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ÚVOD 

 

 Úspěšný rozvoj měst a vesnic je jednou ze základních priorit každého státu. 

Přitom jde o soubor aktivit, které významnou měrou přispívají nejen k rozvoji státu jako 

celku, ale i ke zvyšování úrovně společenského blahobytu a tím i spokojenosti obyvatel, 

čímž je zároveň posilována vnitřní a vnější stabilita země. 

 

 V současné době se však řada obcí potýká s nedostatkem finančních prostředků 

na rozvoj. Možným řešením v současné době je využívání dotaci (státních i z fondů EU) 

k vytvoření nových možností, k přilákání turistů, ale především pro zlepšení životní 

úrovně obyvatelstva. Avšak rozhodování obcí je stále ovlivněno ve větší míře nejen 

vnitřními trendy, které jsou zachyceny především v silných a slabých stránkách obce, 

ale i jejich okolními a vývojovými trendy. Má-li obec úspěšně plnit své záměry a cíle, 

musí systematicky sledovat změny, které probíhají v jejím okolí (ekonomické, politické, 

legislativní, sociální, ekologické aj.) a podle potřeby se jim přizpůsobovat. 

 

 Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala Strategický plán města 

Chropyně. Důvodů, proč jsem si zvolila dané téma, je více. Ale jedním 

z nejdůležitějších důvodů bylo to, že toto město je mým domovem a jako snad každý 

hrdý občan svého města mám i já zájem o zdejší dění. Domnívám se, že vypracováním 

diplomové práce na toto téma poskytnu ideální východisko pro získání přehledu o dění 

ve městě. 

 

 Cílem této diplomové práce je zachytit město, jak ve skutečnosti funguje, se 

všemi jeho přednostmi i nedostatky. Z tohoto důvodu využiji při zpracování diplomové 

práce především metodologické postupy a oficiální dokumenty poskytnuté místními 

úřady s přihlédnutím na názory místních občanů i některých kuloárních informací, které 

by měly sloužit k objektivnímu posouzení současného stavu ve městě. 

 

 Tato práce by měla poskytnout ucelený přehled o možnostech rozvoje 

podnikatelských aktivit města. Podat úplný obraz o tom, jaký je současný stav 

v Chropyni, a zároveň by měla obsahovat veškeré nezbytně nutné informace určené pro 
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podnikatele a organizace, kteří by je mohli využít nejen ke zlepšení podmínek vlastních, 

nýbrž i k rozvoji celého města. 

 

 Aby strategický plán byl úspěšný a objektivní není možné, aby jej 

vypracovávala jen jedna osoba. Proto tato diplomová práce nepodává ucelený návod, 

ale spíše jen náměty, postřehy a návrhy, které by měly přispět k efektivnímu fungování 

celé infrastruktury, popřípadě napomáhat veřejným činitelům ve městě při jejich 

rozhodování. Hlavním cíle toto diplomové práce je pokusit se nalézt cesty trvale 

udržitelného rozvoje a alespoň nepatrně přiblížit možnosti tohoto města. 
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1. Strategické plánování 

 
1.1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

 Strategické plánování se jako vědní disciplína začalo formovat až na počátku 

třicátých let minulého století společně se vznikem regionální politiky. Bylo to 

v souvislosti s velkou hospodářskou krizí, kdy se ekonomické a sociální rozdíly ve 

vývoji regionů prohloubily natolik, že státy, především Německo a USA, byly hrozbou 

sociálně politických konfliktů nuceny učinit kroky k jejich zmírnění. 

 

 Strategické plánování je proces, během kterého se snaží město, region nebo 

organizace podrobně analyzovat svoji situaci a naplánovat kroky, které povedou 

k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšování kvality jeho fungování, zvyšování kvality 

poskytovaných služeb, realizovaných projektů atd. Vychází ze znalostí, zkušeností a 

záměrů vedení města, znalostí a zkušeností členů pracovních skupin a z názorů 

obyvatelstva a podnikatelů žijících a působících ve městě. Smyslem a výsledkem 

úspěšného strategického plánování je realizace plánu. Úspěšná realizace závisí na 

pečlivé a relevantní identifikaci a přiřazení potřebných zdrojů. [3] 

 

1.2. STRATEGICKÝ PLÁN 

 Strategický plán rozvoje města je v podstatě ucelený koncepční plán rozvoje 

města v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje 

města s návazností na rozvoj celého kraje. Strategický plán rozvoje města /SPM/ je 

pořizován jako dokument dlouhodobého rozvoje (tj. v horizontu 5 – 10 let) koordinace 

veřejných a soukromých aktivit ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického 

charakteru na území města. Při tvorbě strategického plánu se zabýváme především 

strategickou vizí, profilem města a analýzou SWOT. [2] 

 

Úkolem strategického plánu jako základního rozvojového dokumentu města je : 

� Definovat společné zájmy města, jeho obyvatel a podnikatelských subjektů; 

� Definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů; 

� Optimalizovat územně - technické a sociálně - psychologické podmínky pro  

  rozvoj bydlení a podnikání ve městě; 

� Koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního  

  vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru; 
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� Koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření  

  stabilních podmínek pro bydlení a podnikání; 

� Definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky ve městě; 

� Posilovat vědomí sounáležitosti k městu a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj  

  u místních obyvatel a podnikatelů. 

 

 Na základě provedených analytických prací, včetně SWOT analýzy, a na 

základě vzájemných diskusí je nutno při procesu tvorby strategie stanovit vizi města, z 

níž vychází globální cíl. Je také nutno definovat strategické cíle rozvoje a prioritní osy. 

Vše je dále rozpracováno v prioritních oblastech. Pro každou prioritní oblast je stanoven 

prioritní cíl a následně jsou definovány specifické cíle dané priority.[9] 

 

 Strategická vize je souborem obecných cílů, které vymezují věcný rámec pro 

formulaci jednotlivých strategických záměrů a následně i dílčích programů. Strategická 

vize vychází ze sektorových analýz zpravovaných v profilu města a jejích interpretací 

obsažených v analýze SWOT. Jinými slovy vyjadřuje obecný pohled na město a na jeho 

další vývoj. Vize má proklamativní charakter, prezentuje požadovaný budoucí směr 

města, ale zároveň má sjednocující význam, který bývá zpravidla obrazem představ 

vedení města o jeho budoucnosti. Aby byla vize účinná, musí respektovat následující 

znaky: 

� obraznost – popisuje představitelnou a „v barvách a tvarech“ popsatelnou  

  budoucnost (vize od slova vizualizovat), 

� adresnost – oslovuje všechny zainteresované, kteří mají určitý zájem na   

  aktivitách a fungování města a jeho dlouhodobé prosperitě, 

� uskutečnitelnost – vyslovuje reálné, dosažitelné cíle, 

� jednoznačnost – je dostatečně jasná, aby mohla usměrňovat dílčí  rozhodnutí, 

� flexibilita  – je dostatečně obecná, aby nebránila budoucím reakcím na  změnu  

  podmínek, 

� srozumitelnost – dobře se komunikuje, lze ji vysvětlit během pěti minut, 

� sdílnost – je respektovatelná dominantní většinou zainteresovaných. [25] 
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 Strategická vize rozvoje města je základní strategickou orientací aktivit města 

deklarující: 

� kde se město aktuálně nachází, 

� kam chce město v horizontu strategie dospět, 

� jaké globální cíle si k tomu stanoví, 

� jakými cestami a opatřeními chce dosáhnout vytýčených cílů, 

� co jsou opěrné pilíře – klíčové priority jeho dlouhodobě udržitelného rozvoje  

  (problémové okruhy resp. kritické oblasti strategie, na které musí být   

  soustředěna hlavní pozornost). 

 

 Odpověď na první otázku, tedy na současný stav města či obce, bude nalezena 

v následující fázi práce, jejímž výstupem bude souhrnný náhled profilu města. 

Následující odpovědi na další otázky týkající se vize, cílů a opatření budou nalezeny 

v další etapě práce, která bude zaměřena především na samotný strategický plán 

rozvoje města a na závěr a doporučení. 

 Aby se strategický plán rozvoje stal skutečným základem pro dlouhodobou 

koordinaci veřejných a soukromých aktivit, pro hospodářskou prosperitu a sociální 

stabilitu města, bude se při jeho přípravě na jedné straně vycházet z již připravených 

poznatků a analýz, na druhé straně budou identifikovány aktuální problémy města a 

základní programový rámec jejich realizace. Strategické plánování je rovněž nástrojem 

vytváření shody místní komunity o budoucnosti města. Jedná se o tvůrčí proces, do 

kterého jsou zapojeni nejen zástupci radnice, ale také podnikatelé, neziskový sektor a 

veřejnost.[1] 

 

1.3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 Hlavním cílem zpracování strategického plánu je společná koordinace veřejných 

a soukromých aktivit, rozvoj hospodářské prosperity a sociální stability města. 

Základním pracovním kamenem strategického plánu je sestavení plnohodnotných 

poznatků a analýz, přesná identifikace aktuální problémové situace města, a na tomto 

základě potom formulace strategických cílů a z nich dále zpracování návrhu 

strategických plánů s postupnou realizací. Jednoduše řečeno, jde o zkvalitnění životní 

úrovně pro občany města a okolí spolu s pořízením ideálního metodického postupu pro 

ekonomický růst města. 
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Zajištění a 
rešerše 

informační
ch zdrojů 

 
Analytický 

profil 

Identifikac
e hlavních 
problémů 

města 

 
Analýza 
SWOT 

 
Definování 
rozvojové 

vize 

ANALYTICKÁ  NÁVRHOVÁ 

 Doba na zpracování strategie se předpokládá přibližně 6 měsíců až 1 rok, 

přičemž nedílnou součástí ideálního strategického plánu je očekávaná aktivní 

spolupráce místní podnikatelské sféry a široké veřejnosti. Konzultace připravovaných 

záměrů města s veřejností v souvislosti se zpravováním plánu bude realizována na 

veřejných seminářích, kde bude konzultant prezentovat připravované plány. 

 Vypracování strategického plánu rozvoje obvykle zajišťuje tzv. „zpracovatel“. 

Někdy však může být pověřen zpracováním tohoto dokumentu i odbor obce nebo vnější 

(externí) organizace. 

 

Hlavními podmínkami a předpoklady pro řádné zpracování strategického plánu jsou: 

� sestavení a řádné dodržení časového harmonogramu, 

� dodržení rozpočtu, 

� sběr informací a řádné zpracování dokumentace, 

� využití základní podkladů, vybraných postřehů, názorů a připomínek zastupitelů, 

� zpracování a zveřejnění přijatelných připomínek veřejností, 

� předání veškerých připomínek a dokumentace zastupitelům obce. 

 

 Město se ve spolupráci s konzultantem dohodne na časovém harmonogramu 

zpracování jednotlivých částí strategického plánu. 

 

Strategický dokument se skládá ze dvou základních částí: 

� analytická část, 

� strategická část – návrhová. 

 

Obr. č. 1.1 Harmonogram strategického plánu 

 

Upraveno dle: www.dhv.cz 
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SWOT STRATEGICKÁ ČÁST 

 

ANALYTICKÁ ČÁST 

Územní plán Rozpočet města 

Profil města Dotazníková šetření Prioritní oblasti 

Specifické cíle 

 Analytická část – ve které se provádí analýza profilu města a současné 

socioekonomické situace. Obsahem analytické části je zejména zpracování průzkumu 

podnikatelského prostředí včetně postojů a názorů obyvatel. Analytický profil je první 

částí strategického plánu rozvoje města. Analytická část je přehlednou studií výstižně 

charakterizující ty složky života ve městě, které jsou pro jeho další rozvoj významné. 

Cílem analýzy tedy není vyčerpávající přehled všech aspektů života ve městě, ale spíše 

jejich cílený výběr, provázání a zobecnění. Klíčovým kritériem pro výběr informací o 

městě do analýzy je jejich využitelnost v navazující návrhové části strategického plánu. 

 Zpracování analytického profilu města zahrnuje několik klíčových závěrů, které 

jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou část strategického plánu. 

 

Obr. č. 1.2  Struktura hlavních vstupů a výstupů při tvorbě SRM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zajištění a rešerše informačních podkladů představuje „nultou“ fázi zpracování 

analytického profilu. Podklady, které byly ke zpracování analytického profilu použity, 

lze rozdělit do dvou skupin: 

1. statistické údaje z běžně dostupných zdrojů (publikace ČSÚ, údaje ze sčítaní 

lidu, domů a bytů apod.), případně poskytnuté městem, 

2. další materiály (územní plán, rozpočet města, apod.) poskytnuté rovněž městem. 

