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Úvod 

Teoretické, systémové a metodické zásady strategického řízení a plánování platí pro úroveň 

kraje a města, stejně jako pro jiné úrovně řízení. O firmu se vrcholné orgány starají tak, aby 

prosperovala, dosahovala zisku a bezproblémového chodu. Stejně je to s managementem na 

obecní úrovni. Město je ale mnohem složitější organizace než běžný podnik nebo instituce. 

Střetává se v něm mnohem více různých, často i protikladných zájmů a probíhá zde mnohem 

více různorodých procesů.  

Strategický plán města, jako výsledek strategického řízení, se stává nástrojem strategického 

řízení a může být dál použit jako podklad pro zpracování podnikatelských a investičních 

záměrů na území města, změny územního plánu a rovněž může být použit při zpracování 

navazujících programových dokumentů pro jednotlivé oblasti života města. Hlavním cílem 

strategického plánu rozvoje obce je navrhnout pro zvolené období strategického plánu 

promyšlenou škálu opatření na podporu ekonomického a sociálního rozvoje obce, které budou 

realizovatelné dostupnými finančními zdroji.  

Základním podkladem pro vypracování strategie města je socioekonomická analýza, která 

představuje souhrn informací o historii a současném obrazu obce z pohledu administrativního, 

demografického, občanského, ekonomického a územně-technického. Analýza sociálně 

ekonomické situace obce je určující při vypracování SWOT analýza, která se zpracovává 

z fakt a poznatků získaných při zpracovávání socioekonomické analýzy. Na základě SWOT 

analýzy se určí priority a vize obce. 

Hlavní podnět, proč jsem si zvolil téma diplomové práce s názvem „Strategické směry 

rozvoje města Napajedla“ byl především zájem o detailnější poznání města, ve kterém se 

řadím mezi obyvatele. Dostalo se mi možnosti vytvořit dokument, který shrnuje všechny 

nezbytné informace o městě v jednom dokumentu, který by mohl být využit při vypracování 

strategie pro Napajedla. 

Cílem práce je vytvoření socioekonomické analýzy města Napajedla, díky poznatkům 

z jednotlivých odvětví vytvořit SWOT analýzu a následně na jejím základě stanovit prioritní 

oblasti rozvoje.  

V počátku se teoretická část zabývá charakteristikou regionálního rozvoje a jeho aktéry. Dále 

se v práci objevují informace o strategickém řízení, regionálním plánování. Na konci 

teoretické části je uveden proces sestavování a struktura strategického plánu. 
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Praktická část obsahuje obecné informace o městě a charakteristiku v oblasti demografické, a 

územně-technické, občanské, ekonomických činností, sociálních struktur a životního 

prostředí. Informace, které vyústily z vypracování socioekonomické analýzy, byly použity 

k vytvoření SWOT analýzy. V poslední části je uvedena strategická vize a prioritní oblasti 

rozvoje města, které by město mělo následovat. 

V diplomové práci jsou použita především sekundární data pro účel vypracování 

socioekonomické analýzy. Hlavními zdroji dat jsou Český statistický úřad, Sčítaní lidu, domů 

a bytů a data z územního plánu města Napajedla. Pro zpracování diplomové práce bylo 

použito zejména metody analýzy, dedukce a komparace. Analýza jednotlivých částí profilu 

města Napajedla je v některých případech, kde je třeba pro zjištění charakteristiky provést 

komparaci s obdobnými územními celky, doplněna a porovnána s údaji za velikostně 

podobného města Zlínského kraje, města Kroměříž. Současně je provedeno v některých 

případech posouzení na pozadí Zlínského kraje a ČR.  
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1. Regionální rozvoj 

 

 Najít jednoznačnou definici regionálního rozvoje není jednoduchá záležitost. Existují 

dva základní přístupy, a to přístup praktický a akademický. Definice typická pro akademickou 

sféru označována jako regionalistka, která chápe regionální rozvoj jako aplikaci velké škály 

nauk, především ekonomie, geografie a sociologie, které řeší jevy, procesy a vztahy 

systematicky vymezeného území, jež jsou ovlivňovány přírodně  geografickými, 

ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu. Praktické chápání regionálního 

rozvoje znamená vyšší využívání a zvyšování potenciálu daného území vznikajícího 

v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních zdrojů. 

Toto se projevuje v lepší konkurenceschopnosti soukromého sektoru, stavu životního 

prostředí a životní úrovni obyvatel.  (Wokoun et al., 2008). Další definice regionálního 

rozvoje dle Strategie regionálního rozvoje České republiky zní: „růst socioekonomického a 

environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí ke zvyšování životní 

úrovně a kvality života jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický a vyvážený rozvoj 

regionální struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, mikroregionů) a 

odstraňování popřípadě zmírňování regionálních disparit“ (Ministerstvo pro místní rozvoj, 

2012). Tomáš Krejčí a spol (2012, s. 6) charakterizoval regionální rozvoj jako poměrně 

mladou vědní disciplínu, jejíž počátky sahají do 30. let 20. století, která zkoumá prostorové, 

politické, sociální, ekonomické a další aspekty vývoje konkrétních území (regionů).  

 

 

1.1. Region 

 Když už zmiňujeme region, existuje široká škála definic regionu a prakticky nelze 

nalézt dvě totožné interpretace tohoto pojmu. Samotný pojem region ovšem nevznikl 

současně s moderními teoriemi regionální rozvoje, ale pochází z dávné minulosti, přesněji z 

antického období
1
. 

 

                                            

1
 V antické době byl region vnímán jako objekt mocenského působení jednotlivých vládců, kterým šlo o ovládnutí a 

vojenskou kontrolu určitého území (latinsky regio ve významu hranice nebo krajina), neboli jim šlo o dosažení co největší 

moci v určitém území (latinsky regnum). 
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Klapka a Tonev (2008) interpretovali, že “region je omezený složitý dynamický prostorový 

systém, vzniklý na základě interakce přírodních a sociálně-ekonomických jevů a procesů a 

vykazující určitý typ organizační jednoty, která jej odlišuje od ostatních regionů”. 

 

Mates a Wokoun (2001) charakterizovali region jako komplex vznikající diferenciací krajiny. 

 

Krejčí (2012) popisuje region jako území, ve kterém se realizuje konkrétní regionální politika. 

 

Skokan (1999, s. 24) popisoval region jako území vymezené na základě společných znaků, 

dynamický geografický prostorový systém, formující se na zemském povrchu na bázi určitých 

skutečností, které jej odlišují od okolí. 

 

1.2. Aktéři regionálního rozvoje 

Hlaváček (2012) uvádí, že existují různé klasifikace aktérů a odlišné názory na klíčové 

subjekty regionálního rozvoje. Základní rozdělení pohledů na aktéry regionálního rozvoje 

můžeme zjednodušeně rozdělit podle přístupů ekonomie, geografie a sociologie. Například v 

ekonomii se aktér pohybuje v tržních mechanismech, v geografii je součástí vztahů 

probíhajících v rámci regionální struktury a v sociologii působí vlivy jiných aktérů, skupin či 

společenských norem, které v různých intenzitách určují chování aktéra regionálního rozvoje. 

 

Klíčovou oblastí regionální politiky je vytvoření základního institucionálního a 

partnerského rámce. Vedle přímého realizátora opatření regionální politiky je nutné rozlišit a 

stanovit odpovídající aktéry regionálního rozvoje, jejich vzájemné vztahy, práva a povinnosti. 

Jelikož diplomová práce je realizována na obecní úrovni, budou i samotní aktéři regionálního 

rozvoje odpovídat obecní úrovni (Regionální rozvoj 2010). 

 

Aktéři regionálního rozvoje na obecní úrovni: 

• obec, 

• obcí zřizované organizace (školy, kulturní a sportovní zařízení), 

• významní podnikatelé (ochota se zapojit do rozvoje obce), 

• zájmová sdružení. 
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Galvasová (2007, s. 45) je toho názoru, že v obecné rovině můžeme z věcného hlediska 

rozlišit několik typů subjektů podle vztahu k řešenému problému či k připravovanému 

projektu, a těmi jsou a) podílející se (Shareholders), tj. subjekty, které jsou hlouběji zapojení 

do procesu řešení či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce a podnikatelé), b) 

zainteresovaní (Stakeholders), tj. subjekty, na které bude jistá aktivita působit (např. občané a 

jejich sdružení, návštěvníci), c) dotčení (Placeholders) – subjekty, v jejichž zájmovém území 

se aktivita realizuje (např. krajský úřad, správa chráněné krajinné oblasti či národního parku, 

ministerstvo). 

 

1.3. Regionální plánování a strategické řízení ve veřejném 

sektoru 

 Základním produktem řízení krajů či regionů je jejich rozvoj. Řídit a inovovat - tato 

jednoduchá doporučení je možné vzít jako základ pro správu a rozvoj území. Efektivně řídit a 

inovovat znamená plánovat, organizovat, vést a motivovat, provádět kontrolu a monitorování. 

Jedním z nástrojů pro správu a rozvoj daného území je strategické plánování. Jde o proces, (1) 

ve kterém se hodnotí současná situace území a možné vývojové trendy, (2) stanovují se cíle a 

indikátory rozvoje území, (3) vypracovává se strategie či plány k dosažení těchto cílů a 

indikátorů a (4) stanovují se postupy pro monitorování výsledků a přijímání opatření (Půček 

2009). 

  

 Strategické plánování lze charakterizovat jako nástroj sloužící k rozvoji jakékoliv 

organizace (např. města), který se prostřednictvím analýz a konkrétních kroků snaží 

systematicky propracovat ke změnám k lepšímu. Specifickým oborem je využití strategického 

plánování ve veřejném sektoru, jako je např. regionální plánování, tzn. použití této metody za 

účelem rozvoje nějakého územního celku – regionu. Aplikace metody strategického 

plánování v oblasti regionálního rozvoje nemá příliš dlouhou tradici. Výrazněji se začíná 

prosazovat až v průběhu 80. let 20. století a představuje tak proces, který pomáhá obcím a 

regionům v jejich dalšímu rozvoji. Strategické plánování pro město se liší od strategického 

plánování pro komerční podniky i od strategického plánování pro neziskové organizace. 

Nejen proto, že sleduje jiný účel a cíl, ale také proto, že město je mnohem složitější 

organizace než běžný podnik nebo běžná instituce. Ve městě se střetává mnohem více 

různých, často i protikladných zájmů a probíhá zde mnohem více různorodých procesů. Ty 

přinášejí problémy, jež mají odlišné příčiny a jsou odlišné povahy. Mají proto také různé 
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možnosti řešení i různé časové horizonty, v nichž je lze vyřešit. Obecně lze říci, že strategické 

plánování v oblasti veřejné správy můžeme chápat jako proces dlouhodobého stanovování 

cílů rozvoje obce, města či regionu a způsobu, jak jich dosáhnout (Šilhánková 2007). 

  

 Je strategické a územní plánování při rozvoji území stejně důležité? Enviromentálně 

orientovaní odborníci upřednostňují spíše územní plánování s ohledem na vyšší jistotu 

ochrany životního prostředí. Ze zkušeností českých i zahraničních odborníků vyplývá, že 

pokud strategický plán vznikl dříve, nerespektuje limity území. Regionalisté jsou zastánci 

opačné teorie, která klade důraz na regionální rozvoj, tedy strategické plánování. Preferují 

současné vytváření a provazování územního a strategického plánování. Aby strategické 

plánování bylo efektivní, stanovují se cíle rozvoje území, které by měly odpovídat zkratce 

SMART. Proces strategického plánování má obvykle 4 fáze. Zjištění limitů území, sběr 

dalších dat, nalezení vize, zjištění potřeb a očekávání občanů, změny prostředí, identifikace 

zdrojů a podmínek se nazývá fází analýzy. V této části je často používaná SWOT a PEST 

analýza (Půček 2009). 
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Obrázek č.1: Fázestrategickéhořízeníveveřejnémsektoru 

Zdroj: Půček, 2012. 

2. Strategické řízení 

„Strategické řízení je proces, v jehož rámci manažeři určují dlouhodobé směřování podniku, 

stanovují specifické výkonové cíle, vyvíjejí strategie vhodné k dosažení těchto cílů s ohledem 

na všechny podstatné vnitřní a vnější podmínky a podnikají konkrétní kroky v realizaci 

vybraného plánu akc.„(Tichá, s. 68, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

2.1. Fáze strategického řízení ve veřejném sektoru 

 

Jednotlivé fáze modelu jsou následující modelu strategického řízení ve veřejném sektoru 

Půček (2012): 
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1. Správná komunikace, sdílení strategie a respektování principů strategického řízení 

  

Tato fáze se zabývá nastavením způsobu komunikace dovnitř (k vedoucím a ostatním 

zaměstnancům) i ven (komunikace s veřejností, občany, partnery) v jednotlivých krocích 

řízení strategie. Důležitou a nezbytnou součástí je nalezení konsensu
2
 s klíčovými aktéry 

rozvoje. Osborne (1993) zdůrazňuje význam konsensu ve veřejném sektoru. Jelikož veřejný 

sektor má více zájmových skupin než podnik a většina z nich jsou voliči. Aby se cokoliv 

důležitého změnilo, je třeba souhlasu všech. Výstupem z této fáze je například komunikační 

plán nebo zásady komunikace při strategickém řízení. K výstupům mohou patřit také 

záznamy z kulatých stolů
3
 a veřejných projednávání. 

 

2. Přijetí rozhodnutí o uplatnění strategického řízení a vytvoření podmínek pro jeho 

realizaci 

 

 Poté, co byly v první fázi objasněny principy řízení a dohodnuty postupy komunikace, 

následuje fáze, která zahrnuje a) vypracování projektového záměru na zavedení strategického 

řízení včetně rozsahu zavedení, b) schválení nebo vrácení k přepracování nebo neschválení 

projektového záměru a c) vytvoření podmínek pro realizaci tohoto projektu.  

 

3. Provedení analýzy (analytická část plánu) 

  

Zahrnuje a) shromáždění veškerých platných dokumentů strategické povahy (předchozí 

strategické plány, územní plán, různé dílčí koncepce, strategické projekty, ale také relevantní 

dokumenty mikroregionů, kraje nebo státu) a jejich vyhodnocení, b) vyhledávání a 

shromažďování dalších potřebných informací, c) nalezení různých omezení jako jsou 

například zákonné požadavky nebo finanční možnosti, d) provedení analýz obcí 

poskytovaných veřejných služeb, hlavních investičních záměrů a případných závazků obce, e) 

provedení analýz, hodnocení situace a nalezení příčin. Výstupem této části je analytická část 

strategického plánu. Někdy může být prezentována pouze samostatná SWOT analýza. 

                                            

2
Konsensus znamená shodu mínění jistého společenství, zejména spontánní a živelný souhlas. 

3 Dnes je kulatý stůl často používán při jednáních, kterého se zúčastňuje mnoho různých stran. Termín „kulatý stůl” také 

označuje pokojný způsob dosažení kompromisního řešení nějakého sporu nebo jednání. 
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4. Plánování strategie – návrhové části plánu (vize, cílů, indikátorů, finančních a 

časových rámců, odpovědností) 

  

V rámci čtvrté fáze se vytváří návrhová část strategického plánu, která dohromady s 

analytickou částí tvoří dokument strategický plán. Návrhová část zahrnuje definování 

rozvojové vize území – obecné formulace popisující stav, jehož by mělo být v budoucnosti 

realizací strategického plánu dosaženo. V návaznosti na definování vize jsou identifikovány 

hlavní problémové oblasti, které je nutné řešit, aby stanovená vize mohla být naplněna. 

Návrhová část zahrnuje také finanční rámec navrhované rozvojové strategie včetně 

předpokládaných zdrojů financování. Součástí je též soubor indikátorů, který bude sloužit k 

objektivní kontrole plnění strategických cílů.  

 

5. Vytvoření systému strategického řízení (zavedení implementačních pravidel) 

  

Pátá fáze je pro úspěšnost zavedení strategického řízení naprosto klíčová. Zahrnuje a) 

vytvoření implementačních pravidel pro naplnění vize a cílů plánu, b) zavedení strategického 

přístupu do běžného chodu organizace, c) proškolení všech zaměstnanců tak, aby každý věděl, 

jak k plánu svojí pracípřispívá, d) propojení plnění cílů s odměňováním, e) ukončení a 

vyhodnocení projektu. Výstupem je schválený strategický plán obsahující veškerá 

implementační pravidla, která byla zmíněna v páté fázi. 

