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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou strategického rozvoje města 

Postoloprty. Práce se opírá zejména o jednotlivé historické, demografické vývoje města, 

analýzu ekonomického rozvoje a hospodaření města. Samotné město se v poslední době 

potýká s problémem poklesu počtu obyvatel, poklesu ekonomického růstu, rostoucí 

nezaměstnaností a výstavbou rychlostní komunikace R/7 na trase Louny – Chomutov, 

která se přímo dotýká města Postoloprty. Snahou je na konkrétních údajích včetně 

hospodaření města, analyzovat současnou situaci a podle výsledků těchto analýz rozpoznat 

další moţný vývoj města Postoloprty.  
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Summary 

This bachelor work deals with problems of strategic development of the Postoloprty 

town. There are a views to particular historical and demographic seasons of the town´s 

development, analysis of the economical development and as well as economy of town´s 

spendings. Lately, the town itself has got problems with falling drop of the number of 

inhabilants, economy growth and as well as with increasing unemployment and 

construction of the highyoad R/7 in praffie direction LN – CV which really effects living 

conditions of Postoloprty town. There is an endeavour by concrete data including town´s 

economy, to analyze the present time situation and just accoyding to these analyses 

distinguish another possible development of Postoloprty town. 

Keywords: Village, City, Domography, Economy, Population, Budget, Migration 
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1. Úvod 

Rozvoj města se řídí územním plánem města a strategickým plánem města.  Město 

by mělo být příjemné k ţivotu, práci, zábavě, město usilující o zvyšování kvality ţivota při 

respektování udrţitelného rozvoje. 

Hlavní priority by měly být: 

1. Pracovní příleţitost 

2. Dostupné bydlení 

3. Příleţitost k vyuţití volného času 

4. Bezpečné město 

Územní plán stanoví funkční vyuţití území, závody jako organizace, věcně a 

časově koordinuje výstavbu a činnosti ovlivňující rozvoj území. Řeší umístění staveb, 

veřejně prospěšné stavby. Je provázán s nadřazeným ÚPn. Řeší funkční vyuţití území pro 

stavby bytové, občanské vybavenosti, průmyslu, výroby, skladových areálů, výrobních a 

nevýrobních sluţeb, sportu, rekreace včetně zeleně a ochrany kulturních hodnot, dále 

vymezuje plochy a stavby dopravní (pozemní komunikace, ţelezniční dopravu, pěší 

cykloturistiku). Tyto potřeby se prolínají i do strategického plánu rozvoje města. 

V souhrnu to znamená, ţe cílem politického vedení města je vytvořit pro obyvatele města i 

místních částí kvalitní a udrţitelné prostředí pro ţivot. Pod kvalitním prostředím si lze 

představit kompletní a fungující technickou vybavenost, vodohospodářskou infrastrukturu, 

energetické sítě, dopravní infrastrukturu a obsluţnost, občanskou vybavenost a zařízení 

sluţeb, poskytující kompletní veřejné i komerční sluţby.[7]  

Obsahem této bakalářské práce je ucelený pohled na město Postoloprty a to 

z různých hledisek. Město Postoloprty jsem si vybral z důvodu, ţe zde pracuji jako 

policista a při svém zaměstnání jsem v neustálém kontaktu s místní samosprávou. Jelikoţ 

mne zajímá, v jakém prostředí se pohybuji, mám i já, jak profesní tak i osobní zájem na 

dalším rozvoji města. Jak bude město vypadat v budoucnosti, jaké problémy řeší 
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odpovědní pracovníci města a v jakých podmínkách. 

Cílem práce je analýza strategického rozvoje města Postoloprty s bliţším popsáním 

jednotlivých prioritních oblastí strategického rozvoje z pohledu demografického a 

hospodářského vývoje.  

Práce je organizována následovně.  

První část práce osvětlí základní pojmy obec, město, statutární město, samospráva a 

dále nastíní historii města Postoloprty, od doby jeho vzniku aţ do konce minulého století.      

Další část se zabývá demografickým hlediskem včetně mapového zobrazení. Zde je 

popsán z urbanistického hlediska vývoj města za období od vytvoření změn a doplňků 

posledního územního plánu z roku 1995, včetně přilehlých obcí Dolejší Hůrky, Hradište, 

Mradice, Malnice, Březno – cukrovar, Rvanice, Seménkovice – Sekeřice a Levonice. Je 

zde dále zmíněna ekonomická aktivita obyvatelstva, jeho rozloţení ve městě a jiné údaje o 

obyvatelstvu, včetně provedeného dotazníku občanské spokojenosti. 

Poté se práce zaměří na ekonomickou strukturu, vývoj města v současné době a do 

budoucna. 

V poslední kapitole jsou shrnuty klady a zápory města ve formě analýzy  SWOT a  

také jsou zde uvedeny klady a zápory celého města z pohledu autora práce. Dále je 

uvedeno jakým směrem vývoj města spěje, osobní návrhy a doporučení jakým směrem by 

se mělo město ubírat. 

Celá práce je čtenářům přiblíţena tak, aby si mohli udělat vlastní ucelený pohled na 

město Postoloprty.  

 

1.1 Postavení Obcí   

Obec je základní jednotkou veřejné správy a samosprávy a zpravidla, v různé míře 

podle typu obce, i státní správy. V některých zemích je obcí téměř kaţdé město či vesnice, 

v jiných zemích je obvyklé, ţe obec je tvořena větším mnoţstvím vesnic nebo ţe některá 
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sídla mohou být součástí města.  

Výtah přesného znění pojmu obce, jak stanoví zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

z části první, hlavy I, dílu 1 Postavení obcí:  (Cituji) 

§ 1  

„Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní 

celek, který je vymezen hranicí území obce.  

§ 2  

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 

plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.  

§ 3  

         (1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce 

stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.“ [3]  

Město je titul udělovaný za stanovených podmínek (například počet obyvatel 

alespoň 3000) předsedou Poslanecké sněmovny. Historicky udělený titul města můţe být 

uznán i u obcí s niţším počtem obyvatel. Město se můţe stávat z více původních měst nebo 

můţe zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi. 

Statutární město je město, jemuţ tento status přiznává zákon. Takové město můţe 

vlastní vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést 

na ně části svých kompetencí. Občas se i jejich městské části a obvody označují chybně 

jako obce, přestoţe jimi nejsou. 

Samospráva - Obce a města představují základní územní samosprávné celky. Jsou 

to územní společenství občanů, jejichţ právo na samosprávu zaručuje Ústava ČR. [3]  

Samosprávu města Postoloprty tvoří zastupitelstvo a rada města. V zastupitelstvu 

města zasedá celkem 21 členů různých politických stran a sdruţení dle výsledků 
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komunálních voleb a řídí se jednacím řádem, na kterém se usneslo podle § 96 zákona 

128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. V tomto jednacím řádě se stanoví 

podrobnosti o jednání zastupitelstva města. Rada města má 7 členů, je volena 

zastupitelstvem města a řídí se jednacím řádem dle pozměňovacích návrhů rady města ze 

dne 24. 7. 2007 na základě § 101, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů. [12]   
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2. Charakteristika města Postoloprty 

Město Postoloprty je pověřenou obcí, spádově zařazenou pod obce s rozšířenou 

působností Louny. Nachází se v okrese Louny NUTS 4 (vysvětlit, co je to NUTS). 

Katastrální výměra Postoloprt je 46,5 km², počet obyvatel 5104. Město leţí ve výšce 193 m.n.m. 

  

Obr. 1 Znak města Postoloprty 

2.1 Historický vývoj  

(Cituji) „Střední Poohří, v němž město Postoloprty leží, přitahovalo odedávna 

lidskou pozornost svým mírným klimatem a bohatstvím úrodné půdy. Dokládají to četné 

archeologické nálezy kosterních pozůstatků a pravěkých nástrojů jak na území samotného 

města, tak v širším okolí podél řeky Ohře. 

Jméno města je tedy velmi starého původu, jeho vznik a význam ovšem zůstává 

dosud nejasný. Podle jedné verze prý obyvatelé tehdejší vesnice "prtali postole", tedy 

spravovali boty, podobně jako třeba ve Štítarech vyráběli specializovaní řemeslníci pro 

knížete štíty. Druhý výklad vychází z latinského pojmenování zdejšího kláštera "Porta 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
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Apostolorum", z kterého měl přesmyčkou vzniknout dnešní název. Ať už je správná ta či 

ona domněnka, první písemně zaznamenaná podoba jména vsi, a zároveň první písemná 

zmínka o Postoloprtech vůbec, pochází z díla kronikáře Kosmy a zní "Postolopirth" “[11].  