 Jakmile jsou ve strategickém plánu identifikovány kritické problémové oblasti, 

je potřeba provést doplňkové analýzy. Stejně jako průzkum prostředí, jsou vnější i 

vnitřní analýzy posouzením situace obce. Avšak tyto rozbory jsou soustředěnější a 

detailnější než průzkum prostředí a vztahují se přímo ke kritickým oblastem. Tyto 

Upraveno dle: www.dhv.cz  
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analýzy jsou známé jako SWOT analýzy. Z pravidla bývají situovány v závěru a 

zahrnují veškeré hlavní poznatky a závěry týkající se současné situace města. [8] 

 

 Profil m ěsta je výchozí analýzou, která na základě vybraných dat popisuje stav 

města v jeho jednotlivých sektorech. Je to dokument shrnující základní fakta a poznatky 

o městě, jeho podstatných znacích a rozhodujících sférách života, které tvoří hlavní 

východisko pro poznání silných a slabých stránek města a z části také jeho budoucích 

příležitostí a možných ohrožení. Účelem profilu města je podat celistvý pohled na stav a 

dosavadní vývoj města. 

 

 Analýza SWOT je standardní metodou interpretace nashromážděných 

analytických podkladů. Jedná se především o komplexní metodu kvalitativního 

vyhodnocení veškerých relevantních stránek fungování a její současné pozice. Je silným 

nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a v postatě zahrnuje 

postupy technik strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení 

jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 základních skupin: 

� silné (Strong) a slabé (Weak) stránky – vnitřní stránky regionu (výhody a 

 nevýhody, ohrožující aktivity regionu) 

� příležitosti (Opportunities) a nebezpečí (Threats) – vnější faktory 

 prostředí (působí kladně nebo záporně na region, jeho vliv) 

 

 SWOT analýza je efektivní metodou k identifikování silných stránek, slabých 

stránek, příležitostí a rizik, které se vztahují k dané situaci (projektu). Napomůže 

zaměřit aktivity do oblastí, kde jsou silné stránky zpracované situace (projektu), a tím 

efektivně využít existující příležitosti. Ke správné realizaci této analýzy je zapotřebí 

zodpovědět následující otázky. Tam, kde je to vhodné, lze uvedené otázky nahradit 

dotazy podobného významu.   

 

SSii llnnéé  ssttrráánnkkyy::   

� Jaké jsou výhody?  

� Co funguje správně?  

� Jaké relevantní zdroje má město k dispozici?  

� Co okolní subjekty vnímají jako silné stránky obce?  
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I když na tyto otázky nahlíženo z osobního pohledu, snahou by mělo být realistické 

hodnocení. Silné stránky představují interní, existující faktory  situace (projektu).   

  

SSllaabbéé  ssttrráánnkkyy::     

� Co v daném městě nefunguje? 

� Co funguje špatně? 

� Čemu bychom se měli vyhnout? 

� Co bychom měli v obci zlepšit? 

Je důležité, abychom byli realističtí a přiznali si i mnohé nepříjemné skutečnosti. Slabé 

stránky představují interní, existující faktory situace (projektu).  

 

PPřříílleežžii ttoossttii ::   

� Jaké jsou pozitivní příležitosti vyplývající z naší situace (projektu)?  

� Které pozitivní trendy se váží k naší situaci (projektu)?  

Příležitosti mohou vycházet z takových oblastí jako: 

� technologické změny, 

� změny na trhu, ať už v širším či užším významu, 

� změny vládní politiky v oblasti, ke které se váže dané situace (projekt), 

� sociální a demografické změny,  

� změny životního stylu atd.,   

� místní události. 

Příležitosti představují externí faktory situace (projektu). 

 

RRiizziikkaa::    

� Jakým překážkám město čelíme?  

� Mohou naše slabé stránky vážně ohrozit danou situaci (projekt)?  

� Mění se významné podmínky nutné pro realizaci našeho projektu?  

� Mění stávající vývojové trendy situaci v obci?  

� Máme finanční problémy/dluhy, které mohou negativně ovlivnit naši 

 situaci (projekt)?  

Příležitosti představují externí faktory situace (projektu). 
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Obr. č. 1.3 Kombinace přístupů metody SWOT k rozvoji regionu, obce či města 

 

  
Interní faktory 

   

SILNÉ STRÁNKY „ S“ 
� zkušený management 

regionu, obce, měst 
� dobrý stav podnikatel. 

prostředí 
� zdrojové zajištění 

 

SLABÉ STRÁNKY „W“  
� slabiny místní 

ekonomiky 
� životní prostředí 
� špatná pověst 

E
xt

er
ní

 fa
kt

or
y 

 

PŘÍLEŽITOSTI „O“ 
� podpora existujících 

předností měst a obcí  
� podněcování nových 

iniciativ 

 

PŘÍSTUP „SO“  
� ofenzivní 

podnikatelský 
� přístup z pozice síly 

 

PŘÍSTUP „WO“ 
� opatrný přístup, 

posilování pozice 
� kooperace se silnějším 

partnerem 

 

HROZBY „T“ 
� konkurence 

sousedních míst 
� diskrimin. opatření 
� rizika nestabilní 

situace 

 

PŘÍSTUP „ST“ 
� využití silné pozice 

k blokování hrozeb 
� vytvoření rezervy vůči 

rizikům rozvoje 

 

PŘÍSTUP „WT“  
� přijetí poklesu významu 

regionu, obce, města 
� možnost omezení nebo 

likvidaci rozvojových 
poměrů 

 
Pramen: Adamčík, S: Zdroje teorie regionální politiky a regionální rozvoj. VŠB – TU Ostrava, 1997, 1.vydání 

 

Vnit řní analýza 

 Silné a slabé stránky obce musí být realisticky posouzeny a porovnány se 

silnými a slabými stránkami jiných konkurenčních obcí. V této fázi procesu bude 

užitečný průzkum názorů obyvatel a průzkum podnikatelského prostředí. 

 

Vnější analýza 

 Příležitosti a hrozby se liší podle toho, zda představují skutečnou příležitost, tj. 

něco, co je třeba si připravit a využít toho, anebo naopak nelze její dopady ovlivnit. 

Často se také stává, že jedna a táž záležitost je z určitého pohledu příležitostí a z jiného 

pohledu hrozbou, např. výstavba supermarketu je příležitostí, protože může přinést nižší 

ceny zboží, pracovní místa a soustředit kupní sílu z širokého okolí. Současně však 

představuje hrozbu pro místní obchodníky a jejich dodavatele, kteří mohou ztratit své 

zákazníky.[4]  

 Další možností, kterou mohou v současné době projektanti strategií využít, jsou 

například:  
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ANALÝZA KOMPARATIVNÍCH VÝHOD 

 Komparativní výhoda je převzata z obecné ekonomie. Zákon komparativní 

výhody říká, že daná země by se měla specializovat na výrobu a vývoz takových 

komodit, které je schopna vyrábět se relativně nižšími náklady, a že by měla dovážet ty 

statky, které vyrábí s relativně vyššími náklady. Strukturu obchodu – výměny by tedy 

měla určovat komparativní výhoda. Postup analýzy při zkoumání silných a slabých 

stránek regionů, okresu, obce a města má rovněž vycházet z analýzy komparativních 

výhod, které směrují podnikatele a lidí vůbec do jejich specifických činností, pro které 

mají v daném regionu své specifické předpoklady. Odvětví a výroby, v nichž má region 

určitou komparativní výhodu, závisí na jeho vybavenosti výrobními faktory (v 

porovnání s jinými regiony). Výrobní struktura regionu je objektivně závislá na jeho 

vybavenosti výrobními faktory a program rozvoje regionu, obce a města nemůže tuto 

závislost ignorovat, zrušit nebo ji libovolně něčím jiným nahradit. Daná výrobní 

struktura je ovlivnitelná rozvojovým programem jen za cenu porušení principu 

komparativních výhod a snížení alokační efektivnosti. O jejich změnách (konverze 

struktury regionu) musí v zásadě rozhodovat trh a rozvojový program regionu by měl 

tržní síly respektovat, nemá-li být programem neefektivnosti. 

 Metoda SWOT předpokládá, že rozvojový program bude aktivně vyhledávat 

činnosti, v nichž má region komparativní výhody, a bude podporovat a urychlovat jejich 

rozvoj, avšak jen prostředky, které jsou konformní s existencí trhu, a to zejména 

podporou rozvoje malého a středního podnikání v regionu, regionální infrastruktury, 

investic do lidského kapitálu a vědeckovýzkumného potenciálu regionu včetně firemní 

výzkumné a vývojové báze.  

 Vhodnou základnou pro komparaci je formulování vize, která poskytuje 

autorskému týmu dostatek informací pro rozvojový program podle metody SWOT. 
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Obr. 1.4 Analyticko - projekční verze metody SWOT 

 
Pramen: Adamčík, S: Zdroje teorie regionální politiky a regionální rozvoj. VŠB – TU Ostrava, 1997, 1.vydání 

  

 Zpracování vize budoucnosti doplňuje metodu SWOT, neboť se její dosavadní 

analytický charakter mění na charakter analyticko-projekční, což v návaznosti na 

zpracování studie proveditelnosti a strategického plánu přibližuje použití metody 

SWOT potřebám manažerského týmu obce, města a regionu. Podnikatelské záměry 

středních, malých i velkých regionálních podniků spolu se záměry regionální správy či 

správy obce a města se tím dostanou do reálnější polohy, respektive blíže k cestě 

praktického uplatňování. [2] 

 

SLEPT ANALÝZA 

 SLEPT analýza bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 

Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých 

oblastí podle těchto faktorů: 

� Social – sociální hledisko, 

� Legal – právní a legislativní hledisko, 

 
 
 
Tvorba vize    Analýza silných        Analýza slabých  
Komparativní výhody              stránek regionu,       stránek regionu, 
regionu, obce, města              obce, města        obce, města 
 
 
 
Informační systém   Analýza příležitosti      Analýza hrozeb 
regionu, obce, města              k rozvoji regionu,      ohrožujících rozvoj 
     obce, města       regionu,obce,města 
 
 
 

       STRATEGICKÝ PLÁN 
   rozvoje regionu, obce, města 

 
 
 

    PROGRAMY A PROJEKTY 
   rozvoje regionu, obce, města 
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� Economic – ekonomické hledisko, 

� Policy – politické hledisko, 

� Technology – technické hledisko. 

 

 Analýza SLEPT je identická s analýzou PEST s tím rozdílem, že pořadí a 

počet faktorů se mění.  SLEPT/PEST analýza představuje komplexní pohled na 

prostředí státu, regionu, kraje či obce, které není stabilní a mění se. V rámci analýzy se 

nemapuje pouze současná situace, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto 

prostředí bude či může do budoucna vyvíjet, jaké změny v okolí lze předpokládat. Je 

založena na zkoumání sociálních, legislativních, ekonomických, ale i ekologických, 

politických a technologických faktorů.[5] 

 V těchto kategoriích jsou identifikovány ty faktory, které zásadně ovlivňují daný 

kraj či  obec a mohou ovlivnit jejich budoucnost. Z pohledu strategie kraje či obce je 

vhodné zodpovědět v rámci analýzy vnějších hrozeb a příležitostí také tyto otázky: 

� Jaká jsou očekávání místních lidí? 

� Jaké jsou cíle místních lidí? 

� Co očekávají občané od správy kraje či obce? 

� Jaké rezervy má kraj, obec, region? 

� Jaké změny se uskutečňují v kraji nebo v okolí obce? 

 

SLEPT analýza zkoumá podle jednotlivých faktorů následující skutečnosti: 

Sociální faktory: 

� demografické charakteristiky jako např.: velikost populace, věková struktura, 

pracovní preference, geografické rozložení, etnické rozložení, 

� makroekonomické charakteristiky trhu práce: rozdělení příjmů, míra zaměstnanosti 

– nezaměstnanosti, 

� sociálně-kulturní aspekty jako např.: životní úroveň, rovnoprávnost pohlaví, 

populační politika, 

� dostupnost pracovní síly, pracovní zvyklost, jako např.: dostupnost potenciálních 

zaměstnanců s požadovanými schopnosti a dovednostmi, existence vzdělávacích 

institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání, diversita pracovní síly, 
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Legislativní faktory: 

� existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako např.: obchodní právo, 

daňové zákony, deregulační opatření, legislativní omezení (distribuce, ekologická 

opatření…), právní úprava pracovních podmínek (BOZP…), 

� nehotová legislativa, 

� další faktory jako: funkčnost soudů, vymahatelnost práva, autorská práva. 