 

6. Realizace strategického plánu, kontrola, jeho hodnocení 

  

Realizační fáze, tak bývá označována šestá fáze strategického řízení. Zahrnuje tedy 

naplňování cílů (aktivit, projektů, úkolů), které byli stanoveny v předchozích fázích. 

Výstupem jsou realizované projekty, aktivity a naplněné cíle, které jsou reportovány v 

pravidelných zprávách o plnění plánu. 

 

7. Ověření trvalého zavedení (projektů, investic, aktivit atd.) a změny plánu 

  

Zhodnocení, zda strategie je stále relevantní, vyhodnocení dosavadních výsledků 

implementace strategie, posouzení, zda se změnily nějaké podmínky, z kterých je ve strategii 

vycházeno a které je nutné vzít v úvahu. 
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3. SWOT analýza obce 

 

Strongpoints, Weakpoints, Opportunities a Threats jsou slova, která tvoří název standardní 

metody k prezentaci analytických poznatků o různých objektech zkoumání. Principem této 

metody je výstižná a nejlépe vyčerpávající objektivní charakteristika silných a slabých stránek 

zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Metoda se může zdát 

jednoduchou, ale už při prvních pokusech její aplikace zjistíme, jak obtížná může být výstižná 

formulace vlastností daného subjektu zkoumání. Při sestavování se setkáváme s 

psychologickými bariérami, protože pojmenování vlastních předností může působit příliš 

sebevědomě a sdělování slabin si přiznáváme vlastní nedostatky. Při sestavování SWOT 

analýzy se doporučuje využívat komparativní metody hodnocení, tj. strovnávat situaci 

zkoumaného objektu se situací podobných objektů. Jak se zmiňuje v anglických slovech, ze 

kterých je tvořena zkratka SWOT, posuzuje se vnitřní situace obce, čili silné a slabé stránky a 

vnější prostředí obce neboli příležitosti a ohrožení. SWOT analýza slouží k využití při 

identifikaci problémových okruhů, jako základ pro zaměření celého strategického plánu obce, 

jako základ pro formulaci strategických cílů a následně priorit, opatření a v neposlední řadě 

jako základ pro stanovení pozice obce ve srovnání s jinými obcemi (Kutscherauer 2006). 

 

4. Strategický plán rozvoje obce 

  

Hrabánková (2011) popisuje strategický plán obce jako dokument, který formuluje 

nejdůležitější vize a rozvojové aktivity obce v delším časovém horizontu. Viturka (2012) 

charakterizuje strategický plán obce jako koncepční dokument, který na základě stanovených 

priorit definuje hlavní cíle rozvoje obce a jednotlivá opatření vedoucí k jejich naplňování.  

Řehoř (2010) uvádí, že strategický plán rozvoje obce představuje základní orientaci rozvoje 

obce do určitého roku a je strategickým dokumentem, pomocí něhož lze ve stanoveném 

časovém horizontu zabezpečovat samosprávu obce koordinací strategických aktivit, které 

významným způsobem ovlivňují život obyvatel obce. 

 

Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti obce při řešení 

konkrétních rozvojových projektů, které umožní ekonomický a územnírozvoj a přispějí ke 

zvýšení kvality života jeho občanů. Je také prostředkem k maximálnímu využití potencionálu 

municipality k posílení jeho schopnosti absorbovat finanční prostředky Evropské unie a díky 
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tomu získat, co nejvíce těchto prostředků na realizaci projektů, které přispívají k naplnění 

stanovených cílů. Každý strategický plán rozvoje obce musí korespondovat s danými cíli 

mikroregionu, regionu či kraje a být v souladu s národními strategie. Strategický plán přispívá 

k vytvoření lepší konkurenceschopnosti obce při řešení konkrétních rozvojových projektů, 

které umožní ekonomický a územní rozvoj a přispějí ke zvýšení kvality života jeho občanů. 

Zapojením soukromého sektoru a ostatních institucí ve městě se vytváří partnerství a zlepšuje 

se spolupráce nejenom při hledání shody na tom, co je pro město nejdůležitější při 

vypracování strategie, ale zejména při následné realizaci konkrétních aktivit a projektů tohoto 

strategického plánu. 

Dle Kutscherauer (2006, s. 81) by měla být obec analyzována na základě těchto aspektů: 

 

Tabulka č. 1:  Aspekty, dle kterých by měla být obec analyzována 

Ekonomické 

činnosti 

- průmyslové a stavební činnosti  

- zemědělské činnosti, lesnictví a vodní 

hospodářství 

- obchodní a jiné činnosti výrobní povahy 

- výrobní služby 

- služby cestovního ruchu 

Sociální 

struktura a 

sociální služby 

- demografická analýza a sociální diferenciace 

obyvatel obce 

- struktura zaměstnanosti a vývoj situace na 

trhu práce 

- životní styl (umění, sport, volný čas, zvyky a 

tradice)  

- sociální služby a vzdělávací infrastruktura, 

kulturní a zdravotnické činnosti, činnosti 

související s volným časem, rekreací a sportem  

Infrastruktura 

- dopravní infrastruktura, telekomunikace,  

- surovinové a energetické zdroje 

- bydlení, veřejné služby, urbanistická 

organizace 

- disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné 

pro nové podnikatelské aktivity 

Životní 

prostředí 

- ovzduší, voda, půda (včetně těžby nerostných 

surovin, poddolovaných území, radiace)  

- odpady,  

- péče o krajinu (chráněná, devastovaná a 

nepřístupná území, ÚSES) 

- největší znečišťovatelé 

Činitelé 

- třeba idenfitikovat všechny subjekty, které 

pozitivně  zasahují nebo by mohli zasahovat do 

vývoje obce a analyzovat jejich stav, vykonané 

práce, finanční možnosti 

Zdroj: Kutsherauer 2006, vlastní úprava. 
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Hlavními úkoly strategického plánu rozvoje obce jsou: 

• definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů, 

• definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů jejich financování, 

• koordinovat vynakládání veřejných investic, definovat dlouhodobé záměry politiky obce, 

posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj obce u obyvatel a podnikatelů. 

 

4.1. Proces sestavování strategického plánu 

 

 Řehoř (2010) uvádí, že při sestavování strategického plánu je nutné mít přehled o 

plánování, strategii, jakým směrem se chce obec ubírat, čeho chce v určitém období 

dosáhnout, jak má obec v budoucnosti v ideálním případě vypadat. V první fázi sepisování 

plánu je třeba se zaměřit na získání konkrétních údajů o obci. Zpracovává se tzv. Profil obce, 

který je dokumentem účelově vypracovaným jako výchozí poznatková základna. Někdy se 

nazývá též “socio-ekonomická analýza”. Dokument, který představuje souhrn informací o 

historii a současném obrazu obce z pohledu administrativního, demografického, občanského, 

ekonomického a územně-technického. 

 Významnou součástí plánu je analýza vnitřních podmínek dosavadního vývoje obce 

(slabých a silných stránek) a tendence vnějšího prostředí, které mohou bezprostředně nebo v 

blízké budoucnosti ovlivnit další vývoj obce a představují pro obec rozvojové příležitosti 

nebo hrozby. Na základě výstupu profilu obce a SWOT
4
 analýzy sledovaných oblastí se určí 

vize obce. Vizí obce rozumíme jednoduchý a výstižný text, který naznačuje, jakým směrem se 

bude obec do budoucna rozvíjet (Hrabánková 2011). 

 

4.2. Struktura strategického plánu 

 

I. předmluva - účel strategického plánování a jeho význam pro danou obec, 

II. struktura a metodika strategického plánu - postup prací při přípravě strategického 

plánu, základní pojmy, 

III. shrnutí profilu obce, 

IV. souhrnná SWOT analýza, 

                                            

4
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti 

(Opportunities) a hrozby (Threats). Je e součástí strategického (dlouhodobého) plánování. 
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V. strategické vize a prioritní oblasti rozvoje obce, 

VI. strategický plán rozvoje - cíle a priority strategického plánu, charakteristika aktivit 

strategického plánu, 

VII. opatření k naplnění strategických cílů, 

VIII. realizace strategického plánu - kritéria hodnocení průběhu a výsledů uskutečňování 

strategických cílů a monitoring, 

IX. závěr, 

X. seznam příloh. 
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5. Socioekonomická analýza města Napajedla 

 

5.1. Základní charakteristika města 

 Město Napajedla (49° 10′ 24″ s. š.,17° 30′ 49″ v. d., 200 m.n.m) leží ve Zlínském kraji 

na hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu a na rozhraní regionů Hané, Valašska 

a Slovácka. Zaujímá rozlohu 19,8 km2, počet obyvatel k 31.12. 2013 je 7750. Napajedla jsou 

obcí s pověřeným obecním úřadem pro Halenkovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice a 

Spytihněv. Administrativním centrem pro Napajedla je obec s rozšířenou působností 

Otrokovice (Napajedla, 2014). 

5.1.1. Přírodní poměry 

 Napajedla patří ke klimaticky teplejším oblastem České republiky. Podnebí je zde 

teplé s průměrnou teplotou vzduchu 8,8°C. Celkový úhrnem srážek je 697 mm/m2, který je 

způsoben severo-jižním směrem údolířeky Moravy a polohou na závětrné straně Chřibů. Díky 

teplé klimatické oblasti, průměrnou výší srážek a mírnou zimou se vytvářejí dobré podmínky 

pro zemědělskou výrobu (Napajedla, 2008).  

5.1.2. Historie Napajedel 

 Po staletí využívaly obchodní i vojenské karavany brod na řece Moravě při cestě od 

Baltu do středomoří a zpět. Při zastavení zde napákjeli koně a podle této funkce získalo město 

své jméno. Poprvé se objevuje ve 13. století a je v českých názvech obcí zcela ojedinělým. 

Nejstarší název města zníNapagyedl, ten se pak opakuje v různých obměnách. V 19. století se 

vedle německého názvu Napajedl užívalo českého Napajedla, nebo Napajedly, ale po roce 

1918 zůstal úřední název Napajedla. Napajedla náležela díky své strategické poloze ke 

starobylým dědičným panovnickým majetkům a později byla lákavým zástavním panstvím. 

Dlouhodobě se ujali vlády nad územím Žerotínové. Výraznou stopu v historii panství 

zanechal rod Rotalů, který je několikanásobně zvětšil. Erbovní znak Rotalů zdobí vstupní 

brány do kostela sv. Bartoloměje i napajedelského zámku. Největšího věhlasu dosáhlo 

napajedelské panství za pánů ze Stockau. Sirné lázně s kvalitní 1éčivou minerálkou a 

bohatým kulturním programem lákaly návštěvníky zdaleka. Vídeňská smetánka začala do 

Napajedel jezdit po založeníhřebčína s chovem anglického plnokrevníka roku 1886, o jehož 

rozkvět se postaral zejména zeť pana hraběte AristidesBaltazzi. Tradice chovu anglických 

plnokrevníků v Napajedlích trvá bez přerušení téměř 120 let. Pasoucí se stáda koní jsou 

neobvyklou zvláštností okolí. Průmysl se začal v Napajedlech rozvíjet v druhé polovině 18. 

Století. Napajedla měla pivovar, cukrovar, pálenici, sýrárny, mlýn, koželužnu, pilu a 
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dvěcihelny. Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem v Napajedlech je Fatra, a. s., která je 

součástí skupiny AGROFERT HOLDING, která sdružuje silné subjekty s vazbou na 

zemědělství, potravinářství a chemii (Napajedla, 2014). 

 

5.1.3. Zajímavá místa 

 V Napajedlích se nachází celářad kulturních a historických památek. Drtivá většina 

z nich je v barokním slohu, tak jako stavby v jiných částech Moravy. Jedna 

z nejvýznamnějších památek v Napajedlích je zámek s parkem ve francouzském a anglickém 

stylu. Je to dvoukřídlá budova ve tvaru písmene „U“. Zámek je obklopen parkem z v 

anglickém stylu, se spoustou vzácných dřevin. Zámek slouží jako místo pro ubytování, 

wellnes, pořádání svateb, kulturních výstav, grastronomickým seminářům, firemních akcí a 

prohlídky pro širokou veřejnou.  

 Další významnou památkou je Hřebčín Napajedla, který se díky AristedemBaltazzi 

pozvedl na světovou úroveň v chovu koní. Dodnes se zachoval komplex původních stájí a v 

prostoru tzv. rotundy je pohřebiště nejslavnějších plemeníků. V současnosti je hřebčín jedním 

z nejvýznamnějších producentů dostihových koní v České republice. Hřebčín je sice nyní 

soukromým majetkem ovšem pro zájemce pořádá hodinové exkurze (Hřebčín Napajedla, 

2012). 

 Na náměstí byla postavena Radnice v pseudorenesančním stylu roku 1904 podle 

návrhu Dominika Feye z Uherského Hradiště. Hlavním podnětem výstavby této budovy bylo 

povýšení Napajedel na město roku 1898. Představitelé chtěli vytvořit důstojný stánek pro 

činnosti městských orgánů i reprezentační prostředí, které by odpovídalo narůstajícímu 

významu obce. Při konání velkých kulturních akcí je zpřístupněna radniční věž, umožňující 

vyhlídku na město (Napajedla, 2014).  

 Ve měste se nachází kostel sv. Bartoloměje, který byl vystavěn v letech 1710 - 1712 

ve stylu pozdního baroka. Kostel patří k nejvýznamnějším církevním památkám regionu. 

Dnes jsou kostel s farou místem setkávání při nejrůznějších příležitostech. Kostel se široké 

veřejnosti otevírá při slavnostních příležitostech (Farnost Napajedla, 2007). 
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5.2. Ekonomickáčinnost 

5.2.1. Průmyslováčinnost 

 Napajedla jsou nedílnou součástí světového plastikářského průmyslu v České 

republice a střední Evropě. Fatra, a.s. směřuje více jak polovinu své výroby na zahraniční 

trhy. Ve dvou výrobních závodech pracuje 1 000 zaměstnanců. Fatra představuje největší 

zdroj pracovních příležitostí pro obyvatele Napajedel a přilehlých obcí. Fatra má mimořádné 

zásluhy na rozvoji oboru v České republice. Nejvýznamnější tržní segmenty jsou stavebnictví, 

potravinářství, galanterie, obuvnictví, odvětví hygieny, zdravotnictví, spotřební průmysl a 

automotive odvětví. Jelikož společnost disponuje přírodě škodlivými látkami a materiály, 

věnuje ochraně životního prostředí odpovídající pozornost. Každoroční investice na ochranu 

životního prostředí směřují do oblastí, jako jsou bezpečné skladování, prevence proti úniku 

závadných látek, prevence vzniku odpadů, budování kapacit pro recyklaci plastových odpadů, 

snižování energetické náročnosti, úspory energií a havarijní připravenost. V Tabulce č. 2 

můžeme vidět, že v posledních letech spadal největší podíl investic na snižování energetické 

náročnosti (Fatra, a.s., 2012). 

 

Tabulka č. 2: Výše investic Fatra, a.s. na ochranu životního prostředí v letech 2006 - 2012 

Rok 

Investice na ochranu životního prostředí v letech 2006 - 2012 (v tis. Kč) 

Úspora energií 
Ochrana 

ovzduší 

Odpadové 

hospodářství 

Ochrana vod a 

půdy 

2006 0 0 0 2 079 

2007 0 71 4 972 1 063 

2008 0 6 903 11 411 0 

2009 0 2 162 16 450 110 

2010 30 882 0 0 0 

2011 45 387 624 624 0 

2012 16 782 0 0 0 

Zdroj: Zpráva o stavu ochrany životního prostředí za rok 2012 Fatra, a.s., vlastní úprava. 

 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny investice vynaložené na ochranu životního prostředí, 

prostřednictvím snižování produkce nebezpečnýc odpadů, které Fatra vyprodukovala od roku 
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2004 po rok 2012 a spotřebu energie v letech 2006 až 2012 (viz. Tabulka č.3). Z tabulky 

vychází, že spotřeba energií má dlouhodobě klesající charakter.  Spotřeba energií je 

posuzována společně jako celkový úhrn spotřeby elektrické energie, tepla v podobě páry a 

spotřeby zemního plynu v přepočtu na megawatthodiny (MWh). Jdou vidět investice do 

záměru nahrazovat případně rušit starší technologie s malou energetickou účinností. Pro 

nakládání s odpady se řídí společnost dle zpracovaného Plánu odpadového hospodářství Fatra, 

a. s., který vychází z cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství Zlínského kraje 

(Enviromentální profil. Fatra, a. s., 2012). 

