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1. Úvod 

Kaţdé město či obec v průběhu své existence prochází určitým společenským či 

ekonomickým vývojem. Úsilím kaţdého města je dát tomuto vývoji směr, kterým by se mělo 

ubírat tak, aby bylo zajištěno zlepšení současného stavu v obci a spokojenost občanů. Tato 

zlepšení je však velmi důleţité naplánovat, aby nedocházelo ke zbytečným chybám. K tomu 

slouţí plánovací dokumentace, jako např. rozvojové programy či územní a strategické plány. 

Strategický plán rozvoje obce je základním strategickým dokumentem, který deklaruje 

dlouhodobé cíle rozvoje obce, vymezuje základní cesty jejich dosaţení. Sestavuje se na 

období 10 aţ 15 let. U Strategického plánu je také velmi významná vazba na jiné strategické  

a programové dokumenty. Měl by respektovat priority a opatření, které jsou uvedeny ve 

strategických dokumentech na úrovni kraje a na národní úrovni. Rovněţ by měl přispět 

k obohacení dokumentů jako je program rozvoje kraje, regionální operační program  

a tematické operační programy. 

Z hlediska rozvoje území by měl Strategický plán respektovat územní plán obce a na jeho 

základě můţe také dojít ke změně v územním plánu.  

Základním podkladem pro vypracování ucelené strategie je socioekonomická analýza. Jedná 

se o konkrétní popis současného stavu obce a hlavních směrů hospodářského a sociálního 

vývoje. Poznatky a fakta získané socioekonomickou analýzou jsou určující pro vypracování 

SWOT analýzy. Na jejím základě je moţné identifikovat základní problémové okruhy, cíle  

a priority. 

Důvodem pro výběr tématu diplomové práce s názvem „Strategické směry rozvoje pro město 

Štramberk― je zájem o tuto oblast, jelikoţ ţiji v úzké blízkosti města a také snaha o vytvoření 

dokumentu, který by shrnoval všechny důleţité informace o městě na jednom místě, a jeţ by 

mohl následně slouţit pro vypracování ucelené strategie pro město. 

Cílem této práce je vytvoření socioekonomické analýzy pro vybrané město Štramberk, ze 

získaných poznatků vytvořit SWOT analýzu a na jejím základě vytyčit několik prioritních 

oblastí dalšího rozvoje města. 

V teoretické části této práce je věnován prostor regionálnímu rozvoji a jeho aktérům. Dále se 

práce zabývá strategickým řízením, strategickým regionálním plánováním  

a strategickým plánem. Na konci teoretické kapitoly jsou uvedeny metody zpracování 

strategického plánu a konkrétní metodika zpracování. 
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Praktická část práce je tvořena socioekonomickou analýzou, která obsahuje stručné 

představení města a charakteristiku města v oblasti ekonomických činností, sociálních struktur 

a sluţeb, infrastruktury a ţivotního prostředí. Fakta a poznatky získané vypracováním analýzy 

ústí ve vytvoření SWOT analýzy. V poslední kapitole je uvedena vize města a prioritní oblasti 

rozvoje města, kterými by se mělo město prvotně zabývat. 

V práci jsou vyuţity především sekundární data a to při zpracování socioekonomické analýzy. 

Hlavními zdroji informací jsou data zejména z Českého statistického úřadu, Sčítání lidu, 

domů a bytů a z územního plánu města Štramberk. Teoretická část je zpracována na základě 

uvedené odborné literatury. 

Při zpracování diplomové práce jsou pouţity především metody analýzy, dedukce  

a komparace. 
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2. Regionální rozvoj a strategické řízení a plánování 

Tato kapitola definuje regionální rozvoj, aktéry regionálního rozvoje a úlohou úrovní státní  

a veřejné správy v regionálním rozvoji. Dále se kapitola soustřeďuje na Strategické řízení 

v podniku a v obci, které porovnává. Následně je věnována pozornost strategickému 

regionálnímu plánování a strategickému plánu. Na konci kapitoly jsou uvedeny metody 

zpracování strategického plánu a konkrétní metodika zpracování. 

2.1.  Regionální rozvoj 

Definice regionálního rozvoje není jednoznačná. Existují dva základní přístupy, přístup 

praktický a akademický. Dle akademického přístupu je regionální rozvoj chápán jako aplikace 

velké škály nauk, především ekonomie, geografie a sociologie, které řeší jevy, procesy  

a vztahy systematicky vymezeného území, jeţ jsou ovlivňovány přírodně geografickými, 

ekonomickými a sociálními podmínkami v daném regionu. Toto pojetí regionálního rozvoje 

je často nazýváno regionalistikou a je typické pro akademickou sféru. Praktické chápání 

regionálního rozvoje znamená zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného území, 

vznikající v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a vyuţití přírodních 

zdrojů. Zvýšení konkurenceschopnosti soukromého sektoru, ţivotní úrovně obyvatel a stavu 

ţivotního prostředí je projevem zvyšování potenciálu daného území či regionu (Wokoun et 

al., 2008). 

Dle Strategie regionálního rozvoje České republiky je regionální rozvoj chápán jako: „růst 

socioekonomického a environmentálního potenciálu a konkurenceschopnosti regionů vedoucí 

ke zvyšování ţivotní úrovně a kvality ţivota jejich obyvatel. V tomto ohledu jde o dynamický  

a vyváţený rozvoj regionální struktury příslušného územního celku a jeho částí (regionů, 

mikroregionů) a odstraňování popřípadě zmírňování regionálních disparit“ (Ministerstvo pro 

místní rozvoj, 2012). 

2.1.1. Aktéři regionálního rozvoje 

Aby byla realizace regionálního rozvoje úspěšná, je třeba zabezpečit co nejširší spolupráci 

všech aktérů, a to ve fázi přípravné i implementační. Hlavními aktéry regionálního rozvoje 

České republiky na jednotlivých úrovních jsou: 

 zákonodárné sloţky státu, 
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 výkonné sloţky státu, 

 orgány samosprávy, 

 poradní a koordinační orgány, 

 rozvojové agentury s celostátní i regionální působností, 

 hospodářské a agrární komory, zájmová sdruţení, zaměstnanecké  

a zaměstnavatelské organizace, agentury, 

 instituce veřejného sektoru, 

 subjekty soukromého sektoru (Hrabánková et al., 2011). 

 

Hlavními aktéry rozvoje v obci jsou: 

Občané – obyvatelé obce, kteří jsou ve středu dění v obci a v rozvoji obce. Obec je taková, 

jací v ní ţijí obyvatelé a jakou mírou se zapojují do ţivota obce. Obyvatelé jako zvolení 

zástupci se podílí na správě obce. Prostřednictvím zastupitelstva obyvatelé formulují své 

představy o rozvoji obce. Velmi důleţité jsou vztahy mezi obyvateli a jejich vzájemná 

soudrţnost, která napomáhá řešení problémů či realizaci rozvojových aktivit. 

Neziskové organizace – zakládají je obyvatelé k uspokojování svých zájmů. Jsou to občanské 

společnosti a na základě dobrovolné činnosti rozvíjí řadu oblastí obce. Obce je dle moţností 

podporují a vytvářejí zázemí pro jejich fungování. 

Podnikatelské subjekty – jejich efektivní fungování je základem rozvoje kaţdého regionu. 

Vytvářejí pracovní příleţitosti pro místní obyvatelé a finanční kapitál v území. Vznik nových 

podnikatelských subjektů závisí na poloze obce, volbě oboru podnikání a na kulturním 

prostředí. Pro nové podnikatelské subjekty obce nabízejí vhodné zasíťované plochy, kvalitní 

infrastrukturu, kvalifikovanou pracovní sílu a jsou schopné zajistit vhodné pozemky 

k podnikání (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010). 

2.1.2. Úloha státní správy v regionálním rozvoji 

Státní správa je uskutečňována státem, jako originálním subjektem veřejné správy. Státní 

správu vykonávají správní orgány, jako jsou ministerstva či jiné ústřední orgány státní správy, 

nebo státem pověřené subjekty, například Česká národní banka (Ponikelský, 2008).  
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Hlavní úlohou státní správy v regionálním rozvoji je výkonná činnost zákonodárných  

a výkonných sloţek státu v oblasti regionální politiky a podpory regionálního rozvoje. 

Důleţitou součástí je zajistit prostředky státního rozpočtu a odpovídající legislativní opatření. 

Růst socioekonomického a environmentálního potenciálu regionů, zvyšování 

konkurenceschopnosti, vyváţený rozvoj regionální struktury státu a sniţování rozdílů  

v úrovni hospodářského a sociálního rozvoje regionů je cílem státní podpory regionálního 

rozvoje. 

Při provádění regionální politiky a podpory regionálního rozvoje, je uplatňován princip 

subsidiarity, kde úloha státu je směřována především na: 

 vytváření koncepce regionální politiky státu, 

 analýzu a identifikaci regionálních disparit,  

 vytyčení problémových regionů, kde je potřebná podpora státu, 

 stanovení rozsahu a zaměření podpory státu v rámci státních programů podpory 

regionálního rozvoje k odstraňování regionálních disparit (Hrabánková et al. 

2011). 

2.1.3. Úloha samosprávy v regionálním rozvoji 

Samospráva je typická tím, ţe je vykonávána jinými subjekty, neţ je sát. Stát na základě 

subsidiarity delegoval na samosprávné subjekty (obce, kraje) určité úkoly, které samosprávné 

subjekty spravují a realizují samostatně dle stanovených právních předpisů (Ponikelský, 

2008). 

Úlohou krajské úrovně v regionálním rozvoji je koncepční a výkonná činnost samosprávných 

orgánů krajů v oblasti regionálního rozvoje. Orgány kraje tvoří základní stavební jednotku pro 

tvorbu a realizaci regionálního rozvoje v ČR, spolupracují s ústředními úřady státní správy  

a koordinují zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje nad obecního významu. 

Posláním krajů je především: 

 koordinace rozvoje územního obvodu kraje a rozvoj odvětví v jejich samostatné 

působnosti, 

 koncepce vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a implementace rozvojových 

programů, 
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 stanovení regionálních rozvojových priorit, ovlivňování vývoje regionálních 

disparit v rámci kraje a dbát o zachování krajinné a hospodářské pestrosti území 

(Hrabánková et al., 2011). 

2.1.4. Úloha obce v regionálním rozvoji 

Obec je základní území samosprávný celek, který by se měl starat o rozvoj svého území, 

ekonomickou stabilitu, hospodárnost, o zabezpečení potřeb svých občanů a především 

zkvalitňovat jejich ţivot. 

Úlohou obecní úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti 

místního rozvoje. Tyto orgány se zabývají řešením nadmístních problémů, definováním 

nadmístních programů a participací na realizace regionálních programů. Obec se ve své 

samostatné působnosti zaměřuje na: 

 spolupráci s krajem na přípravě plánu rozvoje, 

 podporu podnikatelských aktivit potřebných pro rozvoj regionu, 

 shromaţďování prostředků spolu s dalšími obcemi a jinými právnickými osobami 

při zajišťování rozvojových programů (Hrabánková et al., 2011). 

2.2.  Strategické řízení 

2.2.1. Vznik strategického řízení 

Radikální změna podnikatelského prostředí, ke které došlo po roce 1989, odkryla velké 

nedostatky dosavadního přístupu k řízení podniků. Díky návratu k trhu se výrazně změnily 

poţadavky na řízení a do popředí se dostává strategické řízení. Potřeba uplatňovat strategické 

řízení byla vyvolána několika změnami. Podniky se začaly rozrůstat jak svou velikostí, tak 

sloţitostí a různorodostí, ke změnám ve vnějším prostředí dochází rychleji, výroba je 

diversifikovaná, podniky vstupují na mezinárodní trh a organizační struktura se mění 

z funkcionální na divizionální. V reakci na tyto změny začaly podniky vyuţívat principy 

strategického plánování a formulace strategie, které jim měly pomoci k efektivnímu 

konkurenčnímu boji na různých trzích (Tichá, 2003). 
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„Strategické řízení se zabývá jak chováním organizace ve vnějším prostředí, tak vnitřními 

rolemi, procesy, strukturami a rozhodováním, které umoţňují organizace fungovat co moţná 

nejlépe v rámci daného prostředí.“ (Tichá, s. 51, 2003). 

2.2.2. Strategické plánování vs. Dlouhodobé plánování 

Pojmy strategické plánování a dlouhodobé plánování bývají velmi často zaměňovány, a proto 

je důleţité si je objasnit. Předmětem strategického plánování je systematická činnost, kterou 

organizace provádí tak, aby byla schopna včas a správně reagovat na změny ve vnějším 

prostředí. Oproti tomu dlouhodobé plánování je plánování za horizont běţného roku. Je to 

projekce současné činnosti do budoucnosti díky předpokladu, ţe vlivy vnějšího prostředí 

budou i v budoucnu působit na podnik stejně jako v minulosti. 

2.2.3. Strategie 

Tento klíčový pojem strategického řízení je odvozený od řeckého strategos, coţ znamená 

umění vojevůdce (Tichá, 2003). V průběhu 20. Století prostupovaly strategické postupy 

z vojenství do nevojenských disciplín, především do systémových přístupů a do řízení a staly 

se jejich součástí. Od doby uplatňování strategických postupů v civilním ţivotě vznikalo 

mnoho pojetí strategie. Z tohoto důvodu dnes existuje velké mnoţství definic strategie a je 

nemoţné najít jednu, která by byla vyčerpávající. Avšak lze říci, co mají tyto definice 

společné, tj. ţe strategie je způsob identifikace a dosahování cílů (Wokoun et al., 2008). 