 

Ekonomické faktory: 

� základní hodnocení makroekonomické situace: míra inflace, úroková míra, 

obchodní deficit nebo přebytek, rozpočtový deficit nebo přebytek, výše HDP, HDP 

na jednoho obyvatele a jeho vývoj, měnová stabilita, stav směnného kursu, 

� přístup k finančním zdrojům jako např.: náklady na místní půjčky, bankovní systém, 

dostupnost a formy úvěrů, 

� daňové faktory jako např.: výše daňových sazeb, vývoj daňových sazeb, cla a 

daňová zatížení. 

 

Politické faktory: 

� hodnocení politické stability jako např.: forma a stabilita vlády, klíčové orgány a 

úřady, existence a vliv politických osobností, politická strana u moci, 

� politicko-ekonomické faktory jako např.: postoj vůči privátním a zahraničním 

investicím, vztah ke státnímu průmyslu, postoj vůči privátnímu sektoru, 

� hodnocení externích vztahů jako např.: zahraniční konflikty, regionální nestabilita, 

� politický vliv různých skupin. 

 

Technologické faktory: 

� podpora vlády v oblasti výzkumu, 

� výše výdajů na výzkum (základní, aplikovaný), 

� nové vynálezy a objevy, 

� rychlost realizace nových technologií, 

� rychlost morálního zastarání, 

� nové technologické aktivity, 

� obecná technologická úroveň. 
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 Specifickými faktory, které je potřeba brát při analýze v úvahu, jsou také 

informace o strategiích, které se připravují nebo již probíhají v daném regionu v rámci 

regionálních, národních nebo přeshraničních či jiných programů, informace o struktuře 

podnikatelského prostředí v obci, struktuře obyvatelstva, o přírodních podmínkách, 

kultuře, infrastruktuře, nemovitostech, trhu práce, vzdělávacích potřebách atd.[10] 

 

 Strategická část – je zaměřena na specifikaci vize města, návrh strategických 

cílů, návrhů na stanovení hlavních priorit, přijetí opatření a zpracování skupin projektů 

v návaznosti na jednotlivá opatření. Dále pak návrh monitorování, hodnocení a 

aktualizace strategického plánu. 

 Ve smyslu profesionálního zpracování jsou jednotlivé kroky strategického plánu 

rozděleny do čtyř podrobnějších dílčích okruhů: 

� ekonomický rozvoj, 

� infrastruktura, 

� životní prostředí, 

� sociální rozvoj a lidské zdroje. 

 

 Zpracování jednotlivých dílčích okruhů je koordinováno tzv. „pracovními 

skupinami“. Úkolem pracovní skupiny je vyjádření odborných stanovisek při  tvorbě 

strategického plánu, výběr priorit, realizovatelnosti navrhovaných projektů, apod. 

Každá pracovní skupina je vedena a zastoupena členem tzv. „ řídící skupiny“, který 

koordinuje činnosti celé pracovní skupiny. 

 

1.4. VYUŽITÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 Na základě strategického plánu budou definovány strategické směry a cíle 

rozvoje města a návrh opatření k jejich dosažení, včetně stanovení priorit jak ve 

vlastním ekonomickém rozvoji, tak i rozvoji lidských zdrojů, rozvoji infrastruktury atd.. 

To znamená, že tento dokument nestanoví jenom cíle a priority rozvoje města, ale jeho 

snahou bude i vytýčit prostředky a možné zdroje financování k dosažení jednotlivých 

kroků pro naplňování strategických cílů rozvoje a to za účasti nejenom úředníků města, 

ale i řídících pracovníků firem, institucí a občanů, kteří mají zájem zasáhnut do 

rozhodovacích procesů města. 
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 Tento dokument, který bude zpracován na dobu platnosti zhruba 5 až 10 let, 

nebude uzavřeným materiálem, ale materiálem živým s možností jeho neustálých 

aktualizací podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života celého města. Jeho 

vypracováním by se měla rozvíjet činorodá aktivní spolupráce mezi státně – správním a 

soukromě – veřejným sektorem. 

 

Strategický plán bude sloužit především k: 

� sestavování městského rozpočtu, 

� zpracování podnikatelských a investičních záměrů realizovaných ve městě, 

� práci na novém územním plánu města, případně na regulačním plánu městské 

 památkové zóny či jednotlivých částí města, 

� případnému rozpracování programových dokumentů jednotlivých oblastí života 

 města, 

� sestavování finančních projektů k žádostem o finanční zdroje z EU. 
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2. Město Chropyně 

 
2.1. HISTORIE A SOUČASNOST MĚSTA 

2.1.1. Nejstarší historie 

 Nejstarší stopy života na chropyňsku jsou velmi sporné a spadají do období 

starší doby kamenné. Větší zemědělský rozmach a osídlení na území Hané a tudíž i na 

chropyňsku přichází až v období pozdní mladší doby kamenné a na počátku doby 

bronzové. Toto období je charakterizováno příchodem nových etnických skupin 

výrazně pasteveckého a bojovného rázu. Postupem času vznikají jižně od Chropyně 

první významná opevněná centra, která dokládají osídlení krátce před změnou letopočtu 

a po ní. V době velkomoravské říše vznikají první sídliště a pohřebiště, která jsou 

dokladem rozvinutých společensko – ekonomických poměrů a které se staly základem 

dalšího vývoje. Od první písemné zmínky z poloviny 13. století do dob 15. století byla 

Chropyně celkem nevýznamnou poddanskou vesnicí. Její význam stoupá teprve na 

počátku 16. století, kdy páni z Ludanic učinili z Chropyně střed nevelkého panství, 

zbudovali soustavu rybníků a rozvojem rybářství velmi výrazně posílili hospodářství 

svého panství. Jejich zásluhou byla také ves roku 1535 povýšena králem Ferdinandem I. 

na městečko s právem trhu a pečetě. Znakem města byla, a stále ještě je, vydra držící 

v tlamě ulovenou štiku. Od roku 1615 patřilo panství kardinálovi Františkovi 

Ditrichštějnovi, který je však o dva roky později směnil s olomouckým biskupstvím, 

v jehož majetku zůstalo až do revoluce v letech 1848 – 1849. Tento převod znamenal 

zánik feudálních vztahů, třicetiletá válka (1619 – 1649) přinesla Chropyni mnoho útrap 

a škod. Počet obyvatel se v důsledku válečných akcí a morové epidemie zmenšil na 

jednu třetinu, pole zůstala neosetá a rybníky byly bez násad. 

 

2.1.2. Rozvoj města v 19. století 

 Převratné změny revolučního roku 1848 se nevyhnuly ani Chropyni, která byla 

v té době typickou hanáckou zemědělskou obcí. Po zrušení roboty a patrimonuální 

správy došlo i zde k postupnému rozmachu hospodářské a politické aktivity. Padesátá a 

šedesátá léta 19. století byla obdobím sporu, a to především o parcelaci některých 

pozemků a o hospodaření s obecními penězi. Rozhodující význam pro další vývoj 

Chropyně mělo vybudování cukrovaru v letech 1867 – 1868 a železniční trati Přerov – 

Kojetín v roce 1869, která zapojila obec do železniční sítě. Cukrovar sice neměl velký 

počet stálých zaměstnanců, ale v kampani sem přicházela řada sezónních pracovníků 
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z různých koutů Moravy. Jejich prostřednictvím začaly do Chropyně pronikat 

pokrokové myšlenky a město se tak začalo rozvíjet nejen průmyslově, ale i ekonomicky 

a sociálně. Vznikaly různé kulturní, tělovýchovné a vzdělávací spolky jako například 

Sokol v roce 1894. Po vzniku Československa 28. října 1918 dochází v celostátním 

měřítku k diferenciaci a polarizaci politických sil. Nastává rozkol mezi pravicí a 

marxistickou levicí. Podobný vývoj probíhal i v Chropyni. Dochází k častým stávkám 

k problémům s parcelací půdy, k velkým hospodářským krizím a především v letech 

1930 –1935 nastává období bídy a nezaměstnanosti. V období 2. světové války (1939 -  

1945) bylo obyvatelstvo Chropyně jako všude v tehdejším „protektorátu“ podrobeno 

tvrdým represím ze stran nacistů. Okupanti se v obci drželi téměř do konce války. 

Teprve v noci ze 7. na 8. května 1945 vyklidili obec. [6] 

 

2.1.3. Přelom 20. a 21. století 

 V polovině 20. století (v roce 1949) bylo rozhodnuto o zrušení cukrovaru a o 

přestavbě jeho objektů v továrnu na výrobu plastických hmot. Problémem té doby bylo 

získání pracovníků. Byly pořádány náborové akce jak v Chropyni, tak i v okolních 

obcích. Nábor byl úspěšný, a proto mohlo být 7. 7. 1949 započato s demontáží 

cukrovarnického zařízení a 5. 12. 1949 spatřily světlo světa první plastové výrobky. 

Nová továrna znamenala a znamená pro Chropyni velmi mnoho. Nabídka stovky 

pracovních příležitostí. Ze skromných začátků vyrostl podnik o téměř 2 500 

zaměstnancích, jehož původní název Technoplast byl po 50. letech existence 

přejmenován na Fatra a. s. odštěpný závod Chropyně. Díky továrně se tak postupně 

měnila profesní struktura chropyňského obyvatelstva. Ruku v ruce s rozvojem továrny 

se rozvíjela i obec. Již od padesátých let probíhala rozsáhlá bytová výstavba 

doprovázena budováním občanské vybavenosti. V roce 1970 byla Chropyně 

rozhodnutím vlády povýšena na město. Shodou okolností se tak stalo právě na prahu 

nejúspěšnějšího období podniku Technoplast. V sedmdesátých letech byla rozhodujícím 

způsobem rozšířena výroba a na to navazovala rozsáhlejší výstavba města i nárůst počtu 

obyvatel, který přesáhl  

5 000.[18]   

  V současnosti je město Chropyně administrativně rozděleno do dvou 

části: Chropyně a Plešovec. Vazby na vyšší územní celky ve vztahu k základním 

územním jednotkám NUTS I až V jsou znázorněny v následující tabulce: 
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Tab. č. 2.1 Vazby na  vyšší územní celky 

 

NUTS V NUTS IV NUTS III NUTS II NUTS I 

Chropyně1 Okres Kroměříž Zlínský kraj Střední Morava Česká republika 
 

 

Tab. č. 2.2 Město Chropyně v číslech 

 

Počet obyvatel města k 31. 12. 2007  5 202  
Rozloha 1900,3765 ha 
Části města 2 – Chropyně, Plešovec 
Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1 261 n. l. 
Nadmořská výška 195 m. n. m. 
Sousední města / obce Kojetín, Kroměříž, Přerov, Zařičí 

Upraveno dle: www.muchropyne.cz  

 

Obr. č. 2.1 Mapa okresu Kroměříž 
 

                                                 
1viz. obr. č. 2.2 Ortofotomapy města Chropyně – příloha č. 2 
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3. Rozvojové možnosti města 

 
 Součástí každého strategického dokumentu je i jeho analytická část. V rámci této 

části  byl zpracován kompletní dokument „Profil města – socioekonomická analýza“,2  

jenž je vytvořený z nejnovějších údajů a dostupných dat a informací o území města v 

jednotlivých sférách života.  

 Všechny dílčí analytické práce byly podkladem pro zpracování SWOT analýzy, 

která synteticky shrnuje silné a slabé stránky, vnější příležitosti a hrozby rozvoje města 

regionu. 

 
4. SWOT  analýza města Chropyně 

 
 SWOT analýza je standardní metodou používanou nejen ke zpracování pránu 

rozvoje  regionů, obcí a měst, ale i podniků a firem. Jejím principem je jednoduchá a 

zároveň výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika předností a 

slabin zkoumaného objektu a z nich vyplývajících příležitostí k rozvoji, jakož i 

možností jejich ohrožení a ztrát. Přitom je zřejmé, že kladením důrazu na silné stránky a 

naopak odstraňování nebo alespoň oslabování nedostatků roste pravděpodobnost 

realizace předností a omezuje se dopad pojmenovaných ohrožení. 

 

INFRASTRUKTURA 

 
Silné stránky 

� Dobré napojení na železniční síť. 

� Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě. 

� Přístup k sítím všech mobilních operátorů 

� Kvalita a zátěž zdejších komunikací je v současné době dostatečná. 

 

Slabé stránky 

� Nedostatečná kapacita činžovního bydlení. 

� Špatný až havarijní technický stav chodníků. 

� Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence chodníků a 

cyklostezek v některých částech města. 

                                                 
2 viz. Analytická část – příloha č. 1 
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� Nedostatek parkovacích míst v některých částech města. 

� Špatná návaznost a chybějící síť cyklostezek uvnitř města. 

 

Příležitosti 

� Pokračování projektu regenerace sídliště. 

� Opravy, rekonstrukce, zpevňování povrchů místních komunikací a dalších veřejných 

prostor navazujících na dopravní aktivitu. 

� Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. 

� Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel. 

� Růst vzájemné spolupráce (obcí, institucí, podnikatelů a veřejnosti). 

� Vznik bezbariérových tras a spojení s důležitými částmi ve městě. 

 

Ohrožení 

� Dále se prohlubující dehumanizace a chátrání panelového sídliště. 

� Zvyšující se intenzita dopravy ve městě. 

 

EKONOMIKA 

 
Silné stránky 

� Velmi dobrá poloha města v mikroregionu Střední Haná. 

� Malá vzdálenost od okolních měst (Kojetín, Kroměříž, Přerov) – která nabízejí 

občanům širší nabídku pracovních míst. 

� Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě. 

� Přítomnost zahraničních investorů v průmyslové zóně potvrzující dostatečnou 

atraktivitu města pro rozvoj podnikání. 

� Dostatek kvalifikované pracovní síly. 

� Velká nabídka pracovních sil. 

 

Slabé stránky 

� Nedostatečná nabídka pracovních míst. 

� Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na zpracování 

plastů). 

� Neexistence navazujících technologických řetězců a nedostatek odbytišť. 

� Stále kolísající míra nezaměstnanosti. 
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� Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel. 

� Převažující zaměstnanost v oborech s nižší mzdovým oceněním. 

� Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch. 

� Nízká mobilita pracovních sil. 

� Jednostranně zaměřená kvalifikační struktura pracovníků s vysokým podílem žen. 

� Rostoucí nezaměstnanost vlivem omezování zaměstnanosti v největších podnicích 

ve městě. 

� Absence středních škol ve městě. 

 

Příležitosti 

� Dostupná a levná pracovní síla. 

� Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a nové investice. 

� Změna orientace na jiná průmyslová odvětví, než jen zpracování plastů. 

� Dokončení dálnice D1 v blízkém okolí. 

� Využití nových možností pomoci ze strukturálních fondů EU pro rozvoj podnikání a 

služeb díky mikroregionu Střední Haná. 

� Rozvoj informační a komunikačních technologií ve městě. 

� Možná kooperace s podnikatelskými subjekty působícími v průmyslových zónách 

města Kroměříž a Přerov a vznikající PZ v Holešově. 

� Využití dobré dopravní dostupnosti města pro získání nových investorů. 

� Rozvoj zpracovatelského a potravinářského průmyslu. 

� Růst zemědělské produkce a těžby písku. 

 

Ohrožení 

� Rostoucí skupiny občanů s objektivními obtížemi při uplatnění na trhu práce (osoby 

se změnou pracovní schopností, absolventi, osoby bez kvalifikace). 

� Odchod kvalifikované pracovní síly za lepšími pracovními podmínkami. 

� S růstem nezaměstnanosti mladých dochází k poklesu porodnosti. 

� Růst nákladů na sociální dávky a pokles daňových příjmů obce. 

� Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího průmyslu. 

� Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost výroby plastů. 

� Vysoká provázanost tradice výroby plastů na strukturu vzdělanosti, profesní 

kvalifikaci a zaměstnanost obyvatel. 

� Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě. 
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SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 

 

Silné stránky 

� Silné společenské, kulturní a historické tradice. 

� Možnost rozvoje cestovního ruchu a příměstské rekreace. 

� Vhodné podmínky pro rozvoj cykloturistiky a doprovodných rekreačních aktivit. 

� Dostupná standardní sociální péče ve městě. 

� Pořádání kulturních a společenských akci v souvislosti s historickými tradicemi. 

 

Slabé stránky 

� Nedostatečná kapacita některých druhů sportovišť (dětská hřiště, pískoviště atd.). 

� Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity cílových 

skupin (např. freestyle, skate a inline) 

� Vlivem nedostatečných pracovních příležitostí a problémů s bydlením dochází ke 

stěhování mladé generace za lepšími životními podmínkami a postupnému stárnutí 

obyvatelstva. 

� Vyřazení lázní z činnosti v důsledku demolice po záplavách. 

� Chybějící obchodní centrum ve „staré“ části Chropyně. 

� Absence městské policie. 

 

Příležitosti 

� Využití areálu koupaliště pro rozšíření sportovní infrastruktury ve městě. 

� Větší využití atraktivity a prostor zámku pro kulturní a společenské aktivity.  

� Rozvoj turistických příležitostí – naučná stezka, cyklotrasy apod. 

� Využití kulturních a historických tradic města k rozvoji cestovního ruchu. 

� Výstavba nového lázeňského a rehabilitačního centra. 

� Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města. 

� Možnost využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace). 

� Rozšíření a zkvalitnění zdravotnických služeb.  

 

Ohrožení 

� Mobilita obyvatel města za prací, zejména absolventu VŠ. 

� Prohlubování sociální exkluze (zejména společensky nepřizpůsobivé osoby). 

� Nárůst vandalismu a kriminality. 
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ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 

 

Silné stránky 

� Dobrá úroveň stavu ŽP města. 

� Sestupný nebo stagnující trend znečištění ovzduší některými škodlivinami. 

� Aktivity Zdravého města v oblasti environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty. 

� Dostatečná rozloha a dostupnost městské i krajinné zeleně. 

� Rostoucí podíl obyvatel na třídění odpadu. 

 

Slabé stránky 

� Nedostatečná spolupráce s občany týkající se ŽP a okolí jejich bydliště. 

� Nárůst černých skládek v okolí města. 

� Nedostatečné zabezpečení některých podnikatelských objektu před poruchovosti, 

která ohrožuje zdraví občanů i ŽP. 

� Absence sběrného dvora ve městě. 

 

Příležitosti 

� Zlepšení kvality ovzduší (mj. zlepšení organizace dopravy, zkvalitnění zeleně). 

� Zvýšení rozsahu, údržby a struktury městské zeleně. 

� Zlepšení čistoty vod a biologických funkcí toků. 

� Zlepšení komunikace s klíčovými aktéry i veřejností. 

� Podpora plánování v rámci aktivit Zdravého města. 

� Rekultivace skládky „Smeťák“. 

 

Ohrožení 

� Zhoršování kvality ovzduší z důvodu poruch ve spalovně. 

� Rizika povodní. 

� Narůstající vliv dopravy (emise, hluk). 

� Nedostatečný respekt k výsledkům plánování (Zdravé město). 

� Ekologická zátěž z minulosti po chemickém průmyslu. 
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VIZE 

GLOBÁLNÍ CÍLE 

STRATEGICKÉ CÍLE  

Prioritní osy 

Prioritní oblast Prioritní oblast Prioritní oblast Prioritní oblast 

Prioritní cíl 
SWOT analýza 
Specifické cíle 

Prioritní cíl 
SWOT analýza 
Specifické cíle 

Prioritní cíl 
SWOT analýza 
Specifické cíle 

Prioritní cíl 
SWOT analýza 
Specifické cíle 

 

5. Struktura strategie 

 
 Strategie rozvoje města Chropyně respektuje vyvážený rozvoj města s 

uplatněním principu udržitelného rozvoje. Vzájemná interakce ekonomické a sociální 

oblasti se životním prostředím je aplikována v rámci přístupu dle zmíněné metodiky. 

 Strategie rozvoje města je zpracována vzájemnou kombinací a provázaností 

expertního a komunitního přístupu při procesu tvorby. Struktura dokumentu by měla 

odpovídat standardním koncepčním pracím komplexního zaměření. Použitá 

terminologie vychází ze zavedených metodik tvorby programových dokumentů a 

strategických plánů respektujících dané principy. Na základě provedených analytických 

prací včetně SWOT analýzy a na základě vzájemných diskusí zástupců města byla 

navržena a při procesu tvorby strategie stanovena vize města, z níž vychází globální cíl. 

Dále je nutno definovat strategické cíle rozvoje a prioritní osy. Vše je dále 

rozpracováno v prioritních oblastech. Pro každou prioritní oblast je stanoven prioritní 

cíl a následně jsou definovány specifické cíle dané priority. 

  

Obr. č. 5.1 Schéma struktury strategické časti SRM 
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VIZE 

GLOBÁLNÍ CÍL 

 V návrhové části je nutno uvést rovněž možné návrhy pro daná opatření vedoucí 

k naplnění stanovených cílu, které jsou prozatím stanoveny bez podložení konkrétní 

absorpční kapacity města  bez ohledu na zajištění jejich realizace. Tyto skutečnosti jsou 

součástí implementační části. 

 
5.1. VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL 

 Dlouhodobý rozvoj města Chropyně by měl vést k naplnění následující vize a na 

ni navazujícího globálního cíle, které byly na začátku tvorby strategie rozvoje města 

vytýčeny a podtrhují společnou cestu k ideálnímu cílovému stavu, ke kterému je 

nastavení strategie směrováno. 

 
 
 
 
 

Chropyně – město, kde chceme žít 

 
 
 
 
 

Rozvíjet město Chropyni v duchu jeho tradic a historického základu jako 

perspektivní a spádové centrum regionu. Vytvářet dobré podmínky a 

prostředí pro spokojený život jeho obyvatel. Podporovat rozvoj 

podnikatelských aktivit a přilákání investic do města. 

Zvyšovat atraktivitu města pro návštěvníky a turisty. 

 

5.2. STRATEGICKÉ CÍLE 

 Z vize a globálního cíle vycházejí cíle strategické, které odrážejí základní 

myšlenky, kterými je potřeba dané území v rámci svého rozvoje orientovat. Strategické 

cíle jsou pro město Chropyně stanovené v horizontální a vertikální rovině. Horizontální 

strategický cíl je stanoven průřezově a prolíná se celou strategií. Vertikální strategické 

cíle jsou stanoveny v obecné rovině a odrážejí prioritní témata rozvoje. 

 

 



 

28 

STRATEGICKÉ CÍLE 

PRIORITNÍ OSY 

 

 

 

HORIZONTÁLNÍ 

 Chropyně jako ekonomicky stabilní a moderně se rozvíjející město se 

zachováním přírodních, kulturních a společenských tradic, rozvíjející se podle principu 

trvale udržitelného rozvoje. 

 
VERTIKÁLNÍ 

� Posilovat konkurenceschopnost a ekonomickou stabilitu místního průmyslu a 

podporovat rozvoj podnikatelských aktivit a pracovních příležitostí. 

� Rozvíjet volno-časové aktivity. 

� Zkvalitňovat podmínky pro život místních obyvatel, zvyšovat standardy života ve 

městě.  

� Zvyšovat atraktivitu města v návaznosti na rozvoj cestovního ruchu. 

 
 

5.3. PRIORITNÍ OSY 

 Prioritní osy reprezentují tématické celky resp. oblasti života, které jsou pro 

řešení rozvoje území klíčové. Vyjadřují selektivní výběr, který je dále promítán do 

stanovení prioritních oblastí. Prioritní osy bývají výsledkem diskusí a poznatků 

získaných nad analytickými podklady. Stanovená strategie je pak definována v 

následujících horizontálních (průřezových) a vertikálních (tematických) prioritních 

osách: 

 

 
 
 
 
PRIORITNÍ OSY HORIZONTÁLNÍ 

 
� životní prostředí, 

� ekonomika a konkurenceschopnost, 

� infrastruktura, 

� sociální okolí. 
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PRIORITNÍ OSY VERTIKÁLNÍ 

� podpora podnikání, 

� zaměstnanost a ekonomická aktivita, 

� kvalita lidských zdrojů a vzdělávání, 

� veřejné služby, 

� občanská vybavenost a služby, 

� bydlení, 

� volno-časové aktivity, 

� cestovní ruch, 

� vzhled - image města, 

� bezpečnost, 

� doprava, 

� technická infrastruktura, 

� péče o památky. 