 

Tab. 1 Přehled stěžejních historických událostí z pohledu rozvoje města[11] 

2.2 Pamětihodnosti obce 

Zámek 

Tam kde kdysi stála původní tvrz, postavil Štefan ze Šembery v roce 1611 zámek. 

Zámek prošel majetkem různých šlechticů, kdy ho v roce 1692 koupil Ferdinand ze 

poč. 12. stol. 1. písemná zmínka o Postoloprtech v Kosmově kronice 

 r. 1510 povýšení Postoloprt do městského stavu 

 r. 1515 postaven děkanský chrám Nejsvětější Trojice 

 16. století období významného rozvoje hospodářství a řemesel 

 r. 1600 vlastníkem města se stává Štěpán Jiří ze Šternberka 

 r. 1704 osvobození města od poddanství 

 r. 1726 stavba nové radnice s věţičkou 

konec 19. stol. 
vznikla měšťanská škola v Postoloprtech, postaven vodovod z 

Vidovlí, zaveden telefon a elektrické osvětlení města 

 r. 1878 otevření  městské spořitelny podporující místní ţivnostníky 

 r. 1889 dokončena městská kanalizace 

 r. 1895 stavba ţeleznice zlepšila spojení s okolními obcemi 

 r. 1902 dokončena výstavba nové radnice podle plánů A. Dauta 

 r. 1921 zřízena česká měšťanská škola se 6 třídami 

 r. 1927 nová přípojka vody z Vrbky a nové veřejné osvětlení 

 r. 1945 

po obsazení města Rudou armádou se ujal správy Národní výbor, 

internace místních Němců v kasárnách za špatných podmínek 

vedla k mnoha úmrtím v internačním táboře 

 r. 1946 

po postupném odsunu Němců během roku 1946 silně poklesl  

počet obyvatel, postupně vyrovnávaný příchody rodin volyňských 

Čechů v dalších letech 

 60. léta min. stol. 
velký rozvoj bytové výstavby a občanské vybavenosti v souvislosti 

s výstavbou blízké elektrárny Počerady  
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Schwarzenberka. Tento ho v průběhu let 1706 aţ 1718 nechal opravit a přestavět. 

V majetku rodu Schwarzenberků zůstal postoloprtský zámek aţ do roku 1945. Později 

začaly prostory zámku slouţit jako depozitář Státní knihovny ČSR v Praze. 

Po provedené privatizaci se v devadesátých letech 20 století stal zámek majetkem 

společnosti Castello Postoloprty, s.r.o. z Prahy. Od této doby je jiţ zdevastovaný, prázdný 

a stále chátrá.[13]   

 

 

Obr. 2 Zámek v Postloprtech  

 

Záplavový most přes řeku Ohři 

V období let 1908 aţ 1910 byla vystavěna stavbařská chlouba Postoloprt velký 

silniční záplavový most přes řeku Ohři. Nachází se od Postoloprt směrem na Louny. 

Unikátem na této stavbě je, ţe je vystavěn ze tří obloukových betonových pilířů. Tyto 

zároveň tvoří nosnou konstrukci celého mostu. Tři obloukové klenby jsou vylity z prostého 

betonu. Vzepětí jednotlivých oblouků je 3 metry, rozpětí 31 metrů u středního pole a 28 

metrů od krajních polí. Most je celkem dlouhý 102 metrů a velkou neobvyklostí je, ţe je u 

kaţdého oblouku vybaven třemi vrcholovými a dvěma patními klouby.[13] 
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Poloţením základního kamene v roce 1746, začala slavnostně stavba nového 

děkanského kostela. O výstavbu tohoto kostela se výrazně zaslouţil kníţe Josef, který byl 

právě u poloţení prvního kamene. Později byl kostel zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. 

Kostel má netradičně orientovaný oltář na jih.  Je to z důvodu vzhledu blízkého náměstí, 

aby hlavní věţ se vstupní bránou byla natočena právě na toto náměstí. Kostel byl dokončen 

v roce 1753, kdy byl rovněţ v tomto roce i vysvěcen. Dnes tvoří významnou dominantu 

Mírového náměstí v Postoloprtech.[13] 

 

 

 Obr. 3 Kostel Nanebevzetí Panny Marie  

Skanzen Březno 

Na základě výzkumů v minulém století, lze předpokládat, ţe první stopy osídlení 

okolí dnešního města Postoloprty spadají jiţ do období neolitu. Na základě těchto 

výzkumů byl poblíţ obce vybudován skanzen s rekonstruovanými a časně slovanskými 

obydlími. Březno je tak významnou archeologickou lokalitou evropského významu.[8]  
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Obr. 4 Skanzen Březno 

2.3 Současná urbanistická struktura 

Město Postoloprty vyuţívá metody strategického plánování. Jedná se o moderní 

metodu strategického rozvoje města, kterou dnes vyuţívá, většina moderních měst. 

Systematického rozvoje a zkvalitnění ţivota občanů je docíleno strategickým plánováním. 

Vše je uvedeno a podrobně popsáno ve Strategickém plánu města Postoloprty. Tento je jiţ 

vypracován a postupně doplňován, kdy nejnovější změna plánu sahá aţ do roku 2020. 

V plánu jsou zaneseny všechny nashromáţděné zdroje města, na základě kterých je snaha 

dosáhnout stanovené cíle k co nejefektivnějšímu rozvoji.[7] 

Postoloprty jsou město s bohatou historií a během svého vývoje prošly řadou 

vzestupů i pádů, jsou přirozeným zemědělským centrem, ale i městem s tradicí průmyslové 

výroby. Jedním z jeho cílů je více se zapojit do turistického průmyslu a maximálně vytěţit 

z bohaté a dlouhé historie, méně známých a turisty „neobjevených“ památek a velmi 

zajímavého prostředí pro aktivní odpočinek. [7]  

Okres Louny, pod který město Postoloprty spadá, byl společně s okresy Ţatec a 

Roudnice od 1. Ledna 1949 zařazen do Severočeského kraje. Jelikoţ k 31. 12. 2002 byla 

ukončena činnost okresních úřadů a byly zřízeny Obce s rozšířenou působností, stalo se 

město Postoloprty spádově součástí Obce s rozšířenou působností Louny. 
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Město Postoloprty o rozloze 4 644 ha je situováno na ploché tabuli s příkrými 

svahy směřujícími k toku Ohře. Postoloprtsko je díky geografické poloze a vhodným 

klimatickým podmínkám převáţně zemědělským krajem, zdejší těţká půda je velmi 

vhodná především pro pěstování chmele, jehoţ tradice sahá jiţ do doby středověku. Ačkoli 

má zemědělství v celém úrodném Poohří významné místo, je v Postoloprtech několik 

významných podniků, které jsou známé i v širším okolí. [4]  

Historickým jádrem města je Mírové náměstí. Páteřní komunikací je ul. 

Masarykova. Zástavbu podél a jiţně od této komunikace tvoří historická městská zástavba 

z 19. a poloviny 20. století, povětšinou z 2 - 4 podlaţních domů. Specifikou Postoloprt jsou 

výrazné areály bývalých kasáren, velkostatku, zámku, pivovaru a prvorepublikové školy. 

Tyto bloky jsou charakteristickou pohledovou dominantou města od jihu. 

Severně od jiţ zmíněné Masarykovy ulice mezi tělesem tratí a původní městkou 

zástavbou bylo v 60 a 70 letech postaveno panelové sídliště pro pracovníky počeradské 

elektrárny, která je od města vzdálena 8 km. Výška domů aţ na výjimky nepřesahuje 4 

podlaţí, je zde dostatek zelených ploch a občanská vybavenost. Proto lze konstatovat, ţe 

sídliště nepůsobí v organismu města rušivě. 

Část za tratí, západním směrem k hlavní silniční tepně silnici 1/7 spojující města 

Louny a Chomutov, tvoří převáţně zástavba rodinných domů, menší podniky, areál 

Technických sluţeb, hřbitov a zahrádkářská kolonie. Nová panelová zástavba, základní 

škola a rodinné domy jsou v lokalitě zvané Na Draguši, na jiţním okraji města pod 

kasárnami. V okolí této lokality velkou plochu zaujímá výrobní podnik KB BLOK. 

