahraničních návštěvníků je zde 
podle dostupných statistik nižší než v Dačicích, které hraničí pouze s obcemi České republiky.  

                                                        
24 Zdroj: www.slavonice-mesto.cz 
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Graf 23: Podíl obcí Dačice a Slavonice na návštěvnosti správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice, v letech 
2000 – 2010 a 2012 
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Zdroj: Upraveno dle ČSÚ, 2014 

Podíl zahraničních hostů v obci se od roku 2005 pohybuje mezi 11,5 až 14,5 %. Nejvyšší počet 
zahraničních turistů navštívil Slavonice v roce 2008, a to celkem 768. V roce 2012 obec navštívilo 
685 zahraničních návštěvníků, oproti 513 v roce 2010. V roce 2013 navštívilo Slavonice zhruba stejně 
zahraničních turistů jako v roce 2012, a to 682 (hodnota však zatím nebyla revidována). Zde je také 
potřeba podotknout, že metodika získávání počtu návštěvníků vychází z dotazníkového šetření mezi 
ubytovacími zařízeními. Jsou takto tedy evidování pouze návštěvníci, kteří v obci přespí alespoň jednu 
noc a to ještě pod podmínkou, že ubytovací zařízení pravidelně vyplňuje rozesílaný dotazník 25. Údaje 
jsou z tohoto důvodu v absolutních číslech značně podhodnocené, ale samotné trendy mají 
vypovídací hodnotu. 

                                                        
25 Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních vycházejí z pravidelného šetření organizovaného ČSÚ. Do roku 
2002 (včetně) byla hromadná ubytovací zařízení do šetření zahrnována na základě náhodného 30% výběru z Registru 
ubytovacích zařízení. Byla stanovena měsíční výkaznická povinnost pro respondenty a výsledky byly zveřejňovány čtvrtletně. 
Od roku 2003 jsou do šetření zahrnuta všechna hromadná ubytovací zařízení plošně. Šetření je rozděleno na měsíční 
šetření, do kterého jsou zahrnuty vybrané jednotky, a čtvrtletní šetření obsahující zbylá hromadná ubytovací zařízení. Údaje 
o návštěvnosti jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích 
zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. 
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Graf 24: Podíl tuzemských a zahraničních návštěvníků na celkové návštěvnosti ve městě Slavonice, roky 2000 – 2012  
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Zdroj: Upraveno dle ČSÚ 

Podíl návštěvníků Slavonic na celkové návštěvnosti SO ORP Dačice má víceméně rostoucí charakter. 
Stoupající křivku narušuje pouze propad v roce 2010. Tento rok zaznamenala obec snížení 
absolutních hodnot v celkové návštěvnosti i v počtu návštěv osob ze zahraničí.  

Tabulka 24: Podíl nerezidentů na počtu příjezdů a počtu přenocování v obci Slavonice, SO ORP Dačice a okrese 
Jindřichův Hradec, 2000 - 2012 

 

Počet příjezdů - NEREZIDENTI Počet přenocování - NEREZIDENTI 

Abs. % Abs. % 

Slavo 
-nice 

SO ORP 
Dačice okr. JH Slavo 

-nice 
SO ORP 
Dačice okr. JH Slavo 

-nice 
SO ORP 
Dačice okr. JH Slavo 

-nice 
SO ORP 
Dačice okr. JH 

2000 321 1 342 34 416 15,1 15,2 21,9 832 4 022 120 390 11,1 11,6 17,2 

2001 504 2 259 24 472 24,8 23,4 16,9 1 155 6 344 81 277 17,7 21,1 12,1 

2002 529 2 251 27 508 26,6 31,8 23,8 1 563 6 570 98 289 22,9 27,0 16,4 

2003 289 748 25 628 11,5 9,3 14,6 716 1 954 84 696 8,8 7,5 10,6 

2004 529 1 254 31 371 17,2 14,0 16,5 1 374 3 095 91 407 16,3 11,9 10,9 

2005 483 1 377 32 416 12,1 12,1 17,0 1 241 4 086 104 760 14,8 12,2 12,2 

2006 517 1 532 27 247 11,5 11,3 13,2 1 344 4 088 92 484 10,5 9,7 10,4 

2007 576 1 767 26 148 14,4 14,8 14,0 1 135 3 623 80 074 6,6 9,1 10,1 

2008 768 1 890 21 132 13,7 13,4 12,4 1 309 3 667 61 033 12,0 10,6 8,3 

2009 737 1 612 15 179 12,9 11,1 9,0 1 339 3 204 42 282 9,5 8,6 5,9 

2010 513 1 804 13 977 13,0 14,9 9,1 903 3 872 37 696 11,6 13,6 5,5 

2012 685 1 718 16 928 13,4 13,2 9,2 1250 3 397 38 182 12,2 12,1 5,4 

2013 682 1 678 19 563 14,1 12,8 10,2 1 334 3 388 46 176 12,6 10,8 6,7 

Zdroj: Upraveno dle ČSÚ 

Co do podílu zahraničních návštěvníků vykazuje obec Slavonice vyšší hodnoty než SO ORP Dačice a 
okres Jindřichův Hradec.  

Jak dokládá následující graf, co do průměrného počtu přenocování a průměrné doby pobytu je obec 
Slavonice lehce pod hodnotami SO ORP Dačice.  
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Graf 25: Průměrný počet nocí v obci Slavonice, obci Dačice a SO ORP Dačice, 2005 – 2010 a 2012 
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Zdroj: Upraveno dle ČSÚ  

Nejinak tomu bylo i v roce 2013. Dle veřejně přístupných, nicméně dosud nerevidovaných dat, byla 
průměrná doba přespání ve Slavonicích 2,2 noci, v SO ORP Dačice 2,4 noci a ve městě Dačice 1,8 noci 
(tj. stejně jako v roce 2012). V okrese Jindřichův Hradec to pak v roce 2013 bylo 3,6 noci.  

10.2 Analýza internetových zdrojů  

Vyhledávání nabídky ubytování v obci Slavonice přineslo výsledky uvedené v následující tabulce.  

Ubytování ve Slavonicích  
Nabídku hromadných ubytovacích zařízení ve Slavonicích lze bez obtíží nalézt prostřednictvím 
internetu. Výsledky vyhledávání na hlavních vyhledávacích portálech používaných v České republice, 
Německu a Rakousku, jež jsou zařazeny z důvodu přeshraničního Regionu Renesance, uvádí 
následující tabulka. 
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Tabulka 25: Tabulka Výsledky vyhledávání ubytovacích zařízení ve městě Slavonice, červenec 2014 
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HOTEL ARKÁDA +        + + 

HOTEL BESÍDKA  +  + +  + + +  

HOTEL ALFA           

HOTEL DŮM U RŮŽE    + +  + +   

UBYTOVÁNÍ KAREL KUNC    +    +   

SECESNÍ DŮM SLAVONICE           
UBYTOVNA TJ SOKOL 
SLAVONICE 

          

PENZION BEJČKŮV MLÝN     +  + +   
Ubytování U Giordanů, 
Horná nám. 517 

       +   

Apartmány pod věží, 
Horní nám. 526 

   + +  + +   

Zdroj: vlastní rešerše na internetu 

Prezentace města Slavonice 
Informace o Slavonicích jsou snadno přístupné na slavonice-mesto.cz (oficiální web města – též 
slavonice.eu) a slavonice.cz. Portál slavonice.cz je provozován občanskou společností Slavonická 
renesanční společnost, jež je jedním z klíčových aktérů společenského a kulturního života ve 
Slavonicích.  

10.3 Turistické informační centrum  

Turistické informační centrum sídlí ve zvýšeném přízemí Městského muzea na náměstí Míru. 
Centrum je členem profesní organizace Asociace turistických informačních center České republiky 
(držitelem certifikace B). 

Mezi služby, které Turistické informační centrum svým uživatelům nabízí, náleží zejména:  

- poskytování informací o městě a regionu  
- činnosti spojené s výkonem Zemské pohádkové kanceláře (poskytování informací, mapek a 

materiálů, vydávání certifikátů),  
- prodej map, průvodců, pohledů a suvenýrů, 
- poskytování informací o nabídce ubytování a stravování, 
- kopírování, skenování, laminování, 
- poskytování informací o přehledu kulturních akcí ve městě a okolí, 
- internet pro veřejnost, 
- vyhledávání autobusových a vlakových spojů, 
- poskytování průvodcovských služeb v ČJ, NJ, AJ, 
- spolupráce při realizaci dotazníkových šetření mezi návštěvníky města, 
- provoz městského muzea, 
- drobné administrativní úkony pro obyvatele Slavonic. 
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Kvalitu poskytovaných služeb potvrzuje fakt, že v roce 2013 se umístilo na druhém místě mezi 
informačními centry Jihočeského kraje.   

Provozní doba centra v průběhu roku reflektuje zvýšenou poptávku po informacích v letních měsících 
– v průběhu roku je centrum otevřeno ve všední dny, v letních měsících je otevřeno včetně víkendů.  

10.4 Atraktivity cestovního ruchu  

Ve Slavonicích během roku probíhá celá řada kulturních a společenských událostí. Řada z nich má 
nadmístní přesah a potenciál přitáhnout do města návštěvníky a turisty. K těmto akcím patří 
zejména:  

- Slavonice Fest 
- Euroepan Greenbelt Conference ve Slavonicích  
- Slavonické kulturní léto – soubor kulturních akcí různých žánrů od výstav přes koncerty26, 

akce, vycházky po divadelní představení. Akce různé délky (od jednodenních po 
celoprázdninové) pořádány městem ve spolupráci s dalšími partnery.  

- zářijový Slavonický jarmark  
- Slavnosti trojmezí  
- Jazz Fest Slavonice  
- Vivat varhany  
- Grasel Fest ve Slavonicích  
- Motalinky (Setkání tvořivých šikulek) 
- NORDIC WALKING TOUR, HULA HOOP 
- Cestování pohádkovým lesem na Strážném vrchu  
- Akce na řopíkách  

Památky 
Ve Slavonicích byla Výnosem MŠK čj. 36.568/61-V/2 z 31. 8.1961 vyhlášená městská památková 
rezervace. Objekty spadajícího do tohoto území uvádí následující tabulka.  

Tabulka 26: Objekty Městské památkové rezervace Slavonice 

čp. památka ulice, nám./umístění čp. památka ulice, nám./umístění 

  kostel Nanebevzetí P. 
Marie nám. Míru čp.482 měšťanský dům - (hotel 

Alfa) nám. Míru 

  kaplička sv. Jana 
Nepomuckého Na Potoku čp.483 měšťanský dům Dačická 

  městské opevnění   čp.494 synagoga Jana Švermy 

  boží muka směr Vlastkovec čp.507 měšťanský dům Jana Švermy 

  

kašna se sochou P. 
Marie Immaculaty a 
kamenná nádrž 
(soubor) 

nám. Míru, ul. B. 
Němcové čp.508 měšťanský dům Jana Švermy 

  kašna se sochou sv. 
Floriána nám. Míru čp.511 měšťanský dům Horní nám. 

  
kanalizační síť - 
podzemní odvodňovací 
systém 

pod historickým jádrem 
města čp.514 měšťanský dům Horní nám. 

čp.21 předměstský dům Stálkovská čp.515 měšťanský dům Horní nám. 

                                                        
26 Vč. varhanních koncertů ve slavonických kostelích Vivat varhany  
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čp. památka ulice, nám./umístění čp. památka ulice, nám./umístění 

čp.440 venkovský dům před Dačickou branou čp.517 měšťanský dům Horní nám. 

čp.449 měšťanský dům Dačická čp.518 měšťanský dům Horní nám. 

čp.450 měšťanský dům Dačická čp.519 měšťanský dům Horní nám. 

čp.451 měšťanský dům nám. Míru čp.520 měšťanský dům Horní nám. 

čp.453 měšťanský dům nám. Míru čp.522 měšťanský dům Horní nám. 

čp.454 měšťanský dům nám. Míru čp.526 měšťanský dům Horní nám. 

čp.456 základní škola nám. Míru čp.528 měšťanský dům Horní nám. 

čp.459 měšťanský dům nám. Míru čp.533 měšťanský dům Horní nám. 

čp.460 měšťanský dům nám. Míru čp.534 měšťanský dům Horní nám. 

čp.461 měšťanský dům nám. Míru čp.536 měšťanský dům Horní nám. 

čp.462 měšťanský dům nám. Míru čp.537 měšťanský dům Horní nám. 

čp.463 měšťanský dům nám. Míru čp.538 měšťanský dům Horní nám. 

čp.464 měšťanský dům nám. Míru čp.539 měšťanský dům Boženy Němcové 

čp.465 měšťanský dům nám. Míru čp.543 venkovská usedlost Boženy Němcové 

čp.466 měšťanský dům s 
podloubím nám. Míru čp.545 měšťanský dům Boženy Němcové 

čp.467 měšťanský dům nám. Míru, Na Potoku čp.560 měšťanský dům Nádražní 

čp.468 měšťanský dům nám. Míru, Na Potoku čp.562 měšťanský dům Nádražní 

čp.471 měšťanský dům nám. Míru čp.563 měšťanský dům Boženy Němcové 

čp.473 základní škola nám. Míru čp.570 měšťanský dům Boženy Němcové 

čp.476 měšťanský dům nám. Míru čp.573 
městský dům - pův. čp. 
151 (B 16 výnosu o 
MPR) 

Boženy Němcové 

čp.477 fara nám. Míru čp.479 měšťanský dům nám. Míru 

čp.478 měšťanský dům nám. Míru čp.480 měšťanský dům nám. Míru 

čp.481 měšťanský dům nám. Míru    
Zdroj: Národní památkový ústav 

Ve Slavonicích se nachází i další chráněné památkové objekty vedené v evidenci Národního 
památkového ústavu. Jde o tyto:  

- kaplička sv. Rodiny (Stálkovská, při čp. 25) 
- boží muka (při rozcestí Chvaletín – Slavětín, při čp. 59, Žižkova, při čp. 377, směr 

Vlastkovec, za Strážným vrchem, směr Vlastkovec proti kapli nad studánkou) 
- zaniklá ves Pfaffenschlag, archeologické naleziště (les u silnice na Stálkov) 
- kostel sv. Kříže (Nádražní) 
- kašna se sochou P. Marie Immaculaty a kamenná nádrž (nám. Míru, ul. B. Němcové) 
- předměstský dům (Stálkovská č. p. 21) 
- kostel sv. Jana Křtitele (SZ od centra) 
- kostel Božího Těla a sv. Ducha (SZ za městem na kopci) 
- venkovský dům č.p. 440 (před Dačickou branou) 
- výklenková kaplička (Dačická, při čp. 206) 
- křížová cesta 
- kaple Dobrá voda 
- socha sv. Jana Evangelisty (Polní, výklenek čp. 60) 
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Městské brány  - Ve městě Slavonice se dodnes dochovaly dva ze tří historických vstupů do města, a 
to:  

- Dačická brána,  
- Znojemská brána.  

10.5 Územně plánovací dokumentace 

ÚAP ORP Dačice neobsahují SWOT analýzy jednotlivých dotčených obcí. Klíčová zjištění ÚPD za celé 
předmětné území jsou uvedena výše pro celý Mikroregion Dačicko. 

V k.ú. se nachází 80 nemovitých památek27 - z  toho 9x boží muka a 47 měšťanských domů, což 
koresponduje s vyhlášením městské památkové rezervace (1961). 