 

5.4. PRIORITNÍ OBLASTI 

 Na základě zhodnocení analytických podkladových materiálu (profil města, 

SWOT analýza), stanovení vize, globálního cíle, strategických cílu a definovaných 

prioritních os, a na základě vzájemných diskusí nad identifikovanými reálnými 

potřebami města jsou pro Chropyni definovány následující prioritní (klíčové) oblasti 

rozvoje.  

 Prioritní oblasti představují ucelené tématicky zaměřené celky, které jsou 

konkrétněji rozpracovány do nižších hierarchických úrovní. Obsah prioritních oblastí je 

směřován k naplnění vize a globálního cíle: 

 

Prioritní oblast č. 1: 

 Zvyšování kvality života ve městě  

Prioritní oblast č. 2: 

 Zlepšování bezpečnosti a životního prostředí 

Prioritní oblast č. 3: 

 Atraktivní město pro návštěvníky – potenciály města. 

 

 



 

30 

PRIORITNÍ OBLAST Č. 1  

 

 
 Prioritní oblast č. 1 - Zvyšování kvality života ve městě: je tématicky souhrnně 

zaměřena na oblasti života, které mají důležitý vliv na spokojenost obyvatel s místní 

kvalitou života. Věnuje se problematice rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání a občanské 

vybavenosti ve městě. Dále zahrnuje téma kvality bydlení a možnosti volno-časových 

aktivit. Jedná se o oblast, která se soustředí především na celkovou nabídku a kvalitu 

rekreačních a sportovních aktivit, na zaměření a fungování dalších spolkových činností 

a aktivit. Rozvoj občanské vybavenosti a služeb je soustředěn na kvalitu a údržbu 

dětských a sportovních hřišť, dále na nevyhovující stav školských zařízení či na širokou 

problematiku lokalizace obchodních aktivit v centru a mimo centrum města.  

 Další podoblast se tématicky zabývá „bydlením“. Řešena je celková atraktivita 

prostředí pro bydlení, stáří bytového fondu, možnosti nové bytové výstavby a její 

intenzita.  

 Dále zahrnuje oblast specializovaných volno-časových zařízení pro různé cílové 

skupiny, z nichž ve městě nejvíce chybí prostory pro případné zájemce o sport a jeho 

možné využití. Možnosti trávení volného času jsou závislé také na dobré 

informovanosti. Součástí této podoblasti může být také možnost snižování kriminality 

ve městě a to právě prostřednictvím sportu. Neboť jak je známo, sport snižuje jak míru 

kriminality, tak i další nežádoucí sociálně-patologické jevy. 

 
Zdůvodnění prioritní oblasti 

 Pod pojmem „Kvalita života“ si lze představit širokou škálu faktorů důležitých 

pro spokojený život místních obyvatel. Tato oblast může obsahovat řadu otázek 

týkajících se především kvality bydlení v daném místě, možností trávení volného času, 

dostupnosti a úrovně veřejných služeb (zdravotní, sociální, vzdělávací…) a další 

občanské vybavenosti (obchod, kulturní či sportovní zařízení…) nebo míry kriminality. 

  „Kvalita života“ může rovněž podmiňovat celkovou atraktivitu území pro 

migraci obyvatel a v důsledku tak nepřímo ovlivňuje demografickou strukturu obyvatel. 

Město Chropyně se nachází v celkovém úbytku počtu obyvatel, čímž kopíruje 

celorepublikové trendy. To však nemění nic na tom, že demografická struktura 

obyvatelstva, a to především mladší generace, stále častěji migruje do větších měst, kde 

mají větší možnosti využití volného času. 
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 Proto je důležité neustálé zdokonalování faktorů určujících atraktivitu a kvalitu 

života ve městě, jenž může vést ke zvýšení poptávky a přilákání nových a zejména 

mladých lidí k žití v daném místě. 

 

viz. Koincidenční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti č. 1 – str. 45 

  

 V rámci prioritní oblasti č. 1 Zvyšování kvality života ve městě jsou stanoveny  

3 základní cíle: 

� široká nabídka volno-časových aktivit, 

� kvalita a dostupné bydlení pro všechny, 

� vysoká úroveň občanské vybavenosti. 

 

 Specifický cíl Široká nabídka volno-časových aktivit je zaměřen na oblast 

volno-časových aktivit. Změny životního stylu zvyšují zájem jednotlivých skupin 

obyvatel od dětí a mládeže, přes matky s dětmi až po seniory o specifické možnosti 

aktivního i pasivního trávení volného času. Možnosti realizace volno-časových aktivit, 

jejich nabídka a kvalita, je tedy jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících atraktivitu 

sídla a spokojenost jeho obyvatel, což muže mít vliv na jeho demografickou strukturu, 

posléze i na ekonomickou prosperitu a další ekonomicko-společenské ukazatele. 

Omezená nabídka možností trávení volného času, úzké oborové zaměření, nedostatečná 

funkce spolků a neziskových organizací, nevyhovující kapacity volno-časových zařízení 

a jejich špatný stavebně-technický stav (zastaralost, chátrání…) včetně vybavení 

(nedostačující parametry pro dnešní nároky…) to vše podtrhuje zajímavost města a 

kvalitu života jeho obyvatel. Podpora rozvoje činnosti nejrůznějších spolků a 

dobrovolných sdružení přispívá k rozšíření nabídky pro cílové skupiny obyvatel s 

vyhraněnými zájmy a potřebami (sportovní kluby, divadelní spolky, dobrovolní hasiči, 

zahrádkáři, včelaři …) a mnohdy přispívají k zachování tradic a kultury v daném 

regionu. Kvalita a stav volno-časových zařízení může mít vliv v mnoha případech na 

rozvoj cestovního ruchu. Větší zařízení (např. sportovní areály, koupaliště, kulturní sály, 

…) mají větší spádovost než jen pro obyvatele města a za určitých okolností mohou být 

i vyhledávaným cílem pro návštěvníky města, což může přinášet další pozitivní dopady 

pro rozvoj města. 
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Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� zvýšení a rozšíření nabídky volno-časových zařízení, 

� zaměření volno-časových aktivit na jednotlivé cílové skupiny, 

� zvýšení kvality a technického vybavení objektu určených pro sport, 

� zvýšení návštěvnosti jednotlivých zařízení, 

� zvýšení zájmu obyvatel o účast na aktivních volno-časových programech, 

� posílení spolkového života, 

� rozšíření činnosti jednotlivých spolkových organizací, 

� posílení kulturně-společenského a sportovně-rekreačního potenciálu 

 města, 

� zvýšení atraktivity volno-časových zařízení pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

 Specifický cíl Kvalita a dostupné bydlení pro všechny směřuje k problematice 

dostupnosti a kvality místních veřejných služeb a služeb občanské vybavenosti. 

Soustředí se na zajištění vyhovujících zdravotních a sociálních služeb v dostatečném 

rozsahu pro všechny cílové skupiny obyvatel. Úroveň a dostupnost těchto základních 

veřejných služeb výrazně determinuje atraktivitu území a ovlivňuje životaschopnost 

města pro rozvoj budoucích generací. Město Chropyně se v současné době snaží 

především o rozvoj zdravotní péče. Nevyhovující je mnohdy také technické zázemí a 

vybavení poskytovatelů veřejných služeb. V rámci občanské vybavenosti města se tento 

cíl soustředí především na kvalitu a údržbu dětských hřišť. 

 
Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� zlepšení dostupnosti veřejných služeb pro všechny cílové skupiny, 

� zvýšení úrovně poskytovaných služeb, 

� zvýšení počtu obyvatel využívajících místní zdravotní a sociální služby, 

� zvýšení bezpečnosti dětí při využívání hřišť, 

� zvýšení počtu dětí na hřištích, 

� rozšíření nabídky kvalitních dětských hřišť. 

 

 Specifický cíl Vysoká úroveň občanské vybavenosti je zaměřen na rozvoj a 

zkvalitnění bytového fondu ve městě a řešení problematiky bydlení. Město Chropyně se 

potýká s nedostatečnou nabídkou bydlení např. pro mladé rodiny a pro další cílové 
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skupiny obyvatel. Část bytového fondu je zastaralá a vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukce, 

včetně okolí bytových domu. Možnost rozšíření nabídky bydlení ve městě pozitivně 

ovlivňuje atraktivitu místa pro život jeho obyvatel a příchod nových obyvatel. 

Problematická situace z hlediska bydlení je zejména pro mladé rodiny a sociálně slabší 

skupiny obyvatel. 

 

Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� rozšíření variantní nabídky bydlení ve městě, 

� příliv nových obyvatel, 

� zvýšení individuální výstavby objektu pro bydlení, 

� zvýšení počtu startovacích a sociálních bytu, 

� zvýšení počtu rekonstruovaných objektu pro bydlení, 

� zlepšení technického stavu staršího bytového fondu a humanizace 

 prostředí. 

 

V současné době hlavní prioritou města Chropyně v této oblasti je:    

� rekonstrukce letního koupaliště, 

� vybudování cyklostezky a její napojení na regionální síť společně se stezkou pro    

  in-line bruslení, 

� rekonstrukce tělocvičny, 

� výstavba víceúčelové haly, 

� rekonstrukce fotbalového stadionu: 

o oprava tribuny, 

o rekonstrukce hřiště – umělý trávník III. generace. 

  

 V současné době už probíhá rekonstrukce letního koupaliště. Jedná se o 

třífázový proces, na jehož konci bude po třiceti letech otevřeno zbrusu „nové“ 

koupaliště. Investiční náklady na tuto rekonstrukci se pohybují okolo 35 milionů korun. 

  V současné době podalo město Chropyně návrh na dotace z EU a to na budování 

Cyklistické stezky mezi Chropyní a Plešovcem.  Finance potřebné na tento záměr město 

vyčíslilo cca na 12 milionů korun. 

 Výstavba víceúčelové haly je momentálně ve fázi investičního záměru, kdy se 

město snaží získat dotace z EU. Výše tohoto záměru je vyčíslena cca na 45mil. korun. 
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Možnosti financování: 

 Pro realizaci připravovaných projektů může město počítat s využitím finančních 

prostředků jak ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, tak i zapojením 

potřebných finančních částek z rozpočtu města. 

 Jednou z možností jak získat potřebné finance na výstavbu nových sportovišť, 

jsou už výše zmíněné strukturální fondy a to především Regionální operační program 

(ROP). [29] Regionální operační programy (ROP) jsou jedním z mnoha typů 

programových dokumentů určených pro podporu a rozvoj regionů ČR. ROP je tak 

zaměřený na konkrétní region soudržnosti a řešení jeho typických problémů. Pro 

programové období 2007 - 2013 bylo připraveno 7 regionálních operačních programů. 

Za řádnou realizaci regionálního operačního programu odpovídá regionální rada 

příslušného regionu soudržnosti (RR), jakožto řídící orgán. Přičemž město Chropyně 

spadá pod Regionální operační program pod názvem ROP NUTS II Střední Morava. 

Pomocí tohoto operačního programu může město získat určitý zdroj financí a to 

například v podoblasti podpory měst a venkovských sídel.   

 Prostředky z této podoblasti jsou určeny na zlepšování technické infrastruktury 

měst a venkovských sídel, na obnovu a výstavbu místních komunikací, také na 

rekonstrukce objektů ve vlastnictví obcí a údržbu veřejných prostranství, což povede k 

vyšší přitažlivosti obcí a regionů pro další investice. Podporovány jsou projekty 

rozšiřující nabídku poskytovaných sociálních a zdravotních služeb, zakládání spolků 

pro volno-časové a zájmové aktivity (vybavení objektů, výstavba sportovišť, dětských 

hřišť apod.).  

 Dále je také možno využít podoblast bezmotorové dopravy. Prostředky z této 

kategorie jsou zpravidla využívány pro budování nových turistických a 

cykloturistických okruhů. Podmínkou přidělení těchto dotací je, že město se bude 

podílet minimálně 10% z celkové částky. 
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PRIORITNÍ OBLAST Č. 2   

  

 

 U prioritní oblasti č. 2 - Zlepšování bezpečnosti a životního prostředí: je 

důležitá především podoblast „životního prostředí“. Jedná se o oblast, která se soustředí 

především na kvalitu ovzduší a životního prostředí jako celku. Samotné ovzduší ve 

městě a jeho čistota je jednou ze základních a poměrně podrobně sledovaných složek 

životního prostředí. Každého z nás se přímo dotýká a spolupodílí se významným 

způsobem na kvalitě prostředí, v němž se nacházíme. V této souvislosti se o čistotu 

ovzduší a kvalitu životního prostředí zajímá asi každý, komu není lhostejné jeho vlastní 

zdraví.  