Sportovní plochy se nacházejí za silnicí 1/7, kde také vede ţelezniční trať Postoloprty – 

Louny. V okolí této trati jsou areály drobné výroby, sluţeb, zemědělství a zahrádky. 
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                        (Zdroj:http:// www.mapy.cz) 

Obr. 5 Silnice I/7  

2.3.1  Další urbanistické pohledy 

V okolí města je nespočet zahrádkářských kolonií. Jsou na východním i 

jihovýchodním okraji, v prostrou sídliště Na Draguši, u hřbitova. Některé lokality lze 

rozšířit s ohledem na limity vyuţití území, přístupy. 

V okolí města i v samotném městě je značná koncentrace zeleně. Za významnou 

celoměstskou parkovou zeleň, je moţno kromě zeleně na sídlišti o rozloze 6,25 ha, 

povaţovat zámecký park s rozlohou 1,53 ha. Celková plocha zeleně pokrývající město je 

11,5 ha. Za další významnou zeleň je nutno povaţovat zeleň Baţantnice, která propojuje 

prostor mezi Postoloprty a silnicí 1/7 dále k obci Rvenice. 

V území města je vzhledem k malé atraktivitě pouze jedna značená turistická trasa 

a několik cyklotras vedených po silnicích. Záměrem je rozšíření těchto tras, vybudování 

cyklistických stezek a vyuţití atraktivity přírodní, krajinné a historické. 

Mírně zvlněný terén vytváří skvělé podmínky pro cykloturistiku.  Tok řeky Ohře 

má zase předpoklady pro rybaření a omezeně pro koupání. 

Sportovní plochy jsou převáţně situovány v Postoloprtech. V menších sídlech jsou 

plochy sportovišť reprezentovány převáţně dětskými hřišti. 



Petr Moule – Strategický rozvoj města Postoloprty 

 

2010                                                                                                                          12 

 

Jediným průmyslovým podnikem na území města Postoloprty je firma KB BLOK 

zabírající téměř 18 ha pozemku. Do kategorie „nerušící výroba a sluţby“ jsou začleněny 

všechny další areály a provozovny drobné výroby, plochy a objekty bývalé zemědělské 

výroby ať nevyuţité nebo jen částečně vyuţité. Patří sem např. areál bývalého pivovaru, 

bývalý statek v centru města, areál chmelařství. Celková plocha těchto areálů tvoří 13 ha. 

2.3.2  Ţivotní prostředí 

Vládním usnesení č. 228/1990 a Vyhláškou č. 41/1992 bylo město Postoloprty 

zařazeno do sledovaných lokalit vyţadujících zvláštní ochranu ovzduší. Do této lokality 

bylo město zařazeno z důvodu, ţe se nachází blízko pánevních těţebních lokalit a také 

z důvodu, ţe cca 8 km od centra města byla postavena elektrárna Počerady. Jak pánevní 

těţební lokality, tak i elektrárna Počerady významně přispívají ke zhoršení ovzduší v této 

oblasti. 

Samotné město přispívá ke zlepšení ovzduší plynofikací, na kterou byly napojeny 

jiţ téměř všechny bytové jednotky města. Na sídlištích Draguš, Marxovo a Jiráskovo 

náměstí byly na tuto plynofikaci napojeny i kotelny, zajištující teplo do všech domácností 

na těchto sídlištích. 

V této práci se také musím zmínit o nakládání města s odpady, jelikoţ v dnešní 

společnosti je toto téma na jednom z předních míst, které je naší společností sledováno.  

Proto je hospodaření s odpady upraveno zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. S daným 

tématem strategického rozvoje města je pevně spjato, protoţe je jedním z mnoha ukazatelů 

rozvoje města. 

V Postoloprtech sběr komunálního odpadu zajišťují Technické sluţby města 

Postoloprty se sídlem v Postoloprtech.  Odpad občané soustřeďují do tomu určených 

plastových nádob (popelnic), které jsou z převáţné většiny majetkem města. Pouze malá 

část je majetkem občanů.  Na sídlištích je odpad soustřeďován do kontejnerů. 

Svoz odpadu je smluvně převeden na firmu Likor CZ s.r.o. Tato firma rovněţ 

zajišťuje 2x ročně sběr nebezpečného odpadu od občanů na základě Obecné vyhlášky. 
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Pro sběr všech odpadů i nebezpečného odpadu je v západní části města, v  areálu 

Technických sluţeb města Postoloprty vyčleněn prostor pro jeho uskladnění, kdy 

následnou likvidací je opět smluvně pověřena firma Likor CZ s.r.o. Firma také likviduje 

tříděný odpad – sklo, papír a plast, na jehoţ uskladnění je občanům k dispozici dostatečné 

mnoţství speciálních kontejnerů, rozmístěných po celém městě. Dále jsou tyto speciální 

kontejnery umístěny v kaţdé spádové obci. 

Průmyslové podniky s produkcí odpadu nad 10 tun likvidují odpad dle „Plánu 

odpadového hospodaření“. Podniky s menší produkcí odpadu, likvidují odpad rovněţ na 

základě smluvního vztahu s firmou Likor CZ s.r.o. 

Sběrný dvůr technických sluţeb města Postoloprty je umístěn v západní části města 

s návazností na sběrnu kovového odpadu. Umístění hodnotím z pohledu občana jako velmi 

dobré.  Firma Likor CZ s.r.o. spolehlivě plní své závazky. Město tedy má oblast sběru 

odpadů a nakládání  velmi dobře vyřešenou.  

Proto mohlo město přistoupit k likvidaci povolených i tzv. černých skládek v okolí 

a tím ke zlepšení ţivotního prostředí v dané lokalitě. 

2.3.3 Domácnosti a bydlení 

Celková plocha bydlení činí v Postoloprtech 44,5 ha. Z toho bydlení v hromadné 

panelové zástavbě (včetně garáţí, vnitřních komunikací, základní občanské vybavenosti a 

základní školy) 14 ha, ve starších městských čtvrtích 6 ha, v rodinných domech 24,5 ha. 

Kvalita a hodnoty funkční, urbanistické, prostorové a kompoziční „funkce bydlení“ 

jsou ve většině území Postoloprt výborné. Rozvoj obytné funkce probíhá výstavbou 

v prostoru „Draguše“ směrem na západ k silnice 1/7, kde se připravují další plochy pro 

výstavbu obytné části. Také se počítá s vyuţitím bývalých kasáren pro bydlení spojené se 

sociálními sluţbami. 

Součástí města jsou také okolní obce Dolejší Hůrky, Hradište, Mradice, Malnice, 

Březno – cukrovar, Rvenice, Seménkovice – Sekeřice a Levonice. 

Plochy bydlení jsou dominantní funkcí ve všech sídlech. Jedná se o 2 kategorie 
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bydlení: bydlení venkovské smíšené, charakteristické původní zástavbou zemědělských 

usedlostí a statků a bydlení individuální v rodinných domech bez hospodářského zázemí, 

ale s moţností chovu drobného zvířectva. Důleţitý je historický, urbanistický charakter 

kaţdého sídla, případně jeho části. 

2.3.4 Občanská vybavenost 

Veškerá základní občanská vybavenost je soustředěna v Postoloprtech. V okolních 

obcích spadajících do správního území města Postoloprty není ţádná občanská vybavenost 

krom místních hostinců.  

Občanská vybavenost pro venkovský prostor je vzhledem k dobré dostupnosti 

Postoloprt, respektive Loun, Ţatce, Mostu a Chomutova uspokojena v těchto centrech. 

S regenerací venkovských sídel, s rozvojem rekreace a cestovního ruchu lze počítat i 

s dalším rozvojem občanské vybavenosti. 

V Postoloprtech bude zásadním úkolem funkční vyuţití zámku, statku, pivovaru 

Uvaţuje se i s výstavbou venkovního koupaliště v centru města. [8] 

2.4 Demografický vývoj města 

Demografický vývoj města je dán řadou vnějších i vnitřních faktorů, jeţ ovlivňují. 

Patří sem vývoj přirozenou měrou, který je závislý na věkovém sloţení populace obce. To 

však není v obci ani v okrese příznivé, jak dokladuje níţe uvedený obrázek. 