 

Tabulka č. 3: Produkce nebezpečných odpadů a spotřeba energií v letech 2000 - 2012 

Rok 
Nebezpečné odpady 

v tunách 

Spotřeba energií 

Elektrická 

 energie 
Teplo Zemní plyn 

2000 1 117,8 - - - 

2001 - - - - 

2002 - - - - 

2003 - - - - 

2004 257,7 - - - 

2005 373,1 - - - 

2006 200,6 51 430 91 221 4 765 

2007 205,2 56 624 87 972 5 015 

2008 117,7 54 128 80 852 2 489 

2009 93,4 44 281 59 158 1 272 

2010 117,3 48 671 55 685 1 382 

2011 86,4 50 857 46 685 1 439 

2012 86,4 56 664 41 450 1 258 

 Zdroj: Zpráva o stavu ochrany životního prostředí za rok 2012 Fatra, a.s., vlastní úprava. 

 

V současné době se ve městě nacházejí 3 velké průmyslové (podnikatelské) zóny: areál Fatry, 

areál Slavia a Průmyslová zóna Sever v lokalitě Padělky. Díky velké ekologické zátěži na 
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životní prostředí v minulosti není do budoucnosti podporován rozvoj průmyslových zón ve 

městě. Bude docházet pouze ke stabilizaci současných průmyslových ploch. 

 

 

5.2.2. Služby 

Ve městě sídlí pobočka České pošty, a.s. přímo v centru na náměstí. Finanční instituce jsou 

zde zastoupeny Českou spořitelnou a.s. a GE Money Bank a.s. Lidé mají nepřetržitý přístup k 

jejich bankomatům. Rozsáhlá maloobchodní síť je zastoupena všemi odvětvími např. 

potravinářství, drogerie, nábytek, železářství, kadeřnictví, pekárny, textil, optika, papírnictví, 

květinářství, obuv, kosmetika, fotografické studio, kopírovací centrum a malá cestovní 

kancelář (Napajedla, 2014). 

 

 

 

5.2.3. Zemědělskáčinnost 

 Úroveň zemědělství je do značné míry dána geografickou polohou obce. Díky 

příznivým klimatickým podmínkám byla Napajedla v minulosti převážně zemědělskou 

oblastí. Zemědělský charakter města je patrný i v současnosti. V Napajedlích je ale 

významnější živočišná výroba, která je zastoupena hřebčínem s chovem anglických 

plnokrevníků a farmou Prusinky, jejíž činnost je zaměřena na plemenářské a obchodní služby 

v chovu hospodářských zvířat (skotu, vepřů a drůbeže). O důležitosti zemědělské výroby pro 

ekonomiku města hovoří fakt, že zemědělská půda představuje 1 436 ha (72,4%) celkové 

výměry 1 982 ha, z toho orná půda tvoří 1 013 ha (51%). Podrobně o struktuře půdního fondu 

města informuje následující graf. Koeficient ekonomické stability
5
 má hodnotu 0,45. 

 

 

 

 

 

 

                                            

5
Jde o podíl ekologicky významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky) ku plochám nízké 

ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem). 
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5.2.4. Ostatníčinnosti výrobní povahy 

 Firma, vyrábějící dresy, sportovní oblečení a vybavení především pro týmový sport, 

byla založena v roce 1994. Zaměřují se na výrobky, které vynikají funkčními materiály, 

kvalitním zpracováním a atraktivními designy. Do jejich sortimentu výrobků spadají dresy 

pro fotbal, florbal, basketbal, házenou, volejbal, lední hokej, brankařská výstroj, oblečení pro 

volný čas, míče, rukavice, stulpny, ponožky, tašky a mnoho dalších výrobků určených pro 

sport. V roce 1999 nastal velký boom florbalu, který firma využila ve svůj prospěch a přišla 

na trh s kolekcí brankářského oblečení. Díky této kolekci si firma získala mnoho sportovních 

příznivců. A právě díky florbalu se stala značka Jadberg známá i za hranicemi, především ve 

Skandinávských zemích a to zejména ve Finsku, kde se firma zařadila mezi přední 

renomované značky a obstála tak v severské konkurenci. V průběhu krátké doby se Jadberg 

začal prodávat ve Švédsku, Austrálii, Lotyšsku, Spojených státech a mnoha dalších zemích 

(Jadberg, 2011). 

 

51% 

17% 

0% 
4% 

1% 

6% 

3% 

4% 

14% 

Velikost ploch na katastru města v roce 2012 

Orná půda Trvalé travní porosty Vinice

Zahrady Ovocné sady Lesní půda

Vodní plochy Zastavěné plochy Ostatní plochy

Graf č. 1: Velikost ploch v katastru města Napajedla v roce 2012. 

Zdroj: ČSÚ, 2012. 
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5.2.5. Služby cestovního ruchu 

Cestovní ruch 

Díky velkému rekreačnímu potencionálu, dostatečné husté síti řádně značených pěších 

turistických cest, velkým pastvinám areálu Hřebčína Napajedla, cyklostezce a přitažlivému 

okolí, mají Napajedla dobré předpoklady a podmínky stát se turisticky vyhledávaným místem 

Zlínského kraje. Charakter krajiny je vhodný pro aktivnítrávenívolnéhočasu, zejména 

cykloturistiky a vodní turistiky na Baťověkanálu. 

Informační centrum 

Od roku 2005 je v provozu informační centrum pro turisty a návštěvníky Napajedel. Během 

své existence měnilo své sídlo, až se roku 2013 usadilo v budově bývalého kláštera. 

Napajedelské infocentrum je členem Asociace turistických informačních center ČR. Spadá do 

kategorie C, která slouží pro označení informačních center s místní působností. Infocentrum 

turistům poskytuje komplexní informační služby o otevíracích dobách historických památek 

jak v Napajedlích tak v okolí, o plavbě po řece Moravě a Baťově kanále a možnosti využití 

cyklozek. Jedna z činností informačního centra je propagace Napajedel v rámci cestovního 

ruchu. Propagace probíhá v rámci cestovního ruchu, kde zástupci napajedelského infocentra 

prezentují atraktivitu města Napajedla. V informačním centru jsou návštěvníkům k dispozici 

informační materiály o památkách a zajímavostech jak v Napajedlích, tak i v jejich blízkém 

okolí. Městské informační centrum je hojně navštěvováno, jak ukazuje tabulka č. 4 je patrný 

značný pokles v návštěvnosti informačního centra v roce 2009. Tento pokles je zapříčiněn 

přestěhováním infocentra do prostorů městské knihovny, která v té době sídlila v centru 

města. Návštěvnící infocentra nebyli dostatečně informováni o změně působení. Následující 

rok bylo informační centrum přemístěno do zrekonstruovaného klášterního areálu, kde se opět 

těší patřičné návštěvnosti (Informační centrum Napajedla, 2013). 
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Tabulka č. 4: Návštěvnost informačního centra v Napajedlích v letech 2005 - 2011. 

Rok 
Počet 

návštěvníků 

2005 2122 

2006 2862 

2007 3026 

2008 3407 

2009 1648 

2010 2620 

2011 2700 

 Zdroj: Informační centrum Napajedla, vlastní úprava. 

Ubytovací služby 

Rekreační areál Pahrbek leží v příjemném prostředí slepého ramene řeky Moravy. 

Vyhledávaná lokalita s bohatou historií prošla před sezónou 2011 rozsáhlou modernizací a 

nyní skýtá jedinečnou příležitost k relaxaci i k aktivnímu odpočinku. K dispozici pro 

ubytování je 26 bungalovů, 10 dvoulůžkových pokojů, 3 trojlůžkové poje a plocha pro stany a 

karavany s celkovou kapacitou 100 míst. Bungalovy s chatkami nabízejí 130 lůžek. Areál 

Pahrbek je optimálním místem s vyhovujícími prostory pro vybudování venkovního 

koupaliště, které občané města postrádají (Rekreační areál Pahrbek, 2013). 

Zámek Napajedla je zámek v soukromém vlastnictví a postupně se rekonstruuje. Význam 

celého objektu je zcela jistě nejen pro Zlínský kraj, ale také pro město Napajedla. Zámek je 5. 

rokem v provozu a 3. rokem funguje jako hotel s možností ubytování v rámci sezóny od 

května do září. Celkem nabízí 13 dvojlůžkových pokojů. Každý z pokojů je vyhotoven v 

odlišném stylu. (Zámek Napajedla, 2013). 

Penzion Starý zámek, který spadá pod restauraci Baltaci nabízí komfortní ubytování přímo v 

centru města v 5 dvojlůžkových pokojích a svatebním apartmánem s vlastním wellness 

(Restaurace a penzion Baltaci, 2013). 

Hotel Malina má kapacitu ubytování 19 lůžek + 11 přistýlek ve 2,3 a 4 lůžkových pokojích s 

TV a sociálním zařízením (Hotel Malina, 2011). 
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Penzion Asterix se nachází rovněž v centru města a jeho služby může využít 25 osob, které 

mohou být ubytovány v jednom z pěti pokojů nebo apartmánu (Penzion Asterix, 2010). 

Penzion U loděnice se nachází přímo na břehu řeky Moravy. Penzion je v provozu teprve 

druhým rokem a postupně si získává oblibu mezi cyklisty a převážně vodáky, kteří zde mají 

možnost usušit výstroj a získat informace o splavnosti řeky Moravy a Baťova kanálu. K 

dispozici je ubytování penzionového typu pro 4+2 osob (Penzion U loděnice, 2013). 

Stravovací služby 

Výše uvedené ubytovací služby kromě penzionu U Loděnice nabízejí možnost stravování ve 

svých restauracích. Mimo jiné se v Napajedlích nacházejí další pohostinství, restaurace a 

cukrárny. Současný stav a počet stravovacích zařízení je dostačující.  

Tabulka č. 5: Nejvýznamnější turistické cíle v Napajedlích 

Nejvýznamnější kulturní památky 

Radnice – není zpřístupněna jako památka 

Radnice – není zpřístupněna jako památka 

Klášter – je zpřístupněn veřejnosti v expozicích muzea 

Kostel Sv. Bartoloměje - není zpřístupněn jako památka 

Fara - není zpřístupněna jako památka 

Hřebčín – v soukromém vlastnictví (je zpřístupněn veřejnosti na 

objednávku) 

Rekreační areál Pahrbek 

  Zdroj: Informační centrum Napajedla, vlastní úprava. 

 

 

 

5.3. Sociální struktura a sociální služby 
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 Péče o seniory je v Napajedlích na velmi dobré úrovni. Nachází se zde jedno pobytové 

zařízení  - Domov pro seniory, který byl postaven v roce 1996 a zřizovatelem a 

provozovatelem je Zlínský kraj. V současné době má 63 obyvatel a o provoz se stará 41 

zaměstnanců. Pobytové zařízení pro handicapované obyvatele se v Napajedlích nenachází. 

Nejbližší je ve 4 km vzdálených Otrokovicích. Ve městě byly vybudovány dva domy s 

pečovatelskou službou, jejichž majitelem je město Napajedla. DPS Pod Kalvárií s kapacitou 

44 bytových jednotek včetně 4 bezbariérových bytů a DPS Sadová s kapacitou 22 bytových 

jednotek, z toho jsou 2 jednotky bezbariérové. V obou zařízeních je bezbariérový vstup, výtah 

a střediska osobní hygieny přizpůsobená pro zdravotně postižené vč. odpočinkové místnosti, 

dále technické zázemí pro pečovatelky a pomocný personál, prádelna vč. sušárny a 

společenská místnost. V DPS Sadová je navíc jídelna s výdejnou. V prostoru DPS Sadová je 

umístěn městský Klub důchodců. V Napajedlích jsou vedeny 2 kluby důchodců, ve kterých se 

schází průměrně 65 – 75 seniorů. Metodické vedení obou Klubů zajišťuje vedoucí odboru 

sociálních věcí. Náklady na činnost Klubů zajišťuje město v rámci svého rozpočtu 

(Napajedla, 2014). 

 

Pečovatelská služba Napajedla  

 Pečovatelská služba spadá pod odbor sociálních věcí (9 zaměstnanců městského 

úřadu) a je poskytována seniorům a osobám zdravotně postiženým formou ambulantní a 

formou terénní. Poskytuje se v domácnostech seniorů obou DPS a v domácnostech občanů 

Napajedel, Pohořelic, Komárova, Oldřichovic, Halenkovic a Žlutavy. Materiální a technické 

zabezpečení zajišťuje město. K výkonu základních i fakultativních činností jsou používány 2 

osobní automobily, z toho 1 je přizpůsoben k převozu imobilních občanů vč. invalidního 

vozíku. V jednom okamžiku lze poskytovat ambulantní sociální službu dvěma občanům, 

terénní službu sedmi občanům. V současné době jsou sociální služby poskytovány 120 

klientům. Mezi základníčinnost PS patří pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Mezi fakultativní služby patří dohled 

a doprava klienta vozidlem pečovatelské služby.Provoz pečovatelské služby je zajišťován 

příjmem z dotací MPSV, příjmem od klientů a městem (Napajedla, 2014).  
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5.3.1. Obyvatelstvo 

 

 Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů (dále jen SLDB
6
) 2011 se dospělo k závěru, který 

se týká věkověké struktury obyvatelstva České republiky: Česká republika stárne a její 

stárnutí se urychlilo.Nepravidelnost věkové struktury obyvatelstva v posledních dekádách 20. 

století se neprojevila vzrůstajícím počtem starých lidí, proto vliv stárnutí nebyl příliš 

pociťován. Již v počátcích 21. století se však počet starých lidí výrazně zvýší, tím také 

důrazně zesílí nároky na důchodový, sociální a zdravotní systém. V nejbližší budoucnosti se 

však populační stárnutí stane zásadním sociálním i ekonomickým problémem České 

republiky(ČSÚ Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence, 2013). 

 

Populační vývoj 

Město Napajedla je podle SLBD 2011 na 176. místě žebříčku města České republiky 

podle počtu obyvatel. K 31. 12. 2012 žilo na území města 7 343 obyvatel, z toho 3 601 mužů 

a 3 343 žen. V Napajedlíchpřevládápočet lidí v produktivním věku, avšak výrazně roste 

poproduktivní složka, kterou převyšuje dětskou složku. Od roku 2000 vzrostla poproduktivní 

složka o 255 obyvatel, oproti tomu dětská složka klesla o 185 obyvatel. V Napajedlích je po 

celou dobu více žen než mužů. 

 

 

 

 

 

 

                                            

6
 SLDB (také populační census nebo soupis obyvatelstva) je proces získávání údajů o jednotlivých příslušnících 

obyvatelstva. 
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Tabulka č. 6: Obyvatelstvo města Napajedla podle věku v letech 2000 - 2012. 

Rok 
Počet obyvatel ve věku 

Muži Ženy Celkem 
0 - 14 15 - 64 65 a více 

2000 1 202 5 460 994 3 767 3 889 7 656 

2001 1 170 5 425 1 010 3 714 3 891 7 605 

2002 1 190 5 470 1 026 3 755 3 931 7 686 

2003 1 177 5 453 1 032 3 737 3 925 7 662 

2004 1 133 5 491 1 033 3 738 3 919 7 657 

2005 1 064 5 456 1 044 3 730 3 854 7 584 

2006 1 026 5 453 1 054 3 712 3 821 7 533 

2007 994 5 440 1 078 3 710 3 802 7 512 

2008 978 5 442 1 128 3 725 3 803 7 528 

2009 986 5 363 1 139 3 698 3 790 7 488 

2010 994 5 265 1 164 3 652 3 771 7 423 

2011 1 007 5 155 1 215 3 624 3 753 7 377 

2012 1 017 5 077 1 249 3 601 3 742 7 343 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
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Pro porovnání počtu obyvatel s jiným městem Zlínského kraje, jsem si zvolil město Hulín, 

které je součástí okresu Kroměříž. Napajedelské obyvatelstvo má regresivní povahu, což 

znamená, že počet obyvatel ubývá. Klesající počet obyvatel je trendem Zlínského kraje. K 

úbytku obyvatel ve městě přispívá nejen nízká porodnost, která je typickým rysem současné 

populace celé České republiky. V posledních letech je vidět velký zájem mladé generace 

bydlet opět v centru velkých měst a stěhování mladých lidí za prací do center metropolí. 

Dokládá to i současný počet obyvatel uvedený v tabulce č. 7. 