 

Zdůvodnění prioritní oblasti 

 Pod pojmem bezpečnost města si lze představit řadu oblastí a faktorů, které 

mohou napomoci ke zlepšení kvality života ve městě. Jedním z těchto faktorů může být 

například neustále kolísání kvality ovzduší a životního prostředí ve městě. Avšak nejen 

zhoršující se ovzduší má za následek klesající kvalitu života, ale také stále častější 

tvorba černých skládek na okraji města nebo špatná likvidace nekomunálního odpadu na 

území města. Což může být pojato jako další dílčí téma např. v oblasti služeb, zejména 

šířky nabídky a kvality poskytovaných technických služba města. Např. možnosti 

separace odpadu jsou limitovány rozšířením kontejneru v rámci města. 

 

viz. Koincidenční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti č. 2 – str. 45 

 

 V rámci prioritní oblasti č. 2 Zlepšování bezpečnosti a životního prostředí jsou 

stanoveny 2 základní cíle: 

� snižování úrovně kriminality a další jevy poškozující image města, 

� kvalitní životní prostředí. 

 

 Specifický cíl Snižování úrovně kriminality a další jevy poškozující image 

města se zabývá mírou kriminality vzhledem k pocitu bezpečí ve městě. Problematika 

bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku rovněž souvisí s posuzováním jejich 

spokojenosti v místě bydliště. Nízká míra kriminality a dobrá funkce složek ochrany 

obyvatel (policie ČR, městská policie, hasiči…) pozitivně přispívá nejen k rozvoji 
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bydlení, ale také k rozvoji podnikání a dalších aktivit. Dostatečná podpora pro eliminaci 

míry kriminality a dalších nežádoucích jevů poškozujících dobrou image města 

(nadměrný výskyt drog, rozšířené podsvětí, gamblerství…), zejména v oblasti prevence, 

může pozitivně působit na názorové postoje zejména mladých lidí k těmto jevům a 

posléze na jejich negativní postoj k páchání kriminálních činů či k náklonnosti různým 

typům činností pohybujících se pod hranicí zákonnosti. 

 

Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� snížení míry kriminality ve městě, 

� zvýšení pocitu bezpečnosti ve městě, 

� snížení výskytu nežádoucích jevu a nezákonných činností ve městě, 

� snížení počtu závislých na návykových látkách a činnostech, 

� zvýšení preventivních opatření vůči nežádoucím jevům a kriminalitě, 

� zlepšení spolupráce bezpečnostních složek ochrany obyvatel. 

 

 Specifický cíl Kvalitní životní prostředí se zabývá udržením kvalitních 

podmínek života ve městě. Přičemž v podmínkách města Chropyně je významným 

celoročním zdrojem škodlivin doprava, sezónní zdrojem pak lokální topeniště 

v rodinných domech a dále pak pomalu se rozvíjející průmysl a drobnější podnikatelské 

aktivity.  

 

Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� snížení míry znečištění vzduchu ve městě, 

� snížení počtu černých skládek, 

� eliminace vzniku ekologických zátěží v důsledku nakládání s odpady, 

� zvýšení aspektu udržitelnosti území a šetrnosti k životnímu prostředí při 

 rozvoji území. 

 

V současné době hlavní prioritou města Chropyně v této oblasti je:    

� zajistit výstavbu Sběrného dvora v lokalitě tzv. „Cikorky“, 

� hledat možnosti pro zřízení Městské policie ve městě, případně navázat 

praktickou spolupráci s okolními městy, kde již městskou policii mají zřízenou, 

formou výpomoci, 
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� instalovat kamerový systém v kritických oblastech města. 

  

 V současné době by měly započat přípravné fáze na výstavbu Sběrného dvora a 

to v lokalitě tzv. „Cikorka“. Sběrný dvůr by měl navázat na již provozovaný sklad 

s nebezpečným odpadem, který je umístěn v původním, stavebně upraveném objektu. 

Celková finanční částka na výstavbu tohoto dvora byla vyčíslena na cca. 15 mil. 

 

Možnosti financování: 

 Jak již bylo výše uvedeno, může město čerpat potřebné finanční zdroje ze 

strukturálních fondů. Nejinak tomu je i v této oblasti. S tím rozdílem, že město čerpá 

z Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP). Tento program se široce 

zaměřuje na zlepšení kvality životního prostředí v ČR, které je předpokladem pro 

zdravé domácí obyvatelstvo, ale také pro zvýšení atraktivity území pro pracující a 

investory. Podporuje konkrétní aktivity ekologických organizací a posiluje povědomí 

široké veřejnosti v otázkách a problémech životního prostředí v ČR. Důležitou 

podoblastí, na kterou se město může zaměřit při realizaci svých záměrů, je oblast 

lepšího nakládání s odpady.  

 Tato podoblast slouží k tomu, aby samosprávné celky byly schopny získat 

podporu při budování sběrných dvorů a skladů a také na nákup zařízení sloužících ke 

třídění a recyklaci odpadů. Neziskové organizace mohou žádat o podporu osvětově-

vzdělávacích kampaní, které pomůžou k vyšší zodpovědnosti a zájmu občanů třídit 

odpad. Prostředky plynou i na rekultivace starých skládek, odstraňování nepovolených 

skládek nebo na sanace vážně kontaminovaných oblastí, jakými jsou staré průmyslné 

objekty, zemědělské areály apod.  
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PRIORITNÍ OBLAST Č. 3  

 

 

 Prioritní oblasti č. 3 Atraktivní město pro návštěvníky – potenciály města je 

vymezená tématickými podoblastmi zaměřenými především na rozvoj cestovního ruchu 

ve městě, na zlepšení celkové image a vzhledu města a na péči o památky. 

 Tématická podoblast „cestovní ruch“ se zabývá zejména problematikou 

lákavosti města pro turisty a návštěvníky. Ve městě se nachází zámek, který představuje 

turisticky atraktivní cíl nadregionálního významu, a v okolí města jsou další 

zajímavosti, které převyšují regionální působnost (např. Podzámecká záhrada 

v Kroměříži, která je zapsaná na seznamu UNESCO, Květná zahrada a v neposlední 

řadě samotný zámek aj.). V samotném městě se nachází i několik dalších zajímavých 

turistických cílu, které však nejsou tolik vyhledávané. Zájmem a hlavním cílem města je 

vzájemné provázání těchto atraktivit a zvýšení cestovního ruchu.  

 Podoblast je dále zaměřena na zlepšení marketingu a propagace města se 

zřetelem na vzájemnou spolupráci a provázanost mezi jednotlivými atraktivitami. Svoji 

nezastupitelnou roli zde hraje také problematika neexistence městského informačního 

centra. Lepší dostupnost jednotlivých atraktivit, kvalitní navigační systém, značení 

jednotlivých cílu a celková obslužnost zajímavých lokalit jsou také v pozornosti této 

prioritní oblasti. Další řešenou otázkou z oblasti cestovního ruchu je nabídka, kvalita a 

kapacita ubytovacích, stravovacích a dalších služeb vázajících se na toto odvětví. Bez 

povšimnutí nezůstává ani problematika nabídky tzv. nových (specifických) forem 

cestovního ruchu a rekreace (např. agroturistika, cykloturistiky, tramping…). Vzhled a 

celkovou image města řeší prioritní oblast zaměřením na kvalitu a údržbu zeleně ve 

městě a rozšíření zelených ploch, jakožto i na kvalitu a údržbu dalších veřejných 

prostranství se zřetelem na jejich vybavenost a funkci.  

 Druhým podtématem mající vliv na atraktivitu města nejen pro návštěvníky je 

„péče o památky“. V rámci prioritní oblasti je řešen nejen stavební stav, potřeby 

rekonstrukce a údržby historických budov a dalších památek, ale také možnosti 

zkvalitnění jejich propagace a marketingu pro posílení jejich turistické atraktivity. 

 

 

 

 



 

39 

Zdůvodnění prioritní oblasti 

 Jako „atraktivní město pro návštěvníky“ z pohledu cestovního ruchu je nezbytné, 

aby město stále zdokonalovalo svoji nabídku služeb a rozšiřovalo nabídku zajímavostí, 

které se dají navštívit. Nedílnou součástí je také podpora rozvoje infrastruktury a služeb 

pro návštěvníky. Dobrá kvalita a úroveň základních i doplňkových služeb je pro 

potencionální uživatele důležitá, stejně jako nabídka informačních služeb, navigačních 

systému a kvalita značení. 

 Nepostradatelnou úlohu v této oblasti hraje vznik a fungování městského 

informačního centra. Dalším důležitým faktorem je péče o jednotlivé atraktivity ve 

smyslu jejich stavebně-technického stavu, údržby, přístupnosti a dobré dopravní 

dostupnosti, a to prostředky jakékoliv dopravy. Kvalita služeb, občanské infrastruktury, 

ale i čistota veřejných prostranství a nabídka míst k aktivnímu i pasivnímu odpočinku 

ovlivňuje nejen atraktivitu města jako celku, ale rovněž spokojenost návštěvníků s 

poskytovanými službami a jejich tendenci se vracet. 

 

viz. Koincidenční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti č. 3 – str. 45 

 

 V rámci prioritní oblasti č. 3 Atraktivní město pro návštěvníky – potenciály 

města jsou stanoveny 2 základní cíle: 

� zlepšení marketingu a propagace města, 

� péče o památky a rozvoj kulturních a historických akcí města. 

 

 Specifický cíl Zlepšení marketingu a propagace města se zabývá především 

vznikem a fungováním městského informačního centra, které kvalitou svých služeb, 

systematickou nabídkou propagačních materiálů a dalšími aktivními činnostmi muže 

výrazně přispívat k celkovému povědomí o zdejších zajímavostech vedoucí především 

ke zvýšení jejich návštěvnosti.  

 

 Pro kvalitní propagaci města je nezbytná spolupráce jednotlivých měst v oblasti 

mikroregionu. Právě tato spolupráce pomůže městu dosáhnout možnosti snížení nákladů 

na propagaci. Město se může účastnit také veletrhů cestovního ruchu, a to nejen u nás, 

ale i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější akce tohoto druhu patří Regiontour Brno, 

Tourism Expo Olomouc, Euroregion Tour Jablonec nad Nisou, Expotour Žilina. 
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 Propagaci města může zajistit i inzerce na stránkách domácích i zahraničních 

novin a časopisů v případě možnosti většího zdroje finančních prostředků je možné 

zapojit se do programu Panorama, který probíhá na kanálech veřejnoprávní televize. 

V dnešní době je však nejjednodušší a zároveň nejméně náročné využívat 

elektronických médií, která reprezentuje hlavně internet. Toto médium umožňuje rychlý 

a relativně levný přenos informací týkajících se veškerých údajů o daném městě. 

 

Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� zvýšení atraktivity města a okolí z pohledu cestovního ruchu, 

� zvýšení návštěvnosti města jako turistické destinace, 

� zvýšení počtu přenocovaných turistu ve městě, 

� zvýšení počtu stravovaných turistu ve městě, 

� zkvalitnění poskytovaných celoročních služeb, 

� zvýšení úrovně základní i doprovodné infrastruktury, 

� rozšíření nabídky turistických a rekreačních možností, 

� rozšíření nabídky tzv. nových forem cestovního ruchu, 

� zvýšení povědomí o zajímavostech města a okolí, 

� zkvalitnění informačních služeb pro návštěvníky. 

 

 Specifický cíl Péče o památky a rozvoj kulturních a historických akcí města je 

zaměřen na péči o kulturní památky a na jejich zviditelnění v rámci rozvoje cestovního 

ruchu ve městě. Kulturní a historické památky zvyšují atraktivitu území pro návštěvníky 

a mohou tak mít pozitivní vliv na ekonomickou prosperitu území. Zároveň zvyšují 

estetickou a kulturně - historickou hodnotu města a systematická péče o ně podmiňuje 

jejich atraktivitu jako zajímavého cíle turistického ruchu. Mnohdy je atraktivita 

kulturních památek a dalších turistických cílů limitována právě jejich stavem či stavem 

jejich okolí (parky, zahrady, související budovy…). Neméně důležitá je systematická 

podpora propagace kulturních a dalších atraktivit města, která stejně jako dobrý a líbivý 

vzhled památek muže přispět ke zvýšení návštěvnosti města a tím získat další 

prostředky na údržbu a obnovu zajímavých objektů a míst. 
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Předpokládané dopady při naplnění cíle: 

� zvýšení počtu rekonstruovaných či revitalizovaných památek a dalších 

 objektu, 

� zkvalitnění okolí jednotlivých atraktivit, 

� zkvalitnění péče o kulturní a historické dědictví města, 

� zvýšení počtu návštěvníku ve městě, 

� zvýšení atraktivity centra města jako zajímavé destinace cestovního 

 ruchu, 

� zvýšení finančních zisku z rozvoje návštěvnosti památek, 

� zpřístupnění dalších zajímavých objektu a míst. 

