
Co je místní Agenda 21 (MA21)?
Místní Agenda 21 je mezinárodní program zavádění zásad udržitelného roz-
voje na místní úrovni (města, obce, regiony). Cílem je rozvoj procesů, které 
příznivě ovlivňují kvalitu života nejen současných obyvatel měst, ale také 
život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. 
MA21 je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, 
vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a 
regionální úrovni. Na rozdíl od dalších metod přináší s sebou kromě kvalitněj-
ší a efektivnější práce veřejné správy i řadu přidaných hodnot – spokojenost 
obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného života i do spolurozhodování 
o věcech veřejných, ale také promyšlený přístup ke strategickému plánování 
a řízení.

Co je udržitelný rozvoj (UR)?
Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby pří-
tomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich 
vlastní potřeby. Znamená především rovnováhu - rovnováhu mezi třemi zá-
kladními oblastmi našeho života (ekonomikou, sociálními aspekty a životním 
prostředím).

Projekt „Uherské Hradiště – město pro místní Agendu 21“
Tento projekt navazuje na aktivity projektu „Rozvoj MA21 v Uherském Hradi-
šti“ (15. 9. 2008 – 15. 12. 2009) spolufi nancovaného Revolvingovým fondem 
MŽP, jehož realizace přispěla k rozvoji a zvýšení kvality implementace kon-
ceptu MA21 v místních podmínkách. V období realizace bylo vybudováno 
stabilní organizační zázemí a byl nastaven procesní a řídící mechanismus pro 
systematickou realizaci aktivit MA21. 
Na nastavení těchto mechanizmů navazuje projekt „Uherské Hradiště – měs-
to pro MA21“ (1. 1. 2010 – 31. 12. 2011), který je také fi nančně podpořen 
Revolvingovým fondem MŽP. Účelem projektu je rozšíření organizačních a 
fi nančních zdrojů směřující ke zkvalitnění realizace konceptu MA21 v Uher-
ském Hradišti. Realizace tohoto projektu obohacuje strategický rozvojový 
rámec, přispívá ke zkvalitnění implementace strategického plánu rozvoje 
města a přináší zvýšení kvality veřejné správy. Dále se také rozšiřují možnosti 
obyvatel při zapojování do veřejného života ve městě, zkvalitňují se osvěto-
vé kampaně pro školy i veřejnost a rozšiřuje se prostor pro vyjádření názorů 
občanů k budoucímu rozvoji města. 
Město Uherské Hradiště bylo první město, kterému se podařilo získat dvě dotace z Revolvin-

gového fondu MŽP, a to v 1. a 3. výzvě.

Cíle projektu:

• aktivně zapojit cílové skupiny do plánování a rozhodování o rozvoji města,
• směřovat občany k udržitelnému rozvoji (prostřednictvím osvětových 

kampaní a akcí s tematikou UR),
• vytvořit organizační zázemí a podporu konceptu MA21 ve městě,
• rozšířit pojem MA21 a UR v praxi (pozitivní dopady),
• zohlednit všechny 3 pilíře UR,
• sledovat rozvoj města prostřednictvím indikátorů udržitelného rozvoje.

Financování projektu:

Celkový rozpočet projektu: 706 360 Kč
Poskytnutá výše grantu z Revolvingového fondu MŽP: 635 724 Kč (90%)
Spolufi nancování města: 70 636 Kč

Cílové skupiny:

Široká veřejnost (neorganizovaná), školy a školská zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, 
DDM), nositelé aktivit EVVO ve městě a spádovém regionu, veřejná správa, ne-
ziskový sektor, podnikatelský sektor.

Aktivity projektu:

• Osvětové kampaně (Týden pro Zemi/Den Země, Den zdraví)
• Akce s tematikou udržitelného rozvoje (Den stromů, tematické besedy, 

Výstava poskytovatelů sociálních služeb)
• Plánování s veřejností (veřejné fórum, veřejné projednání, kulaté stoly)
• Prezentace rozvojových projektů města
• Aktivní zapojení a komunikace s občany v lokalitě Rochus (výsadba stro-

mů, informační a orientační tabule)
• Pracovní skupina místního systému EVVO
• Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje
Projekt obsahuje i další aktivity, které jsou doplňující nebo souvisí s organi-
zační podporou vnitřních procesů a rozvojem MA21.