Územím prochází silnice č. II/406, II/152, II/409 a železniční trať. Na území obce se nachází železniční 
zastávka. 

 

                                                        
27 Zdroj:  
http://monumnet.npu.cz/pamfond/list.php?hledani=1&KrOk=&HiZe=&VybUzemi=1&sNazSidOb=slavonice&Adresa=&Cdo
m=&Pamatka=&CiRejst=&Uz=B&PrirUbytOd=3.5.1958&PrirUbytDo=9.7.2014&Start=75  
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11. Trávení volného času  

Český statistický úřad na území města eviduje následující vybavenost v oblasti kultury a sportu: 

- Veřejná knihovna (1 vč. poboček) 

- Městské muzeum (1)  

- Galerie (2) 

- Kulturní zařízení ostatní (1)  

- Sakrální stavba (3)  

- Hřbitov (1) 

- Hřiště (2)  

- Tělocvična (2) 

- Stadiony otevřené (1)  

- Ostatní zařízení pro tělovýchovu (2) 

 

Mezi Slavonická muzea patří:  Městské muzeum Slavonice, Muzeum 20. století Slavonice, Pevnostní 
areál Slavonice – muzeum československého opevnění 1935 – 1938, Soukromé muzeum samorostů 
p. Karla Tůmy. První dvě jmenovaná jsou také využívána pro organizaci společenských akcí, zejména 
lokálního významu.  

Ve Spolkovém domě, který slouží jako vzdělávací, společenské, environmentální centrum a nabízí 
programy a služby pro místní obyvatele i návštěvníky, se nachází také knihovna a rodičovské 
centrum. Spolkový dům vlastní a provozuje místní nezisková organizace Slavonická renesanční, 
obecně prospěšná společnost.   

V k.ú. obce Slavonice se nalézá fotbalové hřiště, kuželna, dětské hřiště, tenisové kurty, bazén, 
tělocvična a Dirt Bike Park. 

Zajímavou činnost vyvíjí nezisková organizace Centr, která je napojena na Institut Slavonice a která 
pořádá různé akce, workshopy, konference, vydává publikace a iniciuje budování cyklostezek. 

11.1 Kultura  

V obci se nabízí řada možností kulturního vyžití od výstav, přes hudební a filmovou produkci po 
divadelní vystoupení pro děti i dospělé. Spolkové akce doplňují např. zářijový jarmark řízený Městem 
Slavonice (dříve Městským kulturním střediskem), umělecké dílny (sgrafity, hrnčířství), výletní pěší a 
cyklo akce apod.  

V roce 2014 proběhl čtyřdenní filmový festival Slavonice fest 27. – 31. 7. 2014 v historickém centru a 
na dalších místech města (1. ročník), Slavnosti Trojmezí (viz výše). 
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Akce místního významu  
V průběhu roku se ve Slavonicích uskuteční mnoho jednodenních i dlouhodobých kulturních a 
společenských akcí, jejichž hlavním smyslem je uspokojit sociální potřeby obyvatel města. Jde o akce 
typu:  

- Den s Andersenem, Městská knihovna, každý rok 2.4.  
- Farmářské minitrhy  
- Kurzy vaření  
- Výstavy  
- Plesy  
- Cestovatelské přednášky a besedy  
- Motovýlety 
- Technický den  

Ve městě je také řada akcí, jejichž cílovou skupinou jsou děti, příp. rodiny s dětmi (divadelní 
vystoupení, tvořivé dílny, pohádkové výlety, masopustní oslavy apod.).  

Aktéři společenského života 
Hlavní roli v kulturním dění hraje Město Slavonice, Slavonická renesanční o.p.s., Centrum pro 
budoucnost s. r. o. a Volba pro Slavonicko o.s. 

Občanské sdružení Slavonická renesanční společnost vzniklo na podzim roku 1996. Cíle sdružení se 
nijak výrazně nezměnily a od vzniku sdružení jsou jimi především podpora principů trvale 
udržitelného rozvoje, mapování historické kontinuity Slavonic a Slavonicka a tvorba a ovlivňování 
kulturního zázemí na principech partnerství, občanské společnosti a mezinárodní spolupráce. 

K dalším subjektům podílejícím se na společenském dění ve městě Slavonice patří například:  

- Městské kulturní středisko  
- Agentura Slavonicko  
- Centrum pro budoucnost o.p.s. 
- Česká kultura, o.s. (nesídlí ve Slavonicích, podílí se na akcích v rámci Slavonického kulturního 

léta) 
- Total HelpArt (nesídlí ve Slavonicích, pořádá Slavonice Fest)  
- Jiří Duchoň  
- Sbor dobrovolných hasičů 
- ZUŠ Slavonice a Viva la Bella – pěvecký sbor ZUŠ Slavonice  
- B.A.R.A.K.O.S., o.s. 

Společenské a kulturní akce se ve Slavonicích nejčastěji odehrávají v těchto lokacích: 

- náměstí Míru  
- Dačická brána – výstavní prostory  
- Kulturní dům  
- Institut Slavonice s.r.o. 
- Sál ZUŠ Slavonice  
- Městská knihovna Slavonice (besedy zejména pro žáky ZŠ a MŠ)  
- Spolkový dům  
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11.2 Sport  

Důležitým aktérem sportovního dění ve Slavonicích je Tělovýchovná jednota Sokol Slavonice, jež 
provozuje družstva: fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, florbal, sportovní gymnastika a kuželky. O 
sportovní aktivity (např. lehká atletika, košíková, běh apod.) žáků pečuje také Základní škola 
Slavonice. Ve Slavonicích také působí Sportovní střelecký klub Slavonice a Junák – svaz skautů a 
skautek ČR středisko Slavonice. 

Ve Slavonicích se (např. ve Spolkovém domě) příležitostně nabízí možnost cvičení (kurzy) pilátes či 
jógy. V zimních měsících jsou v okolí Slavonic pořádány společné vyjížďky na běžkách (Na Trojmezí a 
Landštejn, Na běžkách do Stoječína apod.), příp. pěší vycházky (silvestrovský výstup na Uhliště). 
V létě jsou organizovány akce pro pěší a cyklisty (např. Českou Kanadou na kole).  

Součástí sportovního dění je účast slavonických amatérských sportovců a družstev v soutěžích a 
ligách. Jde zejména o tyto sporty: 

- Atletika, běh,  
- Basketbal,  
- Fotbal,  
- Florbal, 
- Stolní tenis,  
- Nordic walking,  
- Metaná,  
- Sportovní střelba 
- Kuželky.  

Sportovní infrastruktura 
Ve městě Slavonice je možné ke sportovním aktivitám využít tato zařízení:  

- kuželna, 
- tělocvična,  
- antuková hřiště,  
- fotbalové hřiště, 
- dirt bike park (cyklokrosové hřiště),  
- Jezdecké centrum Desperado,  
- Hotel U růže – sauna, bazén. 

Další sportovní zařízení se nachází v okolí města. Možnost koupání se nabízí např. v Jemnici 
(víceúčelová vodní nádrž) či Dačicích (bazén). V obou případech jde o nekrytá sportoviště 
s doplňkovými hřišti (kuželky, plážový volejbal apod.). Ve vzdálenosti cca 20 km se nachází golfové 
hřiště v Nové Bystřici. O něco dále, cca 25 km od Slavonic, je golfové hřiště Telč. Pro milovníky 
adrenalinu, něco málo přes 10 km od Slavonic, se nachází lanové centrum Landštejn.  V rakouském 
Dobersbergu je pak krytý 12m bazén, ve kterém je zvýhodněné vstupné pro slavonické děti, této 
možnosti není ale příliš využíváno. 
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12. Shrnutí 

Následující východiska jsou zásadními faktory rozvoje města Slavonice: 

• Periferní poloha v rámci České republiky i v rámci Jihočeského kraje, v blízkosti zemské 
hranice mezi Čechami a Moravou 

• Relativně velká vzdálenost od rozvojových center (České Budějovice, Jihlava, Praha) 

• Relativně špatné napojení na páteřní sítě silniční a železniční dopravy 

• Bohaté historické a kulturní dědictví 

• Vysoce kvalitní životní prostředí, blízkost parku Česká Kanada 

• Změny ve věkové struktuře obyvatelstva spojené s druhým demografickým přechodem 

Ekonomická situace města nevykazuje dlouhodobě příznivé výsledky. V roce 2011 mělo město 
nadprůměrnou míru nezaměstnanosti, ať již srovnáváme Slavonice s ostatními městy Regionu 
Renesance nebo s vyššími územními celky. Ekonomická základna města je do značné míry závislá na 
cestovním ruchu, který ale podléhá mnoha vlivům a je jako zdroj příjmů poměrně nespolehlivý.  Ve 
městě chybí turisticky zajímavé volnočasové aktivity, které by prodloužily dobu pobytu. 

V samotném městě Slavonice není žádný významný zaměstnavatel (s více než 50 zaměstnanci), je zde 
pouze několik menších firem zpracovatelského průmyslu.  Nadprůměrný podíl obyvatelstva je tak 
zaměstnán v priméru (zemědělství, lesnictví, rybářství) a vyšší je také zaměstnanost v ubytování, 
stravování a pohostinství. 

Pozitivním aspektem života ve městě je poměrně vysoká komunitní angažovanost obyvatel. Ve městě 
funguje několik organizací, které mají snahu o rozvoj spolkového života města, rozšiřování možností 
využívání volného času, dokumentaci a uchování dávné i relativně blízké historie města atd. Rozvoj 
komunitního života a identifikace obyvatel s městem je důležitým aspektem pro zamezení odchodu 
obyvatel a také pro růst subjektivně vnímané kvality života. 

V průběhu minulých dvou dekád vykazovalo město Slavonice poměrně příznivý populační vývoj. 
Počet obyvatel významně neklesal a index stáří se držel na nízkých hodnotách nepřevyšujících 100. 
Obyvatelstvo tak stárnulo relativně pomaleji, než tomu bylo u jiných měst regionu a také v celé 
republice jako celku. Populační trajektorie města ale nabrala v posledních 5 letech záporný směr. Od 
roku 2009 je patrný úbytek jak přirozené měny, tak migrace. Zároveň, v souvislosti s druhým 
demografickým přechodem, dochází k rychlejšímu stárnutí obyvatelstva. Ačkoliv aktuální hodnota 
indexu stáří 99,2 je stále ještě pod zlomovou hodnotou 100, lze předpokládat, že v nejbližších letech 
dojde k jejímu dalšímu nárůstu a tedy k dominanci poproduktivní složky obyvatelstva ve vztahu 
k předproduktivní složce.  

Tyto trendy do budoucna budou klást zvýšené nároky na zdravotní a sociální péči o obyvatele města 
a zároveň s největší pravděpodobností ovlivní konzumní chování obyvatel a jejich kupní sílu, stejně 
tak budou mít vliv na preference obyvatel v oblasti trávení volného času. Město by se mělo v rámci 
strategie svého rozvoje na tuto situaci připravit a uvažovat o svém rozvoji v parametrech zajištění a 
zvyšování kvality života ve městě spíše než expanzivní růst města.  
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI 
MĚSTA 
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1 Úvodní informace 

V průběhu měsíce srpna roku 2014 probíhalo dotazníkové šetření na území města Slavonice. Toto 
dotazníkové šetření bylo zaměřeno na zjištění názoru obyvatel města na úroveň kvality života ve 
městě a potenciál jeho dalšího rozvoje. Zároveň získaná data slouží také k ověření veřejně 
dostupných informací a zdrojů. Výsledky z dotazníkového průzkumu jsou nezbytnou součástí 
analytické části dokumentu Strategie rozvoje města Slavonice 2014-2020 a významným vstupem pro 
zpracování návrhové části tohoto dokumentu. 

Pro sběr dotazníkového šetření byly zvoleny celkem tři metody. První metodou byl sběr dotazníků 
v elektronické podobě na internetových stránkách, ke kterým měl přístup každý obyvatel Slavonic. 
Druhá forma sběru spočívala ve vyplňování dotazníků ve fyzické podobě, tzv. samovyplňování. 
Dotazníky byly dostupné na veřejných místech města (tzv. kontaktní místa), konkrétně se jednalo o 
knihovnu a informační středisko, kde k nim měl potencionální respondent přístup. Po vyplnění 
dotazníku byla možnost jej zanechat na obou kontaktních místech. Poslední zvolená metoda 
probíhala formou terénního dotazníkového šetření s proškoleným tazatelem, který oslovil 
potencionálního respondenta, s jehož souhlasem došlo k vyplnění dotazníku.  

Dotazník se skládal z několika druhů otázek. Prvním z nich byly otázky tzv. polouzavřené, kdy 
respondent vybíral z předem připravených standardizovaných odpovědí. Pokud respondentovi 
nevyhovovala ani jedna nabízených možností, měl možnost se vyjádřit i pomocí vlastní odpovědi. 
Následovaly otázky tzv. hodnotící, kdy respondent pomocí předdefinované škály ohodnotil jednotlivé 
oblasti fungování města a jeho stavu. V dotazníku nechyběla ani možnost vyslovit vlastní názor ke 
stavu města. Respondent mohl upozornit především na nedostatky a problémy, které se ve městě 
vyskytují, ale ke kterým doposud v průběhu vyplňování dotazníku nebyla možnost se vyjádřit. 
V tomto případě se jednalo o takzvanou otevřenou otázku. Dotazníkový arch byl doplněn o otázky, 
které zjišťovaly sociodemografické údajů jednotlivých respondentů (konkrétně věk, pohlaví, nejvyšší 
dosažené vzdělání a socioekonomický status). Údaje byly získávány především pro vhodnější a 
přesnější interpretaci výsledků dotazníkového šetření a pro zabezpečení dostatečně vhodného 
reprezentativního vzorku obyvatel města. 

Dotazníkového šetření se celkem zúčastnilo 121 respondentů. Vzhledem k výše uvedeným metodám 
sběru nebylo vždy možné zajistit zodpovězení všech otázek uvedených v dotazníkovém archu. Proto 
je při vyhodnocování jednotlivých otázek vždy uváděno, kolik respondentů se ke konkrétní otázce 
vyjádřilo.28 

                                                        
28 Dotazníkové šetření bylo realizováno ve spolupráci se zpracovatelem Akčního plánu rozvoje města a pro jeho potřeby bylo 
v elektronické verzi dotazníku přidáno ještě 13 dalších otázek, které však nejsou předmětem vyhodnocení této Strategie 
rozvoje města Slavonice. 
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2 Struktura respondentů 

Prvním zjišťovaným sociodemografickým údajem byl věk respondenta. V grafu č. 1 je zachycena 
struktura respondentů dotazníkového šetření podle věkových kategorií. Z grafu jsou patrné 
jednotlivé nerovnosti v zastoupení věkových skupiny obyvatel, kdy například nápadně nejvíce 
zastoupenou skupinou obyvatel jsou respondenti ve věku 41 – 50 let s více než 22% podílem, naopak 
nejméně dotazovaných je ve věku 15 – 17 let (4 % respondentů). Tato nevyrovnanost je způsobena 
především zvolenými metodami sběru dat, především téměř nulovou možností ovlivnit zastoupení 
jednotlivých kategorií (například sběr dotazníků v elektronické podobě). Do jisté míry se na tomto 
stavu podepsala i nejednotnost intervalů mezi kategoriemi. Nicméně podíl zastoupení splňuje 
požadavky zadavatele, je dostatečně reprezentativní a nemá vliv na výpovědní hodnotu 
dotazníkového šetření. 