 

V současné době hlavní prioritou města Chropyně v této oblasti je:    

� vybudování informačního centra, 

� usilovat o zpětné navrácení pozemků v lokalitě bývalých lázní a jejich využití 

k vybudování odpočinkové a relaxační zóny. 

 

 Jednou z priorit města je navrácení lokality bývalých lázní a to především z toho 

důvodu, že vybudování nového lázeňského a rehabilitačního centra by do města 

přilákalo nejen pacienty s chorobami pohybového ústrojí, ale vytvořila by se i nová 

pracovní místa pro zdejší občany. Důvodem vybudování nového lázeňského centra je, 

termální léčivý pramen, v blízkosti rybníka Hejtman, který je prospěšný lidskému 

zdraví a to nejen pro účely pitné a i inhalační, ale především i ke koupelím. Má obdobné 

složení a vlastnosti typů minerálních vod, jako Luhačovická zřídla. Velkou nevýhodu 

však je, že se tento pramen nachází v záplavové lokalitě a tudíž při vybudování tohoto 

centra by muselo být bráno v potaz vybudování i protipovodňových opatření, což by se 

promítlo i do finančního rámce celé stavby. 

 

Možnosti financování: 

 Město Chropyně je malým městem, a proto se při jakékoliv své činnosti nemůže 

spoléhat jen na rozpočet svého města. Jak již bylo uvedeno u prioritní oblasti číslo 1, je 

největším možným typem pro získání finančních prostředků Regionální operační 

program. Důležitou podoblastí tohoto programu je rozvoj cestovního ruchu. Kraje, 

obce, ale i různé zájmové organizace mohou žádat o finanční pomoc při obnově 
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infrastruktury, která souvisí s cestovním ruchem, tedy např. při budování infocenter, 

obnově sportovních areálů, kulturních a technických památek, lázeňských objektů, také 

pro budování nových informačních tabulí. Soukromí podnikatelé z této oblasti mohou 

získat dotace pro rozšíření kapacity ubytovacích zařízení, stravovacích služeb a pro 

výstavbu navazujících rekreačních zařízení, jako půjčovny sportovních potřeb, wellness 

služby apod. V neposlední řadě budou provozovatelé v oblasti cestovního ruchu 

podpořeni při tvorbě a distribuci propagačních materiálů o svém regionu, pořádaných 

akcích apod. 
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6. Vyhodnocení 

 
 Při sestavování závěrů a hodnocení celého strategického dokumentu lze 

vycházet ze dvou možných variant. 

 

1) Prostřednictvím přiřazení hodnot stupně naléhavosti k jednotlivým strategickým 

cílům. Jinými slovy jedná se o výsledek dotazníkového šetření vedení města, 

společně s uvedeným ohodnocením. 

2) Pomocí koincidenční matice globální SWOT a strategických cílů. Jinými slovy 

jedná se o výsledek jednotlivých vazeb na dané oblasti globální SWOT analýzy 

z mého hlediska. 

 

ad 1) 

 Vedení města byla nabídnuta vypracovaná globální SWOT analýza a na jejím 

základě, měli dotazovaní ohodnotit jednotlivé oblasti a to pomocí bodové stupnice od 1 

– 5, kdy číslo jedna představovalo nejvíce naléhavou situaci a číslo pět naopak nejméně 

naléhavý problém. 

 SWOT analýza k ohodnocení byla nabídnuta 5 respondentům. Z tohoto důvodu 

nelze brát zjištěné údaje za zcela objektivní. 

 

Tab. č. 6.1 Stupně naléhavosti jednotlivých oblastí 

 
a) podle vedení města 

 

Oblasti 
Stupeň 

naléhavosti dle 
známky 

Stupeň 
naléhavosti v 

% 

Infrastruktura 2,12 25,7 

Ekonomika 2,09 25,4 

Sociální prostředí a lidské zdroje 1,88 22,8 

Životní prostředí 2,15 26,1 
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a) podle mého názoru 

 

Oblasti 
Stupeň 

naléhavosti dle 
známky 

Stupeň 
naléhavosti v 

% 

Infrastruktura 2,17 26,3 

Ekonomika 2,13 25,8 

Sociální prostředí a lidské zdroje 1,89 22,9 

Životní prostředí 2,06 25,0 
 

 

 Na základě přiřazených hodnot stupně naléhavosti lze vyjádřit prioritu v rámci 

jednotlivých oblastí. 

 Z obou dvou tabulek je patrné, že výsledky se skoro shodují. Stejně jako já tak i 

zástupci města kladou největší důraz na oblast Sociálního prostředí a lidských zdrojů. 

Z tohoto zjištění lze konstatovat, že by se mohlo město zaměřit na prioritní oblast č. 1 

Zvyšování kvality života ve městě, popřípadě na prioritní oblast č. 2 Zlepšování 

bezpečnosti a životního prostředí, kde je možno zaměřit se na specifický cíl Snižování 

úrovně kriminality a další jevy poškozující image města. 

 
ad 2) 

 Na základě vypracované globální SWOT analýzy jsem se snažila vytvořit 

koincidenční matici, jejímž základem a hlavní prioritou bylo vyhodnotit jednotlivé 

vazby na specifické cíle v daných oblastech. Hodnocení bylo prováděno následujícím 

způsobem: 

XXX – silná přímá vazba 

XX – středně silná přímá vazba 

X – slabá přímá vazba 

NEVYPLNĚNO – velmi slabá nebo žádná vazba 
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Tab. č. 6.2  Koincidenční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti 

 

Koincidenční matice - vazba SWOT na specifické cíle prioritní oblasti 

Prioritní oblast číslo 
č. 1 č. 2 č. 3 

Š
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Silné stránky               
INFRASTRUKTURA               
Dobré napojení na železniční síť.     X   XXX X   

Vyhovující kapacita a vysoká úroveň napojení domácností na technické sítě. X XX           
Přístup k sítím všech mobilních operátorů               

Kvalita a zátěž zdejších komunikací je v současné době dostatečná. X   X   XXX     
EKONOMIKA               
Velmi dobrá poloha města v mikroregionu Střední Haná. XX XX       XXX  XX 

Malá vzdálenost od okolních měst (Kojetín, Kroměříž, Přerov), která nabízejí občanům širší nabídku 
pracovních míst. XX XX       XX   
Dlouhodobá tradice průmyslové výroby ve městě.               

Přítomnost zahraničních investorů v průmyslové zóně potvrzující dostatečnou atraktivitu města pro 
rozvoj podnikání.               
Dostatek kvalifikované pracovní síly.       X       
Nabídka pracovních sil.               
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SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE               
Silné společenské, kulturní a historické tradice. XX   XX     XXX  XXX 
Možnost rozvoje cestovního ruchu a příměstské rekreace. XX         XXX XXX 

Vhodné podmínky pro rozvoj cykloturistiky a doprovodných rekreačních aktivit. XXX         XXX XX 
Dostupná standardní sociální péče ve městě. XXX  XX XXX      XXX   

Pořádání kulturních a společenských akci v souvislosti s historickými tradicemi. XX   XX     XXX XXX 
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ               
Dobrá úroveň stavu ŽP města. XX   XX X XXX      

Sestupný  nebo stagnující trend znečištění ovzduší některými škodlivinami. X X X   XX   XX 

Aktivity Zdravého města v oblasti environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty.       XX X     
Dostatečná rozloha a dostupnost městské i krajinné zeleně. X XXX  X   XXX      
Rostoucí podíl obyvatel na třídění odpadu   XXX XXX    XXX     

Slabé stránky               
INFRASTRUKTURA               
Nedostatečná kapacita činžovního bydlení.     XXX         
Špatný až havarijní technický stav chodníků.   XX X       XXX 

Zvýšené nebezpečí silničního provozu pro chodce a cyklisty – absence chodníků a cyklostezek 
v některých částech města.   X XXX        XX 
Nedostatek parkovacích míst v některých částech města.   XXX     X XX XX 
Špatná návaznost a chybějící síť cyklostezek uvnitř města. XXX  X X         
EKONOMIKA               
Nedostatečná nabídka pracovních míst.   XX X X       

Nízká diverzifikace průmyslu (dlouhodobé úzké oborové zaměření na zpracování plastů)   X X         

Neexistence navazujících technologických řetězců a nedostatek odbytišť.   X           
Nadprůměrná a stále kolísající míra nezaměstnanosti.   XX   XX       
Podprůměrné mzdy a nižší kupní síla obyvatel. X X   X       
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Převažující zaměstnanost v oborech s nižší mzdovým ohodnocením. X X           

Existence nevyužitých nebo nedostatečně využitých objektů a ploch.     X         
Nízká mobilita pracovních sil.               

Jednostranně zaměřená kvalifikační struktura pracovníků s vysokým podílem žen.               

Rostoucí nezaměstnanost vlivem omezování zaměstnanosti v největších podnicích ve městě.               
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE               

Nedostatečná kapacita některých druhů sportovišť (např. dětská hřiště, pískoviště atd.) XXX XX XX XX   XX   

Nedostatek vybraných specializovaných zařízení pro volnočasové aktivity cílových skupin (např. 
freestyle, skate a inline). XXX  XXX  XX XXX   XX   

Vlivem nedostatečných pracovních příležitostí a problémů s bydlením dochází ke stěhování mladé 
generace za lepšími životními podmínkami a postupnému stárnutí obyvatelstva.   XXX XXX          
Vyřazení lázní z činnosti v důsledku demolice po záplavách.   XXX XX         
Absence městské policie.   X X XXX       
Chybějící obchodní centrum ve staré časti města.   XX XXX    X XX   
Absence střední školy. X XX XX X       
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ               

Nedostatečná spolupráce s občany v oblasti ŽP a okolí jejich bydliště.           XX   
Nárůst černých skládek v okolí města.   X   XXX XXX    X 

Nedostatečné zabezpečení některých podnikatelských objektů před poruchami, které ohrožuje zdraví 
občanů i ŽP.   X XX   X   XX 
Absence sběrného dvora.   XX XX   XXX      

Příležitosti               
INFRASTRUKTURA               
Pokračování projektu regenerace sídliště.   XXX XXX    XXX XX   
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Opravy, rekonstrukce, zpevňování povrchů místních komunikací a dalších veřejných prostor 
navazujících na dopravní aktivitu.   XX XXX        XXX 
Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů.   XX XX   X     
Růst bytové výstavby jako možnost pro příchod obyvatel.   X XXX          

Růst vzájemné spolupráce obcí, institucí, podnikatelů a veřejnosti.   XX XX X   XX   
Vznik bezbariérových tras v důležitých částech města.   XXX XXX    X X   
EKONOMIKA               
Dostupná a levná pracovní síla.               
Existující a připravené plochy pro rozvoj podnikání a nové investice.               

Změna orientace na jiná průmyslová odvětví než jen zpracování plastů.               
Dokončení dálnice D1 v blízkém okolí.               