Osvětové kampaně
Jednou z největších osvětových kampaní je Týden pro Zemi, která probíhá 
vždy v měsíci dubnu, a hlavním bodem programu je Den Země, který při-
padá na 22. dubna. V tento den na Masarykově náměstí probíhá celodenní 
tematický program pro děti a veřejnost. Každý rok je vyhlášeno téma tohoto 
týdne, od kterého se odvíjí program zahrnující tematické semináře/besedy, 
výtvarnou a fotografi ckou soutěž s výstavou, promítání fi lmů pro školy atd. 
Tradičně  se na Den Země koná na náměstí ekojarmark, sledování slunce 
hvězdářským dalekohledem, tvořivé dílničky, aktivní soutěže pro žáky a stu-
denty, kvízy, taneční vystoupení apod.
Další kampaní je Den zdraví, ten je začleněn do programu Evropského týdne 
mobility (září) a připadá vždy na sobotu. Program kampaně většinou nabízí 
měření tělesných hodnot zdarma (Národní síť podpory zdraví), ochutnávky 
zdravé výživy a Fair tradu, doprovodný program pro děti - tvořivé dílničky,  
bubnování jako forma terapie, ukázky sebeobrany atd. Akce je fi nančně 

podporována i VZP ČR a na personálním zajištění se podílí Střední škola prů-
myslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště.

 Akce s tematikou udržitelného rozvoje
V říjnu probíhá v Redutě Den stromů, jehož dopolední program je určen pro 
žáky a studenty, ale je vítána i široká veřejnost. Téma programu je vždy vy-
mezeno z oblastí souvisejících se životním prostředím. Prakticky se jedná o 
naučné výstavy s komentářem, tvořivé dílničky, vzdělávací soutěže.  V rámci 
této akce je možné i společně vyrazit do nedalekého Kunovského lesa. 
V rámci této aktivity je vyčleněn prostor i pro tematické besedy, přednášky, 
výstavy se zaměřením na udržitelný rozvoj, tedy životní prostředí, sociální 
oblast, dopravu apod. V Uherském Hradišti proběhlo několik tematických 
besed a výstav (např. Rochus v proměnách času, Výstava poskytovatelů soci-
álních služeb v kině Hvězda). 

Plánování s veřejností 
Tato aktivita je jeden ze způsobů zapojování veřejnosti do rozvoje města s 
cílem zvýšit kvalitu života obyvatel města. Jednou z nejvýznamnějších akcí 
související s plánováním s veřejností je Veřejné fórum o rozvoji města, kte-
ré se koná 1 x ročně s cílem získat náměty a doporučení pro rozvoj města 
od (místních) obyvatel. Diskuse probíhají u několika tématicky vyčleněných 
stolů, u kterých je k dispozici kompetentní zástupce města. Na základě nade-
fi novaných námětů a odhlasovaných tzv. 10 problémů města je sestaven Ko-
munitní plán zdraví a kvality života města Uherské Hradiště. Tyto náměty se 
stávají podnětem k následnému hledání řešení a veřejnosti jsou představeny 
konkrétní způsoby řešení na příštím fóru. Pro zvýšení vypovídající schopnosti 
potřeb obyvatel města jsou náměty ověřovány reprezentativním dotazníko-
vým šetřením.
Veřejná projednání se konají za účasti odborníků a veřejnosti z důvodu pro-
jednání především záměrů, které jsou ve fázi přípravy a dají se ovlivnit. Kulaté 
stoly probíhají též za účasti odborníků a veřejnosti, ale obsahem jednání je 
už konkrétní „problém“. V Uherském Hradišti se již konalo několik veřejných 
projednání (např. Jaký bude Rochus?, Využití návrhu veřejného prostranství 
ve Štěpnicích, Územní plán) i kulatých stolů (Zkvalitnění stravy žáků v MŠ a 
ZŠ, Cyklisté ve městě, Využití střelecké stěny v areálu parku bývalých kasáren 
atd.).

Prezentace rozvojových projektů města
Účelem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o významných rozvojových pro-
jektech/ záměrech města souvisejících s tematikou UR, a to prostřednictvím 
prezentací/ fotografi í, výkresů/dokumentace, informačních panelů. O vybra-
ných ne/investičních projektech/záměrech lze diskutovat s kompetentními 
zástupci města, popř. s externími odborníky. 