Wokoun et. al., (2008) definuje několik základních pojetí strategie. Avšak tyto definované 

formy strategie lze v praxi odděleně těţko nalézt. Většinou jde o jejich kombinaci. Zejména to 

platí pro strategické řízení regionů a obcí. Definice zní: 

Strategie jako přirozený výběr – subjekty jsou vystaveny velkému tlaku a jsou nuceny 

přizpůsobovat se vnějším změnám. 

Strategie jako plán -  jde o výsledek systematických forem plánování. 

Strategie jako posloupnost dílčích kroků - adaptivní přístup, je důsledně řízený. 

Strategie jako kultura - přístup zaloţený na zkušenostech, invenci, předpokladech  

a představách reprezentantů subjektu. 
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Strategie jako politika - vzniká díky mnoţství vnitřních střetů, ve kterých jednotlivci či 

skupiny vyjednávají o svých zájmech a přijímají kompromisy. 

Strategie jako vize - jednotlivec nebo skupina, která můţe nakládat s určitou vizí, kam by se 

měl subjekt dostat. 

Oproti tomu Tichá (2003) uvádí vymezení pojmu strategie dle Henryho Mintzberga, který 

definuje strategii pomoci 5P. Plan, ploy, pattern, position, perspective. 

Plan – strategie je jednotný, komplexní, a integrovaný plán, který je navrţen tak, aby zajistil 

dosaţení základních cílů podniku. 

Ploy – plánovaný manévr, který je oznamován konkurenci s cílem odradit je od podobných 

kroků. Strategií je vyvolání obav u konkurence nikoliv manévr samotný. 

Pattern – model chování, který se odvíjí od realizovaných strategií a zdůrazňuje spojitost 

v chování organizace. 

Position – umístění organizace v prostředí. 

Perspective – charakter organizace, 

 

2.2.4. Proces strategického řízení 

Proces strategického řízení je popsán, dle obrázku č. 2.1, jako souslednost kroků 

vycházejících od stanovení cílů, přes analýzu, volbu optimální strategie aţ po naplánování její 

implementace a realizace. Avšak tento logický popis obsahuje nebezpečí, vyplývající 

z formalizace jednotlivých kroků. Manaţeři mohou rozhodovat na základě svých zkušeností  

a tak jednotlivé kroky nejsou realizovány zcela formálně. Z obrázku nejsou zřejmá jednotlivá 

stádia procesu, to můţe vést k myšlence, ţe principy strategického řízení nejsou uplatňovány 

vůbec. 
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Obrázek č. 2.1: Tradiční model procesu strategického řízení 

Zdroj: Tichá, 2003 

 

2.2.5. Strategické řízení a jeho sloţky 

Strategické řízení se skládá z pěti sloţek, viz. obrázek č. 2.1: 

Definování předmětu činnosti  

- jde o základní informace o charakteru podniku, jeho identitě a směřování, jako 

například typ podniku, definování potřeb potenciálního zákazníka a vymezení trhů, na 

kterých se bude podnik pohybovat. Zásadní je vymezení předmětu činnosti, který je 

důleţitým krokem v určení budoucího vývoje podniku. 

Stanovení strategických cílů  

- Stanovení výkonových cílů je důleţité ve všech oblastech ovlivňující úspěch podniku. 

Potřebné jsou jak krátkodobé tak dlouhodobé cíle. Neméně důleţité jsou však 

strategické (konkrétní) cíle, které by měly především vymezovat pozici na trhu, míru 

konkurenceschopnosti, roční zisk, klíčové finanční ukazatele u vybraných činností  

a výrobní a další ukazatele, ke kterým se vztahuje úspěšnost v podniku. 
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Formulace strategie  

- Formování strategie se zabývá tím, jak konktrétně dosáhnout naplnění stanovených 

cílů. Při formování strategie je důleţité brát v potaz všechny aspekty vnitřního  

i vnějšího prostředí. Podniková strategie je záleţitostí vrcholového managementu, 

avšak strategické problémy procházejí celou podnikovou hierarchií, proto je nutné 

vytvoření strategií i pro jednotlivé funkční oblasti jako je výroba, marketing, lidské 

zdroje, finance atd. Obsah strategie zahrnuje vyhledávání inovací a nových příleţitostí 

pro podnik, rozvoj činností vedoucí k posílení konkurenceschopnosti a k udrţení 

konkurenční výhody podniku, způsob diverzifikace, realokace zdrojů, popřípadě 

zrušení výroby ve prospěch jiné. Dobrá strategie je ta, která odpovídá specifické 

situaci podniku, tzn., strategie vyţaduje detailní analýzu situace a úsudek, s cílem 

sladit strategii s důleţitými vlivy vnitřního a vnějšího prostředí. 

Realizace strategie  

- zavádění a realizace strategie spadá především do oblasti administrativní. Úkoly 

manaţerů spočívají zejména ve: vytvoření vhodné organizační struktury, vytvoření 

strategie podporující finanční plány a programy, vytvoření podnikové kultury, která je 

sladěna se strategií, zavádění postupů a procedur, které podporují realizaci strategie, 

vytvoření motivačního mechanismu a systému odměňování v závislosti na dosahování 

stanovených cílů. Manaţer by měl vynaloţit všechny své manaţerské dovednosti 

k zavedení strategie a měl by se snaţit o jejich vylepšování v průběhu realizace. Aby 

bylo zavádění realizace úspěšné, je nutné sladit vztahy mezi strategií  

a vnitropodnikovým klimatem, podnikovým systémem odměňování a alokací zdrojů 

tak, aby činnost podniku vedla k podpoře strategie. 

Hodnocení strategie a opravná opatření  

- management má povinnost monitorovat fungování a realizaci strategie a na základě 

toho popřípadě provádět korekční kroky. Změny konkurenčního prostředí, nové 

příleţitosti a ohroţení můţe vyvolat potřebu pozměnit či vylepšit strategii. I změny ve 

vnitřních podmínkách spolu s novými zkušenostmi ze zavádění strategie mohou 

vyvolat změnu v dosavadních přístupech. 

Strategické řízení je dynamický proces. Všechna strategická rozhodnutí jsou předmětem 

modifikace (Tichá, 2003). 



   11 

 

„Strategické řízení je proces, v jehoţ rámci manaţeři určují dlouhodobé směřování 

podniku, stanovují specifické výkonové cíle, vyvíjejí strategie vhodné k dosaţení těchto 

cílů s ohledem na všechny podstatné vnitřní a vnější podmínky a podnikají konkrétní kroky 

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

 

Proces strategického řízení v regionu je dle Kutscherauera (in Wokoun et al., 2008), cyklus od 

prohlášení záměru aţ po jeho realizaci, které zahrnuje mnoţství vzájemně souvisejících 

aktivit. Tento cyklus se dělí do tří fází: 

Strategická analýza  

- vytváří poznatkovou základnu, která umoţňuje pochopení problémů strategie 

v organizaci či obci nebo v kraji. Účelem je zformulovat klíčové vlivy na současný  

a budoucí vývoj regionu a moţnosti, které jsou z hlediska vnitřního a vnějšího 

prostředí a kvalifikací regionu dostupné.  Strategická analýza by měla být účelová, 

dynamická a problémově orientovaná. 

Strategický výběr (návrh strategie) 

- jde o klíčovou fázi procesu, kde je prvním krokem identifikace základních atributů 

strategického záměru (kde jsme a kam se chceme dostat), dalším krokem je hledání  

a tvorba moţných cest k dosaţení globálního cíle strategie a posledním krokem je 

výběr strategických moţností, stanovení strategických cílů a cest k jejich dosaţení. 

Implementace (realizace) strategie 

- převádí strategii do praxe. V této fázi je nutné stanovit následující: způsob realizace 

postupů a metod, manaţerskou odpovědnost a odpovědnost organizačních útvarů 

regionu, vhodnou organizační strukturu regionu, informační zabezpečení procesu, 

zdrojové zajištění celé strategie, personální zajištění, způsob provádění monitoringu 

průběhu realizace a dosaţených výsledků strategie, zpětnou vazbu a vyuţití strategie 

pro zlepšování, či vytváření image regionu. 

 

Z výše popsaného je zřejmé, ţe některé kroky procesu strategického řízení, nebo části těchto 

kroků, se shodují jak v podniku, tak i v regionu. První krok dle Tiché (2003), definování 

předmětu činnosti je podobný jako první krok dle Kutcherauera Strategická analýza. Jde  

o formulaci a shromáţdění základních informací o podniku či regionu a nastínění moţností, 



   12 

 

které jsou pro podnik či obec dostupné z hlediska jejich prostředí. Druhý a třetí krok dle Tiché 

(2003) stanovení strategických cílů a formulace strategie je obsaţen ve fázi dva dle 

Kutcherauera strategický výběr, kdy jde především o stanovení cílů a cest k jejich dosaţení. 

Krok realizace strategie a hodnocení strategie dle Tiché (2003) se shoduje s fází 

implementace strategie dle Kutcherauera (in Wokoun et al., 2008). Jednotlivé kroky obou 

autorů se ve své podstatě shodují, proto lze říci, ţe strategické řízení je moţné uplatnit 

v různých typech organizací a můţe se vyskytnout řada strategických problémů, které budou 

pro tyto typy organizace stejné, avšak jejich relativní význam se můţe v závislosti na 

podmínkách měnit. 

Strategie v organizacích veřejného sektoru, na úrovni státu, kraje či obce mohou být svým 

chováním v mnoha ohledech velmi podobné komerčním organizacím. Rozdíly jsou především 

v charakteru vlastnických práv a kontroly nebo vlivu z vnějšku, kdy jej výrazně ovlivňuje 

např. vláda, zastupitelstva krajů nebo obcí, dominantní politické strany atd. Strategické 

rozhodování je ohraničeno spíše politickými podmínkami neţ stavem prostředí, dále jsou zde 

omezení investičního kapitálu a svobody manaţerů při změně strategie. Rozhodování můţe 

být silně politicky ovlivněno a s tím se musí manaţeři vyrovnat. U těchto strategických 

rozhodnutí, jde především o snahu zvýšit efektivitu a udrţení, případně zlepšení sluţeb při 

omezených nákladech. 

2.2.6. Regionální strategický management 

Stále se setkáváme s názory, ţe regionální management je odlišný od managementu 

v podnicích, avšak základní teoretická, systematická a metodická východiska strategického 

řízení a plánování platí stejně pro všechny úrovně řízení. Řízení v krajích a obcích má však 

vzhledem k nehmotným výstupům řízeného objektu, samosprávnému charakteru a díky 

kontaktu s obyvatelstvem, svá specifika. 

Prvním specifikem je, ţe kraj či obec jako subjekt funguje na samosprávném principu. 

Vydává rozhodnutí na základě přímé a přenesené působnosti. Proto v řízení obce zde vedle 

sebe existují dva typy managementu, tj. management volený a management profesionální. 

Volený management se mění zcela nebo částečně ve čtyřletém funkčním období a jde  

o zastupitelstvo, radu, hejtmana, primátora a starostu. Tento management není pro výkon 

funkce speciálně vzděláván a jeho rozhodnutí se především týkají schvalování rozpočtu a jsou 

orientována na rozvoj kraje či obce. Profesionální management je stabilizující sloţkou 



   13 

 

regionálního a municipálního managementu, je na výkon své funkce dlouhodobě odborně 

vzděláván. Jde o krajský úřad, úřad obce, tajemníka vedoucích útvarů. Profesionální 

management rozhoduje ve všech věcech fungování kraje či obce a jeho správy. Připravuje  

a předkládá dokumenty, jako jsou strategické plány, programy rozvoje, návrhy rozpočtu aj. ke 

schválení volenému managementu. 

Druhým specifikem řízení je uplatňování principu partnerství. Partnerství je způsob občanské 

participace, zaloţený na předpokladu, ţe rozhodovací proces je nejefektivnější, odehrává-li se 

nejblíţe těm, kterých se rozhodnutí nejvíce dotýká. Na úrovni kraje je dominantní partnerství 

institucionální a na úrovni kraje dominuje partnerství občanské (Wokoun et al., 2008). 

V rámci partnerských obcí je nejčastěji spolupráce zaměřena na výměnu informací  

a zkušeností z oblasti fungování veřejné správy nebo realizace rozvojových projektů 

(Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010). 

2.3.  Strategické regionální plánování 

Plánování je klíčovou manaţerskou funkcí nejen při řízení podniku, ale i pro řízení obce  

a jejího rozvoje. Ve srovnání s podnikem, je plánování a řízení rozvoje obce sloţitější díky 

existenci společenských vlivů, které jsou ve většině případech pro rozvoj obce důleţitější neţ 

vlivy ekonomické, jeţ jsou naopak rozhodující u plánování a řízení v podnicích. Je nezbytné 

plánovat regionální rozvoj koncepčně či programově, aby mohlo být dosaţeno maximální 

efektivnosti. Nekoncepční přístup můţe vést ke stagnaci nebo i k úpadku a také 

k neefektivnímu nakládání s veřejnými finančními prostředky (Ponikelský et al., 2012). 