Využití nových možností pomocí ze strukturálních fondů EU pro rozvoj podnikání a služeb díky 
mikroregionu Střední Haná.   XXX XX         
Rozvoj informační a komunikačních technologií ve městě.   XXX       XXX   

Možná kooperace s podnikatelskými subjekty působící v průmyslových zónách města Kroměříž a 
Přerov a Holešov.       X       

Využití dobré dopravní dostupnosti města pro získání nových investorů.           XX   
Rozvoj zpracovatelského a potravinářského průmyslu.               
Růst zemědělské produkce a těžby písku.               
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE               

Využití areálu koupaliště pro rozšíření sportovní infrastruktury ve městě. XXX XX       XXX   

Větší využití atraktivity a prostor zámku pro kulturní a společenské aktivity. XXX XX       XXX XXX 

Rozvoj turistických příležitostí – naučná stezka, cyklotrasy apod. XXX         XXX XXX 

Využití kulturních a historických tradic města k rozvoji cestovního ruchu.   XX       XXX   
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Výstavba nového lázeňského a rehabilitačního centra. XX XX       XXX  XXX 
Využití potenciálu města ve vazbě na partnerská města. XX         XXX   

Možnost využití podpůrných tuzemských i zahraničních programů (granty a dotace). XXX         XXX XXX 
Rozšíření a zkvalitnění zdravotnických služeb. XXX  XX XX     XX   
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ               

Zlepšení kvality ovzduší (mj. zlepšení organizace dopravy, zkvalitnění zeleně apod.). XX XX         X 
Zvýšení rozsahu, údržby a struktury městské zeleně.             X 
Zlepšení čistoty vod a biologických funkcí toků.             X 
Zlepšení komunikace s klíčovými aktéry i veřejností.               
Podpora plánování v rámci aktivit Zdravého města.             X 
Rekultivace skládky "Smeťák".   XX XX   XXX      

Ohrožení               
INFRASTRUKTURA               

Dále se prohlubující dehumanizace a chátrání panelového sídliště.   XXX XXX          
Zvyšující se intenzita dopravy ve městě.   X X   XX   X 

Výstavba dopravních staveb na území resp. v blízkém okolí města (prodloužení D1).         XX   X 
EKONOMIKA               

Rostoucí skupiny občanů s objektivními obtížemi při uplatnění na trhu práce (osoby se změnou 
pracovní schopností, absolventi, osoby bez kvalifikace).       XX       

Odchod kvalifikované pracovní síly za lepšími pracovními podmínkami.     X X       

S růstem nezaměstnanosti mladých dochází k poklesu porodnosti.       X       

Růst nákladů na sociální dávky a pokles daňových příjmů obce.               
Dlouhodobý útlum a úpadek dominujícího průmyslu.   X           
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Klesající intenzita a cenová konkurenceschopnost výroby plastů.               

Vysoká provázanost tradice výroby plastů na strukturu vzdělanosti, profesní kvalifikaci a zaměstnanost 
obyvatel.   X   X       
Nezájem investorů o lokalizaci svých aktivit ve městě.               
SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE               
Mobilita obyvatel města za prací, zejména absolventů VŠ.   X X         

Prohlubování sociální exkluze (zejména společensky nepřizpůsobivé osoby).       XX       
Nárůst vandalismu a kriminality.       XXX       
ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ               
Zhoršování kvality ovzduší z důvodu poruch ve spalovně.   X     XX     
Rizika povodní.     X   X     
Narůstající vliv dopravy (emise, hluk).         X     
Ekologická zátěž po chemickém průmyslu   XX XX   XXX      
Nedostatečný respekt k výsledkům plánování (Zdravé město).   XX XX   XXX      
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 Použití koincidenční matice, resp. koincidenčních matic jednotlivých 

problémových okruhů, se v rámci prací na strategiích a rozvojových programech 

osvědčilo jako účelný (ale i účinný) metodický nástroj zkvalitňující výsledek prací v 

několika směrech. Proto jsem se i já pokusila o jejich vypracování. Hlavním přínosem 

užití tohoto nástroje je, že se lze s jeho pomocí rychle dopracovat k poznání, nakolik 

analytické poznatky byly využity při formulování rozvojových aktivit, resp. při zpětné 

kontrole, nakolik deklarované rozvojové aktivity (opatření) využívají silné stránky a 

příležitostí města a nakolik zmírňují nebo eliminují slabé stránky města či jeho možná 

ohrožení. 

 

Tab. č. 6.3  Jednotlivé vazby specifických cílů 

 

                         Cíle 
Prioritní oblasti 

Specifické cíle 
Vyhodnocení 

vazeb v % 

Prioritní oblast č. 1 

Široká nabídka volno-časových 
aktivit. 

13,1 

Kvalita a dostupné bydlení pro 
všechny. 

22,6 

Vysoká úroveň občanské vybavenosti. 18,8 

Prioritní oblast č. 2 
Snižování úrovně kriminality a další 

jevy poškozující image města. 
7,6 

Kvalitní životní prostředí. 11,7 

Prioritní oblast č. 3 

Zlepšení marketingu a propagace 
města. 

15,2 

Péče o památky a rozvoj kulturních a 
historických akcí města. 

11 

  

 Na základě vyhodnocení vazeb jednotlivých položek v rámci SWOT analýzy 

s navrženými strategickými cíli lze vyjádřit prioritu strategického cíle v rámci 

jednotlivých prioritních oblastí. 

 

V prioritní oblasti č. 1 Zvyšování kvality života ve městě je vazba 54,5 %. 

V prioritní oblasti č. 2 Zlepšování bezpečnosti a životního prostředí je vazba 19,3 %. 

V prioritní oblasti č. 3 Atraktivní město pro návštěvníky – potenciály města je vazba 

26,2 %. 

 

 Přičemž výchozí počet jednotlivých vazeb pro dané oblasti činí: 
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Prioritní oblast č. 1: 

� široká nabídka volno-časových aktivit – 55, 

� kvalita a dostupné bydlení pro všechny – 95, 

� vysoká úroveň občanské vybavenosti – 79. 

 

Prioritní oblast č. 2: 

� snižování úrovně kriminality a další jevy poškozující image města – 32, 

� kvalitní životní prostředí – 49. 

 

Prioritní oblast č. 3: 

� zlepšení marketingu a propagace města – 64, 

� péče o památky a rozvoj kulturních a historických akcí města – 46. 

Celkem  - 420 
 
 
 Z hodnocení koincidenční matice je patrné, že největší zájem a nejvyšší podíl 

vzájemných vazeb zaujímá prioritní oblast č. 1 Zvyšování kvality života ve městě. 

Naopak nejmenší podíl zaujímá prioritní oblast č. 2 Zlepšování bezpečnosti a životního 

prostředí a to především specifický cíl Snižování úrovně kriminality a další jevy 

poškozující image města. Rozdíl mezi těmito oblastmi přesahuje více jak 35%. 

 

 Na závěr vyhodnocení je možno konstatovat, že z hodnocení města i z mého 

vlastního hodnocení vyplívá, že preferujeme především oblast Sociálního prostředí a 

lidských zdrojů. Při hodnocení jednotlivých dotazníků od zástupců města  bylo patrné, 

že nejvíce preferují např. využití areálu koupaliště pro rozšíření sportovní infrastruktury 

ve městě, rozšíření a zkvalitnění zdravotnických služeb ve městě, apod. 

 

 Při sledování jednotlivých složek je však důležité především spokojenost 

občanů.  Hlavním úkolem města by mělo být hledání skutečné rovnováhy mezi pilíři 

udržitelného rozvoje, v tomto případě ekonomického a enviromentálního. Zpravidla tato 

skutečnost bývá občansky citlivou záležitostí a vždy je spojena s jistými riziky.  

  



 

53 

 Pro kvalitní strategický plán je také nezbytné posoudit limity, tedy jakési 

mantinely, které vytvářejí „hrací pole“, na kterém se můžeme pohybovat. S těmito 

omezeními pracujeme vždy, v jakýchkoliv lidských aktivitách. Při zpracování projektů 

respektujeme zejména omezení zdrojů finančních, lidských a informačních. 

Specifickým omezením je časové hledisko. 

 

 Jedním z nejdůležitějších omezení jsou tedy ekonomické (finanční) limity. 

Ekonomické limity představují jednak objektivní možnosti městského rozpočtu v jeho 

objemu (kolik financí může město použít na dané investice), struktuře (investice, které 

nepřináší ekonomický efekt, omezují objem budoucích investic) a časování (máme 

finanční zdroje tehdy, když je potřebujeme). 

 

 Dalším omezením mohou být environmentální limity. U jednoho a téhož 

projektu se můžeme setkat s dvěma krajními postoji: 

 

� enviromentální limity jsou nastaveny nepřípustně tvrdě – chraňme ŽP, 

 nepodnikejme nic, 

� enviromentální limity jsou nastaveny příliš měkké – konejme i za cenu 

 negativních dopadů do ŽP, děláme to přece pro „dobrou věc“. 

 A v neposlední řadě je důležité, aby město počítalo i se sociálními limity, které 

souvisí s kulturou a tradicemi města a představují zejména míru akceptace strategických 

změn občany. 

 V praxi je však někdy velmi těžké tato krajní hlediska sjednotit. Cestou je 

zapojení dalších zájmových skupin a to především občanu, vyjednávání, nakonec i 

hledání přípustných kompromisů. Vždyť podle navržené vize „Město Chropyně - město, 

kde chceme žít“ má být Chropyně městem právě pro občany. Naznačená cesta je ale 

dlouhá a mnohdy obtížně schůdná. 
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ZÁVĚR 

 

 V závěru své diplomové práce se pokusím zrekapitulovat poznatky, ke kterým 

jsem při vypracovávání dospěla. 

 

 V první kapitole jsem se pokusila zachytit teoretickou část regionální politiky a 

regionálního rozvoje. Tyto poznatky mi dále pomohly při vypracování této diplomové 

práce. 

  

 Ve druhé kapitole jsem se snažila shrnout historický vývoj našeho města a to od 

jeho počátku až po současnost. 

 

 Třetí kapitola se stala obsahově nejrozsáhlejší, a proto jsem některé její části 

umístila do příloh. Podává ucelený přehled informací týkající se města Chropyně. Jsou 

zde obsažena nejdůležitější data a informace získané z dostupných materiálů, které mi 

poskytly odpovědné organizace ve městě. Mezi ty to instituce patří hlavně Městský úřad 

Chropyně, Úřad práce Kroměříž a ČSÚ. 

 Cílem celé této kapitoly bylo zachytit ucelený pohled na město, popsat jeho 

klady a zápory a nastínit možnosti, které se zde obyvatelům nabízejí. 

 

 Čtvrtá část vychází z informací a důležitých dat, které byly popsány 

v předcházejících kapitolách. Tyto informace mi pomohly nastínit současný stav 

v Chropyni. S využitím těchto poznatků jsem se pokusila vypracovat SWOT analýzu, 

na jejímž základě jsem stanovila silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro město 

Chropyně. 

 

 Pátá a obsahově nejdůležitější kapitola je zaměřena na vizi a strategické cíle 

města. Mnou navržená vize „Město Chropyně – město, kde chceme žít“ už sama o sobě 

napovídá, že i já bych zde v budoucnu chtěla žit. Samozřejmě pokud by to především 

pracovní možnosti dovolily. A proto bych byla ráda, kdyby se město Chropyně dále 

rozvíjelo tím správným směrem. Avšak nejen vize, ale především jednotlivé prioritní 

oblasti a cíle jsou obsahem páté kapitoly. Z mnou vytvořené koincidenční tabulky a 

z dotazníkového šetření vyplynulo zjištění, že v současné době se město zaměřuje 
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především na výstavbu a realizaci volno-časových aktivit a prostředků nezbytných pro 

kvalitní využití volného času. Základním předpokladem pro budoucí rozvoj města však 

není jen vybudování kvalitních sportovišť, ale také jejich kvalitní a dostatečná 

propagace. Marketing a propagace jsou také jednou z hlavních možných priorit, jak 

oživit budoucí život ve městě a jak přilákat nejen turisty, ale i budoucí občany města. 

Kladný demografický vývoj je pro oživení a růst města důležitý a to i z hlediska 

finančního, neboť vyšší počet obyvatel může zvýšit rozpočet města. V současné době 

však dochází spíše k migraci a to zejména mladé generace pryč z města v důsledku 

nedostatku atraktivních pracovních příležitostí. 

 

 Město Chropyně by mohlo mít v budoucnu určitou perspektivu úspěšného 

rozvoje, pokud ovšem splní určité podmínky a požadavky. Ty základní jako bydlení, 

využití volného času a propagace, jsem se pokusila nastínit v této diplomové práci. 

Současná situace a kvalita je na velmi dobré úrovni a my bychom se měli snažit, aby to 

tak zůstalo i nadále pro příští generace. 
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SEZNAM ZKRATEK  

a. s. – akciová společnost 

ČR – Česká republika 

ČSÚ – Český statistický úřad 

EU – Evropská unie 

ha – hektar 

HDP – Hrubý domácí produkt 

kV – kilo volty 

m n. m – metr nad mořem 

mm - milimetr 

MŠ – mateřská škola 

MÚ – Městský úřad 

MW – mega watty 

NN – nízké napětí 

obr. – obrázek 

o. z. – odštěpný závod 

ROP -  Regionální operační program 

s. r. o. – společnost s ručením omezeným 

SPM – strategický plán rozvoje města 

Tab. – tabulka 

ZŠ – základní škola 

ŽP – životní prostředí 
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