Aktivní zapojení a komunikace s občany v lokalitě 
Rochus
Aktivita je zaměřena na praktické zapojení a komunikaci s obyvateli v rámci 
přípravy a tvorby přírodního areálu zaměřeného na místní udržitelný rozvoj, 
ochranu přírody, ekologickou výchovu, osvětu a příměstskou rekreaci. 
V říjnu 2010 proběhla výsadba stromů s veřejností pod názvem Stromy pro 
Rochus. Šlo vůbec o první realizovanou součást Komponované krajiny Ro-
chus, konkrétně se jednalo o výsadbu 14 ovocných stromů (oskeruše, jablo-
ně, hrušně) na začátku naučné Stezky pokladnic Slovácka, a to za aktivního 
zapojení veřejnosti. 
Součástí této aktivity bylo i zabudování 2 orientačních tabulí v areálu Rochus. 
Jde o praktické představení současných zajímavostí v území, jakož i návrhu 
budoucí podoby přírodního rekreačního areálu Park Rochus. Tato podoba 
areálu byla s kladným výsledkem projednána s veřejností v rámci procesů 
MA21. 

Pracovní skupina MS EVVO
(místní systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
Tento koncept v oblasti EVVO pomáhá naplňovat principy MA21. Prostřed-
nictvím setkání skupiny složené z nositelů EVVO je program připravovaných 
aktivit sdělován školám a aktivním zájemcům. Setkání pracovní skupiny jsou 
založena na výměně zkušeností, prezentací a sdílení dobré praxe, plánování 
rozvoje oblasti EVVO ve městě, předávání aktuálních informací o podpoře 
systému EVVO ze zdrojů EU. Setkání probíhají 2x ročně v Přírodovědném cen-
tru Trnka při DDM Uherské Hradiště.

Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje
(sada ECI – Společné evropské indikátory)
Vývoj: Město Uherské Hradiště sledovalo od roku 2007, v rámci partnerství 
s Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, indikátor udržitelného 
rozvoje, a to A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím. O dva roky 
později (dle doporučené metodiky) byl opět sledován indikátor A. 1 a k němu 
byl přidán indikátor A. 3 Mobilita a místní přeprava cestujících. 
Poznámka: Součástí dotazníkového šetření bylo i ověření tzv. „10 problémů měs-
ta“ vycházejících z veřejného fóra.
Sledování indikátorů ECI je i aktivitou projektu „Uherské Hradiště – město pro 
místní Agendu 21, jelikož indikátory umožní identifi kovat slabá místa v roz-
voji města. V roce 2010 byl proveden dotazníkový průzkum indikátoru B.6 – 
Cesty dětí do školy (vč. ověření výsledků veřejného fóra). Výsledky naznačují, 
že se město řadí mezi města s pozitivními výsledky v oblasti dopravy dětí do 
školy. V prvním pololetí roku 2011 proběhlo dotazníkové šetření indikátorů 
A.1 a A.3 (vč. ověření výsledků z veřejného fóra). Závěrečné zprávy a výsledky 
jsou zveřejňovány na webových stránkách města (www.mesto-uh.cz). Aktu-
álně město Uherské Hradiště sleduje 3 indikátory řady ECI.

Ing. Miroslava Hrabalíková, oddělení rozvoje města
manažerka projektu a koordinátorka MA21 a PZM

PARTNEŘI MA21:

 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD (hlavní budova)
Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště , www.mesto-uh.cz
Úřední dny: pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod.
Hlavní budova Městského úřadu byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako 
městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů 
brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Zasedací síň vyzdobil 
Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem 
Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad.

 2 MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 
Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště (dočasně Mariánské náměstí 
46 – dům U Sovy), www.uherske-hradiste.cz
Celoroční provozní doba: pondělí - pátek 8:00 – 18:00 hod, soboty, neděle 
a vybrané státní svátky 9:00 – 17:00 hod.
Městské informační centrum nabízí kromě poskytování informací také řadu 
doplňkových služeb (dárkové zboží ze Slovácka, cyklopůjčovna, propagační 
materiály v pdf., prohlídky a programy).

 3 INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
+ EUROPE DIRECT

Masarykovo nám. 21, 686 01 Uherské Hradiště (dočasně Mariánské náměstí 
46 – dům U Sovy), www.icm.uh.cz
Otevírací doba: pondělí – pátek 9:00 - 17:00 hod.
Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště poskytuje dětem, mládeži 
a široké veřejnosti bezplatné informace. Informace jsou rozděleny do 11 ob-
lastí a jsou k dispozici v tištěné či elektronické podobě. V informačním centru 
EUROPE DIRECT je možné získat nejen všeobecné informace o záležitostech 
týkajících se EU.