Strategické plánování lze definovat jako proces identifikace a dosahování dlouhodobých cílů. 

Jedná se o kreativní a interaktivní proces, jehoţ cílem je naplánovat a uskutečnit změny, které 

ovlivní současnou situaci v regionu v takovém směru, který je formulován na základě 

představ subjektů existujících v regionu. Jde o zapojení nejen zástupců radnice, ale také 

podnikatelů a neziskového sektoru. Význam strategického plánování a koncepčního přístupu 

k řízení regionálního rozvoje se zvýšil s moţností čerpat podporu ze strukturálních fondů EU. 

Usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na dlouhodobé cíle rozvoje 

města (DHV, 2012). 

Dle Rektoříka et al. (1999) je strategické plánování proces, během kterého vzniká, představa  

o tom, čím by se chtěla obec zabývat, co bych chtěla rozvíjet, jaké programy a sluţby nabízet 

a co by měla udělat proto, aby tyto záměry byly uskutečněny. To vše za spolupráce vedení 
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organizace, jejich zaměstnanců, správní rady, zastupitelstva a rady obce, odborníků a všech 

ostatních, kteří mají k obci významný vztah. Během strategického plánování se uskutečňují 

strategické rozhodnutí, vznikají strategické záměry a formulují se strategie k jejich dosaţení. 

 

Plánovací proces lze rozdělit do čtyř částí: 

Analýza – sběr informací a podkladů a provedení analýzy ovlivňujících faktorů 

Stanovení cílů – specifikace výsledného stavu a ţádoucích výstupu z věcného a časového 

hlediska 

Tvorba plánů – stanovení postupů a nástrojů, prostřednictvím kterých lze dosáhnout 

stanovených cílů. Výstupem je návrh postupu implementace včetně personálních, 

technických, technologických a finančních zdrojů, časových dispozic a stanovení rizikových 

míst. 

Monitoring a kontrola – průběţné hodnocení realizace plánů a naplňování stanovených cílů.  

Tyto fáze plánovacího procesu v podniku se nijak výrazně neliší od plánovacího procesu 

v obci (Ponikelský et al., 2012). 

 

Proces strategického plánování je formalizován ve strategických (koncepčních) dokumentech. 

Obecně rozlišujeme následující hierarchii strategických dokumentů: 

Strategie – dlouhodobý koncepční dokument, určuje základní linie rozvoje daného subjektu 

nebo jeho území, ve všech základních oblastech na dlouhé období 

Program – střednědobý dokument, vychází a navazuje na Strategii, ve střednědobém 

horizontu vytyčuje opatření, která bude subjekt realizovat, aby dosáhl strategických cílů. 

Plán – krátkodobý dokument (není koncepční dokument), konkretizuje vybraná opatření ve 

formě projektů či aktivit, obsahuje harmonogram, stanovuje způsob financování (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2010). 

Účelem kaţdého programu nebo plánu je stanovení časové posloupnosti provádění 

potřebných změn, vytyčení jejich cílů a cest, zdrojů a prostředků k jejich dosaţení (Kala et al., 

2011) 

Hlavní význam strategického plánování spočívá v tom, ţe pomáhá si jasně uvědomit ţádoucí 

směry dlouhodobého vývoje a soustřeďuje své úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů. 
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Ukazuje jak se připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, minimalizovat negativní 

dopady hrozeb a maximálně vyuţít příleţitosti, které se mohou v budoucnosti naskytnout. 

Dále také vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách a řeší problémy dlouhodobě 

a komplexně. V neposlední řadě umoţňuje optimálně vyuţívat lidské a finanční zdroje.
1
 

2.3.1. Strategický plán 

Strategický plán je základním nástrojem strategického řízení v obcích i regionech jak tvrdí 

Wokoun (2008) i Kala (2011). Na základě poznání situace v obci a představ občanů, 

podnikatelů, zájmových organizací a dalších formuluje rozvojové cíle obce a aktivity vedoucí 

k jejich naplnění (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2010). Strategický plán rozvoje obce je 

základní strategický dokument, který deklaruje dlouhodobé cíle rozvoje obce, vymezuje 

základny cesty jejich dosaţení. Sestavuje se na období 10 aţ 15 let. Rozhodnutí o cestách 

rozvoje obce je důleţitou pravomocí voleného managementu, proto by se nemělo stávat, ţe se 

zastupitelstvo této pravomoci vzdá a zadá vytvoření Strategie nebo Programu jinému 

subjektu, např. profesionální firmě. Profesionální poradce můţe být nápomocný v oblasti 

metodiky zpracování strategie nebo programu, avšak vize, cíle, priority a opatření 

strategického plánu musí být vyjádřením představy všech aktérů v obci a rozhodnutím 

zastupitelstva. 

Strategický plán má tři dimenze, které působí společně a jejich provázanost působí 

akceleračně. 

Společensko-politická dimenze – všeobecná dohoda mezi politickými silami a občany o tom, 

kam má obec dospět. 

Systémová dimenze – nástroj strategického řízení obce, který je součástí strategických  

a programových dokumentů České republiky. 

Věcná dimenze – orientace na klíčové problémy dlouhodobého rozvoje obce (Wokoun et al., 

2008). 

 

Strategický plán je dokument, který by měl splňovat následující kritéria: 

Dlouhodobost – plánování v dlouhodobém horizontu (10-15 let) 

                                                 
1

 Strategické plánování. [online]. EC Consulting, a. s. [2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.ecconsulting.cz/strategicke_planovani.html. 
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Komplexnost a selektivnost – strategické plánování rozvoje území je komplexním procesem, 

nutná systémová provázanost, nicméně strategický plán nemůţe řešit veškeré aspekty 

sociálně-ekonomického rozvoje, proto je nevyhnutelná selekce prioritních problémů  

a prioritních směrů rozvoje. 

Provázanost – nutná vnitřní provázanost jednotlivých kroků v procesu strategického 

plánování, rozhodnutí učiněná ve prospěch určité aktivity mají nepochybně zprostředkovaný 

dopad na činnosti jiné. 

Soustavnost – strategické plánování je neustálým procesem a strategický plán je flexibilní 

dokument, kde je nutná modifikace jednotlivých dílčích kroků na základě změn ve výchozí 

situace. 

Otevřenost – vůči veřejnosti k jejím podnětům i kritice. 

Reálnost – stanovení reálně dosaţitelných cílů jak z finančního hlediska, tak z pohledu 

ekonomických a sociálních podmínek. 

Srozumitelnost – nezbytnost pochopení všemi, kteří se na uskutečňování strategického plánu 

budou podílet (Lacina, 2007). 

 

Optimální struktura strategického plánu se skládá ze tří následujících částí: 

Analytická část – situační analýza, SWOT analýza tvořená vnitřní a vnější analýzou 

Návrhová část – definování vize, identifikace problémových oblastí, stanovení dlouhodobého 

cíle, dílčích cílů a opatření, které povedou k naplnění cílů. 

Implementační část – způsob realizace, monitoring, aktualizace a financování (Ministerstvo 

pro místní rozvoj, 2010). 
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Obrázek č. 2.2: Obsahové vymezení a fáze zpracování Strategického plánu rozvoje 

města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Kutscherauer, 2011 

 

U Strategického plánu je také velmi významná vazba na jiné strategické a programové 

dokumenty. Mezi dokumenty na úrovni kraje, obce a národní úrovni existuje přímá obsahová 

oboustranná vazba. Strategický plán obce by měl respektovat priority a opatření, která uvádí 

strategické dokumenty na úrovni kraje a na národní úrovni, avšak na druhé straně by měl 

přispět k obohacení dokumentů jako je program rozvoje kraje, regionální operační program  

a tematické operační programy. 

Z hlediska rozvoje území by měl Strategický plán respektovat územní plán obce, avšak můţe 

také podnítit změnu v územním plánu. Dokumentům zpracované pro jiné účely např. rozvoj 

venkova by měl být Strategický plán obce nadřazen. Pokud není zpracován, měl by aktivity 

z těchto dokumentů do obsahu zahrnout. 
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2.4.  Strategie řízení na úrovni obcí 

2.4.1. Region 

„Obce a regiony jsou místy, ve kterých se lidé rozhodli ţít, nebo je okolnosti vedly k tomu, aby 

v nich pobývali. V obcích a regionech hledají lidé podmínky pro bezpečný a příjemný ţivot ve 

všech fázích ţivota, příleţitosti pro rozvoj vzdělání, kvalifikace, pracovního uplatnění, 

naplnění kulturních a sportovních potřeb a záţitků a svého hmotného i duševního 

bohatství“.(Kala et al., s. 12, 2011). 

Existuje celá řada definic regionu a nelze nalézt dva totoţné výklady tohoto pojmu. Pojem 

region je zaměřen buď velmi obecně, nebo pak naopak příliš úzce. Proto Kala (2011) uvádí 

více pojetí regionu. 

Dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje se regionem rozumí územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdruţení obcí, jehoţ 

rozvoj je podporován podle téhoţ zákona. 

V širším pojetí je region dle Matouškové (2000) definován jako jakýkoliv územní celek, který 

je dle jednoho nebo více znaků moţno vyčlenit z širšího území. Pomocí těchto znaků je 

region vymezován pro konkrétní účel nebo mu náleţí v uspořádání území konkrétní funkce. 

Matoušková (2000) definuje region z pohledu regionální ekonomie a uvádí, ţe region se 

vyznačuje vnitřními i vnějšími vztahy, vyvíjející se strukturou, zřetelnými vnitro-regionálními 

ekonomickými zájmy a explicitně ekonomickými funkcemi v rámci širších, nad-regionálních 

hospodářských celků. 

Z hlediska regionální politiky region definuje Lacina (2007) jako specifický územní celek, 

který má pro vyšší efektivnost řízení svého chodu a provádění regionální politiky přiděleny 

potřebné pravomoci, jeţ jsou zajišťovány prostřednictvím regionální samosprávy v zájmu 

lepšího fungování a rozvoje regionu. 

Krejčí (2010) souhlasí s pojetím dle Klapky a Toneva (2008) ţe „region je omezený sloţitý  

a dynamický prostorový systém, který vzniká na základě vzájemného působení přírodních  

a sociálně-ekonomických jevů a procesů a vykazuje určitý typ organizační integrity, která jej 

odlišuje od ostatních regionů. 
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2.4.2. Metody zpracování strategických plánů 

Míra participace představitelů obce či regionu na zpracování strategií rozvoje je jedním 

z kritérií, dle kterých lze strategické plány posuzovat. Na základě tohoto kritéria Lacina 

(2007) vymezuje dva způsoby zpracování strategického plánu. Expertní a komunitní metodu. 

 

Expertní metoda 

Tato metoda je zaloţena na postupném zpracování strategického dokumentu skupinou 

expertů, nezávislých na místním prostředí. Cílem je maximální objektivní postiţení 

skutečnosti a navrţení nejlepšího řešení. Metoda zdůrazňuje přesnost, objektivnost, 

pravdivost a efektivnost. Předpokladem úspěchu je zařazení místních expertů do týmu 

zpracovatelů. 

Expertní metoda vyuţívá tým expertů, jehoţ členové pocházejí z oblastí mimo řešené území  

a veškeré informace získávají od místních odborníků nebo z dostupných zdrojů. Nevýhodou 

zpracování strategického plánu týmem expertů je většinou nedostatečná znalost daného 

prostředí. Tato varianta vypracování strategického plánu je vyuţívána ve většině případů, 

jelikoţ je to pro představitele regionů méně pracné. 

 

Komunitní metoda 

U této metody jde především o dohodu mezi subjekty strategického plánování a zaměření na 

kolektivní řízení celého procesu. Diskuze s místními představiteli generují jednotlivá řešení, 

priority rozvoje, cíle, opatření a návrhy. Do diskuzí zasahují z části konzultanti, však pouze 

aby ji korigovali. K přijetí návrhů musí dojít ke konsensu všemi účastníky. Výhodou je 

jednoduchost, orientace na řešení konkrétních problémů, srozumitelnost, provázanost 

jednotlivých bodů strategie, jeţ se formuje v rámci diskuse za účasti místní odborníků. 

U komunitní metody je vyuţíván tým konzultantů, jeţ slouţí jako poradci v otázkách 

ekonomického rozvoje a koordinátoři celého procesu tvorby strategického plánu. Nevýhodou 

je, ţe představitelé jednotlivých skupin občanů nemusí být nestrannými pozorovateli, a tak se 

některým problémům mohou věnovat déle na úkor jiných problémů 
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2.4.3. Metodický postup tvorby 

Metodika zpracování strategického plánu rozvoje obce vychází z legislativního rámce České 

republiky a opírá se o metodické postupy a prvky při zpracování programových dokumentů 

EU a jejich zásad pro poskytování podpory z veřejných rozpočtů. Tento metodický postup je 

zpracován expertní metodou a je vhodný pro zpracování strategického plánu pro města  

o velikosti zhruba 15 tisíc obyvatel. Pro menší obce se metodický postup přiměřeně 

zjednoduší. Tento metodický postup je uveden proto, ţe prozatím není zpracována metodika 

zpracování strategického plánu komunitní metodou pro menší obce. Metodický postup 

obsahuje celkem 22 kroků. 