Na tomto je patrné, ţe v Postoloprtech je jedna z nejstarších populací v okrese. [8]    
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Obr. 6 Mapa rozložení obyvatelstva okresu Loun podle věku 
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2.4.1 Obyvatelstvo 

Dalším faktorem je vývoj migrace. Ani ten však nebude aktivní na základě 

momentálního stavu vývoje zaměstnanosti a celkové atraktivity řešení obce. Kladným 

směrem jej můţe ovlivnit případná realizace záměrů řešení rozvoje obytného území v obci. 

Tab. 2 Obyvatelstvo za rok 2008 

Počet obyvatel 

 
Počet 

bydlících 

obyvatel k 31. 

12. 2008 

Počet obyvatel ve věku 

Střední stav 

obyvatel k 1. 

7. 2008 0-14 let 
15-59 

let 

60-64 

let 

65 a více 

let 

Celkem 5 151 978 3 282 335 556 5 104 

Muţi 2 583 505 1 692 155 231 2 562 

Ţeny 2 568 473 1 590 180 325 2 542 
                        (Zdroj:http:// www.risy.cz[14]) 

V následujícím grafu je popsána struktura obyvatel města dle místa bydliště 

Postoloprty a přilehlých obcí. 

Graf 1: Struktura obyvatel města a okolí  

 

(zdroj: http://obec.postolorty.cz) 
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2.4.2 Pracovní síly, zaměstnanost a výdělky, nezaměstnanost 

Okres Louny je oblastí s dlouhodobě nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti. Tato je 

v okrese vysoká, dosahuje za první čtvrtletí hodnoty 12,5 procent. Vývoj není příznivý, 

jelikoţ míra nezaměstnanosti stále roste. V roce 2009 byla v okrese 10.80 procent. 

Pro srovnání uvádím v tabulce nezaměstnanost v Postoloprtech a Lounech. 

Tab. 3 Nezaměstnanost v okrese Louny za I. čtvrtletí 2010 

Obec 
Dosažitelní uchazeči 

celkem 
EAO 

Míra 
nezaměstnanosti 

Volná 
místa 

Louny 1 095 10 563 10,4% 57 

Postoloprty 512 2 503 20,5% 8 

Okres  
Louny 

6305 50469 12,5% 257 

                         (Zdroj: MPSV)[16]  

   

Na úroveň této nezaměstnanosti negativně působí:   

- historicky vytvořená hospodářská struktura okresu s významným podílem 

agrárního sektoru a niţším průmyslovým potenciálem 

- restrukturalizace velkých firem v odvětvích průmyslu, spojů, bankovnictví a 

strojírenství  

- zakázkové obtíţe některých strojírenských firem 

- výrazná sezónnost zapojení manuálních pracovníků v zemědělství, stavebnictví i na 

vedlejší pracovní činnost, která má za důsledek kolísání míry nezaměstnanosti 

s minimem v květnu, červnu a maximem v lednu 

- vysoká míra nezaměstnanosti v sousedních průmyslových okresech Most, 

Chomutov, Teplice, která zhoršuje uplatnění ekonomicky aktivních osob okresu 

Louny, odkud obyvatelé tradičně vyjíţděli za prací. [8]  
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2.5 Ekonomická struktura 

V této části se pouze okrajově zaměřím na ekonomickou strukturu, vývoj města 

v současné době a do budoucna, jelikoţ hlubší analýza by mohla být samostatným 

obsáhlým tématem pro jinou práci. 

Neţ se začnu dotýkat ekonomické struktury vývoje města Postoloprty, domnívám 

se, ţe je nutné objasnit, z čeho obce mohou finanční prostředky získávat a z čeho mohou 

obce hradit svoje potřeby. 

Rozpočtové hospodaření vychází z vymezení příjmů a výdajů tj. z obsahu rozpočtu. 

Důleţitou roli hraje nejen velikost příjmů, které obec prostřednictvím rozpočtu získává, ale 

také druh příjmů a jeho charakteristické rysy. Příjmy rozpočtu obce tak, jak je vymezuje 

zákon o obcích i zákon o rozpočtových pravidlech, lze členit do několika skupin: 

1) příjmy z výnosu majetku obcí, tj. realizuje postavení obce jako vlastníka 

včetně práva obce vytvářet vlastní peněţní fondy; 

2) příjmy od organizací, které obec zaloţila nebo zřídila (s výjimkou daně 

z obratu, která je v současné době odváděna do státního rozpočtu i od 

organizací zaloţených obcí); 

3) příjmy spravované obcí – domovní daň, správní poplatky za úkony 

prováděné správními orgány obce, místní poplatky; 

4) příjmy, jejichţ výnosy patří obci, ale které spravuje finanční úřad – daň 

z příjmů obyvatelstva, důchodová daň placená fyzickými osobami, daň 

z pozemků placená občany; 

5) podíl na daních a odvodech odváděných do státního rozpočtu republiky, 

který je zprostředkovaně převáděn do rozpočtu obce; 

6) dotace ze státního rozpočtu či rozpočtu okresního úřadu; 

7) různé druhy příjmů – dary, sdruţené prostředky, půjčky a úvěry, výnosy 

veřejných sbírek, pokuty apod. [1] 
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Hospodaření města Postoloprty popisuji za rok 2008 z důvodu, ţe v době 

shromaţďování materiálů k této práci, nebylo uzavřeno hospodaření města za rok 2009. 

Tab. 4 Souhrnné údaje o výsledku hospodaření za rok 2008 

PŘÍJMY 

rozpočet                             skutečnost 

VÝDAJE 

rozpočet                              skutečnost 

58 958 tis. Kč 64 477 tis. Kč 81 322 tis. Kč 60 369 tis. Kč 

rozdíl příjmů a výdajů 

rozpočet      - 22 364 tis. Kč Skutečnost + 4 108 tis. Kč 

Plánovaný schodek rozpočtu na rok 2008 vykazoval plánovaný schodek 22.470 tis. 

Kč. V průběhu roku došlo k řadě úprav rozpočtu. Rozpočtový schodek hospodaření se tím 

upravil na skutečných 22.364 tis. Kč.  Celkový rozpočet po odečtení plánovaných 

spoluúčastí na dotačních akcích předpokládal schodek 5,4 mil Kč, který měl být hrazen 

z rezervního fondu. Z rezervního fondu však v roce 2008 nebylo vůbec čerpáno a navíc 

hospodaření města skončilo přebytkem ve výši 4.108 tis. Kč. Hlavním faktorem vysokého 

přebytku je neplnění rozpočtu výdajů na základě neuskutečnění všech dotačních akcí, kdy 

nebyly některé dotace poskytnuty. Podstatnou měrou se také na kladném výsledku 

hospodaření podílely i mimořádné prodeje pozemků, bytů a domů. Rovněţ v daňových 

příjmech byl rozpočet překročen velmi výrazně.  

Skutečný výsledek hospodaření města, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tedy skončil 

přebytkem 4.108 tis. Kč, kdy tato částka byla převedena do rezervního fondu města. 

Jelikoţ se kaţdoročně výsledek hospodaření města převádí do rezervního fondu 

města (tedy pokud se jedná o přebytek), je patrné hospodaření města Postoloprty i 

z rezervního fondu města. Pro srovnání uvádím stav rezervního fondu, jeho vývoj za 

období let 2003 – 2008, vţdy k poslednímu dni daného roku.[6]  

Tab. 5 Stavy rezervního fondu v  jednotlivých letech udávaný v tis. Kč 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

20.491  23.881 24.023 24.324 30.107 36.770 
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Dále je hospodaření města moţno opřít o přezkoumání hospodaření města 

Postoloprty. Ve dnech 16. 9 aţ 18. 9. 2008 a 24. 3 aţ 26. 3. 2009 provedla kontrolní 

skupina KÚ Ústeckého kraje odbornou kontrolu přezkoumání hospodaření města 

Postoloprty. Výsledek přezkoumání zněl: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ Zprávu o 

výsledku tohoto přezkoumání hospodaření města Postoloprty za rok 2009 je v příloze č. 1. 

[6] 

2.6 Průzkum názorů občanů města 

V dubnu roku 2006 proběhl Průzkum názorů občanů, jehoţ cílem bylo zjistit 

názory obyvatel na problémy a potřeby města, ale i na jeho budoucí rozvoj. Průzkum byl 

realizován anonymním dotazníkovým šetřením. Dotazníky byly do domácností 

distribuovány prostřednictvím tiskoviny městského úřadu v Postoloprtech – Postoloprtské 

noviny zasílané do všech domácností ve městě. Občané měli moţnost vyplněné dotazníky 

předat na podatelnu městského úřadu do 28. 04. 2006, popřípadě zaslat elektronicky na 

adresu Městského úřadu Postoloprty do 30. 04. 2006. Ke dni ukončení dotazníkového 

šetření bylo tímto způsobem sesbíráno a následně vyhodnoceno celkem 54 dotazníků. 