 4 PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM TRNKA
Štěpnická 1111, 686 06 Uherské Hradiště, www.trnka.xf.cz
Přírodovědné centrum TRNKA je sekce Domu dětí a mládeže v Uherském Hradišti.
Základním posláním je přispět k zlepšování stavu životního prostředí a zkva-
litnění života zvyšováním environmentálního povědomí všech skupin spo-
lečnosti. Aktivity centra se zaměřují na realizaci environmentálních výuko-
vých programů pro mateřské, základní i střední školy.

 5 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠIKULA
Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště, www.ddmsikula.cz
DDM Šikula je příspěvková organizace města Uherské Hradiště. Jejím hlavním 
účelem je poskytování výchovy a vzdělávání mimo vyučování a plnění rekreač-
ní funkce. Nabízí širokou škálu volnočasových aktivit pro děti, mládež a dospělé.

 6 OBLASTNÍ CHARITA Uherské Hradiště
Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, www.uhradiste.caritas.cz
Oblastní charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní 
a humanitární pomoci. Zřizovatelem oblastní charity Uherské Hradiště je Ar-
cidiecézní charita Olomouc.
Činnosti Oblastní charity lze shrnout do těchto 5 P: pečuje, pomáhá, podpo-
ruje, poskytuje, pořádá.

 7 CHRÁNĚNÁ DÍLNA OBLASTNÍ CHARITY 
Uherské Hradiště - LIDUMILA s. r .o.

Šafaříkova 961, 686 01 Uherské Hradiště; Otakarova 108, 686 01 Uherské Hra-
diště, www.chranenadilnauh.cz
V dílně otevřeno: pondělí - pátek  6:30 – 14:00 hod., středa 6:30 – 17:00 hod.
Dílnu tvoří tři pracoviště - šicí dílna, košíkářská a obchůdek. Cílem chráněné díl-
ny je zajištění zvýšení kvality života lidí se zdravotním postižením, poskytnutím 
pracovně-společenského uplatnění a zapojením se do socio-kulturního života.

 8 AKROPOLIS, o. s.
Stará Tenice 1195, 686 01 Uherské Hradiště, www.akropolis-uh.cz
Občanského sdružení AKROPOLIS, o.s. je provozovatelem rodinného cent-
ra. Nabízí pravidelné aktivity pro děti i dospělé - kurzy, semináře, přednášky 
a poradenství. 

 9 DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CESTA
Na Stavidle 1266, 686 01 Uherské Hradiště, http://cesta.diakoniecce.cz
Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je organizovat, zajišťo-
vat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pas-
torační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, 
osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

 10 NADACE DĚTI – KULTURA – SPORT
Kollárova 447, 686 01 Uherské Hradiště, www.nadacedks.cz
Provozní doba: pondělí - pátek 8:00 – 16:00 hod.
Cílem nadace je pomáhat všem, kteří mají omezené fi nanční možnosti, aby 
mohli realizovat projekty přispívající k všestrannému pozitivnímu rozvoji 
osobnosti dětí a mládeže, ale i jedincům nad hranici plnoletosti především 
ve Zlínském kraji, ale i v celé České republice. 

 11 PARK ROCHUS, o. p. s.
Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště
Obecně prospěšná společnost Park Rochus je správcem parku Rochus, který 
se nachází v místní části Mařatice. Rochus je přírodně velmi významná loka-
lita, která byla v roce 2005 zařazena do soustavy Natura 2000. Po regeneraci 
tohoto pozoruhodného území zde vznikne přírodně-kulturní areál s odde-
chovými i naučnými plochami.

 12 DĚTSKÝ A STUDENTSKÝ PARLAMENT 
Uherské Hradiště

pod záštitou DDM Šikula
Na Morávce 1263, 686 01 Uherské Hradiště
Prioritním cílem sdružení je podpora rozvoje volnočasových aktivit, zamě-
řených na zapojování studentské veřejnosti a mládeže do věcí veřejných, 
rovněž tak podpora volnočasových, kulturních, sportovních a vzdělávacích 
aktivit.