Mezi prvních pět přípravných kroků strategického plánu rozvoje obce patří rozhodnutí  

o zpracování SP, výběr zhotovitel, jmenování strategické komise a pracovních skupin, první 

strategický seminář a zhodnocení adekvátních strategických a programových dokumentů. 

Cílem prvního kroku je zhodnotit, zda obec strategický plán potřebuje a rozhodnout o jeho 

zpracování. Rozhodnutí o zpracování nového SP obce musí vyjít z vnitřní potřeby 

představitelů obce a nemůţe být obci ţádným orgánem nařízeno. Strategický plán obce můţe 

být zpracován jako samostatný dokument nebo jako součást strategického plánu 

mikroregionu.  

Představitelé obce dále rozhodují, zdali bude SP obce zpracován vlastními silami, nebo bude 

na zpracování strategického plánu najat externí zhotovitel a kolik finančních prostředků 

z rozpočtu obce bude na jeho zpracování vyhrazeno. Toto rozhodnutí je součástí druhého 

kroku metodického postupu strategického plánu pouze v případě, ţe se obec rozhodne pověřit 

zpracováním strategického plánu externího zhotovitele. Obecní rada vyhlásí výběrové řízení 

na zpracování SP spolu s poţadavky na uchazeče. Z nabídek je vybrán zhotovitel a výsledek 

rozhodnutí je oznámen všem uchazečům. S vybraným uchazečem je uzavřena smlouva o dílo.  

Dle třetího kroku starosta obce vybere interní a externí odborníky a stanoví strategickou 

komisi jako reprezentanta obce ke koordinaci strategického plánu a naplnění principu 

partnerství a pracovní skupiny. Počet pracovních skupit se odvíjí od problémových okruhů. 

Úkolem těchto skupin je analýza klíčových otázek a předkládaní návrhů opatření pro 

strategický plán. 

Následně se pořádá první strategický seminář, na kterém se projednává postup zpracování 

strategického plánu, a účastníci semináře předkládají první náměty k jeho obsahu. Zhotovitel 
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všechny náměty zaznamenává, následně je utřídí a na základě diskuze upravuje plán postupu 

strategického plánu. 

Úkolem pátého kroku je zhodnotit platné strategické a programové dokumenty kraje a obce 

z hlediska aktuální situace, nových okolností a poznatků. Jedná se především o inspirativní 

náměty moţností vyuţití finančních zdrojů. V této části je nutné zaměřit se na problematiku 

infrastruktury, ţivotního prostředí, rozvoje hospodářství, trhu práce, cestovního ruchu  

a rozvoje občanské vybavenosti. Výstupem jsou nové poznatky, jeţ jsou určitým zadáním pro 

následující krok. 

 

Analýza sociálně ekonomické situace obce  

Jedná se o šestý krok metodického postupu tvorby strategického plánu. Sociálně ekonomická 

analýza (situační analýza) je konkrétní popis současného stavu a hlavních tendencí 

hospodářského a sociálního vývoje a příčin jejich směru. Zaměřuje se na zkoumání oblastí 

ekonomických a sociálních činností s největším potenciálem rozvoje. 

Situační analýza ústící v deskripci profilu obce je základním podkladem pro další kroky 

procesu zpracování strategického plánu obce. Je velmi důleţitým vstupem a součástí 

zpracování strategického plánu a do značné míry můţe ovlivnit zaměření a formu výsledných 

návrhů řešení. Všechny informace získané při zpracování této analýzy jsou určující pro 

vypracování SWOT analýzy, jeţ je analýzou silných a slabých stránek obce, jejích moţných 

příleţitostí a hrozeb. Díky ní je moţné identifikovat základní problémové okruhy, cíle  

a priority. 

Posuzování obce je zaloţeno na sociálně ekonomickém přístupu a zaměřuje se na 

předcházející vývoj a současnou situaci. Proto je obsahové zaměření analýzy následující.  

Analýza obce je prováděná z těchto základních hledisek: 

Ekonomické činnosti 

- průmyslové a stavební činnosti, 

- zemědělské činnosti, lesnictví a vodní hospodářství, 

- obchodní a jiné činnosti výrobní povahy, 

- výrobní sluţby, 

- sluţby cestovního ruchu. 
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Sociální struktura a sociální sluţby 

- demografická analýza a sociální diferenciace obyvatel obce, 

- struktura zaměstnanosti a vývoj situace na trhu práce, 

- ţivotní styl (umění, sport, volný čas, zvyky a tradice), 

- sociální sluţby a vzdělávací infrastruktura, kulturní a zdravotnické činnosti, činnosti 

související s volným časem, rekreací a sportem. 

Infrastruktura 

- dopravní infrastruktura, telekomunikace, 

- surovinové a energetické zdroje, 

- bydlení, veřejné sluţby, urbanistická organizace, 

- disponibilní plochy, budovy a stavby vhodné pro nové podnikatelské aktivity. 

Ţivotní prostředí 

- ovzduší, voda, půda (včetně těţby nerostných surovin, poddolovaných území, radiace), 

- odpady, 

- péče o krajinu (chráněná, devastovaná a nepřístupná území, ÚSES), 

- největší znečišťovatelé. 

Činitelé 

- zde je třeba idenfitikovat všechny subjekty, které pozitivně zasahují nebo by mohli 

zasahovat do vývoje obce a analyzovat jejich stav, vykonané práce, finanční moţnosti 

apod. Jde například o státní správu, místní správu, sdruţení, korporace, charitativní, 

humanitní a kulturní instituce atd. 

Všechny tyto informace o obci pro vypracování situační analýzy je moţno získat z několika 

zdrojů: 

- český statistický úřad,  

- úřady práce, 

- okresní správa sociálního zabezpečení, 

- obecní úřady, 
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- dopravní inspektoráty, 

- místní podniky, správci technické infrastruktury.  

 

SWOT analýza obce  

SWOT analýza je sedmým postupovým krokem. Jedná se o standardní metodu pouţívanou 

k prezentaci analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. SWOT je akronym, 

který spojuje počáteční písmena čtyř anglických výrazů, resp. čtyř faktorů silné stránky 

(strenghts), slabé stránky (weaknesses), příleţitosti (opportunities) a hrozby (threats). Jejím 

principem je jednoduchá, vyčerpávající a objektivní charakteristika těchto čtyř faktorů. I kdyţ 

se tato metoda zdá být velice jednoduchá, jiţ od samého začátku naráţíme na řadu překáţek. 

Výstiţná formulace a objektivita jsou první z nich, jelikoţ se naplňují velice obtíţně. Dalším 

problémem je pojmenování podstatných záleţitostí a eliminace druhořadých věcí. 

Vnitřní analýzu představují silné a slabé stránky. Silné stránky zahrnují komparativní  

a konkurenční výhody obce pro všechny typy rozvojových aktivit. Mezi slabé stránky jsou 

řazeny všechny faktory, které buď omezují, nebo ohroţují tyto aktivity. 

Vnější analýzu tvoří příleţitosti a ohroţení. Porozumět příleţitostem a ohroţením vnějšího 

prostředí je pro obec velmi důleţité, jelikoţ většinu těchto vlivů nebude moci ovlivnit, avšak 

jejich účinky na místní ekonomiku mohou být významné při tvorbě strategického plánu. Je 

třeba brát v úvahu např. změny zákonů, sociální a politické změny, demografické změny 

apod. 

Analýza SWOT se především vyuţívá pro identifikaci problémových okruhů, je základem 

zaměření celého strategického plánu obce a slouţí k formulaci strategických cílů, priorit, 

opatření a rozvojových aktivit. 

 

Vize a globální cíl 

Stanovení vize a globálního cíle představuje osmý postupový krok. Cílem je formulovat 

strategickou vizi rozvoje obce, vymezit základní cesty rozvoje vymezit oblasti ţivota obce, na 

které musí být soustředěna hlavní pozornost. Dobře formulovaná vize a globální cíl mohou 

výrazně ovlivnit postup prací na SP i jeho celkový výsledek. Vize obce by měla 

charakterizovat výchozí stav obce, a kam se chce obec dostat. Globální cíl by měl vymezovat 

základní cestu a výsledek rozvojového procesu. Tyto dva kroky vţdy nejsou zahrnuty do prací 
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na strategickém plánu. Důvodem je, ţe v této fázi nejsou zpracovatelé dostatečně seznámeni 

s problematikou, coţ pak vede k tomu, ţe vize a globální cíl jsou příliš formální. Pokud je 

však ustavená strategická komise vyváţeně sloţená z významných představitelů obce  

a expertů majících dostatečné znalosti o obci a má k dispozici dobře zpracovaný profil obce  

a SWOT analýzu, je moţné oba kroky zvládnout v takové kvalitě, aby splnily svůj účel. 

 

Problémové okruhy  

Devátý postupový krok výběr problémových okruhů a následné navrţení priorit a formulace 

strategických cílů pro tyto priority se povaţuje za nejvýznamnější fázi prací, rozhodující  

o kvalitě a upotřebitelnosti zpracovávaného strategického plánu obce. 

Stanovení problémových okruhů vyţaduje rozsáhlou, věcně argumentovanou diskusi 

v pracovních skupinách i ve strategické komisi. Zásadní názorové rozdíly musí být sbliţovány 

v průběhu diskuse a u kaţdého problému musí být hledán konsensus. Důleţité je stanovení 

takových problémových okruhů, ve kterých bude obec schopna dosáhnout zlepšení 

prostřednictvím dostupných lidských a finančních zdrojů. 

 

Priority a strategické cíle  

Priorita nám udává přednostní směr řešení pro dosahování konkrétního strategického cíle. 

Kaţdý problémový okruh má většinou více neţ jednu prioritu. Jejich délka trvání je různá, 

avšak vţdy musí být v rámci časového úseku, pro který se strategický plán obce sestavuje. 

U strategického cíle jde o jakýsi směrný ukazatel rozvoje obce pro danou prioritu. Je to stav, 

kterého by mělo být realizací opatření a rozvojových aktivit navrţených pro prioritu 

dosaţeno. Odvozují se od vize obce, od globálních cílů a výsledků SWOT analýzy. 

Strategické cíle navazují a zaměřují se na problémové okruhy a priority a tvoří základní rámec 

pro přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. Tyto cíle musí být jasné, 

stručné, musí udávat směr a formulovat očekávaný výsledek. Proces identifikace, formulace  

a dosaţení konsensu o strategických cílech patří mezi nejnáročnější činnosti v průběhu tvorby 

strategického plánu. 
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Návrh opatření a rozvojových aktivit 

Návrh opatření a rozvojových aktivit představuje postupové kroky 11 aţ 13. Cílem je 

transformace cílů do opatření dle problémových okruhů a priorit a rozčlenění kaţdého 

opatření do rozvojových aktivit. 

Opatřením se rozumí způsob naplnění příslušné priority. Měly by identifikovat klíčové 

výsledky, kterých se má dosáhnout. Kaţdá priorita má většinou více neţ jedno opatření. 

Opatření musí být stanoveny tak, aby byly reálné a dosaţitelné. K dosaţení opatření musí být 

k dispozici lidské, finanční a institucionální zdroje. Při stanovení kaţdého opatření se musí 

brát v potaz náklady, personální potřeby, instituce odpovědné za realizaci, časový rámec, 

dopad a právní důsledky. 

Pokud jsou stanovena jednotlivá opatření, pracovní skupiny začnou navrhovat rozvojové 

aktivity. Jedná se o konkrétní aktivity, které určují, jak se jednotlivá opatření budou 

naplňovat. Ke kaţdému opatření náleţí zpravidla několik rozvojových aktivit. 

 

Finanční alokace zdrojů pro strategický plán 

Finanční alokace zdrojů tvoří postupové kroky číslo 14, 15 a 16. Cíle těchto kroků je vyčíslit 

finanční potřeby pro realizaci opatření a aktivit strategického plánu obce a rozdělit finanční 

zdroje na opatření a časové úseky. Zajištění vlastních zdrojů, resp. zdrojů z krajského či 

státního rozpočtu je jednou ze zásadních otázek finančního plánování v průběhu strategického 

plánu. Finanční alokace zdrojů bude provedena pro všechna opatření strategického plánu, 

jejichţ aktivity spadají do působnosti obce. V pracovních skupinách ve formě odborné 

diskuse se provede vyčíslení finanční potřeby jednotlivých opatření. Finanční potřeby závisí 

na povaze konkrétního opatření (investice, školící program, podpora kulturní akce apod.), na 

výchozích podkladech a dostupnosti potřebných údajů atd. 

Zhotovitel SP následně na základě znalosti přibliţného objemu finančních prostředků SP obce 

(účast rozpočtu obce, krajského a státního rozpočtu, moţnosti získat zdroje z EU) navrhne 

indikativní přiřazení (shora) finančních prostředků pro jednotlivé problémové okruhy podle 

jejich reálného rozsahu a předběţně oceněné finanční náročnosti. Tento návrh předává 

zhotovitel strategické komisi ke schválení. Ta následně schválené indikativní alokace předává 

pracovním skupinám. V pracovních skupinách proběhne rozdělení „přidělených― zdrojů pro 

problémový okruh na priority a na jednotlivá opatření s přihlédnutím k dříve vyčísleným 

finančním potřebám pro jejich realizaci. 
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Závěrečné kroky sestavení strategického plánu 

Závěrečné postupové kroky číslo 17 aţ 22 představují stanovení rozvojových aktivit pro 

podporu z jiných programů, navrţení plánu realizace SP, sestavení úplného strategického 

plánu obce, třetí strategický seminář, korektury SP a schválení SP obce. 