 

Tabulka č. 7: Vývoj počtu obyvatel v Napajedlech, Hulíně, Zlínském kraji a České 

republice v letech 2000 - 2013 

Rok Napajedla Hulín Zlínský kraj Česká republika 

2000 7 656 7 398 597 890 10 272 503 

2001 7 605 7 592 594 060 10 224 192 

2002 7 686 7 587 593 130 10 200 774 

2003 7 662 7 571 591 866 10 201 651 

2004 7 657 7 531 590 706 10 206 923 

2005 7 584 7 449 590 142 10 234 092 

2006 7 533 7 381 589 839 10 266 646 

2007 7 512 7 310 590 780 10 322 689 

2008 7 528 7 277 591 412 10 429 692 

2009 7 488 7 232 591 042 10 491 492 

2010 7 423 7 196 590 361 10 517 247 

2011 7 377 7 149 589 030 10 496 672 

2012 7 343 7 121 587 693 10 509 286 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
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Historický vývoj obyvatelstva 

 Podle prvního sčítání lidu v Rakousku-Uhersku v roce 1869 žilo v Napajedlích3 401 

obyvatel. Od té doby má počet obyvatel rostoucí tendenci, kterou nenaboural ani mírnější 

pokles obyvatel v roku 1921. Nejvyššího počtu obyvatel město dosáhlo podle statistických 

údajů v roce 1991, a to 7 784 obyvatel. Mezi roky 1970 a 1980 je viditelný značný přírůstek 

obyvatel, který činil skoro 2000 osob. Nárůst přírůstku obyvatel do takové výše byl dán 

migrací okolního obyvatelstva v souvislosti s výstavbou sídliště na břehu Moravy v prostoru 

Zábraní a Chmelnice. Přírůstek obyvatel se následně projevil v poklesu lidnatosti okolních 

vesnic, z nichž lidé dojížděli do Napajedel za prací. Sídliště bylo postaveno pro stabilizaci 

pracovníků obou největších podniků ve městě, což byla Fatra a ČKD Slavia. Počet obyvatel 

se od roku 1980 do roku 1991 držel přibližně na stejné výši. Po dosažení nejvyšší úrovně 

počtu obyvatel docházel a stále dochází k postupnému poklesu počtu obyvatelstva, který je 

patrný až do současnosti. 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
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Graf č. 2: Populační vývoj celkového počtu obyvatel Napajedel v letech 1869 – 2013. 
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Graf č. 3: Počet narozených a zemřelých v Napajedlích v letech 1869 - 2012. 

Údaje o pohybu obyvatelstva 

 Pro porovnání o demografickém pohybu obyvatel Napajedel nás budou zajímat 

hodnoty o počtech narozených a zemřelých. V posledních dvou časových dekádách je úroveň 

porodnosti, (měřená hrubou mírou porodnosti
7
) nižší než úroveň úmrtnosti (měřená hrubou 

mírou úmrtnosti
8
). Výsledný rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých, tzv. přirozených 

přírůstek, se pohybuje v záporných číslech. Můžeme hovořit o přirozeném úbytku obyvatel 

města Napajedla. Jak znázorňuje graf, již od poloviny 90. let 20. století dosahovala křivka 

hrubé míry porodnosti hodnoty nižší, než křivka hrubé míry úmrtnosti. 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

7
 Hrubá míra porodnosti udává počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel středního stavu. 

8
 Hrubá míra úmrtnosti údává počet zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu. 
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Migrační saldo 

Migrace obyvatel v sobě zahrnuje dva současně působící protikladné procesy. Na 

jedné straně stěhování obyvatel do kraje a na druhé strasně vystěhovávání se obyvatel z kraje. 

Souhrnným výsledkem těchto procesů za určité období je migrační saldo. V Napajedlích 

působí převážně záporné migrační saldo, což znamená, že převažuje složka vystěhovalých 

obyvatel nad přistěhovalými. Poslední kladné migračn saldo v Napajedlích je možno sledovat 

za rok 2008. Od té doby každý rok počet obyvatel z města vystěhovalých převýšil počet osob, 

které se do města přistěhovaly. Tento jev je způsoben zejména úbytkem obyvatelstva 

v důsledku nízké natility a migrace obyvatel z města. 

 

Graf č. 4: Vývoj migračního salda v Napajedlích v letech 2000 – 2012. 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 
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Index stáří
9
 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

  

Vzhledem ke stárnutí populace dochází ke ztrátě v kategorii předproduktivního věku 

zejména v porovnání s kategorií postproduktivního věku. Do budoucna lze očekávat růst 

podílu nejstarší složky a poklesu podílu složky nejmladší. Následkem toho se budou zvyšovat 

nároky na důchodové zabezpečení, zdravotní a sociální služby. Index stáří Napajedel má od 

roku 1991 rostoucí tendenci. Trend rostoucího indexu stáří je evidován jak ve Zlínském kraji, 

tak v ostatních krajích celé České republiky. Jak můžeme vidět v grafu č. 5, index stáří v 

Napajedlích je od roku 2006 vyšší než hodnota indexu stáří ve Zlínském kraji. Můžeme tedy 

hovořit o převaze postproduktivní složky nad dětskou složkou.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            

9
 Index stáří je procentuální podíl počtu obyvatel ve věku 65 let a starších k počtu 100 dětí ve věku 0 až 14 let. 

Graf č. 5: Vývoj indexu stáří v Napajedlích, Zlínském kraji a České republice v letech 

1991 - 2013 



 36 

O tom, že obyvatelé Napajedel stárnou, dokládá graf,kde průměrrný věk obyvatel Napajedel 

porovnáváme se Zlínským krajem a celou Českou republikou. 

 

Graf č. 6: Průměrný věk obyvatel v Napajedlích, Zlínském kraji a České republice v 

letech 1991 - 2013 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

Národnostní složení 

 Dle výsledků SLDB žilo v Napajedlích k 31.12. 2011 celkem 7 377 obyvatel. Největší 

část obyvatel města tvoří česká a moravská národnost, která dohromady tvořila 5 142 

obyvatel. Na území Napajedel žijí i obyvatelé ostatních národností, které jsou zmíněny 

v tabulce č 8. Velká změna v porovnání se SLDB 2001 je v počtu obyvatel, kteří se 

nepřihlásili k žádné národnosti. Tímto problémem nejsou postihnuty pouze Napajedla, ale 

týká se celé České republiky. 
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Průměrný věk obyvatel v Napajedlích, Zlínském kraji a České republice 

v letech 1991 - 2013 

Napajedla Zlínský kraj Česká republika
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Tabulka č. 8: Národnostní složení obyvatel města Napajedla v letech 2001 a 2011. 

Národnost 2001 2011 

česká 6620 4 024 

moravská 723 1118 

slezská 1 1 

slovenská 68 65 

německá 3 1 

romská 0 1 

ruská 0 2 

ukrajinská 12 11 

vietnamská 8 9 

neuvedeno 0 1700 

Zdroj: SLDB, vlastnízpracování. 

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání 

Česká republika patří k nejméně zbožným zemím světa. Podíl lidí hlásící se 

k náboženskému vyznání výrazně klesá. Počet věřících hlásící se k církvi k poslednímu SLDB 

klesl oproti SLDB 2001 o 1 605 obyvatel. Roste počet obyvatel bez náboženského vyznání. 

Oproti SLDB 2001 vzrostl počet lidí, kteří se nevyjadřovali k náboženskému vyznání. V roce 

2001 neuvedlo ani jednu z možností 702 lidí a v roce 2011 to bylo už 3 159 obyvatel. 

 

Tabulka č. 9: Početobyvatelhlásících se k náboženskémuvyznánídle SLDB 2001 a 2011. 

Náboženskévyznání 2001 2011 

Věřícíhlásící se k církvi 2815 1210 

Církevřímskokatolická 2489 1012 

Církevčeskoslovenskáhusitská 30 33 

Českobratrskácírkevevangelická 56 23 

Pravoslavnácírkev 6 2 

NáboženskáspolečnostSvědkovéJehovovi 8 5 

Bezvyznání 4090 2235 

Zdroj: SLDB, vlastní zpracování. 

Vzdělání obyvatelstva 
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 Vzdělání obyvatelstva, jak ukazuje Tabulka č. 10, se neustále zlepšuje na území města 

Napajedla. Potvrdilo to SLDB z roku 2011. Zvyšuje se počet obyvatel súplným 

středoškolským vzděláním a také čím dál tím více obyvatel má vysokoškolské vzdělání. Od 

roku 1991 se počet vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva vNapajedlích zvýšil téměř 

dvojnásobně. Dobrá známka je, že obyvatel bez jakéhokoliv vzdělání ubývá.  

 

Tabulka č. 10: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Napajedlích dle SLDB 1991, 2001 

a 2011 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

Obyvatelstvo 15-

leté a starší 

Napajedla 

1991 2001 2011 

počet 

osob 
% 

počet 

osob 
% 

počet 

osob 
% 

bez vzdělání 16 0,27 10 0,16 14 0,22 

základní včetně 

ukončeného 
1978 32,87 1412 21,98 1124 17,90 

vyučení a střední 

odborné bez 

maturity 

2266 37,65 2549 39,67 2293 36,52 

úplné střední s 

maturitou 
1418 23,56 1703 26,51 1745 27,80 

vyšší odborné a 

nástavbové 
7 0,12 208 3,24 234 3,73 

vysokoškolské 332 5,52 477 7,42 652 10,39 

nezjištěné vzdělání 1 0,02 66 1,03 216 3,44 

Celkem 6018 100,00 6425 100,00 6278 100,00 
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5.3.2. Struktura zaměstnanosti 

 Míra nezaměstnanosti v Napajedlích je od roku 2003 nad mírou nezaměstnanosti 

Zlínského kraje, avšak v porovnání s městem Hulín si stojí Napajedla se zaměstnaností lépe. 

V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské Unie, což mělo za následek zpřístupnění 

evropské trhu práce. V období hospodářské krize roku 2008 začaly podniky propouštět 

zaměstnance, což se projevilo na růstu míry nezaměstnanosti, který je patrný z Tabulky č. 11. 

V současné době není nezaměstnanost v Napajedlích vysoká, drží se pod krajským průměrem. 

 

Tabulka č. 11: Vývoj míry nezaměstnanosti v Napajedlích, Hulíně a Zlínském kraji v 

letech 2003 - 2011 

Rok 
Míra nezaměstnanosti v % 

Napajedla Hulín Zlínský kraj 

2003 9,3 10,9 8,5 

2004 10,2 12,1 7,4 

2005 7,8 9,5 9,4 

2006 6,3 8,1 7,0 

2007 4,9 6,2 5,5 

2008 5,2 6,8 3,8 

2009 9,1 13,6 7,3 

2010 8,6 11,3 8,5 

2011 6,8 9,8 7,6 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

Ekonomicky aktivní osoby působící na trhu práce představují nabídkovou stranu tohoto trhu. 

Počet a struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva je ovlivňována zejména 

demografickými procesy, migrací, zvyšováním vzdělanostní a kvalifikačníúrovně. V SLDB se 

obvykle používáúdaj vyjadřující podíl ekonomicky aktivních osob (dále jen EAO) na 

celkovém počtu obyvatel. Do nezaměstnaných se řadí i pracující důchodci a matky na 

mateřské dovolené. 
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Tabulka č. 12: Obyvatelé města Napajedla podle ekonomické aktivity dle SLDB 

1991,2001,2011 

Obyvatelstvo 
Napajedla 

2001 2011 

Ekonomicky aktivní (EA) 4 008 3 647 

EA zaměstnaní 3 711 3 335 

EA nezaměstnaní 297 312 

E neaktivní 3 535 3 318 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

V rámci okresu dojíždí téměř 26% pracujících a to převážně do Otrokovic a Zlína. V 

minulých letech dle SLDB 2001 vyjíždělo za prací 3 423 lidí, což je 85,4% z celkového počtu 

ekonomicky aktivních obyvatel. Podle výsledků sčítání SLDB 2011 vyjíždělo za prací 1 544 

obyvatel, kteří představují 42,3% obyvatel z počtu ekonomicky aktivních. Nejčastější místa 

dojíždění do zaměstnáníjsou Otrokovice, Uherské Hradiště a statutární města Zlín. Jedná se 

zejména o dojíždění zanejvětším zaměstnavateli Zlínského kraje, mezi které patří Barum 

Continental, a. s. a  TAJMAC-ZPS, a.s. 

 

Tabulka č. 13: Obyvatelstvo Napajedel vyjíždějící do zaměstnání podle dojížďky v 

letech 2001 a 2011. 

Obyvatelstvo 
Napajedla 

2001  2011  

Ekonomicky aktivní 4 008 100 % 3 647 100 % 

Vyjíždějící celkem 3 423 85,4 % 1 544 42,3 % 

v rámci obce 1 354 33,8 % 369 10,1 % 

do jiné obce okresu 1 573 39,2 % 939 25,7 % 

do jiného okresu kraje 201 5,0 % 146 4,0 % 

do jiného kraje 100 2,5 % 59 1,6 % 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
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5.3.3. Vzdělávání 

 Město Napajedla je sídlem školního obvodu pro město Napajedla a obce Komárov, 

Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv a Žlutava. Nacházejí se zde dvěúplné základníškoly. 

Základníškoly jsou příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město Napajedla. 

Střední školství se v Napajedlích nerozvinulo. Studenti ve středoškolském věku dojíždějí do 

středoškolských zařízení nejčastěji do Otrokovic, Zlína a Uherského Hradiště. 

 

Tabulka č. 14: Žáci vyjíždějící do školských zařízení mimo obec v letech 2001 a 2011. 

Rok Vyjíždění do školy mimo obec 

2001 415 

2011 377 

Zdroj: SLDB, vlastní úprava. 

 

V Napajedlích se nachází Mateřská školka a centrum volného času pro děti DDM Matýsek. 

Školství ve městě je financováno formou neinvestičního příspěvku z rozpočtu města po 

schválení Zastupitelstvem města (provozníčást a investice), výdaje na mzdy jsou financovány 

ze státního rozpočtu. 

 

Mateřská škola Napajedla 

 

 Areál MŠ tvoříčtyři vzájemně propojené budovy. První budova „A“ zahájila jako 

první provoz v roce 1967, budova „B“ byla zkolaudována v roce 1978 a v říjnu 2005 byla 

zprovozněna budova „D“ se zimní zahradou. Budova „C“ slouží jako hospodářská součást 

areálu s kuchyní a prádelnou. V současné době se stará o děti v mateřské škole celkem 29 

zaměstnanců, z toho 13 zaměstnanců provozních.  V těsné blízkosti MŠ se nachází také ZUŠ, 

I. a II. ZŠ. V mateřské školce není nouze o naplnění kapacity zařízení. Od roku 2008 je 

kapacity školy využívána na maximum (Mateřská škola, 2013). 
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Tabulka č. 15: Obsazení Mateřské školky Napajedla v letech 2008 - 2013. 

Vzdělávací 

 zařízení 

Školní rok 

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

MŠ 198 198 198 198 198 

Zdroj: Mateřská školka Napajedla, vlastní zpracování. 

I. Základní škola Napajedla 

 Škola byla zřízena v roce 1939. Na škole působí 18 pedagogů, 3 vychovatelky a o 

chod školy se stará 6 správních zaměstnanců (ekonom, školník, uklízečky). Celková kapacita 

školy je 300 žáků. Kapacita školní družiny 90 žáků. Ve školním roce 2012/2013 byla kapacita 

školy naplněna na 88,33%, což byl zhruba 8% nárůst celkového počtu žáků oproti školnímu 

roku 2011/2012. Kapacita školní družiny byla v roce 2012/2013 využitana 100% (I. ZŠ 

Napajedla, 2013). 

Tabulka č 1: Počet žáků I. základní školy Napajedla v letech 

 

Počet žáků ve 

školním roce 

11/12 12/13 

I. stupeň 123 128 

II. stupeň 116 137 

Celkem 239 265 

Zdroj: Výroční zprávy I. ZŠ Napajedla, vlastní úprava. 

II. Základní škola Napajedla 

Celkem 485 žáků ve 20 třídách. Na jednu třídu připadá v průměru 24 žáků. Ve škole fungují 

kroužky logopedie, dyslektický kroužek, národopisný kroužek Radovánek, atletický kroužek 

a spousta jiných kroužků, které se dějí ve školení družině. V budově školy je 43 tříd, z toho je 

9 odborných učeben. Výuce výpočetní techniky a informatiky slouží dvě učebny vybavené 

počítači, které budou v následujícím období postupně obnovovány, a jedna multimediální 



 43 

učebna. K výuce cizích jazyků slouží nová jazyková učebna. Žákům je k dispozici také školní 

knihovna (II. ZŠ Napajedla, 2013). 