Graf 1: Struktura respondentů podle věku 
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Struktura respondentů podle pohlaví je na první pohled relativně nevyrovnaná. Dotazníkový arch 
vyplnilo 68 respondentů a 53 respondentek, rozdíl mezi kategoriemi činní 12 p.b. ve prospěch mužů. 
Tento nepoměr je způsoben především zvolenou metodou sběru dat v dotazníkovém šetření, 
převážně v případě vyplnění dotazníků a jejich odevzdání na sběrném místě ve fyzické podobě. 
V rámci sběru dat za pomoci tazatele docházelo k selekci respondentů do takové míry, aby byly 
dodrženy přibližně stejné podíly obou skupin obyvatel města. 

Graf 2: Struktura respondentů podle pohlaví 
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Struktura dotazovaných obyvatel v dotazníkovém průzkumu podle nejvyššího dosaženého vzdělání je 
zachycena v grafu 3. Nejvyšší podíl respondentů je zastoupen skupinou obyvatel se středoškolským 
vzděláním s maturitou, celkem 46 obyvatel vyplnilo dotazníkový arch (38 %). Naopak nejméně 
zastoupeni jsou respondenti se základním vzděláním, jejichž podíl dosahuje téměř 6 %. Podíly 
jednotlivých druhů nejvyššího dosaženého vzdělání jsou částečně korespondující se vzdělanostní 
strukturou města (ve Slavonicích je vysoký podíl obyvatel se středoškolským vzděláním s výučním 
listem a maturitou) a do značné míry jsou závislé i na struktuře respondentů podle věku (v minulosti 
se pohybovaly hodnoty vzdělanostní struktury na jiné úrovni, například díky absenci vyššího 
odborného vzdělání, nižším podílům zastoupení obyvatel s vysokoškolským diplomem apod.). 
Nicméně podíl zastoupení splňuje požadavky zadavatele, je dostatečně reprezentativní a nemá vliv 
na výpovědní hodnotu dotazníkového šetření.  

Graf 3: Struktura respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání 
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Údaje o socioekonomickém statusu obyvatel města zobrazuje graf 4, ve kterém je patrná převaha 
obyvatel Slavonic v kategorii zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek (55% podíl). Druhou nejvíce 
zastoupenou skupinou obyvatel jsou osoby ekonomicky neaktivní – důchodci, kterých celkem 
19 vyplnilo dotazník (podíl zastoupení je 16 %). Naopak nejméně zastoupenou skupinou obyvatel jsou 
respondenti v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené (3 %) a osoby nezaměstnané (3 %). 
Případné odchylky od ekonomické struktury obyvatel Slavonic nemají vliv na vypovídací hodnotu 
dotazníkového šetření.  

Graf 4: Struktura respondentů podle socioekonomického statusu 
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3 Výsledky dotazníkového šetření 
3.1 Co považujete za největší přednost života ve Vašem městě? 

Respondenti se zde mohli vyjádřit, co považují za největší klad, výhodu, přednost života ve 
Slavonicích. Mohli zaškrtnout jednu, dvě nebo maximálně až tři odpovědi z následujícího výběru: 

• Prostředí obce (její vzhled, historie a tradice) 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v obci 
• Kvalita základních škol 
• Dostupnost a kvalita mateřských škol  
• Dostupnost a kvalita zdravotní péče 
• Dostupnost a kvalita sociální péče 
• Veřejná správa a možnost účasti na řízení obce 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí ve městě a okolí, čistota obce 
• Příchod nových obyvatel do obce  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v obci 
• Zájem lidí o život v obci 
• Jiná možnost…………………………………………………… 

 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 121 respondentů, kteří uvedli celkem 266 odpovědí 
z nabízených možností a 16 odpovědí v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele 
Slavonic tak připadá v průměru 2,3 odpovědi. Z výsledků odpovědí respondentů vyplývá, že 
dotazovaní obyvatelé města nejvíce oceňují samotné prostředí města, především vzhled, historii a 
tradice (více než dvě třetiny uvedených odpovědí). 

Druhou nejčastěji oceňovanou volbou, kterou respondenti vybírali, bylo životní prostředí ve městě a 
okolo a čistota města s podílem 12 % na všech odpovědích v otázce 1. Obě dvě nejčastější odpovědi 
jsou spíše vztaženy k fyzickému prostředí a jeho zázemí.  

Další z oceňovaných deviz života ve městě jsou především kategorie spolkový život ve městě 
(6% podíl), kvalita základních škol a dostupnost zdravotní péče (shodně získaly obě dvě kategorie 5 % 
odpovědí). 
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Graf 5: Celkové hodnocení otázky č. 1 
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Naopak nejméně oceňovaným pozitivem ve městě je dle respondentů kategorie dostupnost pozemků 
pro výstavbu a bydlení a veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování, na které jako 
výhody žití ve Slavonicích připadla jedna odpověď. Méně než 1 % odpovědí získala kategorie 
dostupnost a kvalita obchodů a služeb a příchod nových obyvatel do města. 

V kategorii jiná možnost byly uvedeny tyto odpovědi: 

Tabulka 1: Odpovědi respondentů na otázku č. 1 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

bunkry 1 

historie 1 

Institut Slavonice 1 

klid 1 

Landštejn 2 

Měřín 1 

Měřín - zámek + keramika 1 

Nechce se mi nikam stěhovat z lenosti 1 

parní léto 1 

podzemí 3 

přírodní, kulturní bohatství regionu 1 

Slavonice fest 1 

Turisticky atraktivní okolí města a příroda do okruhu 10 km 1 
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Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Rozdíly mezi muži a ženami nebyly nijak výrazné. Muži i ženy se shodli na prvních dvou 
nejčastějších devizách života ve Slavonicích, kterými jsou prostředí města (vzhled, historie a 
tradice) a životní prostředí ve městě a okolí a čistota města. Kategorii prostředí města 
přikládají ženy i muži relativně stejnou váhu (rozdíl přibližně 0,1 p. b.), kategorii životní 
prostředí přikládají muži trochu větší váhu (rozdíl činní 3 p.b.).  

• Třetí pozice oceňovaných pozitiv je u obou pohlaví rozdílná, ženy považují za klady života ve 
městě kategorii dostupnost a kvalita zdravotní péče (7 % zastoupených odpovědí), muži 
kladně hodnotí kvalitu základních škol (5 % odpovědí). Vysoce je ceněna i kategorie spolkový 
život v obci (u obou pohlaví se jedná o 6 % odpovědí). 

• Rozdílné vnímání mezi pohlavími nepanuje ani u nejméně ceněných kladů, muži i ženy 
nepovažují za devizy žití ve Slavonicích kategorie dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
a veřejná správa a možnost účasti na řízení obce. Dále u mužů se na nízké pozici umístil zájem 
lidí o život ve městě a dostupnost a kvalita obchodů a služeb, u žen následně sportovní 
infrastruktura a příchod nových obyvatel do města. 

Struktura odpovědí respondentů podle věku: 

• Jak je z grafu patrné, ve struktuře podle věku najdeme nepatrné rozdíly mezi jednotlivými 
skupinami dotazovaných obyvatel. Všechny věkové kategorie se shodly, že největším kladem 
je prostředí města (vzhled, historie a tradice), podíl zastoupení odpovědí od respondentů se 
pohybuje mezi 30 – 42 % (nejvyšší míru spokojenosti s touto kategorií dosahuje skupina ve 
věku 15 – 17 let – 42 %). 

• U většiny věkových skupin obyvatel můžeme zaznamenat shodné umístění kategorie životní 
prostředí města a okolí a čistota města, které se umístila na druhé pozici. Jedná se o všechny 
věkové kategorie mimo obyvatel 15 – 17 let a 61 a více let. Jednotlivé skupiny tuto kategorii 
vnímají v jiné míře (která se pohybuje od 14 – 22 %).  

• U skupiny obyvatel ve věku 18 – 30 let se na stejné příčce (životní prostředí) umístila i 
kategorie spolkový život ve městě (14% podíl odpovědí). Nejmladší respondenti (15 – 17 let) 
považují za vysoce ceněnou devizu kategorii dopravní napojení na silniční síť (17 %), 
obyvatelé ve věku 61 a více let naopak dostupnost a kvalitu zdravotní péče (17 %). 

• Nejvyšší míra podílů v zastoupení odpovědí v kategorii infrastruktura pro turisty a 
návštěvníky města panuje u osob starších 61 let (11 %), u kategorie nabídka aktivit pro 
trávení volného času u dotazovaných ve věku 15 – 17 let (8 %). 

• Dalšími kladně vnímanými kategoriemi napříč věkovou strukturou jsou především kvalita 
základních škol, spolkový život v obci, bezpečnost a dostupnost a kvalita mateřských škol. 

• Jednotlivé nejméně oceňované klady jsou ve věkových kategoriích částečně odlišné. 
Například skupina ve věku 31 – 40 let nepovažuje za pozitiva množství pracovních příležitostí, 
dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, sportovní infrastrukturu, dostupnost a kvalitu 
sociální péče, veřejnou správu a možnost účasti na řízení obce a příchod nových obyvatel. 
Shodně se ale u všech věkových kategorií na velmi nízkých pozicích umisťuje kategorie 
dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, veřejná správa a možnost účasti na řízení města 
a příchod nových obyvatel. 
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Struktura odpovědí respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání: 

• Odpovědi strukturované podle nejvyššího dosaženého vzdělání se do velké míry neliší, opět 
je nejvíce pozitivně vnímána kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice), která se 
opět umístila na první příčce u všech vzdělanostních skupin respondentů. Podíl odpovědí se u 
jednotlivých skupin obyvatel pohyboval mezi 32 – 38 %, nejvyšší míry je dosahováno u 
obyvatel středoškolsky vzdělaných s maturitou. 

• Všichni dotazovaní respondenti vnímají jako jeden z kladů žití ve Slavonicích i životní 
prostředí města a okolí a čistotu města, vyjma skupiny se základním vzděláním, se míra 
odpovědí pohybuje mezi 11 – 17 %.  

• U kategorie kvalita základních škol vykazuje nejvyšší míru spokojenosti skupina obyvatel 
s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním (9 %), v kategorii dostupnost a kvalita 
zdravotní péče nejvyšší míru spokojenosti vykazují vyučení respondenti (7 %). 

Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu:  

• Napříč strukturou respondentů podle ekonomického statusu panuje shoda v nejoceňovanější 
devize života ve Slavonicích, kterou je kategorie prostředí města (vzhled, historie a tradice), 
nicméně mezi skupinami obyvatel je rozdílný podíl zastoupení jednotlivých odpovědí, který 
se pohybuje mezi 27 – 43 %. Taktéž u druhé pozice hodnocené přednosti je shoda u všech 
kategorií (vyjma nezaměstnaných osob a obyvatel v důchodu), jedná se o kategorii životní 
prostředí města a okolí a čistota města. 

• Studující si velmi silně cení dopravního napojení na silniční síť, osoby zaměstnaní na plný 
nebo částečný úvazek kvalita základních škol a respondenti se statusem důchodce 
infrastruktury pro turisty a návštěvníky obce a množství pracovních příležitostí. 

• Naopak nejméně ceněné devizy pro zaměstnané jsou kategorie dostupnost pozemků pro 
výstavbu a bydlené a veřejná správa a možnosti účasti na řízení obce.  

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají obyvatelé 
nezaměstnaní a respondenti v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené. Jedná se o 4, 
respektive 3 dotazované, u kterých každá odpověď hraje ve výsledku velmi silnou roli.  
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Graf 6: Hodnocení otázky č. 1 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu respondentů 
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3.2 Co považujete za nejzávažnější problém života ve vaší obci? 

Tato otázka byla zrcadlovým odrazem otázky předchozí. Respondenti zde měli možnost vyjádřit, opět 
jednou až třemi možnostmi, co považují za nejzávažnější problém života ve Slavonicích.  Možnosti 
odpovědí byly následující: 

• Prostředí obce (její vzhled, historie a tradice) 
• Množství pracovních příležitostí  
• Příležitosti k podnikání 
• Dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení 
• Nabídka aktivit pro trávení volného času 
• Sportovní infrastruktura v obci 
• Dostupnost a kvalita základních škol 
• Dostupnost a kvalita mateřských škol  
• Dostupnost a kvalita zdravotní péče 
• Dostupnost a kvalita sociální péče 
• Veřejná správa a možnost účasti na řízení obce 
• Dostupnost a kvalita obchodů a služeb (podnikatelských) 
• Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce 
• Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a železniční spojení) 
• Dopravní napojení na silniční síť 
• Životní prostředí ve městě a okolí, čistota obce 
• Odchod obyvatel do obce  
• Bezpečnost 
• Spolkový život v obci 
• Zájem lidí o život v obci 
• Jiná možnost……………………………………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo dohromady 121 respondentů, kteří uvedli 321 odpovědí z nabízených 
možností a celkem 11 odpovědí v kategorii jiná možnost. Na jednoho dotazovaného obyvatele tak 
připadají v průměru 2,7 odpovědi. Podle dotazovaných obyvatel Slavonic je největším problémem 
života ve městě nezaměstnanost, kategorie množství pracovních příležitostí. Tato kategorie získala 
29% podíl na všech uvedených odpovědích. Další velice závažný problém je spojen s bezpečností ve 
městě, která získala 9 % odpovědí (takto vysoký podíl negativního hodnocení může souviset se 
zánikem obvodního oddělení Policie ČR ve městě). 

Za překážku žití ve Slavonicích dotazovaní považují i dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, 
kategorie získala 7 % odpovědí, a veřejnou správu a možnost účasti na řízení města (6 %). 
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Graf 7: Celkové hodnocení otázky č. 2 
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Naopak v této otázce nejmenší počet odpovědí získala kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol 
(žádný z respondentů neoznačil jako negativum žití ve městě) a dále spolkový život ve městě (méně 
než 1 %) a sportovní infrastruktura (1%). 

V kategorii jiná možnost byly uvedeny tyto odpovědi: 

Tabulka 2: Odpovědi respondentů na otázku č. 2 z kategorie jiná možnost 

Odpověď Četnost 

kamionová doprava 4 

alkohol a další drogy především mezi mládeží 1 

doprava k lékaři 1 

chybějící nájemní byty 1 

mnoho turistů 1 

parkovací místa pro invalidy na náměstí (pouze 1) 1 

Povalující se, hluční, postrach budící a nepořádní jedinci. 1 

vandalismus 1 
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Struktura odpovědí respondentů podle pohlaví: 

• Muži i ženy žijící ve městě shodně považují za největší problém kategorii množství pracovních 
příležitostí. V obou případech se hodnota podílu na všech odpovědích pohybuje okolo 30 % 
(rozdíl mezi skupinami obyvatel činí pouze 1 p.b. ve prospěch mužů). Druhou pozici taktéž 
obě pohlaví vnímají shodně, za velké negativum je považovaná bezpečnost, kdy v případě 
mužů se jedná o 8 % odpovědí, u žen o 10 % odpovědí. 

• Dalším negativními stránkami života ve městě, jak je vnímá mužská část respondentů, jsou 
dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení (8 % odpovědí) a veřejná správa a možnost 
účasti na řízení města (7 %). Ženy považují za problémové oblasti živí ve Slavonicích kategorie 
dostupnost a kvalita obchodů a služeb (8 %) a obslužnost hromadnou dopravou (7 % 
odpovědí).  