V rámci postupového kroku č. 17 zhotovitel strategického plánu provede úvahy o zdrojích na 

základě odborného posouzení moţností podpor ze zdrojů EU a priorit a opatření zařazených 

do aktuálních Operačních programů a navrhne rozvojové aktivity z příslušných opatření SP 

obce, pro něţ lze připravit projekty pro podporu z operačních programů. 

Cílem následujícího kroku je připravit návrh postupu pro zajištění efektivní realizace  

a hodnocení strategického plánu včetně časového harmonogramu realizace. Tento krok 

zabezpečuje zhotovitel SP na základě pokynů Strategické komise. Zahrnuje návrh řízení, 

sledování a hodnocení SP a časový harmonogram realizace SP, který obsahuje rozvrţení 

jednotlivých opatření a rozvojových aktivit strategického plánu na časové ose časového 

období strategického plánu rozčleněných dle problémových okruhů. Výsledkem je návrh 

plánu realizace SP. 

V postupovém kroku č. 19 sestavení úplného strategického plánu obce zhotovitel připravuje 

návrh Strategického plánu obce sestavením z jednotlivých částí zpracovaných 

v předcházejících postupových krocích. Zhotovitel strategického plánu provede nezbytné 

redakční úpravy textů jednotlivých kapitol. Výsledný dokument je projednán v pracovních 

skupinách a následně se předkládá Strategické komisi. 

Na třetím strategickém semináři jde o projednání strategického plánu v samosprávném orgánu 

obce za účasti veřejnosti. Svolává ho starosta obce s výzvou účasti veřejnosti. Jde  

o mimořádné zasedání zastupitelstva obce, jehoţ jediným bodem je projednání Strategického 

plánu obce. Veřejné projednání strategického plánu se realizuje formou diskuse, přednesení 

stanovisek, připomínek či dotazů. Průběh celého zasedání se písemně zaznamenává. 

V následujícím postupovém kroku zhotovitel provádí korektury strategického plánu v souladu 

se zápisem ze strategického semináře. Korektury se většinou týkají konkrétních opatření  

a rozvojových aktivit a finančních nároků na tyto aktivity. Zhotovitel strategického plánu po 

schválení korektur předsedou strategické komise zajistí vyhotovení potřebného počtu SP obce 

pro zasedání obecního zastupitelstva a umístění úplného textu SP obce na internetovou 

stránku obce. 
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Posledním postupovým krokem je schválení Strategického plánu obce. Schválení 

strategického plánu zastupitelstvem je uţ pouze formální záleţitost, jelikoţ obsahové 

problémy byly vyřešeny jiţ v rámci předchozích postupových krocíh. 
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3. Socioekonomická analýza města Štramberk 

Následující zpracování socioekonomické analýzy pro město Štramberk se opírá o metodický 

postup tvorby strategického plánu obce zpracovaného Vysokou školou Báňskou – technickou 

univerzitou Ostrava, Ekonomickou fakultou jako studijní opory v rámci projektu SROP 3.3 „ 

Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji―, jeţ byl 

podrobně popsán v předchozí kapitole. Jelikoţ se jedná o metodický postup vhodný pro obce 

s 15 tis. obyvateli, zpracování socioekonomické analýzy je přiměřeně zjednodušeno  

a upraveno. 

3.1.   Představení města Štramberk 

Město Štramberk (příloha č. 1) se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Nový Jičín 

poblíţ města Kopřivnice. Městečko leţí v centru Štramberské vrchoviny na svazích 

Zámeckého kopce, Kotouče, Bíle hory, Libotínských vrchů a Červeného kamene v předhůří 

Beskyd. Díky své malebnosti je Štramberk nazýván „Moravský Betlém―. 

Na území 9 km
2
 se městečko rozkládá a k roku 2012 zde ţilo 3385 obyvatel. Starostou je Ing. 

Jan Socha.
2
 

Město proslavila cukrářská pochoutka perníkové „Štramberské uši―, které se zde pečou jiţ 

staletí jako vzpomínka na vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem v roce 

1214. Tato specialita získala ochranné označení EU. Neopakovatelný architektonický unikát 

představuje urbanistický soubor lidové architektury valašských roubených chalup z 18. a 19. 

stol., z nichţ většina tvoří městskou památkovou rezervaci,
3
zobrazení v příloze č. 2 a 3. 

3.1.1. Historie 

První písemná zmínka o existenci města sahá aţ do roku 1359. Toho roku moravský markrabě 

Jan Jindřich Lucemburský syn českého krále Jana Lucemburského a mladší bratr římského 

císaře a českého krále Karla IV. Štramberk povýšením podhradí na město zaloţil. Se 

zaloţením město získalo i několik práv, jako například vařit pivo, péct chleba nebo prodávat 

maso. V roce 1411 štramberští získali další práva, právo na odúmrtí a dědická práva. Po dobu 

husitských válek Štramberk vyvázl bez váţnější újmy, jelikoţ husitská vojska vyplenila 

                                                 
2

Štramberk. [online]. CRR ČR. [2013-02-19]. Dostupné z: 

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=599948&zsj=164119. 
3
Město. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: http://www.stramberk.cz/cs/mesto/. 
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okolní města. Na přelomu 15 a 16 století se na Štramberku vystřídalo několik pánů. Kdyţ se 

v roce 1523 rozhodli novojičínští měšťané vykoupit z poddanství, koupili od Jana ze Ţerotína 

i Štramberk. V této době je doloţena těţba vápence, který později Štramberk proslavil. Na 

konce 16 století přicházejí kraje Valaši. Díky obchodu s nimi se město rozvíjí a obyvatelé 

staví nové domy. Na počátku 17 století jich zde stojí jiţ čtyři desítky. Roku 1624 bylo město 

vypáleno polskými oddíly. Díky válce s Tatary město v 17. století velmi zchudlo a roku 1715 

Štramberk zachvátil mor. I přes všechny tyto nešťastné události byl roku 1723 dostavěn kostel 

na náměstí, který byl zasvěcen Janu Nepomuckému. Štramberk byl po staletí malým 

městečkem. Výraznější rozvoj byl zaznamenán aţ ke konci 19. Století, kdy se začal ve velkém 

mnoţství těţit vápenec. Od roku 1951 je Štramberk městskou památkovou rezervací.
4
 

3.1.2. Zajímavá místa 

Výraznou dominantou města a širokého okolí je zřícenina hradu Štramberk (Strallenberg) 

s gotickou věţí zvaná Trúba (příloha č. 4), která o výšce 40 metrů a průměru 10 metrů slouţí 

od roku 1903 jako rozhledna, jeţ láká návštěvníky krásným výhledem na okolí. Tento hrad je 

typickou stráţní tvrzí první poloviny 14. Století a podobá se jiným českým hradům té doby. 

Avšak je záhadou, kdy byl postaven.
5
 

Další neméně významnou památkou je světoznámá archeologická lokalita Národní přírodní 

památka jeskyně Šipka (příloha č. 5), která se nachází v městském parku Národní sad na 

svahu Kotouče. Díky archeologickému průzkumu zde byla roku 1880 nalezena v hloubce 1,7 

metru část spodní čelist neandrtálského dítěte ve stáří 8 – 10 let. Při pokračování průzkumu 

byla v jeskyni Šipka nalezena krápníková výzdoba, avšak dnes je jiţ z velké části 

zdevastována. Bylo zde také nalezeno velké mnoţství kostěných pozůstatků různých zvířat, 

např. kosti medvěda, lva, hyeny, pakoně a mamuta.
6
 

Na náměstí můţeme nalézt muzeum Zdeňka Buriana, které nově od července 2011 sídlí 

společně s expoziturou Muzea Novojičínska v městské budově č. 31. Muzeum nabízí expozici 

ţivota a díla světově uznávaného malíře pravěku, který ve Štramberku část svého ţivota 

pobýval. Jeskyně Šipka se mu stala jeho celoţivotní inspirací.
7
 

                                                 
4
 Město. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: http://www.stramberk.cz/cs/mesto/. 

5
 Historie Trúby. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: http://www.mesto-stramberk.cz/historie-

truby.php. 
6
Národní přírodní památka Šipka -  zastavení č. 2 naučné stezky. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: 

http://www.stramberk.info/dr-cs/10-narodni-prirodni-pamatka-sipka-zastaveni-c-2-naucne-stezky.html. 
7
 Muzeum Zdeňka Buriana. [online]. Štramberk. [2013-01-10]. Dostupný z: http://www.zdenekburian.cz/. 
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Co se týče přírodních krás, můţe se Štramberk pyšnit botanickou zahradou a arboretem 

(příloha č. 6), které se nachází v prostoru starého vápencového lomu zvaného Dolní 

Kamenárka a jeho okolí. Plocha zahrady je deset hektarů. Hlavní část expozice kamenné 

zahrady jsou vápnomilná a teplomilná společenstva rostlin štramberského původu a na dně 

zahrady vznikl vápencový mokřad obohacen o vodní a bahenní rostliny. Dalšími částmi je 

kamenný labyrint s amfiteátrem starého lomu nebo nově objevená propasťová jeskyně. 

V současné době je v botanické zahradě více neţ 1200 druhů rostlin, mezi ně patří i řada 

druhů ohroţených a chráněných rostlin.
8
 

Rozhledna Bíla hora (příloha č. 7) se nachází na vrchu Bílá hora (556 m n. m.) a leţí 

v katastrálním území města Štramberk. Viditelná je i ze vzdáleného okolí. V provozu je od 

roku 2000 a její podoba připomíná symbol struktury DNA, tzv. spirálu ţivota. Věţ slouţí 

návštěvníkům a turistů jako rozhledna. Po výstupu do výšky 26 metrů nabízí návštěvníkům 

výhled na město Kopřivnici ale také na Beskydy a Jeseníky. Slouţí také k telekomunikačním 

účelům.
9
 

3.2.   Ekonomické činnosti 

Tato podkapitola se zabývá průmyslem, lesnictvím, ostatními výrobními činnostmi výrobní 

povahy a sluţbami v cestovním ruchu na území města Štramberk. 

3.2.1. Průmyslová činnost 

Průmyslovou výrobu na území města představuje firma Kotouč Štramberk, spol. s r. o. 

Společnost se zabývá těţbou vápence a následně výrobou stavebního materiálu, surovin 

k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a surovin pro hutní chemickou 

výrobu a cukrovary. Základní výrobní náplní je kusový vápenec tříděný, mletý vápenec, 

vápno vzdušné bílé kusové, vápno vzdušné bílé velmi jemně mleté, vápenný hydrát a mletá 

struska. Z celkové produkce společnosti směřuje nemalé mnoţství do oblasti ekologie,  

u vápenců je to přibliţně 60% z celkového objemu a u vápna cca 30%.
10

 

                                                 
8

Arboretum Štramberk. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: http://www.stramberk.info/dr-cs/9-

arboretum-stramberk.html. 
9

 Rozhledna Bíla hora. [online]. Hvězdárna Valašské Meziříčí. [2013-04-01]. Dostupný z: 

http://www.astrocesty.eu/lokality/detail/rozhledna-bila-hora.html. 
10

 O společnosti. [online]. Kotouč Štramberk, spol. s r. o. [2013-01-12]. Dostupný z: 

http://www.kotouc.cz/o_spolecnosti.php.  
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Společnost Kotouč Štramberk patří k největším zaměstnavatelům ve městě. Firma zaměstnává 

přibliţně 160 lidí a většina z nich jsou obyvatelé města Štramberk. 

Další společností působící v této oblasti a nacházející se na území města je VVUÚ Ostrava - 

Radvanice. Tento Vědeckovýzkumný uhelný ústav byl zaloţen před více jak 60-ti lety 

s posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií pouţívaných v hlubinných 

dolech.  

V roce 1979 bylo v lokalitě lomu Kotouč vybudováno pracoviště Vědeckovýzkumného 

uhelného ústavu. Jsou zde vyraţeny tři pokusné štoly slouţící k výzkumu bezpečnosti trhacích 

prací. Jsou zde testovány například odolnosti různých zařízení či stavebních konstrukcí vůči 

výbuchům. Jedná se o ojedinělé pracoviště svého druhu ve střední Evropě.  

Vlastníkem a provozovatelem areálu se štolami je VVUÚ, a. s., avšak vlastníkem pozemků je 

společnost Kotouč Štramberk a VVUÚ má území patřící k lomu Kotouč pouze v nájmu. 

Štoly ve Štramberku vyuţívají také báňští záchranáři, kteří v nich absolvují pravidelný výcvik 

pro zásahy v podmínkách se sníţenou viditelností. Dále by mohly štoly vyuţívat policejní  

a hasičské jednotky, které by se mohly učit, jak zasahovat v metru, v kanalizacích a jeskyních. 