 13 KRAJINKA ZDRAVÉ VÝŽIVY
Sloupského 1197, 686 01 Uherské Hradiště, www.krajinka.cz
Otevírací doba: pondělí - pátek 8:00 – 18:00 hod., sobota 8:00 – 12:00 hod.
Specializovaná prodejna potravin.

 14 SLOVÁCKÉ MUZEUM
Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, www.slovackemuzeum.cz
Hlavní budova ve Smetanových sadech je věnována expozici Slovácko a ná-
rodopisným, archeologickým a historickým výstavám. V Galerii Slováckého 
muzea v Otakarově ulici je možnost seznámit se s výtvarným uměním jihový-
chodní Moravy a s díly našich i zahraničních autorů.

 15 ČSAD Uherské Hradiště
Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště, www.csad.uh.cz

 16 MĚSTSKÁ POLICIE Uherské Hradiště
Hradební 174, 686 01 Uherské Hradiště,
www.mesto-uh.cz/cms/mestska_policie/mestska_policie

 17 POLICIE ČR, Obvodní oddělení Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště,
www.policie.cz/clanek/obvodni-oddeleni-uherske-hradiste.aspx

 18 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE
Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště, http://hzs-zlkraje.cz

 18 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO 
KRAJE – oblast Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště, www.zzszlin.cz

 19 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR (VZP ČR)
Františkánská 139, 686 01 Uherské Hradiště, www.vzp.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00 - 17:00 hod.; úterý, čtvrtek, pátek 8:00 
- 15:00 hod.

 20 UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a. s.
J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště, www.nemuh.cz
Nemocnice zajišťuje léčebnou péči na více než 700 lůžkách, léčí na 24 oddě-
leních a v 55 ambulancích. Nepřetržitě 24 hodin denně poskytuje komplexní 
lékařskou péči akutním i chronickým pacientům.

 21 KINO HVĚZDA
Náměstí Míru 951, 686 01 Uherské Hradiště, www.mkuh.cz
Filmová představení jsou základním a hlavním předmětem činnosti organi-
zace. Městská kina UH se snaží o pestrou a širokou nabídku (školní představe-
ní, ARTkino, Zlatý fond kinematografi e, Bijásek). Filmová představení se často 
stávají kostrou dalších doprovodných akcí.

 22 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA
Uherské Hradiště Velehradská 714, 686 01 Uherské Hradiště, 
www.knihovnabbb.cz
Knihovna BBB má ve svém fondu knihy, časopisy, elektronické zdroje, kom-
plety časopisů, zvukové knihy pro nevidomé a v neposlední řadě rozsáhlou 
evidenci článků z regionálního tisku.
Otevírací doba: Knihovna: Po, Út, Čt, Pá 9:00-18:00; St 12:00-16:00; So 
8:00-12:00
Oddělení pro děti: Po, Út, Čt, Pá 12:00-18:00; St 12:00-16:00 

 23 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA 
– pobočka Mařatice 

 
1. máje 60, 686 05 Uherské Hradiště 5
Otevírací doba: Po 9:00-12:00 a 13:00-18:00; Út 9:00-12:00 a 13:00-16:00; Čt 
9:00-12:00 a 13:00-18:00; Pá 12:00-18:00

 24 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA 
– pobočka Jarošov

Louky 518, 686 01 Uherské Hradiště 1
Otevírací doba: Po 9:00-12:00 a 13:00-17:30; Út 9:00-12:00 a 13:00-16:00; Čt 
9:00-12:00 a 13:00-17:30

 25 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA 
– pobočka Studentské náměstí 

Studentské náměstí 1531, budova UH 3 (CCV)
Otevírací doba: Po-Čt 8:00-13:00 a 13:30-17:00; Pá 8:00-13:00 a 13:30-14:30

 26 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA 
– pobočka Štěpnice

Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště 6
Otevírací doba: Po a Čt 9:00-12:00 a 13:00-18:00; Út 9:00-12:00 a 13:00-16:00

HEPA outdoor fi tness 
www.hepaoutfi t.cz
HEPA outdoor fi tness - síť škol in-line bruslení, nordic walkingu a cestovní 
kancelář.
Prostřednictvím optimálních pohybových aktivit chce pozitivně ovlivňovat 
životní styl a zdraví obyvatel, přičemž tyto aktivity jsou realizovány přede-
vším v přirozeném venkovním prostředí. Večerní in-line jízdy městem neboli 
Blade Nights se v Uherském Hradišti konají v období červen – září  za účas-
ti cca 300 osob/1 jízda (více informací: www.mesto-uh.cz, oddělení rozvoje 
města). 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:

 27 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 
(u Sportovní základní školy)

Sportovní 777, 686 01 Uherské Hradiště 
Tady se mohou děti ze základních škol z Uherského Hradiště i okolních obcí 
naučit všemu co se týká silniční dopravy. 