• Kategorie s nejnižšími podíly odpovědí se u mužů a žen velice neodlišují. Obě pohlaví považují 
za nejméně problematickou kategorii dostupnost a kvalita mateřských škol, následně muži 
kvalitu škol základních a ženy sportovní infrastrukturu a spolkový život ve městě. 

Struktura odpovědí respondentů podle věku:   

• Všechny věkové kategorie se shodly na nejčastěji uváděné odpovědi, kterou je množství 
pracovních příležitostí ve městě. Tento problém je každou skupinou obyvatel vnímán s jinou 
intenzitou a podíl odpovědí se pohybuje v rozmezí 23 – 36 %. Za nejzávažnější ho považují 
obyvatelé ve věku 61 a více let (36 %), naopak respondenti ve věku 51 – 60 let ho vnímají 
jako negativum žití ve Slavonicích s podílem „pouze“ 23 %.  

• Druhé největší negativum života ve městě je pro jednotlivé skupiny respondentů odlišné. 
Shodně považují kategorii bezpečnosti jako jeden z nejzávažnějších problémů věkové 
kategorie 41 – 50, 51 – 60 a 61 a více let. Skupina obyvatel ve věku 15 – 17 let považuje za 
negativní stránku Slavonic nabídku aktivit pro trávení volného času a respondenti ve věku 18 
– 30 let veřejnou správu a možnost účasti na řízení města, obslužnost hromadnou dopravou a 
dostupnost a kvalita obchodů a služeb. 

• Nejvyšší míru nespokojenosti s dostupností pozemků pro výstavbu a bydlení vykazují 
dotazovaní ve věku 41 – 60 let (více než 10 %), naopak nespokojenost s dostupností a 
kvalitou zdravotní péče je nejvyšší u nejmladších respondentů (15 – 17 let). 

• Nejméně problematická je kategorie dostupnost a kvalita mateřských škol (bez odpovědi) a 
spolkový život v obci (u všech věkových skupin respondentů, vyjma obyvatel ve věku 31 – 40 
a 61 a více let, se neobjevila ani jedna odpověď). Občané ve věku 31 – 40 let nejméně 
negativně vnímají sportovní infrastrukturu v obci, dopravní napojení na silniční síť, životní 
prostředí města a okolí a čistotu města a příchod nových obyvatel.  

Struktura odpovědí respondentů podle nejvyššího dosaženého vzdělání: 

• Napříč vzdělanostní strukturou dotazovaných obyvatel panuje opět shoda ve vnímání 
nejzávažnějších problémů města, kterým podle respondentů je množství pracovních 
příležitostí. Podíly zastoupení negativního hodnocení této kategorie se pohybují mezi 26 – 
35 %, nejvyšší míry je dosahováno u respondentů s vyšším odborným a vysokoškolským 
vzděláním.  
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• Shoda téměř u všech skupin obyvatel podle vzdělání panuje i u kategorie bezpečnost, která se 
umístila na druhé pozici (u skupiny obyvatel vyučených se na druhé příčce umístila kategorie 
veřejná správa a možnost účasti na řízení města). 

• Velmi negativně je vnímána i dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, příležitosti 
k podnikání a nabídka aktivit pro trávení volného času. Občané s vysokoškolským titulem a 
obyvatelé s vyšším odborným vzděláním hodnotí dostupnost a kvalitu zdravotní péče ve 
městě jako negativum (9 % odpovědí). 

• Vnímání nejméně problematických oblastí města je dle nejvyššího vzdělání respondentů 
odlišné, nicméně všechny kategorie se shodly na dostupnosti a kvalitě mateřských škol. Dále 
se jedná o kategorie spojené se spolkovým životem, zájmem lidí o život ve městě a dopravním 
napojením na silniční síť.  

Struktura odpovědí respondentů podle socioekonomického statusu: 

• Napříč socioekonomickou strukturou dotazovaných obyvatel panuje opět shoda ve vnímání 
nejzávažnějších problémů města, kterým podle respondentů je množství pracovních 
příležitostí.  

• Za velmi závažné dále považuje skupina OSVČ/podnikatelů dostupnost pozemků pro výstavbu 
a bydlení a veřejnou správu a možnost účasti na řízení obce (11%), respondenti zaměstnaní 
na plný nebo částečný úvazek mimo výše zmíněné kategorie i bezpečnost (7%). Dotazovaní 
v důchodu považují za druhou nejzávažnější oblast bezpečnost (17 %) a dále pak životní 
prostředí ve městě a okolí a čistotu města a nabídka aktivit pro trávení volného času. 

• Relativní shoda panuje i u kategorií, které respondenti nepovažují za problematickou oblast 
života ve městě. Jedná se především o kategorie spojené s dostupností a kvalitou mateřských 
škol (bez odpovědí) a kategorie kvalita základních škol a dostupnost a kvalita sociální péče 
(velmi nízké podíly odpovědí u všech kategorií). 

• Ve struktuře odpovědí dle ekonomického statusu se nejvíce vymykají obyvatelé 
nezaměstnaní a respondenti v domácnosti a na mateřské/rodičovské dovolené. Jedná se o 4, 
respektive 3 dotazované, u kterých každá odpověď hraje ve výsledku velmi silnou roli.  
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Graf 8: Hodnocení otázky č. 2 podle pohlaví, věku, vzdělání a socioekonomického statusu 
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3.3 Jak hodnotíte situaci u následujících kategorií?  

U této otázky se respondenti vyjadřovali k jednotlivým kategoriím na škále výborná, dobrá, 
průměrná, podprůměrná, nedostatečná (špatná) a nedokáži se vyjádřit.  Při hodnocení jednotlivých 
oblastí nabízíme vždy přehledovou kategorii s absolutními údaji o odpovědích respondentů. Uváděná 
procenta ve slovním hodnocení pak odpovídají podílům jednotlivých kategorií včetně odpovědí 
nevím, nedokáži se vyjádřit (tedy na odpovědích celkem). Následující reprezentace dat v pruhových 
grafech ovšem již vyjadřuje podíly jednotlivých odpovědí očištěné o možnost nevím, nedokáži se 
vyjádřit, pro lepší vizuální orientaci v hodnocení.  

Uvedená vyhodnocení se vždy týkají celého vzorku respondentů, pouze u vybraných kategorií, kde 
očekáváme korelaci mezi zjištěným výsledkem a profilem respondentů, využíváme i rozlišení 
respondentů podle věku, pohlaví či jiných atributů. 

U slovního hodnocení považujeme za „kladné“ či „pozitivní“ hodnocení respondentů odpověďmi 
výborná či dobrá, naopak za negativní či záporné hodnocení odpovědi podprůměrná či nedostatečná. 

3A Doprava a technická infrastruktura 
K hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti doprava a technická infrastruktura se vyjádřilo 115 - 121 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce 3). Nejvíce dotazovaných obyvatel se 
nedokázalo vyjádřit ke kategorii obslužnost hromadnou dopravou a dostupnost internetu, kdy 
kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolilo 8 respondentů shodně v obou případech. 

Tabulka 3: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura 

  

1 
vý

bo
rn

á 

2 
do

br
á 

3 
pr

ům
ěr

ná
 

4 
po

dp
rů

m
ěr

ná
 

5 
ne

do
st

at
eč

ná
, 

šp
at

ná
 

ne
ví

m
, n

ed
ok

áž
i s

e 
vy

já
dř

it 

ce
lk

em
 

Kvalita silnic a chodníků 1 21 59 27 13 0 121 

Dopravní napojení na silniční síť 7 44 45 16 2 1 115 
Obslužnost hromadnou dopravou (autobusové a 
železniční spojení) 7 28 42 26 8 8 119 

Počet míst pro parkování v obci 2 30 48 27 9 5 121 

Stav technické infrastruktury – odkanalizování a čištění 
odpadních vod v obci 7 53 41 11 4 4 120 

Stav technické infrastruktury – zásobování vodou 30 63 24 1 0 2 120 

Dostupnost internetu 23 59 24 4 1 8 119 

Pokrytí obce veřejným osvětlením 15 65 30 8 1 2 121 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je stav technické infrastruktury – zásobování vodou, kterou výborná 
nebo dobrá hodnotilo celkem 93 respondentů (78 %). Velice pozitivně vnímají obyvatelé i dostupnost 
internetu (69 % kladných odpovědí) a pokrytí města veřejným osvětlení (66% podíl odpovědí). 

Obslužnost hromadnou dopravou ve městě je hodnocena přibližně stejnými podíly ve všech 
kategoriích (pozitivní, průměrná a negativní), nicméně o několik procentních bodů převažuje názor, 
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že veřejná doprava je spíše průměrná až nadprůměrná (negativní hodnocení dosahuje nižšího podílu 
než pozitivní). 

Nejhůře hodnocená kategorie je dle respondentů spjata s dopravou. Nejvíce negativních odpovědí 
získala kategorie stav silnic a chodníků, kdy 33 % respondentů hodnotilo tuto kategorii jako 
nevyhovující a téměř 50 % jako průměrnou. Silně negativně je vnímán i počet míst pro parkování ve 
městě, kde opět převažuje negativním hodnocení nad pozitivním (30 % respondentů zvolilo možnost 
podprůměrná nebo špatná a 40 % zvolilo hodnocení průměrná). 

Graf 9: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Doprava a technická infrastruktura očištěné o odpovědi 
nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3B Občanská vybavenost 
K hodnocení jednotlivých kategorií z oblasti Občanské vybavenosti se vyjádřilo celkem 115 - 120 
respondentů (viz celkové shrnutí všech odpovědí v tabulce číslo 4). 

Tabulka 4: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost 
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Dostupnost zdravotní péče 5 34 44 26 8 3 120 

Kvalita zdravotní péče 2 35 49 21 8 5 120 

Dostupnost sociální péče 1 19 45 10 3 41 119 

Kvalita sociální péče 1 22 32 11 4 45 115 
Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 
předškolního vzdělání dětí 17 48 19 4 0 32 120 

Kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) 
základního vzdělání ve městě 19 62 15 3 2 19 120 
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Nabídka volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 4 20 46 32 4 14 120 

Nabídka volnočasových aktivit pro děti 4 38 37 23 4 14 120 

Nabídka volnočasových aktivit pro dospělé 7 18 36 36 8 15 120 

Kvalita sportovních zařízení v obci 3 25 40 28 5 19 120 

Nabídka dětských hřišť 0 15 37 43 14 11 120 

Nabídka kulturního vyžití ve městě 6 29 49 26 9 1 120 

 

Nejlépe hodnocenou kategorií je podle dotazovaných obyvatel města kvalita a dostupnost 
(dostatečný počet míst) základního vzdělání ve městě, pro kterou se vyjádřilo pozitivně celkem 68 % 
respondentů a pouze 4 % tuto kategorii označily jako nedostatečnou. Tento výsledek do velké míry 
koreluje s častým označením kvality základních škol ve městě jako jedné z deviz života ve Slavonicích 
(v otázce číslo 1). Stejně tak i u kategorie kvalita a dostupnost (dostatečný počet míst) předškolního 
vzdělávání, který byla hodnocena velice pozitivně, jedná se o druhou nejlépe hodnocenou kategorii 
z oblasti Občanské vybavenosti (54 % kladných odpovědí). 

V otázce 3B se ve velké míře vyskytují kategorie, u kterých převažuje negativní hodnocení nad 
pozitivním. Jedná se především o kategorie spojené s trávením volného času všech věkových 
kategorií. Absolutně nejvyššího podílu negativního hodnocení je dosaženo u kategorie nabídka 
dětských hřišť, kdy 48 % respondentů tuto nabídku hodnotí jako nevyhovující (možnost 4 – 
podprůměrná zvolilo 36 % dotazovaných a 5 – špatná/nedostatečná 12 %), pozitivně ji hodnotilo 
pouze 13 % obyvatel. Negativně je vnímána i kvalita sportovních zařízení ve městě a u kategorie 
nabídka kulturního vyžití můžeme pozorovat hodnocení spíše průměrné (29 % respondentů 
hodnotilo kladně, ale 41 % zvolilo možnost průměrná).  

Velice špatně je hodnocena nabídka volnočasových aktivit pro dospělé, u které 38 % respondentů 
zvolilo negativní hodnocení a 30 % tuto kategorii označilo jako průměrnou (pouze 21 % tuto oblast 
vnímá pozitivně). Ve struktuře podle věku najdeme rozdíly mezi jednotlivými skupinami obyvatel. 
Například respondenti ve věku 18 – 30 let jsou skupinou, která tuto kategorii hodnotí nejpozitivněji, 
36 % respondentů hodnotilo kladně (23 % jako výborná a 14 % jako dobrá). Jedná se o jedinou 
skupinu obyvatel, u které převažuje kladné hodnocení nad záporným.  Naopak u ostatních skupin 
jsou patrné vyšší podíly negativního hodnocení, například věková kategorie 31 – 40 let hodnotí 
nabídku volnočasových aktivit pro dospělé velice negativně, podíl odpovědí špatná nebo 
podprůměrná je 45 %. Z odpovědí respondentů s ohledem na jejich věk lze tedy usuzovat na jistou 
nevyrovnanost nabídky volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny obyvatel a prostor pro 
zlepšení zejména v nabídce pro věkovou skupinu mladých dospělých (18-30 let). 



   
 

87 
 

Graf 10: Hodnocení kategorie volnočasové aktivity pro dospělé podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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Zdravotní péče, její kvalita a dostupnost, je ve Slavonicích hodnocena spíše pozitivně, i když převažuje 
podíl respondentů, kteří tyto kategorie hodnotí jako průměrné. S dostupností zdravotní péče byla 
spokojena přibližně třetina respondentů, ale více než 37 % dotazovaných tuto kategorii označilo jako 
průměrnou. Celkem 28 % obyvatel označilo dostupnost zdravotní péče jako negativní. V hodnocení 
kvality zdravotní péče je podíl nižší, než v předchozím případě, přibližně 31 % respondentů ji označilo 
za pozitivní (méně než 1 % jako výborná) a 41 % jako průměrnou.  

Názory respondentů na kvalitu zdravotní péče se podle věku dotazovaných velice liší (viz graf 11). 
Například nejvíce spokojena je věková skupina obyvatel starších 61 let.  Z celkového počtu 
17 respondentů v tomto věku se jich 11 vyjádřilo v pozitivním smyslu (65 % dotazovaných). Naopak 
nejvíce nespokojenou skupinou obyvatel jsou lidé ve věku 51 – 60 let, kde míra negativního 
hodnocení je nejvyšší ze všech věkových kategorií (17 %). U věkové skupiny respondentů mezi 15. a 
17. rokem žádný z dotazovaných nehodnotil kvalitu zdravotní péče jako dobrou nebo výbornou, 80 % 
vybralo možnost průměrná.  