Tabulka č. 16: Počet žáků II. základní školy Napajedla v letech 2004 - 2013. 

 

Počet žáků ve školním roce 

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

I. stupeň 189 181 194 - 217 232 245 263 245 

II. stupeň 358 337 301 - 257 258 242 229 240 

Celkem 547 518 495 - 474 490 487 492 485 

Zdroj: Výroční zprávy II. ZŠ Napajedla, vlastní úprava. 

  

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného 

 Základní umělecká škola byla zřízena roku 1951, v současné době je příspěvkovou 

organizací a jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Škola poskytuje základní umělecké vzdělání v 

oboru hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. Ve školním roce 2004/2005 vznikl 

nový výtvarný obor zaměřený na počítačovou grafiku. Ve škole pracuje 20 odborných 

pedagogů. Kapacita školy je 440 žáků (ZUŠ Rudolfa Firkušného, 2014). 

 

Dům dětí a mládeže Matýsek 

 DDM Matýsek Napajedla je zařízení pro využití volného času dětí a mládeže i jejich 

rodičů v Napajedlích a blízkém okolí. Pravidelná činnost v DDM Matýsek Napajedla je 

určena pro všechny děti Napajedel a spádových obcí. Z důvodu špatné dopravní obslužnosti 

pracovaly některé zájmové kroužky přímo v obcích Oldřichovice a Pohořelice. Ve školním 

roce 2012/2013 bylo evidováno celkem 64 zájmových útvarů. Věkové zastoupení 

v zájmových útvarech ukazuje tabulka č. 15 (DDM Matýsek, 2013). 
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Tabulka č. 17: Věkové zastoupení dětí v zájmových útvarech DDM Matýsek ve školním 

roce 2012 – 2013. 

Počet účastníků v zájmových útvarech 1161 

Ve věku do 6 let 262 

Ve věku od 6 až 15 let 620 

Ve věku nad 15 let 279 

Zdroj: DDM Matýsek 2013, vlastní zpracování. 

 

5.3.4. Kultura 

 Napajedla mají k dispozici širokou škálu kulturního vyžití. Mezi nejvýznamnější 

kulturní zařízení města lze zařadit divadelní sál, loutkový sál, klášterní areál, muzeum, kino, 

knihovna a rekreační areál Pahrbek, kde jsou v létě pořádány koncerty a divadelní 

představení. 

 

 

Tabulka č. 18: Nejvýznamnější kulturní akce ve městě Napajedla. 

Kulturní aktivity Termín 

akce ke Dni země březen/duben 

Divadelní festival ochotnických souborů duben 

Dětský filmový festival v Kině Napajedla duben 

Varhaní festival květen 

Festival vážné hudby – Pocta Rudolfu 

Firkušnému 
květen 

Promenádní koncerty červen 

Letní kino červenec 

Moravské chodníčky srpen 

Dožínkové slavnosti srpen 

Bartolomějská pouť se slavnostní mší srpen 
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Kulturní aktivity Termín 

Svatováclavské slavnosti září 

Rozsvěcování vánočního stromu, vánoční 

jarmark 
listopad/prosinec 

vánoční koncerty v klášterní kapli či kostele prosinec 

Jazzové pátky v průběhu celého roku 

farmářské trhy – s doprovodnými kulturními 

akcemi 
4x ročně 

Zdroj: Klub kultury města Napajedla, vlastní zpracování. 

  

Knihovna Boženy Němcové Napajedla 

 Knihovna patří mezi vyhledávaná kulturní zařízení města a mnohým uživatelům se 

stala důležitou součástí života. Mezi přednosti knihovny spadá pořádání besed, autorských 

čtení, soutěží a čtenářské ankety. Poskytuje meziknihovní výpůjční službu z různých 

knihoven v rámci České republiky. V dnešní moderní době, kdy knihy často nahrazují 

elektronické čtečky, si knihovna nemůže stěžovat na nezájem čtenářů o vypůjčení knih. 

Dokládá to statistika knihovny Boženy Němcové (viz. Tabulka č. 19), ze které je možno vidět 

jak od roku 2003, kdyby bylo evidováno 1 077 registrovaných čtenářů a celkem 52 259 

výpůjček, vzrostlo do roku 2013 počet registrovaných čtenářů na 1 165 a celkové množství 

výpůjček na 89 252 knih a časopisů. V absolutním vyjádření vzrostlo celkové množství 

výpůjček od roku 2003 do roku 2013 o 36 993 knih a časopisů (Knihovna Boženy Němcové, 

2014). 
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Tabulka č. 19: Statistika Knihovny Boženy Němcové v Napajedlích v letech 2003 - 2013. 

Rok 
Celkem 

knih 

Přírůstek 

knih 

Počet 

čtenářů 

Z toho 

dětí do 15 

let 

Návštěvníci 
Celkem 

výpůjček 

Výpůjčky 

časopisů 

2003 22 495 671 1 077 319 11 699 52 259 12 646 

2004 21 601 645 1 028 292 11 988 57 761 14 189 

2005 22 436 835 1 085 327 12 599 56 935 13 348 

2006 23 312 876 1 095 346 12 201 56 142 13 952 

2007 24 079 767 1 145 341 13 737 53 966 13 487 

2008 24 942 863 1 160 358 13 190 57 090 11 757 

2009 25 695 892 1 153 379 18 950 68 577 12 874 

2010 26 531 1 089 1 265 407 22 451 69 234 14 104 

2011 27 689 1 158 1 388 536 34 356 77 223 14 090 

2012 28 453 1 018 1 491 576 35 981 85 331 15 960 

2013 29 356 1 165 1 468 527 36 445 89 252 20 293 

Zdroj: Knihovna Boženy Němcové Napajedla, vlastní zpracování. 

Pro srovnání Knihovny Boženy Němcové Napajedla jsou k dispozici data knihovny města 

Hulín. S tabulek lze vypozorovat, že napajedelská knihovna má větší zastoupení dětí do 15 let 

z celkového množstvíčtenářů než hulínská knihovna. Výslednáčísla jsou pozitivní pro 

napajedelskou knihovnu.Jde vidět každoroční růst v každé kategorii, za kterou si vede 

statistiky. Nabídka množství knih a kvalitních služeb nabízejících knihovnou se 

v Napajedlíchstřetává s odpovídající poptávkou po vypůjčení knih. 

Tabulka č. 20: Statistika Městské knihovny Hulín v letech 2010 – 2013. 

Rok Celkem knih Počet čtenářů 
Z toho dětí do 15 

let 
Celkem výpůjček 

2010 21 151 727 269 25 841 

2011 23 528 685 242 27 998 

2012 24 773 732 247 29 205 

2013 25 039 730 287 26 202 

Zdroj: Městská knihovna Hulín, vlastní zpracování. 
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Muzeum 

 Nové muzeum v Napajedlích má k dispozici stálou expozici hraček, dočasné 

historické výstavy, výstavy regionálního a současného nebo mladého výtvarného umění. Je 

zde možnost shlédnout první stálou expozici nazvanou Hřiště hraček, která zábavnou formou 

přiblížujenafukovací hračky, které se dlouhodobě vyráběly a stále vyrábějí v podniku Fatra 

Napajedla. Muzeum Napajedla v lednu 2014 otevřelo další dvě stálé expozice Příběh města a 

Slavia, příběh továrny. Muzeum bylo otevřeno roku 2000 a od té doby se těší stále 

rostoucímu počtu návštěvníků. Roční návštěvnost se pohybuje kolem 400 - 800 návštěvníků 

(Muzeum Napajedla, 2014). 

 

Divadlo 

 První písemná zmínka o ochotnících v Napajedlích je v divadelních stanovách 

spolkového archivu datována na rok 1871, ale dál o něm mlčí. V současné době má soubor 35 

členů v rozmezí 6 až 84 let a mimo nastudované divadelní hry a pohádky ročně pořádá 

několik akcí pro veřejnost (Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka).  

 

 

Obrázek č. 1: Nafukovací hračky Fatra, a. s. 

Zdroj: Fatra, a.s., 2013. 
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5.3.5. Zdravotnictví 

 V Napajedlích se nachází zdravotní středisko, které je sídlem většiny praktických 

lékařů ve městě. Součástí zdravotního střediska je i jedna ze dvou lékáren, které jsou v 

Napajedlích v provozu. Budova zdravotního střediska je v majetku a ve správě města 

Napajedla. 

Tabulka č. 21 Výčet zdravotnického zařízení v Napajedlích 

Zdravotnické zařízení Počet 

ordinace praktického lékaře pro dospělé 7 

ordinace praktického lékaře pro děti a mládež 3 

ordinace stomatologa 6 

ordinace gynekologa 1 

lékárna 2 

Zdroj: Městský úřad Napajedla, vlastní zpracování. 

5.3.6. Životní styl 

Sport 

 Město Napajedla poskytuje svým občanům i návštěvníkům širokou nabídku možností 

sportovního vyžití jak pro pasivní diváky, tak i aktivní milovníky pohybu. V Napajedlích se 

nachází venkovní sportovní zařízení, mezi které patří fotbalový stadion, který využívá tým TJ 

Napajedla. V současné době pod TJ Napajedla spadá celkem 5 fotbalových družstev. Jedná se 

o tým přípravky, dva týmy žáků, tým dorostenců a družstvo mužů. V současné době fotbal 

v Napajedlích není v takové oblibě, jako tomu bývalo v letech minulých kvůli úbytku dětské 

složky. V roce 2000 bylo v Napajedlích evidováno 9 fotbalových družstev. Město provozuje 

tenisové a volejbalové kurty, házenkářské a golfové hřiště, které ale díky špatným vztahům 

mezi vlastníkem zámku a zástupci města, nejsou snadno dostupné zájemcům o sportovní 

aktivitu. Zastupitelé města Napajedla v současnosti projednávají schválení projektu o 

přesunutí tenisových kurtů vedle fotbalového stadionu, vedle kterého vede souběžně 

cyklostezka. Vnitřní sportovní zařízení tvoří tělocvična TJ Sokol Napajedla (v budově 1. ZŠ), 

sportovní hala v areálu 2. ZŠ, která slouží ke sportovnímu vyžitíškolní mládeže, veřejnosti a 

sportovních oddílů, víceúčelový sál v budově bývalého kláštera a lezecká stěna, která je 
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takésoučástí klášterního areálu. Zejména mládeží je navštěvován nově vybudovány skatepark 

u autobusového nádraží.  

 Ve městě je zastoupení téměř veškerého druhu sportu, ve městě chybí jen 

basketbalové hřiště. Spolu s basketbalovým hřištěm bude projednáván návrh o vytvoření 

přirozeného rekreačního prostoru pro všechny věkové skupiny obyvatelstva. 

Turistika 

 Rekreační areál Pahrbek působí v oblasti turistického ruchu v Napajedlích již od roku 

1967, kdy byl vybudován pro rekreačníúčely obyvatel celého Zlínska. V období po roce 1989 

ale začala jeho návštěvnost s ohledem na možnost vycestování za rekreacído zahraničí klesat 

kvůli neodpovídajícím nárokům rekreantů. V současné době je Pahrbek ve vlastnictví 

soukromé osoby, která začala renovovat celý areál. Renovace probíhaly v 

podobězrevitalizování travnaté plochy, díky které získal areál opět na atraktivitě, rekonstrukce 

restaurace, vybudování letního kina a zejména rozšíření služeb pro turisty. S výstavbou 

cyklostezky podél Baťova kanálu, která leží v bezprostřední blízkosti areálu, vzrostl zájem o 

návštěvu areálu, převážně kvůli velkému množství cyklistů. Z tohoto důvodu byla na Pahrbku 

zavedena služba cykloservisu, který zahrnuje půjčovnu a úschovnu kol, servis a drobné 

opravy kol. V roce 2009 bylo v lokalitě Pahrbku na řece Moravě vybudováno lodní přístaviště 

a od roku 2011 je Pahrbek držitelem certifikace Cyklisté vítáni. Majitel Pahrbku chce do 

budoucna realizovat mnoho aktivit, jež mají podpořit rozvoj a návštěvnost areálu. Jedná se 

zejména o vybudování volejbalových a tenisových kurtů, dále dětské brouzdaliště a vítána by 

údajně byla i spoupráce s městem v realizaci venkovního bazénu. Velmi významným 

projektem, o kterém se nyní jedná, je vybudování lagunového přístaviště na Pahrbku. Tím by 

došlo k propojení vodní nádrže Pahrbek s tokem řeky Moravy. Jednalo by se o největší 

lagunový přístav v České republice s kapacitou 130 kotvících míst se zázemím pro tankování 

lodí, jejich opravu a kompletní sociální zázemí. Toto lagunové přístaviště by bylo jedním z 

mála, které se na vodní cestě po Baťově kanále vyskytují. Projekt by bezesporu přispěl k 

dalšímu zvýšení návštěvnosti rekreačního areálu a rozvoji turistického ruchu v Napajedlích, 

zejména s využitím vodní dopravy po Baťově kanále. Tato situace by si pak vyžádala i další 

rozvoj služeb v oblasti turismu, čímž by následně došlo ke zlepšení celkové ekonomické 

situace subjektů působících v turistickém ruchu. 
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Baťův kanál  

 Baťův kanál velmi výrazně ovlivňuje turistický ruch v Napajedlích. V celkové délce 

53 km začíná v Otrokovicích a končí ve Skalici. Kanál vede po řece Moravě a navazuje na 

úseky, které byly uměle vytvořeny. Na své trase má 13 plavebních komor. Jedná se o unikátní 

vodní cestu, kterou v roce 1934 začal budovat Jan Antonín Baťa. Byla vybudována pro účely 

přepravy lignitu z překladiště do Otrokovic a Zlína, kde měly sídlo Baťovy závody. Dalším 

účelem bylo zavlažování půdy v jeho okolí. Výstavba trvala od roku 1934 do roku 1938. Po 

roce 1948 se zastavilo postupné rozšiřování plavebních úseků.Roku 1960 byl provoz na 

kanále z ekonomických důvodů zastaven. Od roku 1993 začaly obce, které leží v blízkosti této 

vodní cesty, realizovat společnou iniciativou znovuobnovení turistického provozu na Baťově 

kanále. Díky EU byl provoz obnoven a vodní cesta opět zpřístupněna veřejnosti. V roce 2002 

byl založen nadační fond Agentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanále. S pomocí projektu 

EU došlo ke vzniku soukromých půjčoven lodí, dvou expozic a velké propagační kampani, 

která měla zajistit dostatečnou publicitu. Veškeré subjekty zaměřené na rozvoj Baťova kanálu 

se snaží aktivní spoluprací renovovat a udržovat tuto unikátní vodní cestu. Jedná se o 

soukromé subjekty, dále Povodí Moravy s.p., Státní plavební správu, Ředitelství vodních cest 

ČR a Aagentura pro rozvoj turistiky na Baťově kanále (průvodce Baťovým kanálem, 2012). 

 V roce 2005 vzniklo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 

Moravě. Má 18 členů, včetně Napajedel a jeho sídlo je v Uherském Hradišti. Jedná se o 

dobrovolný svazek obcí na podporu dalšího rozvoje Baťova kanálu. Jeho rozvoj zajištují 

budováním další infrastruktury turistického ruchu, zejména budováním přístavišť na Baťově 

kanále, budováním úseků cyklostezek podél kanálu a také zajišťováním dostatečného a 

atraktivního zázemí pro turisty. V roce 2013 Baťův kanál zahájil již 19. plavební sezónu 

(Baťův kanál, 2013). 
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Cyklostezka 

 Podél téměř celého Baťova kanálu vede cyklotrasa, která je přes 80 km dlouhá. Dále 

navazuje na hustou síť cyklostezek či Moravských vinařských stezek vedoucím k různým 

druhům turistických zajímavostí jižní Moravy. Z velkéčásti je na této cyklotrase vybudována 

zpevněná cyklostezka na hrázích řeky Moravy a Baťova kanálu. Cyklostezka je velmi 

využívána jak cyklisty, tak i in-line bruslaři. Další její výhodou je nepochybně to, že lidé 

mohou poznávat historické zajímavosti, které se nacházejí v okolí Baťova kanálu, aniž by byli 

závislí na motorových vozidlech či hromadné dopravě. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova 

kanálu se aktivně podílelo na její realizaci. Přes Napajedla vede I. a II. etapa cyklostezky 

podél Baťova kanálu. První etapa je úsek cyklostezky Otrokovice – Napajedla a byla 

vybudována již v roce 2009. Cyklostezka vede od hraniční oblasti s katastrálním územím 

Otrokovic k podjezdu pod silnicí III/4925, která se nachází v centrálníčásti města Napajedla. 