 28 AQUAPARK Uherské Hradiště
Sportovní 1214, 686 01 Uherské Hradiště, www.aquapark-uh.cz
Otevírací doba: pondělí - pátek: zóna 1 - 6:00 - 7:45, 10:00 - 21:30, zóna 2 - 
10:00-21:30, zóna 3 - 14:00-21:30; sobota - neděle: zóna 1a 2 - 8:00-21:30; 
zóna 3 - 14:00-21:30
V areálu se nachází plavecký bazén 25 m, dětský bazén, zábavný bazén, fi n-
ská sauna, parní kabina, whirpool, hydromasážní sprchový kout, wellnes, to-
bogány atd.

 29 ZS – KRYTÝ ZIMNÍ STADION
Na Rybníku 1057, 686 01 Uherské Hradiště

 30 SPORTOVNÍ HALA - SPORTOVIŠTĚ MĚSTA 
Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, www.sportoviste-uh.cz

 31 ATLETICKÝ STADION
Sportoviště města, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

 32 VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVIŠTĚ 
ZA SPORTOVNÍ HALOU

Sportoviště města, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště

 33 MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION
Stonky 566, 686 06 Uherské Hradiště

 34 KLUB KULTURY
Hradební 1198,686 60 Uherské Hradiště, www.kkuh.cz
Budovy, které spravuje Klub kultury, slouží nejen programovým a pořadatel-
ským potřebám. Jsou k dispozici veřejnosti také jako předmět krátkodobého 
pronájmu. 

 35 REDUTA KLUBU KULTURY
U Reduty 256, 686 01 Uherské Hradiště, www.kkuh.cz
Reduta je exkluzivní, v roce 2001 rozsáhle zrestaurovaný historický objekt 
bývalé barokní jezuitské koleje v centru města (Masarykovo náměstí). V re-
prezentativních prostorách Reduty se nachází velký koncertní sál, komorní 
sál, síň zkušebny a atraktivní podkroví.

 36 PŘÍSTAVIŠTĚ BAŤOVA KANÁLU
Baťův kanál je od roku 1995 zařazen mezi dopravně významné, využitelné 
vodní cesty. Dnes je jedním z hlavních turistických lákadel oblasti mezi Kro-
měříží a Hodonínem. Přístaviště je situováno na levém břehu řeky Moravy. 
Slouží k linkové plavbě osobních lodí i přistávání malých plavidel. 

SBĚRNÉ DVORY A ODPADY:

 37 ODPADY – TŘÍDĚNÍ - RECYKLACE a. s. + HRATES a. s.
Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště, www.mariuspedersen.cz
Provozní doba: pondělí – pátek 6:00 - 16:30 hod.
Společnost HRATES a.s. zajišťuje 6 služeb: zneškodňování odpadů kategorie 
„O“, velkoobjemové kontejnery, poradenství - konzultace - osvětová činnost, 
údržba veřejné zeleně, veřejné osvětlení a světelná signalizace, čištění a zim-
ní údržba komunikací. 

 38 ODPADY – TŘÍDĚNÍ - RECYKLACE a. s. 
Moravníky 905, 686 01 Uherské Hradiště, www.mariuspedersen.cz
Provozní doba: pondělí – pátek  7:00-16:00 hod.