Graf 11: Hodnocení kategorie dostupnost zdravotní péče podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži 
se vyjádřit 
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Sociální služby ve městě (jejich dostupnost a kvalita) jsou kategorie s nevyšším podílem respondentů, 
kteří tyto služby nedokázali posoudit. Nejvíce respondentů (45) se nedokázalo vyjádřit k oblasti 
kvality sociálních služeb, celkem se jednalo o 39 % dotazovaných. Důvod takto vysokého podílu 
odpovědí nevím, nedokáži se vyjádřit je pravděpodobně způsoben chybějící zkušeností s tímto typem 
služeb. Totéž platí i pro dotazování na názor dostupnosti sociálních služeb, kde se podíl odpovědí 
pohyboval okolo 35 %. Pokud se podíváme na data od respondentů, kteří se k této kategorii vyjádřili, 
jsou sociální služby ve Slavonicích vnímány spíše průměrně až nadprůměrně. Přibližně 26 % 
dotazovaných hodnotilo kladně kvalitu a 33 % dostupnost, nicméně 58 % respondentů hodnotilo 
průměrně kvalitu a 46 % dostupnost. 

Graf 12: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Občanská vybavenost očištěné o odpovědi nevím, nedokáži 
se vyjádřit 
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3C Kvalita životního prostředí 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Kvality životního prostředí se vyjádřilo celkem 117 - 121 
respondentů (viz tabulka 5). Nejvíce dotazovaných obyvatel se nedokázalo vyjádřit ke kategorii 
možnosti likvidace odpadu ve městě, kdy kategorii nevím, nedokáži se vyjádřit zvolili 4 respondenti. 

Dle výsledků z grafu 13 je patrné, že životní prostředí ve městě je respondenty vnímáno velice 
pozitivně. V žádném z případů hodnocení jednotlivých kategorií nedošlo k situaci, kdy by negativní 
hodnocení převážilo nad pozitivním. Naopak u všech kategorií je patrná převaha kladných odpovědí, 
u velké většiny kategorií se podíl pozitivně vyjádřených respondentů pohybuje nad 62 %. 

Nejvíce oceňovanou kategorií je systém sběru komunálního odpadu, kdy 76 % respondentů zvolilo 
pozitivní hodnocení. V ostatních oblastech odpadového hospodaření města panuje mezi 
dotazovanými obyvateli spokojenost, ať už v kategorii možnost likvidace odpadu ve městě (s podílem 
65 %) nebo možnost separace odpadu (67% podíl). 

Mezi respondenty panuje i spokojenost s veřejným prostranstvím, kde 62 % dotazovaných pozitivně 
hodnotilo vzhled veřejného prostranství (zeleně) a pouze 7 % obyvatel negativně. Kvalita veřejného 
prostranství (mobiliář, lavičky, koše aj.) byla kategorie hodnocená hůře, přibližně 46 % respondentů 
se vyjádřilo v pozitivním smyslu, více než třetina dotazovaných ohodnotila tuto kategorii jako 
průměrnou a 21 % jako špatnou. Zde se nabízí otázka, co je příčinou relativně rozdílného vnímání 
těchto dvou kategorií, které jsou obě vztažené k veřejnému prostranství města.  

Tabulka 5: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí 
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Vzhled veřejných prostranství – zeleně 15 60 37 8 1 0 121 

Kvalita veřejných prostranství – mobiliář, lavičky, odpadkové koše 8 48 40 20 5 0 121 

Rozsah (velikost) ploch zeleně v obci 38 44 31 3 2 1 119 

Udržování čistoty ve městě 15 65 34 4 2 0 120 

Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem 45 40 23 3 3 3 117 

Možnost separace odpadu v obci (dostupnost kontejnerů a míst 
na oddělený sběr využitelných složek odpadů) 22 58 29 5 5 1 120 

Systém sběru komunálního odpadu 29 62 24 2 1 2 120 

Možnost likvidace odpadu v obci 30 48 25 8 5 4 120 
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Graf 13: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Kvalita životního prostředí očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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3D Bydlení a zaměstnanost 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Bydlení a zaměstnanosti se vyjádřilo celkem 118 - 121 
respondentů (viz tabulka č. 6). Nejvíce dotazovaných obyvatel města Slavonice nedokázalo posoudit 
kategorii dostupnost pozemků pro výstavbu a bydlení, celkem 32 lidí vybralo možnost nevím, 
nedokáži se vyjádřit (27 %). V oblasti zaměstnanosti se potvrdily výsledky odpovědí z otázky číslo 2, 
kdy za nejzávažnější problémy byly považovány kategorie množství pracovních příležitostí a 
příležitosti k podnikání, ve vyhodnocení otázky 3E se respondenti k těmto kategoriím vyjadřovali 
velmi kriticky. Kategorie nabídka pracovních příležitostí získala celkem 94 % negativních odpovědí, 
méně než 1 % respondentů považuje tuto kategorii za pozitivní ve městě (jediný respondent). U 
příležitostí pro podnikání se v pozitivním smyslu vyjádřil taktéž jediný respondent a celkem 73 % 
dotazovaných hodnotilo negativně. 

Tabulka 6: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost 
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Dostupnost pozemků pro výstavbu a 
bydlení 1 4 31 29 22 32 119 

Nabídka pracovních příležitosti 0 1 4 34 79 2 120 

Nabídka příležitostí pro podnikání 0 1 24 41 45 7 118 

Dostupnost obchodů 3 21 61 27 9 0 121 

Dostupnost služeb 2 17 47 42 10 2 120 
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U hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí je patrná odlišnost mezi jednotlivými věkovými 
skupinami, ale u všech je na první pohled patrná převaha negativního hodnocení. Jedna věková 
kategorie respondentů 18 – 30 let označila nabídku pracovních příležitostí jako dobrou (pouze jediný 
respondent). Věková kategorie 15 – 17 let označuje situaci na trhu práce podprůměrně až 
nedostatečně, podíl odpovědí s negativním hodnocením je 100%. Absolutně největšího podílu 
hodnocení možností 5 – nedostatečná/špatná je dosaženo u skupiny respondentů mezi 31. a 
40.  rokem, kdy 81 % dotazovaných zvolilo tuto možnost. 

Graf 14: Hodnocení kategorie nabídka pracovních příležitostí podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 

 

Nabídka obchodů a služeb ve městě je dle respondentů převážně průměrná až podprůměrná. 
V oblasti dostupnosti a kvality služeb se celkem 16 % dotazovaných vyjádřilo kladně (pouze 2 % 
zvolila možnost výborná), 39 % obyvatel tuto kategorii označilo jako průměrná a 43 % jako negativní 
(35 % zvolilo možnost podprůměrná). Kategorii dostupnost a kvalita obchodů pozitivně hodnotilo 
20 % dotazovaných, nicméně více než 50 % respondentů zvolilo možnost průměrná a 30 % zvolilo 
negativní hodnocení. Je tedy zřejmé, že u respondentů převažuje nespokojenost s nabízenými 
službami i obchody ve městě.  

Graf 15: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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3E Ostatní 
K jednotlivým kategoriím týkajících se oblasti Ostatní se vyjádřilo celkem 118 – 119 respondentů (viz 
tabulka číslo 7). Nejvíce dotazovaných obyvatel města se nedokázalo vyjádřit ke kategorii možnost 
účasti na řízení obce, z celkových 119 respondentů zvolilo tuto možnost nevím, nedokáži se vyjádřit 
celkem 31 z nich (26 %). 

Tabulka 7: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Ostatní 

  

1 
vý

bo
rn

á 

2 
do

br
á 

3 
pr

ům
ěr

ná
 

4 
po

dp
rů

m
ěr

ná
 

5 
ne

do
st

at
eč

ná
, š

pa
tn

á 

ne
ví

m
, n

ed
ok

áž
i s

e 
vy

já
dř

it 

ce
lk

em
 

Infrastruktura pro turisty a návštěvníky obce 35 45 32 7 0 0 119 

Bezpečnost 15 34 32 23 14 1 119 

Informovanost o dění v obci, poskytování 
informací 12 49 44 8 5 1 119 

Kvalita veřejná správy v obci 6 38 39 17 11 8 119 

Možnost účasti na řízení obce 2 27 24 22 13 31 119 

Zájem lidí o život v obci 13 21 38 26 12 8 118 

 

Z grafu 16 je patrné, že u většiny kategorií nepřevážilo negativní hodnocení nad pozitivním (vyjma 
kategorie možnost účasti na řízení města). Nejvíce dotazovaných je spokojeno s infrastrukturou pro 
turisty a návštěvníky města, kdy 67 % respondentů zvolilo kladné hodnocení. Dále jsou dotazovaní 
spokojeni s informovaností o dění ve městě a s poskytováním informací, 10 % zvolilo možnost 
výborná a dalších 41 % hodnocení dobrá. Negativně tuto kategorii ohodnotilo pouze 11 % 
dotazovaných.  

Graf 16: Výsledky hodnocení jednotlivých kategorií ze sekce Bydlení a zaměstnanost očištěné o odpovědi nevím, 
nedokáži se vyjádřit 
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I přes výsledek v otázce číslo 2, kdy byla bezpečnost označena jako jedno z velkých negativ života ve 
městě, nakonec negativní hodnocení nedosahuje nejvyššího podílu. Nejhůře hodnocenou kategorií se 
stal zájem lidí o život ve městě, kdy téměř třetina respondentů zvolila negativní hodnocení a přibližně 
další třetina respondentů označila tuto kategorii ve Slavonicích jako průměrnou.  

Kategorie bezpečnost ve městě byla druhou nejhůře hodnocenou kategorií v sekci 3E, nicméně u této 
kategorie stále převažuje kladné hodnocení.  Přibližně 41 % dotazovaných považuje bezpečnost za 
výbornou nebo dobrou, 27 % označilo tuto kategorii jako průměrnou a 31 % respondentů přiřadilo 
negativní hodnocení. Pouze jediný respondent neodpověděl k této kategorii. Takto vysoký podíl 
negativního hodnocení souvisí především se zánikem obvodního oddělení Policie ČR ve městě. 
Z hlediska odpovědí podle věku je bezpečnost vnímána velice odlišně v jednotlivých skupinách 
dotazovaných. Například respondenti ve věku 51 – 60 let jsou skupinou s nejnižší mírou spokojenosti 
ve městě, přibližně pouze 13 % z nich ji označilo za pozitivní a ve věkové skupině obyvatel nad 61 let 
je podíl negativního hodnocení 50 %. Naopak skupina respondentů ve věku 31 – 40 hodnotí 
bezpečnost pozitivně (54 % odpovědí) a dotazovaní mezi 18. a 30. rokem jsou skupinou s nejnižším 
podílem negativního hodnocení (pouze 14 %).  

Graf 17: Hodnocení kategorie bezpečnost podle věku respondentů očištěné o odpovědi nevím, nedokáži se vyjádřit 
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3.4 Dojíždíte do místa zaměstnání/školy mimo obec?  

V této otázce jsme u respondentů zjišťovali vyjížďku za prací a studiem ze Slavonic a pokud 
dotazovaní pravidelně cestovali mimo své bydliště, z níže vypsaných dopravních prostředků vybrali 
ten, který nejčastěji do místa zaměstnání a školy využívají: 

• Hromadnou autobusovou dopravou 
• Dálkovým autobusovým spojem 
• Vlakem 
• Osobním automobilem 
• Na kole 
• Pěšky 
• Jinak…………………………… 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 120 respondentů. Z grafu 18 je patrné, že menší část 
dotazovaných obyvatel Slavonic je zaměstnána nebo studuje v místě bydliště. Přiblžině 52 % 
respondentů pravidelně cestuje za prací či vzděláním do jiné obce. 

Nejvíce využívaným dopravním prostředkem pro vyjíždění za studiem a prací je jednoznačně osobní 
automobil, který využívá celkem 40 respondentů (64% podíl na všech vyjíždějících dotazovaných) a 
na druhém místě v četnosti užívání je hromadná autobusová doprava (18 %).  

Graf 18: Celkové hodnocení otázky č. 4 
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3.5 Co konkrétně Vám ve vašem městě chybí nebo co by se mělo změnit k lepšímu? 

V této otázce měli respondenti možnost se volně vyjádřit k situaci ve městě, především uvést 
nedostatky nebo problémy, které by měly být vyřešeny. Na tuto otázku odpovědělo 60 dotazovaných 
obyvatel Slavonic, kteří uvedli celkem 109 odpovědí. V průměru tak připadá přibližně 1,8 odpovědi na 
respondenta. Vyhodnocení této otázky je tak názor přibližně 50 % dotazovaných, celkem 61 
respondentů možnost nevyužilo a žádnou odpoveď neuvedlo.  

Tabulka 8: Odpovědi respondentů na otázku č. 5 
Odpověď Četnost 

sportovní vyžití 14 

bezpečnost 14 

dopravní infrastruktura 13 

obchody/služby 11 

vzhled města 11 

turismus 10 

pracovní příležitosti 5 

kamionová doprava 5 

veřejná správa 4 

technické vybavení 4 

kultura 2 

veřejná hromadná doprava 2 

trávení volného času 2 

zdravotní péče 2 

městský rozhlas 2 

památkáři 2 

sociální služby 2 

oblast vzdělávání 1 

bydlení pro mladé rodiny 1 

osvětlení města 1 

lepší péče o místní části 1 
 

Největší počet odpovědí spadá do kategorie sportovního vyžití, kdy respondenti nejsou spokojeni 
s podmínkami pro sport ve městě (14 odpovědí), a do kategorie bezpečnost (14 odpovědí). Nejvíce 
dotazovaných by si v oblasti sportu přálo vybudovat koupaliště, případně krytý plavecký bazén a 
prostory pro jiné sporty (například vybudovat tenisové kurty, zřídit fitness centrum aj.). Několikrát se 
v otázce vyskytla odpověď spojená se zimními sporty (bruslení) a s cyklistikou/inline sportovci. 
V kategorii bezpečnosti nejvíce lidem schází oddělení Policie České republiky (respektive stálá 
přítomnost policie), velmi často je zmiňovaná problematika vandalství ve městě a taktéž 
nebezpečnost oblasti okolo základní školy. 

V oblasti dopravní infrastruktura se vyskytlo další 13 odpovědí. Respondenti spatřují největší problém 
především v oblasti špatného stavu chodníků, nedostatečném prostoru pro vybudování garáží nebo 
modernizace autobusového nádraží.  
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I podle výsledků v otázce 3 je patrné, že situace týkající se obchodů a služeb ve městě není ideální. 
Většina respondentů by uvítala především větší pestrost obchodů a služeb na náměstí (nejen 
prodejny vietnamských obchodníků) a taktéž by rádi zbudovali ve městě supermarket. 

Celkem 11 odpovědí získala sekce vzhledu města, kdy je respondenty nejčastěji zmiňován problém 
s psími exkrementy ve městě (a s tím spojený nedostatečný počet košů), nedostatečná péče o zeleň 
nejen na hřbitově, ale i v parku u kostela, a nedostatečný mobiliář veřejného prostranství (především 
malý počet laviček). 

Dále se v otázce 5 objevilo několik odpovědí spojených s turismem (lepší propagace města a zlepšit 
místní muzeum),  pracovními příležitostmi (a s tím související odchod mladých lidí z města), 
kamionovou dopravou (a hraničním přechodem pro kamiony), veřejnou správou města (především 
nespokojenost s vedením města), technickým vybavením ve městě (špatný stav kanalizace a 
nedostatečný počet kontejnerů na bioodpad) aj. 
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4 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření, které probíhalo na území města v průběhu měsíce srpna roku 2014, měli 
možnost se obyvatelé Slavonic vyjádřit k současnému stavu města, včetně podání návrhů na jeho 
zlepšení. Celého dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 121 respondentů, kteří odpovídali na otázky 
týkající se jednotlivých aspektů života ve městě. Struktura dotazovaných obyvatel odpovídala 
reprezentativnímu vzorku, který byl nutný pro kvalitní zhodnocení celého dotazníkového šetření. 
Z výše zmiňovaných údajů o sociodemografických údajích dotazovaných je patrné, že jednotlivé 
podíly korespondují s demografickou strukturou obyvatel města. 