Vyhodnocení dotazníků provedla předem určená Řídící skupina v čele se starostou města 

Stanislavem Hylákem. Poté byla na základě dotazníkového šetření, Profilu města a SWOT 

analýzy určená rozvojová vize města a 5 kritických oblastí města – formulář dotazníku – 

příloha č. 2.  

Průzkum názorů občanů města jsem do práce zahrnul úmyslně. Je zde patrné, ţe se 

město snaţí získat informace od občanů, ale naráţí zde na velkou pasivitu a nezájem. Toto 

je zřejmé z odevzdaných pouhých 54 dotazníků proti všem obyvatelům města. 
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3. SWOT Analýza 

Uvedená SWOT analýza byla zpracována Regionální rozvojovou agenturou 

Ústeckého kraje, a.s., na ţádost města Postoloprty. 

(Cituji) „Analýza silných a slabých stránek města, příležitostí a hrozeb, 

přicházejících především z vnějšího prostředí města, ale i z města samotného a subjektů 

působících na jeho území, je základním nástrojem situační analýzy města a odpovídá na 

otázku „kde se město v současné době nachází a kam směřuje.““[4]  

Tab. 6 Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení města Postoloprty 

Silné stránky Slabé stránky 
1. Bohaté historie města. 

2. Zajímavé turistické příleţitosti ve městě 

i v okolí. 

3. Pruţně uspokojivý stav ţivotního 

prostředí. 

4. Zatím dostatečná nabídka kulturních 

zařízení. 

5. Malá vzdálenost od významných 

kulturních center. (Praha, Karlovy Vary) 

6. Blízkost CHKO České středohoří, 

Křivoklátsko. 

7. Zájem vedení města o rozvoj cestovního 

ruchu. 

8. Vznik řady propagačních a 

informačních publikací. 

9. Vyuţití kapacity zámku a jeho zahrady. 

1. Stavební zanedbanost města. 

2. Nedostatečný marketing a úroveň zařízení 

v cestovním ruchu. 

3. Malá výtěţnost prostředků z cestovního 

ruchu. 

4. Nedostatečné mnoţství a pestrost nabídky 

zařízení pro aktivní trávení volného času. 

5. Nedostatečná spolupráce s okolními 

(potenciálními) centry cestovního ruchu. 

6. Nedostatečná vnější propagace města. 

7. Malé povědomí o městě v rámci státu, 

okresů aj. 

8. Nedostatečná kapacita a kvalita 

ubytovacích zařízení. 

9. Krátká průměrná délka návštěvnického 

pobytu ve městě.  

Příleţitosti Ohroţení 
1. Rozvoj turistických aktivit spojených se 

zámkem (myšlenka vybudování 

ubytovacích kapacit). 

2. Potenciál v oblasti moderních forem 

cestovního ruchu. (rekreační rybářství, 

rekreační kapacita, cykloturistiky, 

agroturistiky aj.) 

3. Spolupráce s okolními městy v oblasti 

cestovního ruchu. 

4. Moţnost vyuţití sluţeb České centrály 

cestovního ruchu. 

5. Orientace produktů a zařízení na 

konkrétní cílové skupiny návštěvníků. 

6. Dostupnost lidských zdrojů při  

vysoké míře nezaměstnanosti. 

1. Poloha v turisticky málo frekventovaném 

regionu. (nízké příjmy z cestovního ruchu) 

2. Negativní image blízkého podkrušnohoří. 

3. Nedostatek kapitálu na stabilizaci a rozvoj 

podnikání v cestovním ruchu. 

4. Pokles ţivotní úrovně povede ke sníţení 

výdajů na cestovní ruch. 

5. Nedostatečná podpora cestovního ruchu na 

státní, krajské a místní úrovni. 

6. Zaostávání standardu sluţeb a zařízení 

kultury a cestovního ruchu. 

7. Konflikt mezi návštěvníky města 

(především zahraničními) a místními 

občany. 



Petr Moule – Strategický rozvoj města Postoloprty 

 

2010                                                                                                                          22 

 

Na základě vytvořené SWOT analýzy města byly vyhodnoceny silné a slabé 

stránky, podle kterých bude moţné posoudit, v jaké konkurenční pozici se město nachází 

vůči ostatním městům České republiky. Konkurenceschopnost města byla rovněţ zahrnuta 

do vnější analýzy, která se zabývala vnějšími hrozbami a příleţitostmi pro město. 

Porozumění vnějším vlivům a různým vývojovým tendencím umoţňuje 

strukturovanou přípravu na vyuţití příleţitostí, které se nabízejí nebo nabídnou 

v budoucnosti nebo naopak umoţňují účinnou obranu proti jevům a trendům, které se 

mohou objevit. Řada z nich však byla identifikována jako neovlivnitelná ze strany 

rozhodujících činitelů města a regionu. Význam pro další práci má jejich identifikace a 

jejich další sledován. Problém jednoznačné specifikace bodů analýzy spočívá v jejich 

výstiţné formulaci a v dodrţování objektivity. [4]  

3.1 Podmínky pro podnikání a zaměstnanost 

Jiţ bylo zmíněno, ţe je oblast Postoloprtska průmyslově-zemědělsky zaloţena. 

V současnosti dochází k restrukturalizaci stávajících podniků a firem. Zároveň vznikají 

nové firmy, především díky investičním pobídkám v průmyslových zónách. Nejen místní 

ekonomická základna prochází v tomto období rozsáhlou strukturální přeměnou. Tato 

proměna sebou přináší řadu problémů. 

Aby mohl být rozvoj této oblasti úspěšně zajištěn, je nutná přeměna pracovních 

příleţitostí. Tyto musejí být přeměněny nejen v průmyslových oborech, ale i 

v zemědělství. 

Celkové příjmy města Postoloprty mají od roku 2001 mírně rostoucí trend, kromě 

roku 2005. Tento je charakteristický výrazně niţším podílem dotací v příjmové části 

rozpočtu, souvisejícím s převodem vyplácení sociálních dávek na Úřady práce. V roce 

2005 se poměr investičních výdajů města vůči jeho celkovým výdajům nepatrně zvýšil na 

hodnotu 9,6 %. 

Město má hospodářskou základnu, která je součástí vyšších územně-hospodářských 

struktur. (Cituji) „Těsné vazby některých produkčních faktorů (např. vyjížďka za prací, 
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poptávkové směry, dodavatelské vazby a zejména územní rozsah místního a regionálního 

trhu u některých druhů zboží a služeb) určují, že je třeba posuzovat ekonomickou bázi 

města alespoň v kontextu celého okresu Louny“[7]. Na základě získaných informací je 

moţno místní ekonomiku charakterizovat – útlumem poptávky po práci, vysokou 

nezaměstnaností a neexistencí dominantních ekonomických subjektů v ekonomické 

struktuře města.[7] 

3.2 Bydlení a sociální služby  

Hlavní rozvojová vize města se orientuje především na podporu funkce bydlení a 

všech souvisejících sluţeb, coţ vytváří nejuţší vazbu právě k této kritické oblasti. Město 

Postoloprty stále v důsledku restrukturalizace proţívá socioekonomický „šok“ a situace 

nebyla dosud optimálně stabilizována. Proto také nejsou jasně formulovány konkrétní 

lokality či sféry kam by měly intervence plánu směřovat. 

V současné době je stěţejním problémem stanovení orientace a způsobu dalšího 

efektivního rozvoje města. Specifické cíle této kritické oblasti se proto věnují jednotlivým 

tematickým celkům, které by mělo město plnit, spíše neţ k jednotlivým sídelním útvarům 

města. 