Součástí dnů otevřených dveří pořádaných výzkumným ústavem při různých příleţitostech 

bývají zaměstnanci ústavu demonstrovány exploze různých „běţných― látek, například 

mouky, cukru či uhelného prachu. Návštěvníci si tak mohou na vlastní kůţi zaţít 

nebezpečnost některých průmyslových provozů. Cílem je, seznámení obyvatel Štramberka 

s činností ústavu a zabránění obav z působení tohoto ústavu.
11

 

3.2.2. Lesnictví a zemědělská činnost 

Katastrální území Štramberk náleţí do lesního hospodářského celku Frenštát pod Radhoštěm, 

který se rozkládá na pěti lesních oblastech a dvou podoblastech. Štramberk spadá do oblasti 

Podbeskydská pahorkatina, podoblast Moravská Brána. Tato oblast je značně členitá 

s průměrnou nadmořskou výškou 367 m nad mořem. Z celkové lesní půdy 209 ha 

obhospodařuje Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm asi 200 ha. Ostatní lesní půda je ve 

správě soukromých vlastníků a města. 

                                                 
11

 Výbuchy za Trúbou. [online]. Economia, a. s. [2013-03-29]. Dostupný z: http://ekonom.ihned.cz/c1-

19397990. 
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Veškeré lesy na katastrálním území města jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení. 

Lesy na tomto území se nachází roztroušeně v menších nesouvislých plochách. Lesy v území 

lze rozdělit do několika částí. V severní části jsou to menší porosty, většinou listnaté 

kmenoviny jako jasan, habr, lípa, klen, dub a olše. Stáří porostů je 21 – 100 let. V západní 

části města se nacházejí souvislejší plochy lesů. Je zde zastoupen smrk, jasan, javor, modřín a 

lípa. Věk porostů je 21 -80 let. Další souvislejší plochy se nachází na východě města. Lesy 

jsou zastoupeny jehličnatou kmenovinou smrkem a borovicí. V niţších etáţích převaţuje 

listnatá kmenovina klen, lípa, jasan a buk. Na severovýchodě se nachází vrch Bílá hora, na 

jejímţ území se rozprostírá lesopark. Ve střední části katastrálního území města se nachází 

NPP Šipka. Vrch Kotouč, na kterém se NPP nachází, je zalesněn pouze na severní části. 

Převaţuje zde buk, jasan, borovice dále pak habr, lípa, klen a olše. Věk porostů je 40 – 120 

let. Lesy na jihovýchodní části jsou charakterizovány jako souvislé. Převaţují zde listnaté 

dřeviny jako jasan, topol, lípa, dub, buk, klen, habr a olše. Jehličnaté dřeviny jsou zastoupeny 

smrkem a modřínem. Věk těchto porostů je 40 – 100 let. 

Na území města nepůsobí ţádná zemědělská společnost zabývající se zemědělskou výrobou. 

Většina zemědělské půdy je obhospodařována firmou AGPK, a. s. Sedlnice, jeţ má tyto 

plochy v nájmu. Pěstují zde zejména obilniny.
12

 

3.2.3. Ostatní činnost výrobní povahy 

Výroba štramberských uší 

Mezi tradiční výrobu se řadí výroba štramberských uší (příloha č. 8). Jde o cukrářský výrobek 

z perníkového těsta ve tvaru kornoutu, který se tradičně peče ve městě Štramberk. Od roku 

2000 můţe obchodní značku Štramberské uši nést pouze produkt vyrobený pouze na území 

města Štramberk. V roce 2007 uděluje EU Štramberským uším ochranu zeměpisného 

označení původu. Ve městě působí osm výrobců této místní speciality. 

K výrobě této pochutiny se váţe legenda o Štramberských uších. V roce 1241 vtrhli na 

Moravu přes Polsko Tataři. Místní lidé hledali záchranu na strmé hoře Kotouč. Tataři  

se usídlili pod Kotoučem a chystali se k útoku. V noci se strhla prudká bouře a zaplavila 

rybníky nad tatarským leţením. Toho Štramberáci chytře vyuţili. Prokopali hráze rybníků  

a Tatary zaplavili. Nájezdníci odtáhli s nepořízenou a šťastní obránci pak ve zbytku leţení 

našli pytle s nasolenýma ušima křesťanů, které Tataři posílali svému chánovi. Tak mu 
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 Územní plán města Štramberk 
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dokazovali, kolik domorodců zahubili. Od té doby se na počest slavného vítězství pečou ve 

Štramberku uši. 

Výroba piva 

Tradici vaření piva ve Štramberku obnovil Městský pivovar po 150 letech právě na místě, kde 

se pivo vařilo jiţ před staletími. V současnosti se zde vaří světlý nefiltrovaný leţák 

plzeňského typu a tmavý nefiltrovaný leţák flekovského typu s názvem Trubač. Vyzkoušet 

zde můţete také některé ze speciálních piv s višňovou nebo švestkovou příchutí.  

Městský pivovar Štramberk se nachází přímo na štramberském náměstí v historickém domě 

 č. p. 5, který patří mezi původní právovárečné měšťanské domy. V jeho suterénu, 

nacházejícím se pod úrovní náměstí, lze shlédnout členité sklepení s kamennými klenbami  

a dvě studny vytesané do skály – hlavní a pomocnou, z nichţ se odebírala voda k vaření 

piva.
13

 

3.2.4. Sluţby cestovního ruchu 

Město Štramberk svým charakterem, přítomností krásných valašských roubených chalup, jeţ 

tvoří městskou památkovou rezervaci a dalších atraktivit jako je zřícenina hradu, jeskyně 

Šipka apod., odpovídá představě hojně navštěvované lokality. Je současně obklopeno řadou 

destinací, kde je potenciál cestovního ruchu rozvinut, jde o Beskydy, Nový Jičín atd. 

Štramberk spolu s dalšími městy a obcemi (Kopřivnice, Příbor a Hukvaldy) neformálně 

spolupracují při rozvoji cestovního ruchu pod marketingovým označením Lašská brána 

Beskyd. 

Hlavní atraktivity ve městě jsou: 

- Trúba, zřícenina hradu Štramberk, 

- Národní přírodní památka Šipka (jeskyně, archeologické naleziště), 

- Městská památková rezervace horní a dolní bašta (roubené domy z 18. Století), 

- botanická zahrada a arboretum, 

- muzeum Zdeňka Buriana, 

                                                 
13

 Městský pivovar Štramberk. [online]. © Šmíra Print, 2007. [2013-01-20]. Dostupný z: 

http://www.relaxvpodhuri.cz/cz/mestsky-pivovar-stramberk/. 
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- Lašská naučná stezka (tematická turistická trasa vedoucí Kopřivnicí, Štramberkem  

a jejich okolím po zajímavých místech), 

- rozhledna Bílá hora spirálovitého tvaru s výhledem na Jeseníky a Beskydy  

 

Ve městě se nachází mnoho ubytovacích kapacit. Je zde moţnost ubytování v hotelech, 

penzionech ale také v soukromí či přímo stylově v dřevěnicích. Stravování je moţné buď 

přímo v hotelech, nebo v restauracích a pizzeriích, kterých je ve městě dostatek. 

Pro návštěvníky města je také k dispozici lázeňský komplex, jeţ se součástí komplexu hotelu 

Štramberk, který nabízí pivní kúpele, masáţe a sluţby solné jeskyně. 

Městu však chybí doplňující základní sluţby, nebo jsou na velmi špatné úrovni. Jde 

především o drobné prodejny, například cukrárny, kavárny, prodejny s potravinami, prodejny 

s tradičními výrobky apod. Spolu s těmito sluţbami tvoří cestovní ruch komplex sluţeb, které 

svou úrovní a kvalitou mohou zvýšit zájem lidí přicestovat do této lokality. 

3.3.   Sociální struktura a sociální sluţby 

Následující podkapitola je věnována obyvatelstvu obce, popisuje vývoj počtu obyvatel, strukturu 

obyvatelstva podle různých kritérií. Dále se věnuje zaměstnanosti, školství, kultuře, zájmovým 

sdruţením a ţivotnímu stylu ve městě. 

3.3.1. Obyvatelstvo 

Populační vývoj 

Město Štramberk se řadí svým počtem obyvatel k malým městům. K 31. 12. 2011 ţilo na 

území města 3 385 obyvatel, z toho 1 680 muţů a 1 705 ţen. Převládá zde počet lidí 

v produktivním věku (15 – 64 let), avšak výrazně roste poproduktivní sloţka (64 let a více)  

a převyšuje dětskou sloţku (0 – 15 let). Od roku 1991 vzrostla poproduktivní sloţka o více 

neţ 120 obyvatel, oproti tomu dětská sloţka klesla o více neţ 130 obyvatel, znázorňuje 

tabulka č. 3.1. To znamená, ţe dochází k postupnému stárnutí populace. Stárnutí obyvatelstva 

je obecným trendem, ke kterému začalo docházet v České republice v posledních 15 letech. 

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

současné populace celé české republiky, ale je také způsoben migrací. Lidé se stěhují do 

jiných měst především za lepšími ţivotními podmínkami a za prací.  
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Tabulka č. 3.1: Obyvatelstvo města Štramberk podle věku v letech 1991, 2001 a 2011. 

  

Počet obyvatel ve věku 
Celkem 

0 - 14 15 - 64 64 a více 

1991 632 2151 497 3280 

2001 567 2313 528 3408 

2011 496 2271 618 3385 

Zdroj: Město Štramberk, vlastní úprava. 

 

V následující tabulce č. 3. 2. je zaznamenán vývoj základních demografických ukazatelů od 

roku 2002 aţ do roku 2011. Stárnutí obyvatelstva se jednoznačně projevuje hned v několika 

ukazatelích. Je zřejmé z průměrného věku, který se neustále zvyšuje. Během sledovaného 

období se zvýšil o 2 roky. Další ukazatelem, který ukazuje stárnutí obyvatelstva je index stáří. 

Tento ukazatel udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí. V tomto 

případě kolik obyvatel ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let. Pokud je výsledná 

hodnota vyšší neţ sto, znamená to, ţe v populaci převládají osoby ve věku 65 a více, tudíţ 

populace stárne. V našem případě se index stáří během sledovaného období zvýšil téměř o 28 

% a hodnoty nad sto % nabývá jiţ od třetího sledovaného roku. Zajímavé jsou také hodnoty  

u ukazatelů sňatků a rozvodů. Z tabulky je zřejmá vysoká rozvodovost. V roce 2007 dosahují 

rozvody stejné hodnoty jako u sňatků a v roce následujícím dokonce hodnotu sňatků 

převyšují. V průměru se sedm z deseti manţelství rozvede. 

 

Tabulka č. 3.2: Vývoj základních demografických ukazatelů ve městě Štramberk 

v letech 2002 aţ 2011. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet obyvatel 3 409  3 380  3 364  3 382  3 404  3 380  3 358  3 330  3 313  3 385  

ţeny 1 738  1 725  1 702  1 713  1 720  1 709  1 687  1 681  1 677  1 705  

muţi 1 671  1 655  1 662  1 669  1 684  1 671  1 671  1 649  1 636  1 680  

ve věku 0 - 14 547  535  517  517  503  493  481  475  471  496  

ve věku 15 - 64 2 332  2 314  2 305  2 309  2 311  2 277  2 263  2 240  2 236  2 271  

ve věku 65 a 

více 530  531  542  556  590  610  614  615  606  618  

průměrný věk 40,1  40,3  40,6  40,7  41,2  41,6  41,9  42,2  42,1  42,1  

index stáří 

(%) 96,9  99,3  104,8  107,5  117,3  123,7  127,7  129,5  128,7  124,6  

sňatky 17  17  16  14  16  11  12  15  12  17  

rozvody 11  9  13  10  4  11  13  4  11  12  

Zdroj: Demografická ročenka měst, vlastní úprava. 
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Pro vývoj počtu obyvatel v minulosti po roce 1869 byl typický dlouhodobý růst, který byl 

omezen především důsledky druhé světové války. Poválečný růst obyvatel ustal po roce 1970. 

V následujícím grafu č. 3.1 je zaznamenán vývoj počtu obyvatel v letech 1971 aţ 2011. První 

výrazný skok nastal v roce 1976, kdy se vyšvihnul počet obyvatel z 3 963 na 4 862. Důvodem 

tohoto zvýšení obyvatel byla územní změna, kdy byla ke Štramberku připojena obec 

Ţenklava, tudíţ se počet obyvatel zvýšil o 922 obyvatel ţijící na tomto území. Druhým 

výrazný výkyv nastal v roce 1991, kdy se počet obyvatel sníţil oproti předchozímu roku  

o 798 osob. Tento pokles obyvatel byl opět důvodem územní změny. Tentokrát byla část 

města Štramberk odpojena a přidána k obci Ţenklava. Klesající trend v letech 1976 aţ 1991 

byl způsoben stanovením tzv. uzávěrou. Jednalo se o zákaz nové výstavby domů díky lomu 

Kotouč, jeţ byl předurčen pro intenzivní těţbu vápence. 

Prognóza do roku 2025 předpokládá spíše mírný pokles počtu obyvatel na přibliţně 3 300 

obyvatel. Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn zvýšením nabídky pracovních 

míst ve městě a regionu a zvyšováním atraktivity vlastního bydlení, zejména nabídkou 

připravených stavebních pozemků.
14

 

 

Graf č. 3.1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Štramberk v období 1971 – 2011. 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 
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Od sledovaného roku 1971 město vţdy trápil úbytek obyvatel, jak znázorňuje graf č. 3.2. 