Přednosti života ve Slavonicích zkoumala otázka č. 1, kdy respondenti byli dotazováni v podobě 
výběru pozitiv, které shledávají na životě právě ve městě Slavonice. Pro většinu respondentů jsou 
největšími devizami především prostředí města (vzhled, historie a tradice), s přibližně 36% podílem 
uvedených odpovědí, a dále pak s 15 % odpovědí se jedná o životní prostředí ve městě a okolí a o 
čistotu města. Za další přednosti dotazovaní vybrali kvalitu základních škol, spolkový život a zájem lidí 
o život ve městě. 

Otázka číslo 2 zkoumala opačnou stranu života ve městě, respondenti měli vybrat negativa, která 
spojují se životem ve městě. Největší problém Slavonic je podle reprezentativního vzorku 
dotazníkového šetření spojen s nezaměstnanostní a pracovními příležitostmi, kdy celkem 
98 odpovědí získala kategorie množství pracovních příležitostí. Dalšími problémy, které se negativně 
odráží v názorech obyvatel města na život v něm, jsou především bezpečnost, dostupnost pozemků 
pro výstavbu a bydlení a veřejná správa a možnost účasti na veřejném rozhodování. 

V další části dotazníkového šetření respondenti hodnotili současný stav jednotlivých oblastí města, 
které byly setříděny do větších sekcí (doprava a technická infrastruktura, občanská vybavenost, 
kvalita životního prostředí, bydlení a zaměstnanost, ostatní). 

V oblasti dopravy a technické infratruktury je nejpozitivněji vnámána kategorie stav technické 
infrastruktury – zásobování vodou, kterou 93 respondentů označilo za kladnou (odpověď výbroná 
nebo dobrá). V tomto případě se tedy jednalo o spokojenost celkem 78 % dotazovaných. Další kladné 
hodnocení získaly kategorie dostupnost internetu a pokrytí obce veřejným osvětlením (více než dvě 
třetiny odpovědí). Naopak nejhůře hodnocenou se stala oblast dopravy, kdy přibližně třetina 
respondentů označila stav silnic a chodníků za negativní.   

V oblasti Občanské vybavenosti jsou respondenti nejvíce spokojeni s kvalitou a dostupností (včetně 
dostatečného počtu míst) základního vzdělávání, pro který se vyslovilo v pozitivním smyslu celkem 
68 % z nich, a s  kvalitou a dostupností (včetně dostatečného počtu míst) předškolního vzdělávání 
(54 %). Naopak nejméně spokojeni jsou respondenti s nabídkou dětských hřišť (přibližně 48 % 
dotazovaných) a s nabídkou volnočasových aktivit pro dospělé (37 % respondentů označilo 
hodnocením negativní). 

Sekce Kvality životního prostředí je nejlépe hodnocenou a vnímanou sekcí obecně. U všech otázek 
z této oblasti se spokojenost pohybuje nad 60 % (vyjma kategorie kvality veřejného prostranství – 
mobiliáře, laviše, košů aj.). Nejvíce si dotazovaní cení systému sběru komunálního odpadu, více než 
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třičtvrtinový podíl kladných odpovědí, a velice jsou spokojeni s odpadovým hospodářstvím obecně 
(možnost separace odpadu a možnost likvidace odpadu ve městě).  

V sekci Bydlení a zaměstnanost se odráží problematika nezaměstnanosti, díky čemuž se v této 
kategorii vyskytují nejhůře hodnocené otázky. Nabídku pracovních příležitostí ve městě negativně 
hodnotilo celkem 94 % respodnentů a méně než 1 % dotazovaných ji ohodnotilo kladně. Negativně 
vnímaná je i nabídka příležitostí pro podnikání (73 % dotazovaných ji označilo jako nevyhovující a 
20 % jako průměrnou). Hodnocení dostupnosti služeb a obchodů ve Slavonicích je spíše průměrné až 
podprůměrné, u obou kategorií shledáváme vysoké podíly zastoupených odpovědí průměrné  a 
podprůměrné. 

V olasti Ostatní byla hodnocena především bezpečenost ve městě, infranstruktura pro návštěvníky a 
turisty a vztah města k občanům. Největší počet respondentů je spokojen s infrastrukturou pro 
návštěvníky a turisty ve městě (celkem 67 % ji označilo jako výbornou nebo dobrou). A více než 
polovina obyvatel je spokojena s informovaností o dění ve městě a s poskytováním informací. Největší 
negativa jsou vnímána v kategorii bezpečnost (negativně se vyjádřilo 31 % respondentů).  

V otázce č. 4 byla zjišťována pravidelná dojížďka respondentů do zaměstnání nebo za vzděláním a 
případně nejčastěji využívaný dopravní prostředek. Přibližně 48 % dotazovaných nepracuje nebo 
nestuduje mimo město Slavonice a z přibližně 52 % vyjíždějících jich nejvíce využívá osobní automobil 
(64 %) a hromadnou autobusovou dopravu (18 %) pro cesty mimo město.  

Každý respondent měl možnost se v páté otázce vyjádřit, co mu ve městě schází, případně co by se 
mělo změnit k lepšímu. Tuto možnost využilo přibližně 50 % respondentů, tedy 60 lidí. Nejčastěji byla 
zastoupena problematika spojená se sportovním vyžitím ve městě (celkem 14 odpovědí), především 
s odpovědmi týkajících se vybybudování koupaliště/bazénu a sportovišť na jiné druhy sportů (tenis, 
bruslení apod.) a problematika bezpečnosti (vandalství ve městě a scházející stálé oddělení Policie 
ČR). Dále se v odpovědích vyskytovala oblast dopravní infrastruktury (špatný stav chodníků, 
nedostatečné pozemky pro vybudování garáží aj.), obchodů a služeb (vybudování supermarketu a 
větší pestrost obchodů a služeb na náměstí), vzhledu města (nedostatečná péče o zeleň ve městě, 
malý počet košů na psí exkrementy apod.) a problematika spojená s turismem (v podobě lepší 
progpagace města).  
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SWOT ANALÝZA 
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1. Priorita 1: Technická infrastruktura a kvalita ŽP 
Silné stránky Slabé stránky 

-Napojení na železniční síť  
-Obslužnost města hromadnou autobusovou 

dopravou 
-Město z velké části vybaveno technickými sítěmi 

(vodovody, kanalizace) 
-Plynofikace města a jeho částí 
-ČOV rekonstruována 
-Zavedení optické datové sítě 
-Započata rekonstrukce veřejného osvětlení 
-Index ekologické stabilit 1,4 – vyvážená krajina 
-Čisté životní prostředí 
- Vysoký podíl městské zeleně 
-Velké množství rybníků (krajinotvorný prvek a prvek 

protipovodňové ochrany) 

-Dědictví hraničního pásma  
-Část obyvatel v místní části. Vlastkovec čerpá vodu 

nedostatečné kvality z vlastních studní, zbytek 
napojen na veř. vodovod 

-Místní část Mutišov – nedostatečná kapacita 
vodotečí 

Potřeba rekonstrukce a dostavby částí kanalizačního 
systému 

-Nevyhovující stav některých místních komunikací a 
chodníků 

-Nedostatek parkovacích míst 
-Nedostatečná vybavenost veřejných prostor 

kvalitním mobiliářem 
-Neexistuje přímá autobusová linka Slavonice-České 

Budějovice 
-Nízká retenční schopnost půdy (hrozba povodní a 

degradace půdního fondu) 
Příležitosti Hrozby 

- Zapojení města do IDS Jihočeského kraje 
- Posílení využívání alternativních zdrojů energie  
- Oživení provozu na trati Kostelec-Slavonice  
-Rozvoj cyklodopravy ve městě a okolí  
-Zvyšování retenční schopnosti krajiny vhodným 

využívání půdy (zatravnění, zalesnění apod.) 

-Stárnutí a výskyt havarijních stavů na rozvodech 
vodovodní a kanalizační sítě ve městě 

-Zhoršení podmínek pro podnikání v důsledku 
nedostatečného kapacitního napojení na silniční 
sítě vyšších tříd 

-Pokračující periferizace území 
-Výkyvy ceny energií (topení domácností) 
-Krizové situace (povodně, havárie) 
-Protržení hráze rybníka 
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2. Priorita 2: Podpora rozvoje podnikání a cestovního ruchu 
Silné stránky Slabé stránky 

-Blízkost Rakouska – zahraniční trh 
-Přítomnost výrobních firem s potenciálem 

zaměstnávat obyvatelstvo z měst a okolí 
-Tradice zemědělského využití krajiny, aktivní  
lesnictví, rybářství a rybníkářství 
-Dostupnost relativně levné pracovní síly 
-Městská památková rezervace 
-Velká hustota přírodních i kulturních památek 
-Blízkost parku Česká Kanada 
-Napojení na dálkové cyklotrasy 
-Tematické cyklookruhy 
-Nabídka kulturních akcí a aktivit  
-Přítomnost etablovaných kulturních akcí 

nadregionálního významu (zejména Slavonice Fest) 
-Zasazení města do přívětivé krajiny s možností 

aktivního odpočinku a pro pěší, cykloturistiku i 
hipoturistiku  

-Stále se rozvíjející síť turistických tras, cyklotras, 
hipotras, vč. napojení na nadnárodní trasu 
Greenways Praha – Vídeň  

- Přítomnost naučných Graselových stezek 
-Společenské akce s návazností na projekty a iniciativy 

nadmístního významu   
-Kvalitní prezentace města na jeho oficiálních 

internetových stránkách 
-Návaznost na projekt DY-THA Rail  
-Nabídka a snadná dostupnost zpracovaných 

informačních materiálů o turistických zajímavostech 
ve Slavonicích 

-Využití vojenských a válečných památek  
-Možnost parkování v blízkosti centra  
-Přítomnost moderního zařízení pro kongresovou 

turistiku  
-Nabídka ubytovacích kapacit od 3* hotelů po velké 

množství apartmánů  
-Úzká spolupráce města Slavonice s partnerským 

městem Dobersberg na rakouské straně 
 

-Periferní poloha v rámci ČR i kraje 
-Špatná dopravní obslužnost 
-Nízká úroveň vzdělanosti obyvatelstva (přes 70 % ZŠ 

a SŠ bez maturity) 
-Nesoulad nabídky pracovních míst s kvalifikací 

zájemců o pracovní místa 
-Vysoký podíl dojíždějících zaměstnanců v místních 

podnicích (nízký podíl zaměstnanosti místního 
obyvatelstva) 

-Limity a bariéry pro rozvoj podnikání (chráněná 
území, záplavová území problémy s pozemky, 
nedostatečná infrastruktura)  

-Komplikované vlastnické vztahy pozemků  
-Klesající počet ekonomických subjektů v posledních 

3 letech 
-Ve struktuře zaměstnavatelů pouze malé podniky 

(do 50 zaměstnanců), chybí velký zaměstnavatel 
-Nadprůměrná míra nezaměstnanosti ve srovnání 

s krajem a ČR 
-Vysoký podíl uchazečů o práci z řad dlouhodobě 

nezaměstnaných (více než 12 měsíců)  
-Nižší kupní síla obyvatelstva 
-Záporné saldo dojížďky za prací 
-Památkově chráněné zóny a objekty – komplikace 

pro realizaci podnikatelských záměrů 
-Potřeba obnovy některých objektů památkové péče 

a sakrálních staveb 
-Sezónnost nabídky kulturních akcí s těžištěm 

v letních měsících  
-Absence infrastruktury pro zimní sporty  
-Nedostatečná nabídka koupališť a vodních ploch 

vhodných ke koupání  
-Nedostatečná nabídka wellness aktivit a relaxace 
-Roztříštěnost, nejednotnost prezentace nabídky a 

informací pro návštěvníky a turisty a  
-Kulturně-společenská zařízení a prostory jsou 

vhodné zejména pro organizaci venkovních akcí, 
vnitřní prostory (KD, brána, knihovna apod.) jsou 
vhodné pro akce s menším počtem návštěvníků  

-Sezónnost - Vnímání města jakožto destinace vhodné 
pro turistiku v letní sezóně   

Příležitosti Hrozby 
-Rozvoj podnikání v oblasti sociálních služeb 

(zaměření na seniory) 
-Využití brownfieldu (bývalý zemědělský areál) pro 

rozvoj průmyslové výroby 
-Koordinace akcí mezi blízkými centry CR pro omezení 

konkurence a podpoře synergických efektů 
-Vytvoření agentury destinačního managementu pro 

širší turistickou oblast 
-Intenzivní spolupráce s Rakouskou stranou – 

podnikatelské aktivity, společná propagace  

-Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 
investičních akcí  
-Zhoršování dopravní obslužnosti (veřejná doprava, 
stav silnic) 
-Konkurence služeb a produktů z rakouského trhu  
-Silné konkurenční prostředí v rámci Jihočeského 
kraje i Kraje Vysočina  
-Snižování průměrné doby pobytu (nízký počet 
přenocování) turistů  
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-Zapojení do projektu na oživení trati Slavonice – 
Kostelec 

-Existující potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu, 
zejména v oblasti kongresové turistiky 

-Tematické rozšíření nabídky kulturních a sportovních 
aktivit zejména v průběhu roku (snížení sezónnosti)  

- Propagace města ve spolupráci s aktéry cestovního 
ruchu  

-Přítomnost možných „maskotů“ města, jež jsou 
potenciálem dalšího rozvoje cestovního ruchu 
(městská památková zóna, „renesanční brána“) 

- Využití moderních technologií pro prezentaci a 
propagaci města (mobilní aplikace – průvodce) 
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3. Priorita 3: Kvalita života 
Silné stránky Slabé stránky 

-Relativně nízký index stáří obyvatelstva 
-Dostupnost základních a mateřských škol ve městě 
-Provozování základní umělecké školy 
-Koncentrace základních služeb zdravotnické péče na 

jednom místě 
-Dům s pečovatelskou službou pečovatelská služba 

v domácím prostředí 
-Nízký index kriminality 
-Čisté životní prostředí 
-Vysoká aktivita města při organizaci kulturních, 

společenských a sportovních akcí pro obyvatele  
-Přítomnost silných aktérů spolkového (komunitního) 

života 
-Přítomnost spolkových akcí s tradicí podporujících 

soudržnost obyvatel města 
-Nabídka sportovních a kulturních spolků nabízejících 

možnost aktivní participace  
-Nabídka vzdělávacích akcí, workshopů, společných 

výletů 
-Zapojení města do nadregionálních společenství 

s možností společného rozvoje v oblasti nabídky 
kulturních, společenských a sportovních aktivit 
(Region Renesance atd.) 