Účelem těchto oblastí je především vytipovat důleţité plochy i jiný rozvojový 

potenciál města. V krátkodobém i dlouhodobém horizontu by měla analytická a plánovací 

činnost území zahrnout všechny významné prvky infrastruktury budující atraktivní 

podmínky pro ţivot ve městě a jeho venkovských částech. Zvláštní zřetel pak tato oblast 

klade především na revitalizaci bytového fondu a nakládání s ním, na rekonstrukci 

klíčových zařízení města, na zeleň a ţivotní prostředí.[7] 

3.3 Bezpečnost, pořádek a soužití komunit 

Bezpečnost ve městě je zajišťována Policií ČR a Městskou policií Města 

Postoloprty. Městská policie se stará o veřejný pořádek a v oblasti bezpečnosti doplňuje 

činnost Policie ČR. Otázka bezpečnosti a pořádku ve městě je ovlivněna sociální a 
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vzdělanostní strukturou obyvatel a početným zastoupením sociálně nepřizpůsobivých 

občanů. 

Hlavním problémem města je především drobná kriminalita a veřejný pořádek. 

Statistiky Policie České republiky vykazují poměrně nízké počty násilné trestné činnosti. 

Město je však po stránce bezpečnosti svými obyvateli a návštěvníky vnímáno negativně, 

přestoţe ani drobná kriminalita ve městě není nadprůměrná. S vysokým zastoupením této 

komunity nepřizpůsobivých občanů v Postoloprtech souvisejí další četné prohřešky proti 

občanskému pořádku, zejména znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu 

apod.[7] 

Moţnost práce s touto problémovou komunitou ve městě, zastoupenou zejména 

romským etnikem, je do značné míry omezená moţnostmi městského úřadu, ať jiţ 

finančními, personálními nebo legislativními. Město v minulých letech prokázalo snahu 

participovat na řešení problému spoluprací s touto komunitou. V posledních letech však 

tato komunita velmi rychle narostla a váţně narušila stávající systém sociálních vazeb, 

které v ní dosud přetrvávaly. Není moţné mít ani přehled o stavu imigrace těchto obyvatel, 

neboť se k pobytu v Postoloprtech nepřihlašují. Občané nejvíce označují jako hlavní zdroj 

problémů nově příchozí nepřizpůsobivé občany. 

Většina bytů ve městě patří druţstvu, městu, společenství vlastníků a soukromým 

vlastníkům. Druţstva i město se potýkají s neplatiči nájemného, protoţe byty byly jimi 

obsazeny bez jakýchkoliv opatření ověřujících jejich občanskou, resp. platební 

spolehlivost. 

Město trpí sociálními problémy spjatými s nezaměstnaností, ekonomickou recesí 

regionu v důsledku restrukturalizace regionu intenzivního zemědělství. Je zde vysoký 

počet osob závislých na sociální pomoci. Odborní pracovníci však zároveň předpokládají 

relativně vysoký výskyt nelegální zaměstnanosti tzv. „na černo“, kdy potom kromě jiného 

dochází k neoprávněnému čerpání sociálních dávek a k daňovým únikům.[7] 
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3.4 Infrastruktura a technická vybavenost  

Jak jiţ bylo zmíněno, město Postoloprty leţí v jiţní oblasti Ústeckého kraje, mezi 

městy Louny a Ţatec. Poloha města je k relativně krátkým vzdálenostem k těmto správním 

celkům poměrně výhodná. Páteřní komunikační tah silnice R7 je rychle a snadno dostupný. 

Silniční spojení s okolními městy je velmi kvalitní. Město stojí na silničním tahu silnice č. 

I/7, který spojuje hl. město Praha a Chomutov, kdy by se měl tento do roku 2010 rozšířit na 

čtyřpruh. Nedaleko města (5 km) se nachází na této silnici silniční uzel spojující města 

Ţatec a Most, dále pak Teplice a Ústí nad Labem. 

Ţelezniční doprava je zastoupena dvěma tratěmi Plzeň – Ţatec – Postoloprty – 

Obrnice a Louny – Postoloprty. 

Městská doprava není v sídelním útvaru provozována. Hromadnou dopravu osob 

mezi oddělenými venkovskými částmi města a středem města i spojením Postoloprt 

s ostatními městy, kam obyvatelé dojíţdějí především za prací, zajišťuje vnější autobusová 

doprava a dráţní doprava. 

Město Postoloprty je pokryto inţenýrskými sítěmi dostatečně, pouze nové lokality 

je třeba připravit pro jejich budoucí rozvoj. 

Město je zásobováno elektrickou energií ze tří vzájemně propojených kmenových 

vedení 22kv. Dále je zásobováno teplem ze tří centrálně tepelných zdrojů s jednotkami na 

zemní plyn. Další zdroje tepla jsou lokální, na zemní plyn a na pevná paliva. Zásobování 

plynem je omezeno stávajícím plynovodem k městu Postoloprty. Z venkovských částí byly 

plynofikovány pouze Seménkovice a Rvenice, vzhledem k velmi vysokým nákladům na 

vybudování plynofikace.[7] 

3.5 Vzdělávání, volný čas, kultura a sport 

Ve městě je jedna mateřská škola. Počet dětí navštěvujících toto zařízení vlivem 
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demografického vývoje v minulých letech postupně klesal, k redukci mateřské školy však 

nedošlo. Kapacita školy momentálně odpovídá její poptávce. 

Na toto předškolní zařízení navazuje jedna základní škola rozdělená do dvou budov 

niţšího a vyššího stupně. Jedná se o všestrannou základní školu bez konkrétního zaměření. 

Řada dětí však dojíţdí do okolních měst zejména do Loun, kde se nacházejí základní školy 

se speciálním zaměřením, i kdyţ dosaţené vzdělání na této škole je standardní.  Školu 

vyuţívají zejména rodiny s dětmi z městské části a také z venkovské, kteří mají s městem 

Postoloprty dobrou dopravní obsluţnost. Škola se i nadále snaţí zkvalitnit vybavení školy 

jak prostřednictvím kvalitních učebnic, nábytkem, tak i didaktickými pomůckami včetně 

softwarového a i hardwarového vybavení.[7] 

Ve městě není sektor školství tj. střední školy, do kterých musejí postoloprčtí 

studenti dojíţdět. 

Volný čas, kulturu a sport ve městě Postoloprty zajišťuje příspěvková organizace 

Kulturní zařízení města Postoloprty, která provozuje knihovnu, kino, divadlo a další 

společenské akce, vše pod záštitou městského úřadu Postoloprty. Ve městě se také nachází 

několik sportovních hřišť, krytý bazén. Jejich kvalita však neodpovídá poţadavkům, kdy 

např. muselo být v bazénu, z důvodu nevyhovujících podmínek, uzavřeno dětské oddělení 

včetně brouzdaliště. Město se však i za této situace snaţí udrţet chod sportovišť i bazénu. 

Nachází se zde také umělecká škola a dům dětí a mládeţe. Kapacita těchto zařízení však 

není naplněna, jelikoţ zejména děti z okrajových částí města a venkovské děti nemají 

umoţněn takový přístup vlivem nízké dopravní obsluţnosti.[7] 

3.6 Návrhy a doporučení: 

Z mého pohledu si nejsem jist, zda běţný občan města Postoloprty by měnil nějaké 

návrhy a doplnění ke strategickému rozvoji města. Myslím si totiţ, ţe pojem strategický 

rozvoj města není v současné době tak známý, aby kaţdý věděl, jakou myšlenkou resp. 

názorem by zasáhl do tohoto rozvoje. Já jsem si o této oblasti také udělal představu, aţ po 

bliţším prostudování všech dostupných materiálů, které jsem k této práci nashromáţdil. Po 
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komunikaci s kompetentními lidmi Městského úřadu v Postoloprtech jsem dospěl k závěru, 

ţe je nutné hlavně změnit kritické oblasti na základě SWOT analýzy města Postoloprty, 

kdy její výsledek jsem nastínil v předchozí kapitole. 

Jedná se o kritické oblasti v turistice, kultuře, infrastruktuře a také v oblasti 

historických památek a tradic. 

Cílem změn uvedených oblastí, by bylo zejména nalézt zdroje financí pro obnovu a 

zlepšení jiţ konkrétních částí jednotlivých oblastí. 

Samospráva města se o tento cíl jiţ snaţí prostřednictvím vytvoření STUDIE města 

Postoloprty. S tímto cílem se plně shoduji a po nastudování materiálů týkající se vytvoření 

STUDIE ho zcela jistě doporučuji a níţe popisuji.[4] 

 Samospráva města právě vytvořením této studie splňuje tzv. princip programování, 

který je nutný a vyţadován při poţadování dotací z veřejných rozpočtů. Tento systém 

město převzalo z regionální politiky EU. Je zde předpoklad, ţe město má ke strategickému 

rozvoji víceletý přístup. 