 39 SBĚRNÉ SUROVINY UH – hl. provozovna
Průmyslová 1147, 686 01 Uherské Hradiště, www.sbernesurovinyuh.cz
Otevírací doba výkupny:
Letní období (březen - listopad), Po 7:00 - 17:30, Út - Pá 7:00 - 16:00, So 8:30 
- 11:30
Zimní období (prosinec - únor), Po 7:00 - 16:00, Út - Pá 7:00 - 15:30
Společnost podniká v oblasti nakládání s odpady s hlavní působností na 
Uherskohradišťsku. 
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Harmonogram aktivit MA21
(v rámci projektu „Uherské Hradiště - město pro místní Agendu 21“)

2010

Realizované aktivity/měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Den zdraví

Den stromů

Týden pro Zemi/ Den Země

Besedy, semináře, výstavy

Veřejné fórum

Veřejné projednání

Kulaté stoly

Prezentace rozvojových projektů města

Stromy pro Rochus (výsadba stromů s veřejností 

v lokalitě Rochus + informační tabule)

Pracovní skupina MS EVVO

Vydání tematické publikace

Sledování indikátorů místního UR

2011

Realizované aktivity/měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Den zdraví

Den stromů

Týden pro Zemi/ Den Země

Besedy, semináře, výstavy

Veřejné fórum

Veřejné projednání

Kulaté stoly

Prezentace rozvojových projektů města

Stromy pro Rochus (výsadba stromů s veřejností 

v lokalitě Rochus + informační tabule)

Pracovní skupina MS EVVO

Vydání tematické publikace

Sledování indikátorů místního UR

 
Harmonogram aktivit na rok 2011 je pouze orientační.
Poznámka: Město Uherské Hradiště se zapojuje i do jiných tematicky po-
dobných aktivit, např. Evropský týden mobility/Evropský den bez aut (vždy 
v září), pořádá in-line jízdy městem atd.

osvětové kampaně a akce s tematikou udržitelného rozvoje

plánování s veřejností

ostatní aktivity pro veřejnost

jednorázové akce

MÍSTNÍ AGENDA 21 
V UHERSKÉM HRADIŠTI
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Data: GEODIS Brno 2008, Město Uherské Hradiště
Vytvořeno:  1. 2. 2011 v aplikaci ARCGIS 9.3.1.

Partneři MA21:
 1 MĚSTSKÝ ÚŘAD (hlavní budova)

 2 MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

 3 INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ + EUROPE DIRECT

 4 PŘÍRODOVĚDNÉ CENTRUM TRNKA

 5 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ŠIKULA

 6 OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 7 CHRÁNĚNÁ DÍLNA OBLASTNÍ CHARITY 

 UHERSKÉ HRADIŠTĚ - LIDUMILA 

 8 AKROPOLIS, o. s. 

 9 DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO CESTA

 10 NADACE DĚTI – KULTURA – SPORT

 11 PARK ROCHUS, o. p. s.

 12 DĚTSKÝ A STUDENTSKÝ PARLAMENT UH 

 13 KRAJINKA ZDRAVÉ VÝŽIVY

 14 SLOVÁCKÉ MUZEUM

 15 ČSAD Uherské Hradiště

 16 MĚSTSKÁ POLICIE UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 17 POLICIE ČR, Obvodní oddělení Uherské Hradiště

 18 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ZLÍNSKÉHO KRAJE

 18 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ZLÍNSKÉHO KRAJE – OBLAST UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 19 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR (VZP ČR)

 20 UHERSKOHRADIŠŤSKÁ NEMOCNICE a. s.

 21 KINO HVĚZDA

 22 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA – UHERSKÉ HRADIŠTĚ 

 23 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA – POBOČKA MAŘATICE

 24 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA – POBOČKA JAROŠOV

 25 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA – POBOČKA STUDENTSKÉ NÁMĚSTÍ

 26 KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA – POBOČKA ŠTĚPNICE

 Volnočasové aktivity:
 27 DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

 28 AQUAPARK UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 29 ZS – KRYTÝ ZIMNÍ STADION 

 30 SPORTOVNÍ HALA - SPORTOVIŠTĚ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 31 ATLETICKÝ STADION

 32 VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVIŠTĚ ZA SPORTOVNÍ HALOU

 33 MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ STADION

 34 KLUB KULTURY

 35 REDUTA KLUBU KULTURY

 36 PŘÍSTAVIŠTĚ BAŤOVA KANÁLU

 Sběrné dvory a odpady:
 37 ODPADY – TŘÍDĚNÍ - RECYKLACE a. s. + HRATES a. s.

 38 ODPADY – TŘÍDĚNÍ - RECYKLACE a. s. 

 39 SBĚRNÉ SUROVINY UH – hl. provozovna

 

Park

Dětská hřiště 

Sportoviště

Přístaviště

Cyklostezky/cyklotrasy

Parky – zelený text

Hranice parku

Autobusové nádraží

Vlakové nádraží