Celá cyklostezka se nachází na levém břehu řeky Moravy a navazuje na úsek cyklostezky, 

který byl realizován městem Otrokovice. Na realizaci I. etapy cyklostezky podél Baťova 

kanálu navázala realizace II. etapy, která započala vroce 2010. Tato etapa vede od objektů, 

které se nacházejí vareálu kempu Pahrbek dále po protipovodňové hrázi řeky Moravy, až k 

úseku cyklostezky, jenž byl realizován obcí Spytihněv. Oba úseky cyklostezky byly 

spolufinancovány z dotací získaných prostřednictvím Regionálního operačního programu 

Střední Morava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kromě dotací z EU byly projekty 

financovány zároveň ze Státního fondu dopravní infrastruktury a ze zdrojů města Napajedla. 

Během turistické sezóny 2011 byla v Napajedlích na cyklostezce umístěna elektronická 

počítadla cyklistů. Tato zařízení zaznamenala rekordní počet průjezdů cyklistů i bruslařů, a to 

2400 průjezdů během jednoho dne. Tento fakt svědčí o tom, že cyklostezka podél Baťova 

kanálu je opravdu velmi využívanou a oblíbenou jak u cyklistů, tak i u in-line bruslařů, 

přičemž ročně zavítá na tuto cyklostezku cca 150 000 cyklistů a bruslařů. 
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5.3.7. Bezpečnost 

 

 V současné době slouží v Napajedlíchčtveřice strážníků. Významným problémem 

posledních let bylo porušování nočního klidu, který napajedelská radnice řešila způsobem, že 

od Nového roku přikázala všem restauračním podnikům zavírat nejpozději o půlnoci ve 

všední dny a ve dvě ráno o víkendech. Ovšem nesetkala se s pochopením, když lidé předložili 

petici o zrušení vyhlášky podepsanou přibližně tisíci podpisy. Na skoro osmitisícová 

Napajedla to znamená, že každý osmý obyvatel by vyhlášku nejraději zrušil. V současné době 

je situace v Napajedlích taková, že podnik, na který bylo podáváno nejvíce stížností, je 

zrušen. Na jedné straně se situace, týkající se rušení nočního klidu, vyřešila, ale na druhé 

straně přibyl problém, kam se mladí lidé mají chodit bavit ve večerních hodinách.  

Tabulka č. 22: Počet přestupků v Napajedlích v letech 2009 - 2013. 

Rok Přestupky 

2009 218 

2010 190 

2011 245 

2012 252 

2013 264 

Zdroj: Městská policie Napajedla, vlastní zpracování. 
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Graf č. 7 Počet přestupků v Napajedlích v letech 2009 – 2013. 

 

Zdroj: Městská policie Napajedla, vlastní zpracování. 

 

Z grafu č. 5 můžeme vidět, jak od roku 2010 roste počet přestupků. Největší podíl na 

celkovém počtu přestupků v Napajedlích mají přestupky v dopravě, do kterých se řadí 

překročení rychlosti a špatné parkování. Trestné přestupky se navyšují i díky vandalismu, 

který vzrostl díky uzavření zámeckého areálu. 

Tabulka č. 23: Srovnání celkového počtu trestných činností v Napajedlích, Zlíně a 

Zlínském kraji v letech 2010 - 2013. 

Rok 
Trestnáčinnost 

Napajedla Zlín Zlínský kraj 

2010 78 767 9 430 

2011 99 795 9 227 

2012 123 696 8 887 

2013 136 794 9 197 

Zdroj: Police ČR, vlastní zpracování. 
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5.4. Infrastruktura 

 

5.4.1. Dopravní infrastruktura 

 Doprava se využívá k cestám za prací, do škol, návštěvou úřadů a lékařů, za zábavou, 

ale i k jiným účelům. Proto je nutné vnímat dopravní obslužnost jako veřejnou službu, která 

uspokojuje potřeby občanů. 

 

Silniční doprava 

 Území Napajedel neprotínážádná dálnice ani rychlostní komunikace. Prochází zde 

pouze jedna silnice I. třídy č. I/55.Do budoucna je plánováno vybudování rychlostní 

komunikace R55. V současné době je nejbližší možnost napojení na tuto rychlostní 

komunikaci v Otrokovicích, cca 4 km od Napajedel. Stavba je součástíúzemního plánu města 

Napajedla z roku 2006.  

Významnou síť vzhledem k přepravní obslužnosti menších obcípředstavují silnice III. třídy: 

III/367 40 Kvasice – Žlutava – Napajedla  

III/367 47 Napajedla – Halenkovice – Spytihněv  

III/4973 Malenovice – Kvítkovice – Napajedla  

III/4975 Kvítkovice – Komárov – Topolná 

III/4976 Napajedla – Oldřichovice – Salaš  

III/497 24 Napajedla – Topolná – Bílovice  

III/497 25 Napajedla – spojka 
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Železniční doprava 

Napajedla leží na dvoukolejnéželezniční trati č. 330 Přerov – Břeclav. V pracovní dny 

zastavuje ve stanici ve směru Staré Město 13 vlaků a ve směru Otrokovice 15 vlaků. Počet 28 

spojů se jeví jako dostačující během dne, ale v nočních hodinách jsou spojení nepravidelné. 

Ve stanici nelze zakoupit jízdenky, odbavení cestujících probíhá ve vlaku. Velkou nevýhodou 

pro využíváníželezniční dopravy ve městě je vzdálenost železniční stanice od centra města 

cca 2,5 km. 

Autobusová doprava 

 Autobusové spojení s okolím je orientováno především na spojení s Otrokovicemi a 

Zlínem, a to z důvodu dojížděníobyvatel města do zaměstnání. Spojení s jižním městem 

Uherským Hradištěm není tak frekventováno. Ve městě Napajedla mají zastávku i dálkové 

autobusy do Brna, Prahy, Hodonína, Mikulova, Olomouce a Bratislavy. 

Napojení na Integrovaný dopravní systém v červnu 2007 bylo velkým přínosem. IDS je 

systém, který využívá kapacity několika dopravců. Hlavním cílem bylo zajištění trvalého 

spojení na zastávku MHD Zlín – Otrokovice a vlakové nádraží Otrokovice. Spojení je 

Obrázek č. 2: Dopravní spojení mezi Zlínem a 

Uherským Hradištěm. 

Zdroj: Mapy.cz 
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zajištěno v intervalech 45 ve všední dny a 90 minut mimo pracovní dny. V současné době 

chybí propojení Napajedelského Integrovaného systému s vlakovým nádražím. 

Autobusovou dopravu zajišťujíČSAD Uherské Hradiště a.s., ČSAD Vsetín a.s. a 

HousacarŽelechovice. 

Vodní doprava 

 Ve Zlínském kraji je vodní doprava možná pouze po řece Moravě. Baťův kanál je 

zprovozněn pro potřeby vodní turistiky ze severu od Bělovského jezu k jihu až do Hodonína. 

Skoro ve všech obcích v blízkosti této vodní cesty jsou vybudována přístaviště, odkud se 

provozují vyhlídkové plavby. K zapůjčení jsou možné i hausbóty. 

Cyklodoprava 

 V Napajedlích se nachází cyklostezka místní “Cyklostezka centrum” a turistická 

“Cyklostezka podél Baťova kanálu”. Místní cyklostezka, která je vedena centrem města, je 

hojně využívána. Její délka je přibližně 2 km. Turistická cyklostezka je především využívána 

pro rekreační cykloturistiku. Je součástí Moravské stezky a společného projektu Sdružení pro 

rozvoj Baťova kanálu. Cyklostezka, která začíná v Uherském Ostrohu a končí v Kroměříži, je 

dlouhá 46 km a z toho protíná katastr Napajedel v celkové délce 6 km. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2. Energetické a surovinové zdroje 

 

Energetické zdroje 
 

 Pro transformaci elektrické energie slouží na řešeném území celkem 43 

transformačních stanic. Na území města Napajedla převládají trafostanice stožárové, kterých 

je cca 66 % z celkového počtu, zbývajících 33 % jsou trafostanice zděné, které jsou situovány 
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uprostřed městské zástavby a jsou připojeny vesměs kabelovým vedením. Naprostá většina 

trafostanic plně vyhovuje požadovanému provozu. Pro zabezpečení kvalitní dodávky 

elektrické energie v zastavěném území města je navrženo celkem sedm nových trafostanic. V 

průmyslové zóně sever (vedena JME a. s. Otrokovice pod Kvítkovicemi) se navrhuje 

výstavba tří zděných trafostanic, budou sloužit výhradně pro zásobování průmyslového 

odběru.Zásobování města elektrickou energií je v současnosti plně vyhovující. Majitelem a 

správcem je E. ONČeská republika,a.s (Územní plán města Napajedla, 2011). 

5.4.3. Zásobování teplem 

 Město Napajedla je z 95% plynofikováno. Zásobování teplem je individuální na bázi 

centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“), plynu a elektřiny. Na sídliště Nábřeží je 

doveden horkovodní přivaděč z Teplárny Otrokovice, a.s. V prostoru železničního mostu přes 

Moravu je vybudována předávací stanice pára – horká voda. Z této předávací stanice je 

vedena horkovodní přípojka na sídliště Nábřeží – Napajedla. Areál Fatry Napajedla je 

zásobován párou z centrálního zdroje Teplárny Otrokovice, a.s., která vlastní parní 

přípojkou.Provozovatelem plynárenských zařízení na katastrálním území Napajedla je 

Jihomoravská plynárenská, a.s. závod Zlín. CZT na území města vlastní Teplárna Otrokovice, 

a.s. a také ho provozuje (Územní plán města Napajedla, 2011). 

5.4.4. Telekomunikace a kabelová televize 

 Území Napajedel je digitalizováno. Přímo v Napajedlích se nachází digitální 

telekomunikačníústředna a je zde rovněž zřízena rozvodná síť drátového rozhlasu. Tato je 

provedena zemními kabely a je dosud vyhovující. Město má vybudovanou optickou síť na 

digitální televizní vysílání. Jedním ze záměrů města je vytvoření metropolitní sítě, která 

umožňuje spolupráci s ostatními městy. Dosahy všech mobilních operátorů jsou na 

dobréúrovni, ve městě se nachází několik vysílačůpřímo na obytných domech a jeden se tyčí 

nad městem v lesoparku na Kalvárii. Město Napajedla je plně vybaveno kabelovou optickou 

resp. analogovou sítí. Tato je v majetku NTV cable, s.r.o., kterou ze 100 % vlastní město 

Napajedla. Její stav je monitorován a pravidelně jsou prováděny potřebné renovace 

stávajících inženýrských sítí. Většina domácností města je na tyto sítě napojena. V několika 

částech určených k zástavbě, kde tyto sítě chybí, se počítá s jejich dostavbou (Územní plán 

města Napajedla, 2011). 
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5.4.5. Vodní infrastruktura 

 Město Napajedla je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Zlín, který je 

ve správě společnosti Moravská vodárenská a.s. Zdrojem je jímací území Tlumačov a 

Kvasice. Úprava podzemní vody probíhá v úpravně vody Tlumačov. Vodovodní síť v 

Napajedlích pokrývá celou zastavěnou plochu města. Na městský vodovod jsou napojeny i 

průmyslové objekty. 

Samostatně funguje areál Fatra Napajedla, který má svůj vlastní systém zásobování vodou. 

Náhradní zdroj pitné vody má město ze zákona jeden a tím je studna v Jiráskově ulici, z níž je 

odebírán pravidelně vzorek vody na rozbor. Na vodovod je celkem napojeno 1184 domů. V 

současné době je zásobování pitnou vodou plně dostačující (Územní plán města Napajedla, 

2011). 

5.4.6. Bytový fond 

V Napajedlích přetrvává jak bydlení venkovského typu v rodinných domech, tak i bydlení v 

bytových jednotkách panelových domů, kde je vysoká koncentrace obyvatel. Ve městě se 

nacházejíčtvrti s řadovými rodinnými domy, kde lidéžijí v těsném sousedství. Více obyvatel 

obývá bytové jednotky, než rodinné domy.  

 

Tabulka č. 24: Bytový fond ve městě Napajedla dle SLDB v roce 2001 a 2011. 

Rok 
Byty 

celkem 

Trvale obydlené Neobydlené byty 

celkem 
v bytových 

domech 

rodinné 

domy 
celkem k rekreaci 

2001 2 928 2 716 1 549 1 150 120 7 

2011 3 164 2 910 1 603 1 223 254 19 

Zdroj: SLDB, vlastní zpracování. 

 

Napajedla nabízí kvalitní podmínky pro bydlení, což potvrzuje vysoký podíl domácností 

napojených na plyn a domácností s ústředním nebo etážovým topením. Vzrostl počet 

domácností s přípojkou na kanalizační síť oproti SLDB 2001 o 47 domácností. 
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Tabulka č. 25: Technické vybavení bytů ve městě Napajedla dle SLDB v roce 2001 a 

2011. 

Rok 

Technické vybavení bytu 

Celkem Plyn vodovod 

přípojka na 

kanalizační 

síť 

ústřední a 

etážové 

topení 

2001 2 716 2 474 2 705 2 694 2 490 

2011 2 910 2 402 2 757 2 741 2 703 

Zdroj: SLDB, vlastní zpracování. 

 

V Napajedlích v posledním desetiletí vzrostla výstavba o 110 obytných jednotek. Napajedla 

mají územní rezervy na 9 000 obyvatel, což dává prostor k výstavbě nových bytových 

jednotek. Díky rostoucímu zájmu turistů o návštěvu města mají Napajedla prostor pro 

vybudování nových ubytovacích jednotek sloužících k rekreačním účelům. Snahou města je 

podpořitvšechny formy bytové výstavbyvyužitímvhodných a připravenýchúzemína ulici 

Nábřeží,včetně zajištění přípravyúzemí pro výstavbuekologického bydlení a to vše v souladu 

s územnímplánem.  

Tabulka č. 26: Obydlené byty dle období výstavby nebo rekonstrukce domu ve městě 

Napajedla dle SLDB v roce 2001 a 2011. 

Rok 

Obydlené 

byty 

celkem 

Z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 

do roku 

1919 
1920 - 1971 1971 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011 

2001 2 716 131 577 250 277 - 

2011 2 910 110 483 243 288 110 

Zdroj: SLDB, vlastní zpracování. 

 

 

 

 



 60 

5.5. Životní prostředí 

5.5.1. Ovzduší 

 Ve městě se nachází několik zdrojů znečišťování ovzduší. Mezi významné zdroje patří 

společnost Fatra a.s. a dále několik provozů v průmyslovém areálu „Slávia“ v ulici 2. května. 

Tyto zdroje podléhají zpoplatnění dle velikosti buď Městskému úřadu Otrokovice,nebo 

Krajskémuúřadu Zlínského kraje. V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

předkládají znečišťovatelé výsledky pravidelných autorizovaných měření jak úřadu obce 

srozšířenou působností, tak Krajskému úřadu Zlínského kraje, a dále pak České inspekci 

životního prostředí.Drobnými znečišťovateli jsou ostatní průmyslové podniky, provozovny a 

domácnosti, zejména ty, které používají k vytápění kotle na tuhá paliva. K hlavním zdrojům 

znečišťování ovzduší však patříautomobilová doprava (Územní plán města Napajedla, 2011). 

 

5.5.2. Půda 

 Na území města se nacházejí dva druhy půd. Půdy nivy řeky Moravy a půdy 

přilehlých vrchovin a pahorkatin. Niva je v povrchové vrstvě složena ze štěrků, písků a 

povodňových hlín. Barva půdy je šedá nebo šedohnědá a obsahuje střední úroveň humusu. V 

Napajedelské pahorkatině v oblasti Kalvárie se vyskytují hnědé půdy i nižšíčásti svahu až po 

úroveň dolní nivy tvoří hnědozem (Cekota, 1998).  