Proces uskutečňování STUDIE závisí na různých faktorech, zejména: 

- politické vůli 

- pozitivnímu postoji samosprávy k rozvoji města 

- na vypracovaných pravidlech 

- komunikaci a propagaci 

- na kontrolních funkčních systémech 

- zpětné vazbě 

- Město má také jiţ zpracován proces uskutečnění STUDIE.  

Celý proces realizace lze charakterizovat v následujících bodech:  

- projednání závěru studie v Radě Města Postoloprty, 

- vytvoření nového pracovního místa Manaţera 
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- iniciace vytvoření Skupiny pro rozvoj Postoloprtsko 

- podpis „Prohlášení o společném postupu“ a stručné seznámení se závěry studie a 

návrhy projektů, 

- projednání návrhů projektů a stanovaní jejich priorit, zpracování příslušné 

projektové dokumentace, 

- předání prioritních projektových námětů do zásobníku dokončované Strategie 

cestovního ruchu Ústeckého kraje jako potenciální projekt pro spolufinancování 

realizace s podporou Ústeckého kraje, 

- projednání návrhů opatření a stanovení jejich priorit a dopracování do podoby 

návrhů projektů a zpracování příslušné projektové dokumentace, 

- výzva k předkládání dalších projektových námětů, 

- monitoring realizace a vyhodnocování dopadu projektu na zaměstnanost v regionu 

Postoloprtsko. [4]  

Jedním z bodů je tedy vytvoření pracovního místa manaţera cestovního ruchu. 

Jedná se o pracovní pozici, ze které manaţer cestovního ruchu zajišťuje chod celé 

SKUPINY. Tím myslím organizuje činnost celé SKUPINY, zajišťuje její svolávání např. 

formou rozesílání pozvánek, zajišťuje prostory pro jednání a další potřebné administrativní 

věci činnosti. 

Dalším z bodů je vytvoření SKUPINY pro rozvoj Postoloprtsko. Tato by byla 

sloţena ze zástupců různých odvětví (skupin), které úzce souvisejí s činností SKUPINY. 

Navrţeny byly tyto skupiny: 

- Město Postoloprty, které by zastupoval sám starosta.  

-  Dům dětí a mládeţe Postoloprty 

- Kulturní dům Postoloprty 

- Plavecký bazén 
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- Knihovna 

- Okresní muzeum v Lounech 

- Místní organizace svazu rybářů 

- Fotbalový klub Postoloprty 

- Tenisový klub Postoloprty 

- Farní úřad  

- Pan Urban jako majitel zámku 

- Zástupci z řad podnikatelů působící v oblasti cestovního ruchu 

- A další potřebné skupiny 

Podle potřeby by dále byli přizváni zástupci: 

- Úřadu práce Louny 

- Hospodářské a sociální rady Louny 

- Okresní hospodářské komory 

- okolních obcí 

- městského úřadu Ţatec a Louny 

- Odboru regionálního rozvoje krajského úřadu 

- Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje 

- Euroregionu Krušnohoří 

- Partnerských měst v zahraničí 

Cílem jednání těchto skupin by bylo zejména zorganizovat činnost SKUPINY tak, 

aby si vzájemně neodporovaly, nebyly si konkurencí a mohly na sebe navazovat.[4]  

(Cituji) „STUDIE klade důraz na vytvoření účinného systému realizace a vytvoření 

trvalého partnerství mezi vedením města, veřejností, podnikateli a různými zájmovými 
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skupinami.    

STUDIE je základní podmínku pro zahájení dlouhodobého procesu rozvoje města, 

který si vyžádá zpracování dalších projektů, rozborů, průzkumů, návodů, plánů, pravidel a 

směrnic atd. Předpokládá se, že v budoucnosti rozvojového procesu zúčastní 

mnohonásobně více skupin i jednotlivců, než je tomu nyní. Výsledkem by mělo být 

v horizontu 5 až 6 let zlepšení hospodářského, sociálního a životního prostředí ve městě i 

v jeho okolí a změn životního stylu. Míra úspěchu bude záležet na přístupu a aktivitě všech 

zúčastněných stran.“ [4]  

Co se týče realizace financování, je povaţováno za stěţejní problém v celém 

rozvojovém procesu. 

Proto je jiţ zpracován i návrh tohoto financování. Do tohoto návrhu je jiţ i 

zapracována nejdůleţitější část a to zprůhlednění financování a obsazení odpovědných míst 

kvalifikovanými lidmi. 

V uvedeném finančním procesu se uplatňuje postup sdruţeného financování. Jedná 

se o sdruţené financování schválených projektů. Pilotní finanční prostředkem vţdy 

vychází z vlastních zdrojů města a zbylá část těchto prostředků je čerpána např. bankovním 

úvěrem, nebo také spolufinancována z veřejných rozpočtů kraje, státu aj. Dalším finančním 

procesem je princip doplňkovosti. To znamená, ţe prostředky získané z veřejných rozpočtů 

budou pouze doplňovat vlastní vynaloţení finanční zdroje města, nikoli je nahrazovat. Je 

zde taká uplatněn princip koncentrace, který se zavazuje o cílené soustředění finančních 

prostředků do vybrané problematické oblasti rozvoje, aby nedocházelo k roztroušení 

tohoto finančního prostředku do různých oblastí rozvoje, které to nepotřebují, resp. nejsou 

předmětem zájmů daného projektu.[4] 

Jak jsem výše uvedl, dle mého názoru má město Postoloprty resp. samospráva 

města Postoloprty jiţ vypracovanou kvalitní vizi o dalším strategickém rozvoji města. 

Při studii materiálů, i kdyţ nejsem odborníkem pro tuto oblast, jsem z mého 

pohledu dospěl k závěru, ţe město Postoloprty bude nadále rozvíjejícím se městem. 
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Osobně mohu nastínit, k čemu by se mělo město ve svém rozvoji ubírat a kterou oblast 

rozvoje města by nemělo opomenout. 

Z počátku jsem se nechtěl o citlivém tématu tzv. nepřizpůsobivých občanů 

zmiňovat, ale myslím si, ţe je to jeden z největších problému města Postoloprty v současné 

době, jak uvádím v kapitole Bezpečnost, pořádek a souţití komunit. Ve své práci uvádím 

skutečné stavy obyvatel. Mé výsledky jsou však čerpány ze statistických údajů. Jiţ běţný 

občan Postoloprt můţe bez veškerých statistik uvést, ţe hlavně centrum města se stalo 

přímo útočištěm těchto nepřizpůsobivých občanů. Nikdo ani samospráva nemá ţádný údaj, 

kolik se jich do města přistěhovalo. Kdyţ jsem shromaţďoval informace resp. materiály 

pro tuto práci, pohyboval jsem se převáţně v prostorách Městského úřadu Postoloprty. 

Všude jsem se setkával s negativním názorem zastupitelů samosprávy na tyto občany, ale 

nikde jsem se nesetkal s nějakým konkrétním řešením. Nečinnost samosprávy města v této 

problematice pouze nahrává dalšímu přílivu podobných občanů a negativním jevům ve 

městě. Narůstající počet těchto obyvatel se poté odráţí v odvětvích, které se dotýkají všech 

běţných občanů. Jedná se například o výraznou změnu prodejní ceny nemovitosti. Cena 

bytu 3+1 v Postoloprtech proti bytu stejné kategorie v Lounech, je řádově niţší aţ o 

500.000,-Kč. A nic na tomto nemění ani skutečnost, ţe dojezdová vzdálenost do Loun je 3 

km.  Takto podhodnocené byty zkupují pouze spekulanti, kteří byty poskytují 

nepřizpůsobivým občanům. Nikdo jiný je nechce, protoţe ostatní potenciální zájemci 

upřednostňují raději klidný a spokojený ţivot, neţ ţít vedle zmiňovaných problematických 

občanů. Komunitě těchto občanů to patrně nevadí. Běţní občané za tento byt raději připlatí 

v jen o 2 km vzdáleném městě, kde mohou spokojeně vychovávat své děti. Město následně 

těţko docílí přílivu mladých rodin s dětmi, mladých vzdělaných lidí a dále také 

potenciálních podnikatelů apod. 

Řešení by jsem viděl v následujícím postupu. Jednou z cest nápravy je 

nepodporování hazardu a nočního ţivota ze strany samosprávy města. Hazard je totiţ jeden 

z hlavních lákadel nepřízpůsobivých občanů do města. 