-Nabídka volnočasových aktivit pro děti  
-Vybudování cyklokrosového hřiště  
-Dostatek vnitřních prostor pro organizaci kulturních 

a společenských akcí pro menší počet návštěvníků 

-Dědictví hraničního pásma 
-Klesající počet obyvatel (ztráta obyvatel přirozenou 

měnou i migrací) 
-Klesající trend porodnosti 
-Omezený počet specializovaných veřejných služeb 

v souvislosti s velikostí města 
-Nedostatečná vybavenost infrastrukturou pro 

trávení volného času (dětská hřiště, sportoviště) 
-Potřeba rekonstrukce a zateplení některých 

veřejných budov (škola, zdravotní středisko) 
-Za vyššími stupni vzdělání je třeba dojíždět mimo 

město 
-Nedostupnost parcel pro rozvoj bydlení 
-Ve městě není výjezdová jednotka ZZS – prodloužení 

doby dojezdu záchranné služby 
-Za specializovanými typy zdravotnických a sociálních 

zařízení je třeba dojíždět 
-Nedostatečně různorodá nabídka sportovní 

infrastruktury – chybí např. infrastruktura pro zimní 
sporty (např. hokej, bruslení) či „moderní“ sporty 
(např. squash, in-line bruslení) 

-Nízká nabídka relaxačních a wellness aktivit  
-Nedostatečná nabídka koupališť a vodních ploch 

vhodných ke koupání  
-Nárůst subjektivně vnímaného pocitu nebezpečí 

obyvatel města 
 

Příležitosti Hrozby 
-Přítomnost aktivních a zkušených organizátorů 

volnočasových aktivit 
-Konání četných kulturních a společenských akcí 

v okolí Slavonic, možnost spolupráce s dalšími 
městy a obcemi v okolí za účelem rozšíření nabídky 
pro obyvatele Slavonic 

 

-Srovnání trendů stárnutí populace s vyššími 
územními celky (kraj, ČR) 

-Pokračování trendu odchodu mladého vzdělaného 
obyvatelstva z města z důvodu nedostatku 
pracovních příležitostí a rozvoje příležitostí pro 
bydlení 

-Zastávání městského bytového fondu 
-Dostupnost zdrojů a vysoká finanční náročnost 

investičních akcí  
-Potřeba finanční podpory organizací působících 

v oblasti sportu  
-Odchod pracovníků ve veřejných službách (zejména 

zdravotnictví) do důchodu bez adekvátní náhrady 
-Nárůst podílu sociálně ohrožených (slabých) obyvatel 

na obyvatelích města v důsledku zhoršování 
ekonomické a sociální úrovně obyvatelstva 
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NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA 
SLAVONICE 
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1. Rozvojová východiska 

Návrhová část dokumentu vychází z poznatků kvantitativní (objektivní) povahy získaných 
v předcházejících etapách v rámci analýzy města a jeho okolí zpracovaných v analytickém profilu 
strategie a z poznatků kvalitativních (subjektivních) získaných v rámci dotazníkového šetření 
s obyvateli města a strukturovaných rozhovorů vedených s významnými aktéry života ve městě 
Slavonice. Na základě těchto vstupních poznatků byla vytvořena SWOT analýza, která je stěžejním 
vstupem do níže uvedené návrhové části dokumentu. 

Základní charakteristiky, které určovaly směr uvažování o rozvoji města, jsou následující: 

• Poloha města v rámci regionu, kraje a České republiky 
• Poloha města na dopravních sítích a vzdálenost do dalších center 
• Hraniční poloha města (blízkost rakousko-české hranice) a s ní spojený historický vývoj 
• Populační velikost města 
• Demografické charakteristiky a trendy 
• Úroveň zaměstnanosti 
• Dědictví města v podobě historických a kulturních památek 
• Příroda v okolí města 
• Komunitní a spolkový život ve městě 

Pro město Slavonice je symptomatická periferní poloha v rámci kraje i České republiky, 
v bezprostřední blízkosti česko-rakouské hranice. Díky tomuto faktu bylo město po jistou dobu 
součástí tzv. hraničního pásma, což způsobilo jeho značnou izolaci a zastavení rozvoje. Periferní 
poloha s horší dopravní dostupností jsou faktory, které bránily ekonomickému rozvoji města, ale 
zároveň přispěly ke konzervaci památkového centra, které je v současné době chloubou města a 
lákadlem pro návštěvníky. 

Město Slavonice je populačně velmi malé. Má kolem 2,5 tisíce obyvatel a v posledních deseti letech 
lze sledovat jednoznačně trend úbytku počtu obyvatel, který je spojen zejména s migrací 
obyvatelstva z města, ačkoliv i přirozenou měnou obyvatel v posledních letech ubývá. V celém 
regionu je přitom sledován zvýšený odchod mladého obyvatelstva, které hledá zejména pracovní 
uplatnění ve velkých městech a odchází tak natrvalo z menších měst a obcí.  

Zaměstnanost ve městě Slavonice vykazuje dlouhodobě horší charakteristiky ve srovnání s jinými 
městy v okolí, i ve srovnání s vyššími územními celky (kraj, republika). Ve struktuře zaměstnaných 
obyvatel podle sektoru činnosti lze pozorovat vyšší podíly zaměstnaných v priméru (zemědělství, 
rybářství a lesnictví) a sekundéru (průmysl a stavebnictví) a naopak logicky nižší podíl zaměstnaných 
v terciéru (služby). Tyto charakteristiky jsou typické spíše pro venkovský typ osídlení. 

Výše zmíněné charakteristiky poukazují na překážky či slabé stránky v rozvoji města Slavonice. 
Stručně by bylo možné je shrnout do pojmu „odlehlý venkov“. Strategie rozvoje města tedy vychází 
z tohoto základu a klade si za cíl obrátit tento fakt ve výhodu a rozvojový potenciál města. Rozvoj 
města je spojen zejména s oblastmi, pro které je či může být perifernost a venkovský charakter 
výhodou. Za takovéto oblasti lze považovat cestovní ruch a rozvoj rezidenční funkce města ve vztahu 
ke specifickým cílovým skupinám. Takovými skupinami jsou na jedné straně starší občané (senioři) a 
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na straně druhé mladé rodiny s dětmi. U starších obyvatel je výhodou klidné a krásné prostředí města 
s dostatkem příležitostí pro kulturní vyžití a procházky ve městě a jeho okolí. Podobné kvality 
s důrazem na volnočasovou infrastrukturu jsou pak důležité i pro mladé rodiny, které chtějí svým 
dětem poskytnout na jedné straně bezpečné prostředí a na straně druhé příležitosti pro rozvoj 
osobnosti. Pro obě skupiny je pak velmi důležitá dostupnost zdravotní a sociální péče. 

Zaměření na rezidenční funkci a rozvoj cestovního ruchu se nabízí také díky výjimečnému 
historickému dědictví města Slavonice, které se pyšní malebným renesančním náměstím. Ne 
nadarmo se městu Slavonice přezdívá Malá Telč. V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu je již nyní 
ve městě patrná snaha o dílčí specializaci na konkrétní typ turismu, což je vzhledem k vysoce 
konkurenčnímu prostředí okolních turistických center krok dobrým směrem. Ve městě Slavonice jsou 
dlouhodobě vytvářeny podmínky pro rozvoj kongresové turistiky. V rámci strategie rozvoje města je 
tedy cíleno na další podporu, rozvoj a propagaci kongresové turistiky ve městě s tím, že ani na jiné 
typy cestovního ruchu ale nesmí být zapomínáno. 

Dalším výrazným rysem města Slavonice je relativně vysoká angažovanost místních obyvatel 
v komunitním životě a snaha o rozvoj města a ovlivňování jeho směru. Ve městě vznikly a fungují 
spolky jako jsou Slavonická renesanční o.p.s., Centrum pro budoucnost s. r. o., Volba pro Slavonicko 
o.s. a další, které se aktivně snaží o rozvoj komunitního života ve městě. I tyto snahy jsou klíčové pro 
dosažení cílů strategie rozvoje města, tedy o zmírnění dopadů negativního demografického vývoje, 
zvýšení rezidenční atraktivity a růst kvality života ve městě a rozvoj atraktivity města pro obyvatele i 
návštěvníky spojený s kulturním životem a akcemi pořádanými zmíněnými spolky. 

Ze všech výše zmíněných charakteristik a úvah vyplývají pro strategii rozvoje města Slavonice 
následující rozvojové cíle: 

• Zvyšování rezidenční atraktivity města  
• Zachování či rozvoj veřejných služeb ve městě 
• Zvýšení návštěvnosti města a prodloužení délky pobytu návštěvníků 
• Zachování či rozvoj podnikatelské činnosti 
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2. Strategická vize města 

Strategická vize byla formulována na základě východisek popsaných výše i výstupů analytických 
činností obecně. Představuje konsensus osob zapojených do formulace strategie ohledně dalšího 
rozvoje města Slavonice a určuje základní směr rozvoje a cíle do roku 2020.  

Vize města byla formulována a schválena v následujícím znění: 

Město Slavonice nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům unikátní kombinaci přírodních krás a 
kulturních památek. Slavonice jsou městem, které toužíte navštívit a když jej navštívíte, zatoužíte zde 
zůstat. Město, které v téměř pohádkových kulisách historických památek tepe moderním životem. 
Město sice malé svým rozsahem, ale velké svým dosahem. 
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3. Priorita 1 – Technická infrastruktura a kvalita životního prostředí 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 1 je zaměřena na rozvoj fyzického prostředí města ve smyslu rekonstrukce, údržby a 
budování inženýrských sítí, dopravní infrastruktury a rozvoje kvality vnitřního prostředí ve městě a 
vnějšího prostředí v jeho okolí. Fungující systém těchto složek je základním předpokladem pro 
naplňování dalších oblastí rozvoje, zejména rozvoj rezidenční funkce města, poskytování kvalitních 
veřejných i soukromých služeb či rozvoj podnikání. 

První opatření je zaměřeno na dopravní infrastrukturu a s ní související obslužnost města. Město 
Slavonice je napojeno na dva hlavní dopravní módy. Jednoznačně dominantní je silniční doprava. 
Město Slavonice je napojeno na páteřní silniční síť Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a republiky 
silnicemi II. tříd, jejichž správa je v kompetenci krajů. Město se však může vhodnými intervencemi 
snažit o upřednostnění těchto silnic a na ně navázaných plánovaných staveb či rekonstrukcí v plánu 
realizace. Aktivní přístup je pak také třeba uplatňovat při řešení obslužnosti města veřejnou 
dopravou, a to jak autobusovou, tak vlakovou. V rámci těchto aktivit je cílem optimalizovat počet, 
kapacitu a návaznost spojů veřejné dopravy pro zajištění dojížďkových a vyjížďkových proudů a 
zároveň zpřístupnit město veřejnou dopravou pro návštěvníky, zejména v letních měsících. Součástí 
opatření 1.1 je také optimalizace počtu a rozmístění parkovacích míst ve městě, stejně jako údržba 
místních komunikací a chodníků, budování opatření pro zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu 
a rekonstrukce či obnova souvisejícího mobiliáře. 

Druhé opatření v rámci priority 1 je zaměřeno na rozvoj ostatních technické infrastruktury ve městě, 
např. kanalizace, vodovodů, rozvodů elektřiny a plynu, internetové sítě atd. Stav a dostupnost těchto 
inženýrských sítí je základním předpokladem rozvoje ostatních aktivit ve městě, protože vytváří 
podmínky pro budování kvalitního fyzického zázemí pro veškeré oblasti činností a aktivit, od bydlení, 
přes podnikání, poskytování služeb, až po volnočasové a kulturní vyžití a komunitní činnosti. 

Jednou z velkých deviz města Slavonice je kvalitní životní prostředí, nezatížené průmyslovou výrobou 
a nadměrnou dopravou. Naopak lze v blízkosti města nalézt unikátní lokality a areály se statusem 
chráněných území, jako je například Česká Kanada. Tento stav je silnou stránkou z hlediska atraktivity 
města pro bydlení, stejně jako pro cestovní ruch. Je tedy třeba přijmout taková opatření, která 
povedou k zachování vysoké kvality životního prostředí ve městě a jeho okolí a budou trvalým a 
udržitelným zdrojem jeho dalšího rozvoje. Ohrožením v tomto smyslu je vysoká intenzita zemědělské 
výroby v okolí města. Město Slavonice by tak mělo podporovat aktivity, které povedou 
k udržitelnému hospodaření s půdou, ke zvyšování retenční schopnosti krajiny a naopak ke snižování 
vodní a větrné eroze půdy. 

Poslední opatření je pak opět namířeno na vnitřní prostředí města a zabývá se zvyšováním kvality 
veřejných prostor ve městě. Opět se jedná o opatření, které má pozitivní dopad jak na rezidenční 
funkci města, tak na atraktivitu města z hlediska cestovního ruchu. Opatření 1.4 je zaměřeno jak na 
aktivity směřující ke zlepšení funkčnosti a estetické kvality veřejných prostor, tak na aktivity vedoucí 
k intenzifikaci využívání veřejných prostor a tím pak k oživení města. Veřejné prostory města se tak 
stanou místy setkávání, aktivního i pasivního odpočinku či kulturního a společenského vyžití. 
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Opatření 1.1 Zlepšení obslužnosti města a jeho dopravní infrastruktury 

Cíl opatření 

Zlepšit dostupnost města individuální i veřejnou dopravou, zvýšit bezpečnost účastníků dopravního provozu a 
zajistit dostatečnou kapacitu parkovacích míst ve městě pro obyvatele i návštěvníky. 

Aktivity 

• Rekonstrukce a údržba místních komunikací a chodníků  

• Zvyšování kapacit pro dopravu v klidu (parkování) 

• Podpora rozvoje obslužnosti města veřejnou hromadnou dopravou 

• Budování dopravní dostupnosti rozvojových ploch pro bydlení a podnikání 

• Podpora rekonstrukce a zkapacitnění silnic vyšších tříd 

• Budování a rekonstrukce infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

• Podpora bezbariérových řešení nově budované či rekonstruované dopravní infrastruktury 

 
 
 
 
 
 
 

Priorita 1 
Technická infrastruktura kvalita životního prostředí

Opatření 1.1
Zlepšení obslužnosti města a jeho dopravní infrastruktury

Opatření 1.2
Údržba a rozvoj inženýrských sítí

Opatření 1.3
Ochrana a udržitelnost životního prostředí

Opatření 1.4
Péče o veřejné prostory ve městě
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Opatření 1.2 Údržba a rozvoj inženýrských sítí 

Cíl opatření 

Zajistit dostupnost a dostatečnou kapacitu inženýrských sítí pro umožnění dalšího rozvoje města v oblasti 
bydlení, podnikání, veřejných služeb a dalších aktivit zvyšujících kvalitu života ve městě. 

Aktivity 

• Rozvoj a údržba inženýrských sítí města 

• Realizace II. etapy rekonstrukce kanalizační sítě 

• Rozšiřování inženýrských sítí pro potřeby rozvojových ploch bydlení a podnikání 

 

Opatření 1.3 Ochrana a udržitelnost životního prostředí 

Cíl opatření 

Zajistit udržitelný rozvoj území města s ohledem na zachování či zkvalitňování životního prostředí jako 
základního zdroje pro rozvoj rezidenční funkce města a cestovního ruchu. 

Aktivity 

• Podpora a rozvoj systému nakládání s komunálními odpady a zvýšení efektivity třídění odpadu 

• Zachování a rozvoj územního systému ekologické stability 

• Podpora plynofikace a ekologických způsobů vytápění, úspora energií 

• Snižování energetické náročnosti veřejných budov 

• Podpora udržitelného managementu zemědělské půdy 

• Podpora budování protipovodňových opatření a zvyšování retenční schopnosti krajiny 

 

Opatření 1.4 Péče o veřejné prostory ve městě 

Cíl opatření 

Zvyšovat kvalitu veřejných prostor ve městě a podporovat jejich intenzivní využívání pro podporu komunitního 
a společenského života, zvyšování pocitu bezpečí a vytvoření příjemné atmosféry pro obyvatele města i jeho 
návštěvníky. 