5.5.3. Voda 

 Na katastrálním území města Napajedla se nachází rozmanitá síť vodních toků. Hlavní 

osu tvořířeka Morava a v její bezprostřední blízkosti i odstavná ramena původně 

meandrujícího koryta řeky a to rameno Pod Svezeným, Hejný a Pahrbek. Tato ramena je 

nutno chránit jelikož představují zbytky přirozeného toku a jsou dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny významnými krajinnými prvky. V současnosti jsou využívány jednak rekreačně 

(Pahrbek) a jednak jako vyhlášené rybářské revíry. Další drobné vodní toky na území jsou ve 

správě Povodí Moravy, s.p. Závod Střední Morava Uherské Hradiště nebo LesůČR, závod 

Buchlovice. Některé bezejmenné vodní toky jsou ve správě města. Čistota povrchových vod v 

tocích je negativně ovlivněna hlavně zemědělskou činností. Dalším problémem je i 

erozníčinnost při přívalových deštích a při povodních, kdy se do vodního toku dostává 

splavená ornice zvýše položených zemědělských pozemků, anebo dochází k drobnému 

znečištění naplaveninami z lokalit položených severně od katastru města. Čistota vody v řece 

Moravě se velmi zlepšila po povodních v roce 1997 (Územní plán města Napajedla, 2011). 
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5.5.4. Hluk 

 Nejvýznamnějším zdrojem hluku ve městě je automobilová doprava. 

Nepříznivěpůsobí také některé drobné provozy v průmyslové zóně „Slávia“, která se nachází 

v těsné blízkosti obytné zástavby. Na základě provedeného měření však nebyly u žádného 

subjektu překročeny stanovené limity. Měření hluku je pravidelně monitorováno Krajskou 

hygienickou stanicí Zlínského kraje. V souvislosti s připravovanou výstavbou R55 bude míra 

zatížení hlukem eliminována výstavbou protihlukových stěn (Územní plán města Napajedla, 

2011). 

Hluk z dopravy 

 

Průjezdní automobilová doprava je nejvýznamnějším zdrojem hluku ve městě. Dále se jako 

nepříznivé jeví některé provozy situované v těsné blízkosti obytné zástavby. 

Pro Napajedla jsou stanoveny podél silnice R 55 a I/55 (III/497 24) tyto limitní hranice hluku: 

denní doba (06 - 22 hod) ......... 72 (60) db(A)  

noční doba (22 - 06 hod) ......... 60 (50) db(A) 

Pro výpočet hluku se použije výpočtová rychlost 50km/hod. Hluk je počítán v zastavěném 

území pro pohltivý terén a rok 2015 (Územní plán města Napajedla, 2011).  

 

5.5.5. Nakládání s odpady 

 V současné době se na území města Napajedla nachází jeden moderní sběrný dvůr v 

ulici Lány čp 637, kde mohou občané ukládat veškeré druhy odpadů včetně zpětného odběru 

vyřazených elektrozařízení. Sběrný dvůr provozují Služby města Napajedla, příspěvková 

organizace, které zde mají i své sídlo společnosti.Na ploše celého města včetně okrajových 

částí jsou rozmístěna hnízda k ukládání tříděných složek odpadů a to papír, směsné sklo, 

plasty a nápojový karton. Tyto složky jsou dále odváženy Technickými službami Otrokovice 

s.r.o. přes třídící linku k recyklaci a dalšímu využití. 

Biologicky rozložitelné složky odpadů z městské zeleně a ze zahrádek občanů jsou 

sváženy velkoobjemovými kontejnery na komunitní kompostárnu, která je umístěna v ulici K 
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Pahrbku a kterou rovněž provozují Služby města Napajedla, p.o. Ke dni 29.4.2010 byla městu 

poskytnuta finanční dotace na kompletní vybudování komunitní kompostárny. Do 

kompostárny není přijímán odpad od podnikatelských subjektů.  

Zelený kompost, který je výsledným produktem komunitního kompostování, je zatím 

využíván při rekultivacích zelených ploch ve městě a v budoucnu jej budou moci využívat i 

občané k zúrodňování svých zahrad. Město disponuje na kompostárněmimořádně moderní 

technikou, jako je například traktor značky DEUTZ - FAHR, kolový nakladač, 10 kusů 

velkoobjemových vanových kontejnerů, překopávač kompostu a rotační síto, která byla 

zakoupena v rámci dotačních prostředků. Při kvalitní zakládce kompostu může být zelený 

kompost určen k dalšímu použití již po 100 dnech od jeho založení. Napajedla odvážely 

biologicky rozložitelný odpad ze zeleně jak z ploch města, tak od občanů na kompostárnu 

řízenískládky v Kvítkovicích. V roce 2010 bylo odvezeno cca 400 tun biologicky 

rozložitelného odpadu. Legislativa Evropské unie nařizuje v roce 2013 snížit množství 

uloženého biologického materiálu na skládkách o 50% a komunitní kompostování je jedním z 

kroků, jak toto nařízení plnit. Nakládání města s odpady dokumentuje Tabulka č. 27. 

Tabulka č. 27: Produkce odpadů v Napajedlích v letech 2011 – 2013. 

Rok 

Druh odpadu v tunách 

Papír a 

lepenka 
Kovy Sklo 

Plastové 

obaly 

Směsný 

komunální 

odpad 

BRKO 

2011 177,2 434,1 77,6 22,7 1 644,7 1 076 

2012 122,8 325,4 78,3 24,2 1 515,2 1 460 

2013 171,9 274,9 85,1 28,1 1 425,9 1 370 

Zdroj: Hlášení o produkci a nakládání s odpady Napajedla, vlastní zpracování. 

 Třídění odpadů v Napajedlích je na dobré úrovni. Odpad se třídí na složky: a) papír, 

karton, lepenka b) plasty c) sklo d) bioodpad e) nebezpečné odpady f) objemný odpad g) 

zbytkový odpad h) železný odpad i) neupotřebená léčiva j) autovraky k) stavební odpad. Dle 

zveřejněných výsledků Českého statistického úřadu, 2011 vyplývá, že v průměru na jednoho 

obyvatele naší země připadalo 43 kilogramů vytříděného odpadu, který se počítá součtem 

celkového množství vytříděného papírů, lepenky, skla a plastových obalů a dělí se celkových 

počtem obyvatel daného místa, ke kterému chceme indikátor vypočítat. Češi jako národ se 

řadí mezi přední země Evropy v podílu tříděného odpadu na člověka. Roku 2011 v 
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Napajedlích odpovídal podíl vytřízeného odpadu na jednoho obyvatele hodnotě 37,6 kg. V 

následujícím roce poklesla hodnota na 30,7 kg na obyvatele. Díky dobrému rozmístění 

kontejnerů a popelnic, na tříděné odpady po celé ploše města, se v roce 2013 hodnota podílu 

tříděného odpadu na jedince dostala na úroveň 39 kg. I když je množstvívytříděných složek 

odpadů v současnosti na dobré úrovni, je třeba podíl jednotlivých složek odpadu nadále 

zvyšovat a tím snižovat ekologickou zátěžřízené skládky odpadů a ekonomickou zátěžměsta. 

V rámci napajedelských Dnů Země probíhá každoročně čištění břehů Moravy, které spadá 

pod záštitu napajedelských skautů. Pravidelnou akcí se stává jarní úklid lesů, jehož se účastní 

rodiče a děti z Domu dětí a mládeže Matýsek. Neuspokojivou zprávou je stále vzrůstající 

množství psích výkalů zabalených do igelitových sáčků pohozených kolem cyklostezky. 

 

Ekologická stopa 

 Ekologická stopa stanovuje množství přírodních zdrojů, které město spotřebuje v 

daném roce. „Město“ zahrnuje obyvatele města a všechny funkce nezbytné k jeho fungování 

(doprava, průmysl, bydlení, likvidace odpadů atd.). Tato spotřeba je přepočtena na 

odpovídající plochy biologicky produktivní země a výsledek je vztažen na jednoho obyvatele 

města. Ekologická stopa tvoří stranu poptávky “zeleného účetnictví”. Stranou nabídky je 

biologická kapacita (biokapacita), Biologická kapacita obce je dána množstvím biologicky 

produktivních ploch na jejím území - tj. zejména lesů, orné půdy, luk a pastvin (Ekologická 

stopa, 2010). 

Cílem studie „Ekologická stopa města Napajedla“ je vyhodnotit výsledky indikátoru 

ze sady ECI/TIMUR (sada Společných evropských indikátorů, upravená do podmínek v 

České republice Týmovou iniciativou pro místní udržitelný rozvoj, o.s.) Ekologická stopa. 

Jedná se o jeden z deseti indikátorů sady ECI/TIMUR a souhrnně hodnotí environmentální 

udržitelnost města. Dalším cílem studie je navrhnout základní opatření ke snížení nebo 

udržení výsledku ekologické stopy města do budoucna prostřednictvím koncepčních 

dokumentů města (Ekologická stopa, 2010). 

Ekologická stopa města Napajedla v roce 2010 činila 5,13 gha / obyvatele. Oproti tomu 

biologická kapacita byla 0,92 gha / obyvatele Ekologická stopa Napajedel překračuje 

biokapacitu města pět a půl krát. Je to logické, neboť město z podstaty věci nemůže 

disponovat vysokou biokapacitou. Ve městě dochází k soustředění obyvatelstva, průmyslu a 
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dalších aspektů lidské společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené znečištění ovzduší, 

hluku, nemocnosti), ale i pozitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské 

zástavby, menší vliv na krajinu a na druhovou pestrost) (Ekologická stopa, 2010).  
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6. SWOT analýza 

 

Silné stránky STRENGHTS Slabé stránky WEEKNESS 

Bohatá historie města s kulturními a 

folklorními tradicemi 
Nedostatek parkovacích míst ve městě 

Kvalitní sociální služby a péče o seniory Špatné mezilidské vztahy 

Vybudované cyklostezky podél Baťova 

kanálu 
Neadekvátní nabídka sportovního vyžití 

Ideální poloha města Omezený průchod zámeckým  

Dobrá dopravní dostupnost do velkých měst a 

dostupnost krajského města 

Nedostatečné dopravní železniční napojení s 

městskou hromadnou dopravou 

Pořádání kulturních akcí s možnostmi 

ubytování na zrekonstruovaném rekreačním 

areálu Pahrbek a zámku Napajedla. 

Vandalismus ve městě, zejména v 

oblasti Kalvárie vyplývající ze zavření 

zámeckého parku široké veřejnosti 

Možnost využití dotačních příležitostí z 

evropských zdrojů prostřednictvím Místní 

akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví o.s. 

 

Příležitosti Hrozby 

Výborné podmínky pro rozvoj cestovního 

ruchu rodinného typu 
Úbytek obyvatelstva 

Přímé dopravní napojení na dálnici 
Blízkost řeky Moravy a s tím související 

hrozba povodní 

Rozvoj hippoturistiky v areálu Hřebčína 

Napajedla. 

Úpadek českého zemědělství 

v důsledku dovozu levnějších potravin ze 

zahraničí 

Vybudování nových a rozšíření ubytovacích 

kapacit v centru města pro rodiny s dětmi  
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Silné stránky 

Bohatá historie města s kulturními a folklorními tradicemi, silné kulturní zázemí 

- město má velmi bohatou historii, jejíž kořeny sahají až do starší doby kamenné. Vcentru 

města se nachází městská památková zóna, jejíž vyhlášení se významně projevilo na kvalitě 

dostaveb, rekonstrukci a výrazu současného historického města. Město dbá na dodržování 

kulturních a folklorních tradic jako jsou například Moravské chodníčky, Svatováclavské 

slavnosti a Bartolomějská pouť. 

Sociální služby a péče o seniory  

- péče o seniory je v Napajedlích na velmi dobré úrovni, ve městě je Domov pro seniory a dva 

domy s pečovatelskou službou. V současné době fungují ve městě 3 kluby důchodců, které 

uskutečňují besedy s různou tématikou pro seniory a pořádají aktivní vycházky a poznávací 

zájezdy. 

Vybudované cyklostezky podél Baťova kanálu  

- téměř podél celého Baťova kanálu vede cyklotrasa, která díky svému vybudování přispěla k 

atraktivnosti měst, historických památek a celkovému přílivu turistů do měst, která leží na její 

trase. Denně během turistické sezóny navštíví cyklostezku 2 400 cyklistů a bruslařů. 

Ideální poloha a optimální velikost města, příroda v okolí, vodní plochy  

- město se nachází v blízkosti dalších významných turistických cílů a atraktivit, např. poutní 

místo Velehrad, archeoskanzen Modrá, historické město Uherské Hradiště, památky 

UNESCO v Kroměříži, Zoo Lešná. 

Dobrá dopravní dostupnost do velkých měst a dostupnost krajského města 

- autobusová i vlaková doprava směrem Uherské Hradiště a Zlín je vyhovující kvůli dojíždění 

do zaměstnání. Ve městě mají zastávku i dálkové autobusy. 

Možnost využití dotačních příležitostí z evropských zdrojů prostřednictvím Místní akční 

skupiny Severní Chřiby a Pomoraví o.s. 
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- občanské sdružení, které má snahu zvýšit atraktivitu obcí díky zlepšování vzhledu obcí a 

rozšiřování zázemí po rozvoj kulturního a sportovního života v obcích. 

Možnost pořádání kulturních akcí v zrekonstruovaném areálu Pahrbek a zámku 

Napajedla 

- různé kulturní akce s možností ubytování. Mezi akce patří letní kino, hudební a folklórní 

festivaly. 

 

Slabé stránky 

Nedostatek parkovacích míst ve městě 

- s přibývajícím počtem automobilů na silnicích je počet parkovacích ploch nedostačující. 

Parkování v centru města není zpoplatněno, tudíž jsou známy případy, kdy někdo odstavil 

nepotřebné vozidlo na náměstí a zabíral tak místo potencionálním návštěvníkům města. 

Špatné mezilidské vztahy 

- v dubnovém čísle Napajedelských novin byla otištěna anketní otázka, co se lidem na městě 

nelíbí? Nejčastěšjí odpověď byla uvedena nedostatečná komunikace radnice s občany města a 

arogantní chování starostky a zastupitelů města Napajedla. Lidé mají zájem o dění ve městě a 

mají návrhy na zlepšení chodu města, ale díky setkání s arogancí a neochotou, se tyto návrhy 

k zastupitelům nedostávají. 

Omezený průchod zámeckým parkem  

- z důvodu špatných vztahů mezi vlastníkem zámku a zástupci města. Nevyjasněné záležitosti 

s věcným břemenem, se kterým nový vlastním zámku souhlasil při koupi nemovitosti. Do 

doby vyjasnění situace je průchod zámeckým parkem zakázán. Lidé musí obcházet naokolo. 

Pro děti, které docházely přes zámecký park do základních školy je přistaven každé ráno 

školní autobus, který je bezplatně přepraví do školy. 
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Nedostatečné dopravníželezniční napojení s městskou hromadnou dopravou 

- vlakové nádraží je vzdálené od centra města 2,5 km. Pro starší občany, kteří chtějí využít 

možnosti cestovat vlakem, je obtížné se dostat k železniční stanici. Nejbližší autobusová 

zastávka k vlakovému nádraží leží cca 1,5 km daleko. 

Neadekvátní nabídka sportovního vyžití 

 

- jediná možnost jít si zahrát basketbal je na hřišti pod umělou trávou, které slouží primárně 

jako tenisový kurt. Když je kurt zamluvený na tenis, není možnost hřiště využít na basketbal. 

Na osmi tisícové město připadá pouze jedno venkovní hřiště, které není ani primárně určeno 

tomuto druhu sportu.  Poptávka po využívání hřiště převyšuje kapacitu možností venkovní 

hřiště. V městě chybí venkovní bazén, za kterým lidé musí dojíždět do okolních měst.  

Vandalismus ve městě 

 

- od doby, kdy díky špatným vztahům napajedelských radní s vlastníkem zámeckého parku 

došlo k zavření celého areálu pro obyvatele Napajedel, vzrostl počet přestupků. Nejčastěji se 

jedná o ničení soukromého majetku. Lidé nedokážou pochopit, proč se zámecký areál uzavřel 

a snaží se poškodit vlastníka zámku za to, že omezil přístup do areálu pouze návštěvníkům 

zámku Napajedla. 

Příležitosti 

Výborné podmínky pro rozvoj cestovního ruchu rodinného typu 

- dostatečně hustá síť turistických cest, cyklostezka, Baťův kanál, přitažlivé okolí s mnoha 

možnostmi výletů do okolí zlínského kraje dělá z Napajedla optimální místo na aktivně 

strávenou dovolenou s dětmi. 

Přímé dopravní napojení na dálnici 

- možnost napojení na dálniční síť v Kroměříži prostřednictvím R55, která je ukončena v 

blízkých Otrokovicích a v budoucnu povede i územím města Napajedla. 
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Rozšíření ubytovacích kapacit v centru města 

- s růstem návštěvnosti turistů díky cyklostezce vedoucí přes Napajedla a rekonstrukci 

rekreačního areálu Pahrbek nebude možné do budoucna uspokojit návštěvníky města, kteří se 

budou chtít ubytovat v centru města a nebudou chtít využít možnost ubytování od centra 

vzdálenějšího rekreačního areálu Pahrbek. Možnosti ubytování v centru města nenabízejí 

odpovídající nabídku apartmánů pro rodiny s dětmi. 