Myslím, ţe dnešní fenomén jménem hazard, zde má jiţ hodně propletené kořeny. 
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Na Mírovém náměstí, které je středem města, jsou dokonce 4 podniky zaměřené na 

hazardní hry především výherní hrací automaty. V celém městě se pak těchto podniků 

nachází celkem 7. Na město o počtu obyvatel mírně nad 5 tis. je to velmi mnoho. O hře na 

těchto automatech všichni víme, ţe jiţ existují závislosti a dokonce se zřizují léčebny. Je to 

problém dnešní společnosti. Na tento problém jsou čerpány prostředky ze státního rozpočtu 

ČR, proto se tato problematika vlastně dotýká kaţdého občana ČR. Proč proti tomuto 

nezačít bojovat třeba zrovna v Postoloprtech. A jsem u dalšího problému, jak tuto situaci 

řešit. Například, aby samospráva města více spolupracovala s Policií ČR, která má ve 

městě zřízené obvodní oddělení a jinými subjekty vytvářející preventivní činnost v této 

oblasti tak, aby byl tento fenomén z města vytlačen a nekazil tak dobrý dojem veřejného 

mínění. 

Vím, ţe obě témata, o kterých jsem se zde zmínil, jsou velmi citlivá a neustále 

společností za podpory médií i politikou projednávána. V této práci prezentuji svůj názor 

na řešení místního problému. 

Další problém samosprávy města Postoloprty vidím v řešení situace devastovaných 

místních kasáren, statku a jiných opuštěných objektů patřících do majetku města 

Postoloprty. Řešení vidím ve větší snaze odpovědných pracovníků města zajistit finanční 

tok do plánů oprav a realizaci těchto oprav devastovaných objektů. Tyto otázky jsou sice  

zaneseny do vypracované SWOT analýzy, ale stále nejsou řešeny.   

Negativně hodnotím, ţe např. upřednostnění záměru, kdy přispívá několika miliony 

na vybudování nového fotbalového hřiště s umělou trávou pro FK Postoloprty. Z mého 

pohledu by mohlo část z těchto milionů věnovat na devastované budovy hyzdící jinak 

hezký historický vzhled města. Přitom FK Postoloprty má vlastní travnaté fotbalové hřiště. 

Sice toto musí ustoupit nově budované rychlostní komunikace 1/7 na trase Praha - 

Chomutov, ale investor této výstavby dle plánů nejdříve travnaté hřiště posune mimo trasu 

a aţ poté začne s výstavbou nové komunikace. Vyvstává tedy otázka, zda je proto 

potřebné, aby FK Postoloprty mělo dvě nová hřiště, na jejichţ výstavbě má značný 

finanční podíl město Postoloprty? Jak jsem jiţ uvedl, je zde spousta jiných prostorů, kam 
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by měl finanční tok města směřovat. V prioritách tohoto typu spatřuji z pohledu analýzy a 

hodnocení aktivit města aktuální nedostatek. 

Mezi zásadní problém strategického rozvoje města také zcela jistě patří 

nezaměstnanost. Vypadá to, ţe je to v současnosti neřešitelný problém celého regionu 

vzhledem k míře nezaměstnanosti. Popis a řešení, by asi bylo na samostatnou práci. 

 Aby ale čtenář této práce nenabyl dojmu, ţe samospráva města Postoloprty je 

neschopna cokoli řešit, musím napsat, ţe toto byly problémy strategického rozvoje města, 

na které jsem při studii materiálů k práci narazil. K hospodaření města, na základě studie 

závěrečného účtu hospodaření města, nemám připomínek. 

Uvádím i klady samosprávy města. Ztotoţňuji se zejména s aktivitou města 

v kultuře a částečně i v sportu. Město, resp. zastupitelé města, se účastní kaţdé veřejné 

společenské akce, kdy kaţdý nový projekt na např. obnovení tradičních českých tradic, má 

od města velkou podporu. Tyto akce jsou tedy většinou organizovány pod záštitou města 

Postoloprty. V poslední době se zde jiţ tradičně pořádá staročeský jarmark, pálení 

čarodějnic, masopust, postoloprtské slavnosti. To byl jen výčet těchto významných 

společenských akcí, na které se sjíţdí do Postoloprt nespočet návštěvníků z okolí. 

Doporučoval bych  asi jen větší propagaci mezi veřejností. Např. by postačilo vylepovat 

pozvánky nejen v okolních obcích, ale také v okolních městech. Lidé z Loun to do 

Postoloprt mají jen 2 km a určitě by se rádi podobných společenských akcí zúčastnili. 

Přilákalo by to do Postoloprt i větší mnoţství mladých lidí, kteří by se jindy městu třeba 

vyhnuli. Kaţdá návštěva tak můţe v člověku zanechat pozitivní reakce – myšlenky a 

moţné i takové úvahy, ţe by do budoucna ve městě zakotvil. Tímto způsobem by mohlo 

město při propagaci nalákat mladé rodiny s dětmi. 

Jedním z hlavních a jistě perspektivních cílů samosprávy je také obnovení některé 

ze středních škol, aby mládeţ středního věku nemusela po absolvování základní školy 

hledat navazující studia jen v okolních městech. Je to určitě výborný záměr, který ocení 

snad kaţdá rodina s dospívajícími dětmi z Postoloprt. 

Další klady vidím ve zkrášlování okolí, kdy je zde vysazeno a udrţováno velké 
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mnoţství zeleně.  Snahou samosprávy je obnovení místní baţantnice, která svou rozlohou 

můţe konkurovat parkům ve velkých městech. 

Většina mých připomínek a návrhů je z pohledu běţného občana. Je tomu tak 

z důvodu, ţe problematika strategického rozvoje se prolévá do různorodých oblastí. Proto 

snad jediný člověk nemůţe bez konzultace s odpovědnými pracovníky samostatně 

posoudit, zda jsou pilíře strategického plánu města Postoloprty nastaveny do roku 2020 

správně. Já osobně věřím, ţe ano.              
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4. Závěr 

     Na základě výše provedených analýz lze konstatovat, ţe se město Postoloprty 

nachází v komplikované pozici. Na jedné straně chce dosáhnout kvalitního strategického 

rozvoje města, na druhé straně se problémem nepřizpůsobivých občanů a značnou 

nezaměstnaností. 

Jedná se však spíše o problém celého regionu, proto lze předpokládat, ţe by se 

tímto komplexním problémem měla zabývat vláda ČR. Vláda se jiţ tento problém snaţí 

vyřešit vybudováním průmyslových zón, kdy na jejich výstavbu vynakládá nemalé 

finanční dotace. Jedna z těchto zón byla vybudována v okolí Postoloprty pod názvem 

Triangl. Současná situace však firmy nutí k úsporným opatřením, coţ udrţuje 

nezaměstnanost na trvale vysokých hodnotách aţ dvojnásobných v porovnání 

s celorepublikovým průměrem. Vlivem ekonomické krize se zde za poslední rok vystřídalo 

několik firem. Proto tato nově vzniklá průmyslová zóna zatím problém nezaměstnanosti 

v mikroregionu Postoloprt neřeší. 

Je na místní samosprávě, aby tento vzniklý problém resp. stav města zlepšila, tak 

aby zde mohli občané pokojně ţít. Zatím se jim to snad daří, jelikoţ zde velké změny 

nenastávají ani po jednotlivých volebních obdobích. Město má svou vizi a podle této se 

samospráva snaţí město zkrášlovat, zviditelňovat a vytvářet zde kvalitní podmínky pro 

ţivot občana 21. století. Je pravdou, ţe někdy se to zas aţ tak dobře nedaří, ale postupná 

neúnavná snaha zastupitelů města časem sklízí zaslouţené ovoce. Myslím, ţe dráha 

strategického rozvoje města Postoloprty je zde dobře zvolena a pokud po této budou i nově 

zvolení zastupitelé města postupovat, měl by se občan Postoloprt dočkat zaslouţeného 

klidného a pokojného ţivota v hezkém i příjemném prostředí. 

Věřím, ţe cíle práce bylo dosaţeno, a ţe si čtenář udělá  po přečtení práce  

konkrétní obrázek z určitého úhlu pohledu (resp. z pohledu provedené analýzy) o 

současném stavu města Postoloprty a o moţnostech jeho budoucího rozvoje.   
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