Přirozený přírůstek obyvatel, má jiţ od tohoto roku klesající trend. Jak uţ bylo zmíněno výše, 

je to způsobeno nízkou porodností. Výraznějším problémem však byla migrace, jelikoţ díky 

ní ubývali zejména mladí lidé a rodiny s dětmi. Nejčastěji se stěhovali do blízkých měst, 

zejména do Kopřivnice, za státem dotovaným bydlením v bytových domech na sídlištích. 

V letech 1972 aţ 1990 byl migrační přírůstek ve vysokých dvouciferných někdy i tříciferných 

záporných číslech. Výrazné výkyvy ve vývoji počtu obyvatel se počínaje rokem 1991 

uklidnily. Od tohoto roku počet obyvatel stále osciluje okolo hodnoty 3 400 obyvatel  

a migrační přírůstek se pohybuje v buď v kladných, nebo v poměrně nízkých záporných 

hodnotách. 

 

Graf č. 3.2: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku ve městě Štramberk 

v období 1971 – 2011. 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování. 

 

Národnostní sloţení a náboţenské vyznání 
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přes 150 tisíc obyvatel, v roce následujícího SLDB uţ se k národnosti nepřihlásilo více neţ 2, 

5 milionu obyvatel. Tento výrazný nárůst obyvatel nehlásící se k ţádné národnosti je sledován 

i ve Štramberku. V roce 2011 národnost neuvedlo 748 občanů, coţ je x% nárůst oproti 

předchozímu SLDB. Nejvíce obyvatel se přihlásilo k české národnosti. Zvyšuje se také počet 

obyvatel hlásící se k moravské národnosti, avšak ve srovnání s rokem 2011 je tato hodnota 

třetinová. 

 

Tabulka č. 3.3: Obyvatelstvo města Štramberk dle národnosti v letech 1911, 2001  

a 2011. 

Národnost 1991 2001 2011 

česká 2202 3071 2135 

moravská 948 205 336 

slezská 17 0 2 

slovenská 98 71 36 

polská 1 2 1 

německá 4 1 0 

romská 0 0 0 

neuvedeno 0 34 748 

obyvatelstvo 

celkem 3280 3408 3385 

Zdroj: Město Štramberk, vlastní úprava 

 

Podíl věřících obyvatel se neustále v celé České republice sniţuje. Podíl věřících obyvatel byl 

v roce 1991 skoro 44 %, podle SLDB v roce 2001 kles podíl věřících obyvatel na 32 % a dle 

posledního SLDB uţ bylo věřících pouze 14 %. Tento klesající trend je zaznamenán i ve 

Štramberku, znázorňuje tabulka č. 3.4. Prudce se sniţuje počet věřících obyvatel a naopak 

přibývá občanů bez náboţenské víry. Počet věřících obyvatel hlásící se k nějaké církvi se ve 

Štramberku za 20 let sníţil o více neţ polovinu z 2004 obyvatel na 711. Významná část 

věřícího obyvatelstva se hlásí k římskokatolické církvi. 
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Tabulka č. 3.4: Obyvatelstvo města Štramberk dle náboţenské víry v letech 1991. 2001  

a 2011.
15

 

  1991 2001 2011 

Věřící - hlásící se k církvi 2004 1561 711 

Církev římskokatolická 1861 1361 575 

Církev československá husitská 1 8 4 

Českobratrská církev 

evangelická 0 67 37 

Bez náboţenské víry 766 1653 920 

Obyvatelstvo celkem 3280 3408 3385 

Zdroj: Město Štramberk, vlastní úprava 

 

Vzdělání obyvatelstva 

Vzdělání obyvatelstva, jak ukazuje tabulka č. 3.5, se neustále zlepšuje nejen na území města 

Štramberk ale i v celé České republice, potvrdilo to SLDB z roku 2011. Zvyšuje se počet 

obyvatel s úplným středoškolským vzděláním a také čím dál tím více obyvatel má 

vysokoškolské vzdělání. Od roku 1991 se počet vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve 

Štramberku zvýšil dvojnásobně. Na druhé straně také přibývá obyvatel bez jakéhokoliv 

vzdělání. Jejich počet oproti SLDB z roku 2001 v celé ČR vzrostl o necelých 25 %.  Nárůst 

těchto obyvatel byl zaznamenán taktéţ ve Štramberku. 

 

Tabulka č. 3.5: Obyvatelstvo města Štramberk dle nejvyššího dosaţeného vzdělání 

v  letech 1991, 2001 a 2011.
16

 

  1991 2001 2011 

obyvatelstvo ve věku 15 a více let 2648 2841 2900 

Z toho nejvyšší dosaţené vzdělání 

základní 934 670 518 

střední vč. vyučení (bez 

maturity) 1077 1217 1059 

úplné střední (s maturitou) 498 727 863 

vysokoškolské 110 199 331 

bez vzdělání 8 7 12 

Zdroj: Město Štramberk, vlastní úprava 

 

                                                 
15

 Data k 31. 3. 
16

 Data k 31. 3. 



   40 

 

3.3.2. Struktura zaměstnanosti 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří ve městě Štramberk přibliţně polovinu celkového 

obyvatelstva. Mezi ekonomicky aktivní patří jak zaměstnaní, tak nezaměstnaní, kteří si 

aktivně práci hledají. Do nezaměstnaných se řadí i pracující důchodci a matky na mateřské 

dovolené. Počet ekonomicky neaktivního obyvatelstva mírně přesahuje počet EA 

obyvatelstva. Počet nezaměstnaných obyvatel se od roku 1991 mnohonásobně zvýšil, avšak 

ve srovnání s rokem 2001 byla situace v roce 2011 přibliţně stejná. 

 

Tabulka č. 3.6: Obyvatelstvo města Štramberk podle ekonomické aktivity v letech 1991, 

2001 a 2011.
17

 

Obyvatelstvo 1991 2001 2011 

Ekonomicky aktivní (EA) 1632 1565 1569 

EA zaměstnaní 1611 1376 1417 

EA nezaměstnaní 21 189 152 

Ekonomicky neaktivní 1648 1827 1670 

Zdroj: SLDB, vlastní úprava 

 

Následující tabulka 3.7 zobrazuje počet obyvatel vyjíţdějících do zaměstnání. Z tabulky je 

zřejmé, ţe jen malá část obyvatel pracuje přímo v obci. Největší část vyjíţdí za prací do 

jiných obcí okresu. Jedná se především o dojíţďku do průmyslového parku v Kopřivnici, kde 

k největším zaměstnavatelům patří Tatra Trucks, a. s. a Brose CZ spol. s r. o. a do města 

Nový Jičín. 

 

Tabulka č. 3.7: Obyvatelstvo města Štramberk vyjíţdějící do zaměstnání podle dojíţďky 

v letech 2001 a 2011.
18

 

Obyvatelstvo 2001 2011 

Vyjíţdějící celkem 1299 707 

v rámci obce 244 72 

v rámci okresu 918 524 

v rámci kraje 51 65 

do jiného kraje 62 37 

Zdroj: SLDB, vlastní úprava 

                                                 
17

 Data k 31. 3. 
18

 Data k 31. 3. 
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Míra nezaměstnanosti 

Nezaměstnanost ve Štramberku má podobný vývoj jako v celé České republice. Začátkem 

devadesátých let dvacátého století se míra nezaměstnanosti pohybovala na velmi nízkých 

hodnotách. Poté začala stoupat a kolem roku 2000 dosahovala aţ 10 %. Souviselo to 

s nástupem silných ročníků, kterému se trh pomalu přizpůsoboval. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti byla v roce 2004 a poté začala klesat, a to díky vstupu do EU, kdy se 

zahraniční trh více otevřel. V roce 2008 byla míra nezaměstnanosti na nejniţší úrovni, avšak 

díky hospodářské krizi začala opět velmi výrazně stoupat. Od roku 2010 jiţ opět mírně klesá. 

Tento průběh můţeme vidět i na grafu č. 3.3, jeţ znázorňuje míru nezaměstnanosti ve městě 

Štramberk a v okrese Nový Jičín v letech 2002 aţ 2011. Míra nezaměstnanosti ve Štramberku 

byla většinou pod průměrem celého okresu. Nejniţší míra nezaměstnanosti byla jiţ ve 

zmiňovaném roce 2004 a činila 4,2 %. Naopak nejvyšší míra nezaměstnanosti byla v roce 

2010, jeţ se po velké hospodářské krizi vyšvihla aţ na celých 14 %. 

 

Graf č. 3.3: Míra nezaměstnanosti ve městě Štramberk a v okrese Nový Jičín v letech 

2002 aţ 2011.
19

 

 

 

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2013 
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3.3.3. Vzdělávání 

Školství ve Štramberku představuje předškolní a základní vzdělání. Na území města se 

nachází jedna Základní škola, která je situována nedaleko historického centra města, hned 

vedle městského parku Národní sad. Najdeme zde také dvě Mateřské školy. První Mateřská 

škola se nachází taktéţ nedaleko centra města, v blízkosti Základní školy. Druhá Mateřská 

škola se nachází v odlehlejší části města, nazývané Bařiny. Všechny tyto školy jsou součástí 

příspěvkové organizace nazývající se Základní škola a Mateřská škola Štramberk, jejímţ 

zřizovatelem je město Štramberk. 

 

Základní škola 

Základní škola sídlí v historické budově, která přitahuje pozornost návštěvníků města, jelikoţ 

vypadá jako zámek. V této budově se vzdělávají děti od první do deváté třídy. Současnou 

ředitelkou školy je Mgr. Zdeňka Havlíková. Jejím hlavním cílem je zvýšení úrovně jazyků  

a vytvoření lepších materiálních podmínek pro výuku.  

Škola je dobře vybavena. Disponuje 23 učebnami, dvě místnosti jsou vybaveny pro školní 

druţinu. Díky zapojení do projektu EU – Peníze do škol, má škola k dispozici v učebnách  

4 interaktivní tabule, počítačovou učebnu s připojením na internet, specializované učebny 

fyziky, chemie, přírodopisu včetně skleníku a multimediální učebnu. Pro výuku dále vyuţívá 

školní pozemek, dílny, pro sportovní aktivity Sokolovnu a asfaltové hřiště. Chybí zde vhodný 

sportovní areál pro atletiku. Škola je dlouhodobě zapojena do projektu EVVO
20

. V rámci 

tohoto projektu se ţáci kaţdoročně připravují na „Den Země―, „Ukliďme svět―, „Den dětí―  

a „Třídění odpadů―. 

V průběhu celého školního roku ţáci spolu s učiteli pracují na mini projektech zaměřených na 

ekologii, osobnostní a sociální výchovu, dopravní výchovu, zdravotní výchovu, mediální 

výchovu. V rámci těchto mini projektů škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve 

Štramberku, DDM Kopřivnice (outdoorové aktivity), BAV klubem Příbor (tanec), vedením 

hotelu Gong (stolování) Policií ČR a Hasičským sborem ve Štramberku.
21
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Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo Základní školu Štramberk 292 ţáků, z toho 239 

ţáků s trvalým bydlištěm v místě školy. Průměrně do jedné třídy chodí 22 ţáků.
22

 

 

Tabulka č. 3.8: Počet ţáků Základní školy Štramberk v letech 2010 aţ 2013 

  2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Počet ţáků: 298 292 290 

Z toho z:       

Kopřivnice 18 19 17 

Ţenklavy 33 30 29 

SR   2 2 

Nový Jičín   1 0 

Příbor   1 1 

Počet tříd: 14 13 13 

Průměr na 

třídu: 
21,3 22,5 22,3 

Zdroj: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štramberk za školní rok 2011/2012, vlastní úprava. 

 

Mateřská škola 

Na území města se nachází dvě Mateřské školy, které jsou součástí jedné příspěvkové 

organizace ZŠ a MS Štramberk. Obě tyto školy mají celkovou kapacitu 100 dětí. 

Mateřská škola na ulici Zauličí poskytuje předškolní vzdělávání dle vlastního Školního 

vzdělávacího programu s názvem „Poznávám město, ve kterém ţiji―, který vychází 

z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 bylo přijato 

50 dětí, čímţ se zcela naplnila kapacita zařízení. Děti byly dle věku rozděleny do dvou tříd. I. 

třída – mladší děti (3 -4 roky), II. třída – starší děti (4 – 6 let). Vzdělávání dětí zajišťují 3 

pedagogické pracovnice v hlavním pracovním poměru a 1 pracovnice s polovičním 

pracovním úvazkem. 

Mateřská škola v Bařinách vzdělává děti podle školního vzdělávacího programu s názvem 

„Cestou poznání―. K 1. Záři 2011 zahájili nový školní rok s naplněnou kapacitou školy 50 

dětí. O vzdělávání se starají 4 pedagogické pracovnice. 
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Obě mateřské školy spolupracují s několika organizacemi, například se základní školou, 

městskou knihovnou, hájenkou Kopřivnice a ZÚŠ Z. Buriana, se kterými vytvářejí pro děti 

bohatý program.
23

 

3.3.4. Kultura 

Městská knihovna 

Jedním z kulturních zařízení města je městská knihovna, která se nachází na samotném 

náměstí. Knihovna vznikla na konci roku 1920. V roce 1926 jiţ měla knihovna 1026 svazků 

z toho 250 naučných. Od roku 2001 knihovna sídlí v budově penzionu „Stará škola―. Došlo 

k dovybavení knihovny novým nábytkem a počítači s připojením na internet. Knihovna má 

dvě oddělení, pro dospělé a pro děti do 15 let. Veřejnosti je zpřístupněna tři dny v týdnu 

 

Muzea a galerie 

Muzeum malíře a ilustrátora Zdeňka Buriana původně sídlilo v budově bývalých masných 

krámů pod náměstím. Od června roku 2011 se expozice přestěhovala na náměstí do půdního 

prostoru městské budovy č. 31, kde do té doby sídlila pouze expozitura Muzea Novojičínska. 