Rozvojhippoturistiky v areálu Hřebčína Napajedla 

- Cíl hipoturistiky spočívá v projížďcena hřbetu koně a přesně tuto podmínku splňují 

pastviny v areálu Hřebčína Napajedla na Pěnném. Areál se nachází v blízkosti štěrkovišť s 

příjemnou krajinou a v blízkosti rekreačního areálu Pahrbek s možností ubytování (dětské 

tábory). 

Vytvoření rekreačního prostoru pro všechny věkové skupiny obyvatelstva 

- celosvětový trend zdravého životního stylu se postupně dostává do podvědomí více a více 

lidí, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a dělat něco pro své zdraví a tělo. Roste výstavba 

přírodních pohybových areálů, kde si člověk může protáhnout své tělo po práci, či dát na 

chvíli zapomenout svým denním starostem. 

Hrozby 

Úbytek obyvatelstva  

- Počet osob v produktivním věku, který je limitován hranicí 15 až 65 let, se bude neustále 

snižovat, zatímco počet obyvatel v postproduktivním věku bude narůstat, což není problémem 

pouze Napajedel a Zlínského kraje, ale týká se celé České republiky. 

Blízkost řeky Moravy a s tím související hrozba povodní 

- městem protékářeka Morava, která je využívána k cestovnímu ruchu, jako je například 

plavba výletní lodí po řece, plavba po Baťově kanálu a hojně je využívána cyklostezka 

lemujícířeku podél města. Za nepříznivých přírodních podmínek se řeka může změnit v 

nezkrotný živel, který semele masou vody vše, co mu stojí v cestě. Několikrát se obyvatelé 
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přesvědčili o její síle. Vybudování protipovodňových bariér na obou březích řeky vede ke 

snížení rizika při případném vylitířeky z koryta. 

Úpadek českého zemědělství v důsledku dovozu levnějších potravin ze zahraničí 

- Česká agrární produkce se trvale snižuje, výměra zemědělské půdy rychle klesá. 

Soběstačnost v základních potravinách je rok od roku nižší a podíl dovážených potravin na 

domácí spotřebě kontinuálně roste. Spotřebitelské ceny hotových potravinářských výrobků 

rostou také, ale jejich kvalita klesá. 
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7. Návrh priorit pro strategický plán 

 Následující kapitola se věnuje strategické vizi rozvoje města a následně podrobněji 

rozepisuje prioritní oblasti rozvoje, jež byly stanoveny na základě poznatků vyplývající ze 

zpracované socioekonomické analýzy města a SWOT analýzy. Město Napajedla má k tomutu 

účelu zpracované aktuální strategické dokumenty, na jejichž základě jsou stanoveny soubory 

konkrétních cílů, které město chce dostáhnout za pomoci různých nástrojů. 

7.1. Strategická vize rozvoje města 

Město má určenou strategicou vizi v horizontu 7 let, která byla vypracována pracovní 

skupinou městského úřadu v Napajedlích a zastupiteli města. Město si stanovilo i prioritní 

oblasti, které jsem doplnil o své poznatky a připomínky. Strategická vize rozvoje města 

Napajedla ukazuje, čím chce město dlouhodobě být, jak chce působit na okolí a jaké jsou 

prioritní oblasti města, na něž musí být soustředěna hlavní pozornost. Strategická vize města 

vychází z rozvojových záměrů hlavního představitele města a ze zpracované 

socioekonomické analýzy a z ní vyplývající SWOT analýzy. 

Napajedla 2020 jsou založena na přirozené podpoře tradičních i moderních hodnot. Díky své 

poloze nabízí výborné podmínky ke klidnému životu v blízkosti velkých měst. Daří se zde 

podnikání i cestovnímu ruchu. Občané i návštěvníci mohou plně využívat funkční dopravní 

systém a široké spektrum kvalitních služeb. Harmonicky a udržitelně se rozvíjející město je 

prostorem pro zdravé, bezpečné, čisté a kvalitní bydlení. 

 



 72 

7.2. Prioritní oblasti rozvoje města 

 

K naplnění strategické vize rozvoje městaNapajedla jsou stanoveny prioritní oblasti, jež 

představují dlouhodobé rozvojové cíle města. Následně jsou uvedeny prioritní oblasti, které 

jsou dále rozčleněny na problémové okruhy. 

 

Dopravní infrastruktura 

- rekonstrukce autobusových zastávek 

- napojit zastávku u vlakového nádraží na veřejnou dopravu 

- podporovat napojení na rychlostní komunikaci 

- vybudování cyklostezek 

Životní prostředí 

- zkvalitňovat péči o zeleň 

- vytvoření odpočinkové zóny 

- snížení spotřeby energií 

Cestovní ruch 

- zvýšit kvalitu a kapacitu ubytovacích zařízení 

- rekonstrukce kulturních objektů 

- pokračovat v budování cyklostezek podél Baťova kanálu 

Kvalitní život ve městě 

- podporovat bytové výstavby 

- zachovat síť kvalitních škol a školských zařízení 

- bohatá zájmová činnost, kulturní, společenské a sportovní využití 
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Dopravní infrastruktura 

Technický stav některých autobusových zastávek ve městě je neodpovídající. Špatně značená 

místa, kde autobus zastavuje, nemožnost se schovat před případnými špatnými 

meteorologickými podmínkami, nemožnost starších občanů si sednout při čekání na autobus. 

Konkrétně zastávky na ulici Dr. Beneše a zastávka Slávie. Město vybuduje a zrekonstruuje 

autobusové zastávky, která zvýší bezpečnost a komfort cestujících. Všechny zastávky ve 

městě budou přizpůsobeny občanům se sníženou pohyblivostí. 

V téměř celých Napajedlích je rekonstruované veřejné osvětlení, které osvětluje hlavní cestu. 

Zastaralé a neodpovídající osvětlení se nachází podél silnici od ulice Nábřeží po konec 

Napajedel směrem Otrokovice.  

Vlakové nádraží je vzdáleno od centra města přibližně 2,5 km. Pro starší občany téměř 

nepředstavitelná záležitost dojít na nádraží. Cesta k vlaku vede po nezpůsobilém chodníku 

v žalostném stavu, který lemuje rychlostní silnici, přes kterou musí člověk přejít, aby se na 

nádraží dostal. Na cestě není žádný přechod pro chodce a ani signalizační cedule, která by 

řidiče informovala před případným přecházením chodců přes silnici. Aby se předešlo 

případným dopravním nehodám, úrazům a velkému časovému vytížení, je třeba zřídit přechod 

pro chodce a vybudovat zastávku městského hromadného systému Napajedel a začlenit do 

jízdních řádů. U vlakového nádraží je dostatečně velká plocha, která by mohla být využita 

jako točna autobusů.  

S rostoucím počtem automobilů na silnicích je počet parkovacích míst ve městě nedostačující. 

Z tohoto důvodu je plánováno rozšíření jedné z parkovacích ploch v centru města, která by 

ovšem problém nevyřešila. Kvůli malým prostorům k rozšiřováníparkovištěv centru města by 

měla být projednávána možnost města investovat do parkovacího domu na ulici Nábřeží. 

Parkování ve městě není zpoplatněno, tudíž obyvatelé města parkují v centru města na 

Masarykově náměstí a zabírají parkovací místa potencionálním návštěvníkům kulturních a 

restauračních zařízení. 

Kvůli tomu, že území Napajedel neprotíná žádná dálnice ani rychlostní komunikace, je v 

územním plánu od roku 2006 značena plánovaná rychlostní komunikace R 55. Stavba je 

součástí připravovaného tahu rychlostní silnice R 55, která svým severním směrem povede na 

Hulín. Tam bude tvořit významnou dálniční křižovatku s D1 a R 49 a jižním směrem povede 
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na Uherské Hradiště a dálnici D2 u Břeclavi. Po úplné realizaci umožní komfortní dopravní 

spojení mezi Olomoucí a Břeclavi. V současné době je nejbližší možnost napojení na tuto 

rychlostní komunikaci v Otrokovicích, cca 4 km od Napajedel. 

Cyklostezky v Napajedlích jsou na vysoké úrovni, co se týká technického stavu. 

Chybípropojení cyklostezkou s okolními vesnicemi. Do budoucna by měla být vybudována 

stezka, která povede přes lesopark Kalvárie a spojí Napajedla s Pohořelicemi. Obrovský 

potencionál skýtá rozšíření cyklostezky na území po těžbě štěrkopísku, které se nachází na v 

jižní části katastru města, kde se zároveň nachází jez řeky Moravy. 

Kvalitní život ve městě 

Dobrá časová dostupnost do Zlína, Otrokovic a Uherského Hradiště, pravidelné dopravní 

spojení a stavební pozemky dělají z Napajedel kvalitní místo pro žití s rodinou a rekreaci. Do 

budoucna město bude klást důraz na rozvoj občanské vybavenosti a služeb, které povedou 

k udržení stávajících občanů a přílivu nových obyvatel.Město se zaměří na oblastiškolství, 

zdravotní a sociální péče, kulturní, sportovní a volnočasové aktivity. Snahou města by 

mělabýt podporavýstavby všech forem bytové výstavby a zajištění přípravy území pro 

výstavbu ekologických domů na ulici Chmelnici. 

V oblasti školství a školských zařízení by město mělo pokračovat v nastoleném trendu, kdy 

rozvíjí síťzákladních škol ve městě a nadprůměrně vybavuje školská zařízení.  

Vybudování rekreačního prostoru pro všechny věkové skupiny obyvatelstva přispěje 

k uspokojení potřeby nahradit zavřený zámecký areál, který sloužil jako relaxační zóna. 

Celosvětový trend zdravého životního stylu se postupně dostává do podvědomí více a více 

lidí, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas a dělat něco pro své zdraví a tělo. Roste výstavba 

přírodních pohybových areálů, kde si člověk může protáhnout své tělo po práci, či dát na 

chvíli zapomenout svým denním starostem. Hřiště nejsou cílena pouze na mužské osazenstvo, 

ale můžou jej využívat veškeré věkové kategorie bez ohledu na pohlaví. Když návštěvníci 

nevyužijí možnost cvičení, budou k dispozici místa, která budou sloužit k relaxaci a 

odpočinku. V zahraničí čelí tyto venkovní areály obrovské oblibě všech věkových skupin. 

Návrh sportovního a relaxačního místa je uveden v příloze č. 7. 
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Cestovní ruch 

Cílem je přilákat nové návštěvníky prostřednictvím rozvoje infrastruktury a propagace města. 

Město se svou bohatou historií, stále živými kulturními a folklorními tradicemi, řadou 

zajímavých atraktivit má velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. V současné době je 

město napojeno na významnou cyklostezku podél Baťova kanálu, která přiláká do města 

velké množství turistů. 

Při růstu návštěvníků město nemá odpovídající úroveň a kapacitu ubytovacích zařízení 

v centru města. Město bude klást důraz na rozvoj rodinného cestovního ruchu, ale právě typy 

ubytovacích zařízení pro rodiče s dětmi v centru chybí. Přibližná celková ubytovací kapacita 

v Napajedlích je 330 míst. Jenže 70% kapacity tvoří rekreační areál Pahrbek, 18% tvoří 

ubytovny, které jsou vzdáleny od centra města, a necelých 12% spadá na centrum města. 12% 

představuje 19 dvojlůžkových pokojů.Město by mělo rozšířit ubytovací kapacitu v centru 

města a zaměřit se při výstavbě ubytovacích zařízení na rodiny s dětmi.  

Životní prostředí 

 V oblasti životního prostředí je snahou města zkvalitnit péči o životní prostředí a udržet 

tak město čisté a zelené pro další generace. Měly by být realizovány projekty na snížení 

ekologické stopy města. Snížit imisní zátěž z plošných zdrojů znečištování ovzduší tím, že se 

bude podporovat CZT. Prvními plošnými objekty napojené na vytápění CZT, by měly být 

budovy základních škol. Ikdyž je odpadové hospodářství ve městě na dobré úrovni, stále je 

potencionál k rústu podílu tříděného odpadu a BRKO. Spousta dětských hřiště zarůstá 

plevelem a jsou v zanedbatelném stavu, tudíž by měla být zajištěna jejich udržitelnost a 

obnova. 
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Závěr 

Socioekonomická analýza, která tvoří profil územních celků je základem analytické části 

strategických dokumentů. Proto kvalitní vypracování analýzy významně ovlivňuje program 

rozvoje obce, města nebo regionu. Správné zpracování je tak jedním z důležitých kroků při 

tvorbě strategického plánu. 

Cílem diplomové práce bylo sestavení profilu města Napajedla a analýza hlavních faktorů 

ovlivňujících rozvoj města a následné navržení prioritních oblastí rozvoje města. 

V teoretické části byla popsána teorie regionálního rozvoje s popisem jeho aktérů. Dále bylo 

charakterizováno strategické řízení s jeho fázemi řízení ve veřejném sektoru. Závěr teoretické 

části patří SWOT analýze na úrovni obce a procesem sestavování strategického plánu. 

Praktická část byla věnována socioekonomické analýze, která popisuje historii města a uvádí 

současný obraz obce z pohledu administrativního, demografického, občanského, 

ekonomického a územně-technického. Jednotlivé oblasti byly detailně rozebrány a 

charakterizovány. Informace, které byly získány z vypracování socioekonomické analýzy, 

vedly k vytvoření SWOT analýzy. V závěrečné kapitole se popisuje, jakou má město vizi do 

budoucna a stanovují se prioritní oblasti, aby se dané vize dosáhlo. 

SWOT analýza shrnula zjištěné poznatky a stanovila nejdůležitětší silné a slabé stránky, 

příležitosti a hrozby, které se k městu vztahují. Nejdůležitější silné stránky města jsou ideální 

poloha města, co se týče dopravní dostupnosti do sousedních velkých měst a krajského města, 

a dobrá poloha města s předpoklady rozvoje rodinného cestovního ruchu. Město totiž leží na 

hranici Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu a na rozhraní regionů Hané, Valašska a 

Slovácka. Dále se mohou pyšnit vybudovanou cyklostezkou, která se táhne územně celým 

městem podél řeky Moravy a dále se napojuje na stezku podél Baťova kanálu. Mezi slabé 

stránky města se řadí nedostatečný počet parkovacích míst v centru města. Město zvažuje 

vybudování parkovacího domu. Další slabou stránkou je nedostatečné dopravní napojení 

železniční dopravy s městskou hromadnou dopravou, kdy lidé všech věkových skupin musí 

docházet na 2,5 km vzdálené vlakové nádraží. K největším příležitostem je řazeno napojení na 

rychlostní komunikaci R 55, která by se napojovala na dálnici D1 a D2. Další příležitostí je 

rozvoj rodinného cestovního ruchu, který má optimální podmínky k růstu počtu návštěvníků 

díky husté síti turistických cest, cyklostezce, Baťově kanálu, přitažlivému okolí s mnoha 

možnostmi výletů. Díky rozvoji cestovního ruchu se nabádá další příležitost města a to 
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rozšíření ubytovacích kapacit v centru města, protože ubytování v centru města nenabízí 

odpovídající nabídku ubytovacích jednotek pro rodiny s dětmi. Velkou hrozbou je blízkost 

řeky Moravy a s tím související hrozba povodní. 

Na základě zpracované socioekonomické analýzy města lzeformulovat následující prioritní 

oblasti rozvoje města. Jde o dopravní infrastrukturu, životní prostředí, cestovní ruch a život ve 

městě. K prioritním oblastem byly přiřazeny konkrétní úkoly, které byly dále deatailně 

rozebrány. V oblasti dopravní infrastruktury jde především o modernizace autobusových 

zastávek, vybudování parkovací plochy a napojení se na rychlostní komunikaci. V prioritní 

oblasti životní prostředí jde o realizování projektů na snížení ekologické stopy města, 

zkvalitňovat péči o zeleň a dbát na zkvalitňování odpadového hospodářství. V další oblasti 

cestovního ruchu je navrhováno výstavba ubytovacích zařízení pro rodiny s dětmi v centru 

města, rekonstrukce kulturních zařízení a pokračování v budování cyklostezek podél Baťova 

kanálu. 

Uvedené prioritní oblasti a úkoly k nim stanovené by měly splnit vizi města a přilákat nové 

návštěvníky do města, kteří by mohli využívat plně propojený dopravní systém a široké 

spektrum kvalitních služeb. 
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