Aktivity 

• Rozvoj a údržba veřejné zeleně 

• Modernizace a údržba mobiliáře veřejných prostor 

• Podpora oživení veřejných prostor kulturními, společenskými a volnočasovými aktivitami 

• Podpora budování bezbariérového přístupu veřejných prostor včetně bezbariérového přístupu do 
veřejných budov 
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4. Priorita 2 – Podnikání a cestovní ruch 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 2 je zaměřená na podporu a rozvoj podnikání ve městě, jakožto jednoho z rozvojových cílů 
této strategie. Město Slavonice v posledních letech zaznamenává pokles počtu registrovaných 
ekonomických subjektů na svém území. Naopak je zde dlouhodobě zaznamenávána nadprůměrná 
míra nezaměstnanosti, která dosahuje vyšších hodnot při srovnání s Jihočeským krajem i s Českou 
republikou. Tato fakta determinují zacílení priority na udržení a rozšíření podnikatelských aktivit ve 
městě se snahou o zvýšení počtu nabízených pracovních míst.  

Je zřejmé, že vzhledem k neveřejné povaze podnikatelské činnosti jsou možnosti města při iniciaci 
jejího rozvoje omezené. Město však může napomoci rozvoji podnikatelských aktivit vytvářením 
příznivého prostředí zbytečně nezatěžujícího místní podnikatelské subjekty, jako je omezení poplatků 
za přenocování u subjektů poskytujících ubytovací služby, poplatky za svoz odpadu či údržbu 
komunikací u výrobních subjektů apod. Dále město může napomáhat rozvoji podnikatelské aktivity 
podporou komunikace a spolupráce mezi městem a podnikatelskými subjekty i mezi podnikatelskými 
subjekty navzájem, propagací místních firem a jinými mediačními aktivitami. Zajištěním těchto aktivit 
se věnuje opatření 2.1. Dalším výrazným vstupem města do podpory podnikání je připravenost 
nabídky rozvojových ploch pro podnikání a jejich napojení na technickou infrastrukturu. 

Výrazně větší možnosti a působnost má pak město Slavonice při podpoře specifického oboru 
podnikání, kterým je podnikání v cestovním ruchu. Zde je město klíčovým partnerem soukromých 
subjektů a aktérem, jehož přístup významně ovlivňuje atraktivitu místa z hlediska cestovního ruchu. 
V první řadě je v kompetenci města starost o hmotné historické, sakrální a jiné památky, které jsou 
velkou devizou Slavonic, stejně jako o vnitřní a vnější prostředí města (řešené v rámci priority 1). Další 
oblastí je pak podpora či organizace různých kulturních, sportovních a společenských akcí, které mají 
potenciál přilákat návštěvníky. Tento typ aktivit je součástí priority 3 a bude dále řešen v návrhu. 
Opatření 2.2. je zaměřeno zejména na kvalitní destinační management, propagaci a prezentaci  
města a propojování nabídky cestovního ruchu pro vytváření komplexních balíčků služeb 
s potenciálem přilákat více turistů a prodloužit průměrnou dobu jejich pobytu ve městě.  

Kromě obecně rozšířených forem turismu jako je rekreační, poznávací či např. cykloturismus, má 
město Slavonice ambici stát se vyhledávaným centrem pro kongresovou turistiku. V tomto směru již 
byly podniknuty významné kroky a v rámci podpory rozvoje města Slavonice jako destinace 
cestovního ruchu je třeba v nastoleném trendu pokračovat a systematicky se starat o rozvoj tohoto 
typu turismu se značným potenciálem.  
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Opatření 2.1 Podpora rozvoje podnikatelské činnosti a vzniku pracovních míst 

Cíl opatření 

Vytvářet vhodné podmínky a prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit ve městě a tím podpořit vznik nových 
pracovních míst. 

Aktivity 

• Podpora podnikatelských subjektů při realizaci rozvojových a inovativních projektů   

• Podpora projektů PPP  

• Vznik komunikační platformy mezi městskou správou a podnikateli pro podporu komunikace a 
spolupráce mezi podnikatelskými subjekty 

• Vytváření podnikatelsky přívětivého prostředí  

• Příprava rozvojových ploch pro podnikání a bydlení 

 

Opatření 2.2 Podpora rozvoje města Slavonice jako destinace cestovního ruchu 

Cíl opatření 

Zvýšit návštěvnost města a prodloužit průměrnou délku pobytu návštěvníků prostřednictvím efektivního 
destinačního managementu, cílené propagace a vytvářením komplexních balíčků turistických služeb. 

Aktivity 

• Propagace města jako destinace cestovního ruchu – rozvoj destinačního managementu 

• Vznik jednotného portálu pro prezentaci nabídky města v oblasti cestovního ruchu 

• Zpracování společné nabídky a propagace kongresové turistiky 

• Omezení provozování hazardu v historické části města  

• Údržba a rekonstrukce památek 

 

Priorita 2
Podnikání a cestovní ruch

Opatření 2.1
Podpora rozvoje podnikatelské činnosti a vzniku pracovních míst

Opatření 2.2
Podpora rozvoje města Slavonice jako destinace cestovního ruchu
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5. Priorita 3 – Kvalita života 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 3 je zaměřena na rozvoj kvality života ve městě ve smyslu dostupnosti a kvality veřejných 
služeb, které jsou důležitým předpokladem pro rozvoj rezidenční funkce města, dále pak na nabídku 
možností volnočasového vyžití pro všechny skupiny obyvatel a v neposlední řadě na zvýšení 
bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města. 

První oblast aktivit je zaměřena zajištění dostupnosti a kvality veřejných služeb, kterými jsou myšleny 
zejména zdravotnické služby, služby sociální péče a vzdělávání. Nabídka v oblasti veřejných 
zdravotnických a sociálních služeb není přímo v kompetenci města. Vzhledem k problematice stárnutí 
pracovníků v těchto službách a jejich očekávanému odchodu do penze však město může vyvíjet 
snahu o nahrazení jejich úvazků jinými pracovníky, aby nedošlo k jejich neobsazení a snížení 
dostupnosti péče.  Dále v tomto ohledu může samospráva v budoucnu zlepšit komfort péče občanům 
zřízením a finanční podporou terénní ošetřovatelské péče. Důležitou oblastí podpory je pak také péče 
o fyzické zázemí prostor poskytování veřejných služeb a zvyšování bezpečnosti a komfortu klientů při 
návštěvě ordinací či poskytovatelů výše zmíněných služeb. 

Další podporovanou oblastí ze sféry poskytovaných veřejných služeb je nabídka vzdělávání. Město 
jako zřizovatel základních a mateřských škol má přímý vliv na dostupnost a organizaci vzdělávání ve 
městě a kvalitu materiálního zázemí a vybavení škol a školských zařízení. Dostatečná kapacita a dobrá 
kvalita místních škol je další vizitkou rezidenčně atraktivního města. 

Zejména pro obyvatele města, ale do jisté míry i pro jeho návštěvníky je důležitá nabídka 
volnočasových aktivit. Sem patří infrastruktura pro provozování venkovních a i vnitřních sportovních 
aktivit, nabídka aktivit pro všechny věkové skupiny obyvatelstva, možnosti participace na činnosti 
různých zájmových sdružení, spolků a klubů a podobně. 

Široká nabídka volnočasových a sportovních aktivit je velmi důležitá také pro děti a mládež, která díky 
participaci v organizovaných volnočasových aktivitách omezuje svůj „neorganizovaný“ volný čas, 
který může potenciálně vést ke společensky nevhodnému chování.  Dostatečná nabídka 
volnočasových aktivit pro děti a mládež je důležitým prvkem podpory zaměstnanosti ve městě, 
vzhledem k zajištění mimoškolní činnosti dětí v pracovní době rodičů. 

V nabídce volnočasových a sportovních aktivit město nesmí zapomínat také na věkovou skupinu 
seniorů a i pro ně vytvářet podmínky pro aktivní, organizované trávení volného času. Aktivity v tomto 
směru jsou v souladu s dílčím cílem rozvoje potenciálu rezidenční atraktivity města pro starší věkovou 
skupinu obyvatel. 

 Analogická situace nastává v oblasti podpory kulturních a společenských aktivit ve městě a 
komunitního života. I zde je třeba podporovat rozvoj pro zvyšování rezidenční atraktivit města a 
zároveň využít tohoto potenciálu pro zvýšení atraktivity města pro návštěvníky. Město by se tak mělo 
zaměřit na rozvoj pestré nabídky akcí pro všechny věkové skupiny obyvatel a zároveň zaostřit svoji 
pozornost na jednu či dvě akce s regionálním či nadregionálním dosahem (jako ne například 
Slavonice fest), které mohou pomoci při propagaci města a přitáhnutí pozornosti médií a tím rozšířit 
povědomí o Slavonicích jako možného cíle cestovního ruchu. 
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Poslední oblastí podpory řešenou v rámci priority 3 je zvýšení bezpečnosti ve městě pro jeho 
obyvatele i návštěvníky. V rámci dotazníkového šetření byl identifikován zvýšený pocit ohrožení 
obyvatel města, který zřejmě souvisí s využíváním veřejných prostor skupinami či jedinci 
s nepřizpůsobivým chováním. V obvodním oddělení policie ČR Dačice, kam Slavonice spadají, je 
registrován podprůměrný počet kriminálních činů, což je pro města Slavonice dobrou vizitkou. Přesto 
nelze rezignovat na zvyšování pocitu bezpečnosti obyvatel města a právě na tuto oblast je zaměřeno 
opatření 3.4. Zároveň s tímto opatřením souvisí i opatření 1.4, které pracuje s veřejným prostorem 
města a aspekt zvyšování bezpečnosti je i v tomto opatření akcentován. Podobně má pozitivní vliv na 
omezování sociálně-patologického chování zapojení ohrožených skupin (zejména dětí a mládeže) do 
organizovaných volnočasových aktivit (viz opatření 3.2). 

 

Opatření 3.1 Rozvoj kvality a dostupnosti veřejných služeb 

Cíl opatření  

Zajistit dostupnost a vysokou kvalitu zdravotnických služeb, sociální péče a vzdělávání pro zvýšení kvality 
života ve městě a podporu rozvoje rezidenční funkce města 

Aktivity 

• Podpora dostupnosti a zvyšování kvality zdravotnických služeb, zajištění infrastruktury pro 
poskytování zdravotnických služeb 

• Podpora dostupnosti a zvyšování kvality sociálních služeb 

• Zlepšování podmínek pro poskytování vzdělávání ve městě včetně celoživotního vzdělávání 

 

 

Priorita 3
Kvalita života

Opatření 3.1
Rozvoj kvality a dostupnosti veřejných služeb

Opatření 3.2
Zlepšení podmínek pro provozování volnočasových aktivit ve městě

Opatření 3.3
Podpora kulturních a společenských akcí ve městě

Opatření 3.4
Zvýšení reálné i vnímané bezpečnosti ve městě
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Opatření 3.2 Zlepšení podmínek pro provozování volnočasových aktivit ve městě 

Cíl opatření 

Zvýšení rezidenční atraktivity města a jeho atraktivity pro cestovní ruch poskytováním širokého spektra 
možností volnočasového vyžití s důrazem na sportovní infrastrukturu. 

Aktivity 

• Údržba a rekonstrukce stávajících sportovních zařízení, budování nových zařízení s důrazem na 
provozování venkovních aktivit    

• Podpora organizovaného trávení volného času dětí, mládeže i dospělých 

• Údržba, rekonstrukce a budování dětských hřišť 

 

Opatření 3.3 Podpora kulturních a společenských akcí ve městě 

Cíl opatření 

Zvýšení rezidenční atraktivity města a jeho atraktivity pro cestovní ruch nabídkou širokého spektra kulturních a 
společenských akcí ve městě a podporou spolkového a komunitního života. 

Aktivity 

• Podpora činnosti spolků a zájmových organizací ve městě 

• Podpora a realizace konání kulturních a společenských akcí 

• Podpora meziobecní a přeshraniční spolupráce při pořádání kulturních a společenských akcí 

• Podpora komunitního života ve městě a zapojení žáků a rodin do jeho organizace 

 

Opatření 3.4 Zvýšení reálné i vnímané bezpečnosti ve městě 

Cíl opatření 

Snížení počtu trestných činů na území města a zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel města. 

Aktivity 

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 

• Vytvoření strategie/plánu pro eliminaci rizikových lokalit ve městě včetně průzkumu subjektivně 
vnímaného pocitu ohrožení bezpečnosti mezi občany a vytipování rizikových lokalit 

• Rozšíření kamerového systému 
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6. Priorita 4 – Veřejná správa 

Zacílení a základní logika priority 

Priorita 4 je zaměřena na zvyšování kvality veřejné správy zlepšování vzájemné komunikace mezi 
správou města a jeho občany. Tato priorita je základní podmínkou pro efektivní naplňování výše 
uvedených cílů této strategie prostřednictvím definovaných priorit, opatření a aktivit. Strategické a 
koncepční dokumenty mají vždy větší šanci na úspěch, jsou-li výsledkem širokého koncensu a mají-li 
podporu obyvatel dotčeného území, na které se tyto vztahují. Z tohoto důvodu je velmi důležitá 
podpora otevřené a vzájemné komunikace mezi správou města a jeho obyvateli. Na rozvoj této 
oblasti se zaměřuje opatření 4.1. 

Opatření 4.2 pak cílí na racionalizaci nakládání s veřejnými financemi města, tak aby bylo dosaženo 
co nejvyšší synergie při realizaci jednotlivých aktivit a projektů rozvoje města. Zároveň se zaměřuje 
na zvyšování efektivity vynakládaných prostředků v rámci organizací zřizovaných městem. Toto 
opatření povede k úspoře financí a spolu s aktivním přístupem k získávání financí z externích zdrojů 
pomůže k zabezpečení financování dalších rozvojových aktivit města. 

  

 

Opatření 4.1 Zlepšení komunikace mezi správou města a občany města 

Cíl opatření 

Zlepšením vzájemnou komunikace mezi občany a správou města zvýšit zájem obyvatel o spravování věcí 
veřejných a podpořit jejich aktivní participaci na řízení města. 

Aktivity 

• Podpora a rozvoj efektivní informační platformy pro komunikaci s občany města (SMS brána) 

• Zvýšení účasti obyvatel na řízení města 

• Podpora rozvoje e-governance 

 

Priorita 4
Veřejná správa

Opatření 4.1
Zlepšení komunikace mezi správou města a občany města

Opatření 4.2
Zvýšení efektivity financování města na jeho příjmové i výdajové 
straně
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Opatření 4.2 Zvýšení efektivity financování města na jeho příjmové i výdajové straně 

Cíl opatření 

Racionalizací a zvýšením efektivity vynakládaných prostředků na městem financované aktivity a služby ušetřit 
prostředky pro financování jiných rozvojových aktivit. 

Aktivity 

• Efektivní poskytování služeb Turistického informačního centra (TIC) 

• Revize a hodnocení služeb poskytovaných organizacemi zřizovanými městem 

• Příprava projektů pro využití financování ze zdrojů EU 

• Vznik koncepčních dokumentů pro rozvoj klíčových oblastí života ve městě (strategie nakládání s 
odpady, generel bezbariérovosti, plán komunitních služeb, apod.) 

 