Muzeum Zdeňka Buriana nabízí expozici ţivota a díla světově uznávaného malíře pravěku  

a dobrodruţství. Umělec proţil část ţivota v tomto městě a jeho celoţivotní inspirací se stala 

jeskyně Šipka. Expozice je celoročně přístupná.
24

 

Muzeum loutek (ze sbírek Milana Kníţáka) bylo nově otevřeno v květnu roku 2012. Nachází 

se v místě bývalého Muzea starých tisku a lidové keramiky, na náměstí v budově domu č. 40. 

Jde o stálou expozici, která nabízí více neţ 450 loutek, převáţně z přelomu 19. a 20. století.
25

 

V patře budovy Muzea loutek na štramberském náměstí se nachází Panoptikum. Jde  

o expozici figurín historicky významných osobností města Štramberka, jejichţ jména jsou jiţ 

nesmazatelně zapsána do dějin města. Stálá expozice Panoptika zahrnuje pět samostatných 

scén. Kaţdá z nich má své originální specifické pojetí. Jedna z nich znázorňuje osudový 

okamţik archeologického nálezu učitele Karla Jaroslava Mašky v okamţiku, kdy právě 
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 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štramberk za rok 2011/2012. 
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 Muzeum Zdeňka Buriana: Nová expozice. [online]. Štramberk. [2013-02-19]. Dostupné z: 

http://www.zdenekburian.cz/. 
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 Muzeum loutek (se sbírek Milana Kníţáka). [online]. Šmíra print,2007. [2013-01-20]. Dostupný z: 
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objevil čelist neandrtálského dítěte. Figuríny vznikaly ve filmových ateliérech Barrandov  

a jejich tvůrcem je profesionální kostymér Tomáš Kuchta.
26

 

Mezi další muzea patří Muzeum hraček, které se nachází také na štramberském náměstí. 

V muzeu se nachází hračky z let 1860 aţ 1989. Sbírku tvoří téměř 40 letá sbírka hraček 

nejrůznějšího typu. K vidění jsou zde panenky, kočárky, kuchyňky ale také cínoví vojáčci, 

stavebnice, mechanické hračky apod.
27

 

Jaroňkova galerie se taktéţ nachází na štramberském náměstí. Byla otevřena v roce 2003, kdy 

uplynulo sto let od doby, kdy Bohumír Jaroněk vytvořil první verzi později proslulých plakátů 

– grafik. Na nichţ se poprvé objevil motiv štramberské Trúby. V současnosti se zde nachází 

přes 30 Jaroňkových grafik, jde převáţně o originály. Dále zde nalezneme temperové 

předlohy pro gobelíny, či skicy určené k dalšímu grafickému zpracování ale také ukázky 

keramiky a porcelánu z valašskomeziříčské a později roţnovské dílny bratří Jaroňků.
28

 

 

Kina a divadla 

Kino Štramberk sídlí na náměstí a je součástí kulturního domu. Je vybaveno digitální 

technologií E-Cinema. Tato technologie je cenově přijatelná a umoţňuje projekce nových 

filmů se zpoţděním 2 aţ 4 měsíce od premiéry. Kino promítá kaţdou neděli.
29

 

Ve městě se nachází divadelní spolek Divadlo Pod věţí a loutkové divadlo Perníkovka. 

 

Kulturní střediska 

Pro volnočasové aktivity dětí a mládeţe ve Štramberku je vyuţíván Dům dětí a mládeţe (pod 

Palárnou), Dům U Písařů a Kulturní dům. 

3.3.5. Zdravotnictví 

Ve Štramberku je poskytována základní zdravotní péče. Ve městě se nachází malé zdravotní 

středisko. Zdravotní středisko Štramberk na ulici Dolní Bašta. V objektu střediska sídlí lékař 
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pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé a zubní lékař. Praktický lékař pro dospělé 

dojíţdí do části Bařiny, kde má zřízenou a plně vybavenou ordinaci. 

V roce 2012 ve městě vzniklo relaxační centrum, které provozuje fyzioterapeut, který nabízí 

sluţby veřejnosti zejména Rehabilitace, Regenerace, Relaxace a Rekondice. 

Ve městě se nachází dům s pečovatelskou sluţbou o 23 bytech situován na Bařinách. 

Na ulici Zauličí je provozována lékárna. 

3.3.6. Ţivotní styl  

Sport 

V odlehlejší části města zvané Libotín, lze navštívit místní koupaliště. Koupaliště je 

v provozu jiţ od roku 1938, kdy bylo poprvé slavnostně otevřeno. V letech 2005 a 2006 byla 

provedena rozsáhlá rekonstrukce bazénu a v létě roku 2006 bylo koupaliště otevřeno podruhé. 

Koupaliště je situováno do klidného prostředí pod lesem. 

Horolezečtí nadšenci mohou vyuţít vápencové cvičné skály u Štramberka, rozkládající se na 

jiţních svazích Bílé hory nad Kopřivnicí. Horolezecky je vyuţíváno 5 celků. První z nich je 

Váňův kámen. Je to skalka vysoká 15 metrů ukrytá v akátovém háji na svahu Bílé hory. 

Kousek odtud se nachází menší, ale výraznější skalka zvaná Kozí stěnka. Největší  

a nejvyhledávanější je Starý lom. Jelikoţ jde o chráněnou oblast, lezení je zde omezeno 

vymezenou dobou. Další cvičnou skálou je Verdonek nacházející se na jeskyní Šipkou  

a Dallas, jeţ je stěna přímo pod Trúbou. Obě skalky nejsou příliš velké, avšak patří k těm 

obtíţnějším.
30

 

Ve Štramberku se nacházejí dvě fotbalové hřiště, zatravněné a škvárové. Obě tyto hřiště 

vyuţívá TJ Kotouč Štramberk. 

Město také disponuje jedním tenisovým kurtem a minigolfovým hřištěm, nacházející se 

v části Libotín, které jsou dostupné pouze v měsících květen aţ říjen. 

K různým sportovním aktivitám všech sportovních oddílů ve městě, jako jsou například 

futsal, volejbal, badminton, judo atd. jsou vyuţívány hřiště a tělocvična základní školy. 
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Wellness 

Město nabízí několik sluţeb lázeňského zaměření, které jsou součástí lázeňského komplexu. 

Jednou z nich jsou Lašské pivní kúpele, které navazují na místní lázeňskou tradici. Nachází se 

na štramberském náměstí v budově č. 7. Jsou zakomponovány do ubytovacího a relaxačního 

komplexu společně s hotelem Štramberk a solnými jeskyněmi. Koupel obsahuje jedinečné 

sloţení minerálních látek a vitamínů, které jsou zároveň produkty při výrobě a zrání piva. 

Ideální teplota lázně je 37–40 °C, jeţ aktivuje všechny tyto sloţky v kombinaci, která je 

lidskému zdraví prospěšná, blahodárně působí na pokoţku a přispívá k dalším ozdravným 

procesům v lidském těle.
31

 

Další velmi známou lázeňskou sluţbou, kterou můţete ve Štramberku nalézt, je solná jeskyně. 

Pobyt v solné jeskyni má blahodárné účinky na zdraví člověka. Pomáhá při onemocnění 

dýchacích cest, koţních onemocněních, alergiích, onemocnění srdce a oběhového systému, 

revmatická onemocnění a podobně. Solná jeskyně pořádá kaţdé úterý pohádkovou hodinku 

pro rodiče s dětmi, kdy jde o reprodukovaný poslech pohádek a pohádkových písní.
32

 

Další sluţby doplňující nabídku Lašských pivních kúpelí a Solných jeskyní Štramberk jsou 

masáţe Terra Aroma, kosmetický salón a manikúra a pedikúra. 

 

Turistika  

Co se týče pěší turistiky, na území města se nachází několik značených turistických tras 

(podrobněji v následující podkapitole) a tři naučné stezky. Nejvýznamnější z nich je Lašská 

Naučná stezka, která je celá situována v katastrálním území města Štramberk. Lašskem je 

nazývaná oblast, kterou přibliţně vymezuje město Štramberk, Kopřivnice, Příbor a jejich 

okolí. Tato oblast je bohatá na přírodní i kulturní památky a zajímavosti. 

Naučná stezka je dlouhá 6 km. Nejníţe poloţeným místem je nádraţí ČD ve Štramberku (327 

m n. m.), nejvyšším bodem je vrchol Bílé hory (558 m n. m.). Na stezce je 13 zastavení, která 

jsou opatřena tematickými tabulemi, jeţ informují o zajímavostech daného místa. Dvě 

zastavení z nich jsou společná s kopřivnickou větví Lašské naučné stezky. 
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Počátek naučné stezky je u nádraţí ČD ve Štramberku. Na místě je informační tabule, která 

udává směr prvního zastavení naučné stezky u vstupu do Národního sadu. Nástup na trasu 

stezky je moţný i u prvního zastavení u školy, neboť poblíţ je záchytné parkoviště 

motorových vozidel pro návštěvníky města. Odtud vystoupíme k jeskyni Šipce stezkou  

s krásným výhledem na historické jádro města a Zámecký vrch s Trúbou, dále pak po pěšině 

okolo památníků a bust velikánů naší historie a kultury. Nad vápencovým lomem Kotouč je 

umoţněn výhled do těţebního prostoru lomu. Pak se lesní stezka vine k Jurově kameni  

a pokračuje do úţlabiny Pláňava — Dolina, kde se nachází naleziště chráněné květeny 

(vstavačovití, řada druhů). Zde bude moţno odbočit ke studánce Míru, případně k retenční 

nádrţi pod Kotoučem (výskyt vodního ptactva) či do areálu městského koupaliště v Libotíně. 

Dále se přesuneme procházkou po Dolní ulici na Horní Baštu s roubenými domky a kruhovou 

baštou, dříve součástí opevnění. Na konci této rázovité uličky se nabízí moţnost návštěvy 

Muzea Zdeňka Buriana a na Náměstí Muzea ve Štramberku, které nabízí ukázky zajímavých 

exponátů přírodních a kulturně-historických cenností z města a okolí.
33

 

Cyklo turistika je rovněţ podrobněji popsána v následující podkapitole. 

 

Zvyky a tradice 

Během turistické sezóny (duben aţ září) probíhá ve městě mnoţství kulturní akcí. Mezi 

nejznámější a nejvíce navštěvovanější patří:  

- Dny města, 

- Pouť, 

- Pivní slavnosti, 

- Burčákové slavnosti, 

- Farmářské trhy. 

 

Dny města kaţdoročně probíhají v červnu a trvají dva dny. Jsou doprovázeny bohatým 

programem na náměstí ve Štramberku a v amfiteátru pod Starou věţí. Součástí této kulturní 

akce jsou farmářské trhy. Tradiční štramberská pouť se koná vţdy v květnu v upomínku 

legendárního vítězství štramberských křesťanů nad mongolským vojskem v roce 1241. Na 
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pivních slavnostech konaných v srpnu, předvádí výrobu piva hned několik regionálních 

pivovarů. Nabízejí širokou škálu piv, například kvasnicové, nefiltrované, nepasterizované či 

ovocné. Slavnosti jsou doprovázeny kulturním programem. Farmářské trhy se konají v červnu 

spolu se dny města a v září spolu s burčákovými slavnostmi.  Farmářské trhy nabízí kvalitní 

místní potraviny, mléčné i masné výrobky, sezónní zeleninu a ovoce, pečivo a rukodělné 

výrobky místního původů. Opět jsou doprovázeny bohatým kulturním programem. 

 

Občanská sdruţení 

Občané města Štramberk jsou velmi aktivní. Projevuje se to tím, ţe v současnosti ve městě 

existuje šedesát občanských sdruţení, spolků či skupin. Většina těchto spolků se aktivně 

účastní různých kulturních a společenských akcí, spoluvytváření program pro návštěvníky  

a přispívají svou činností a tvorbou k atraktivnosti města. Široká škála občanských sdruţení 

zahrnuje tři divadelní soubory, Dětský divadelní soubor, Divadelní soubor Kotouč Štramberk 

a Loutkové divadlo Perníkovka. Občanské sdruţení Rytíři hradu Štramberk se zabývá 

podporou rozvoje hradu Štramberk a ochranou kulturního dědictví. Občanské sdruţení 

Hájenka se zabývá záchranou lokality Zámecký vrch ve Štramberku, posledního nedotčeného 

reliktu unikátních vápencových skalních stepí v republice a dalšími činnostmi. Občanské 

sdruţení Moravská Šipka se zaměřuje na pořádání letních dětských táborů, provozování 

oddílu Aikido a kurzů sebeobrany a pořádání přednášek pro základní a střední školy zaměřené 

na prevenci kriminality, protidrogové osvěty a poskytování první pomoci. Dále se zde nachází 

několik sportovních občanských sdruţení, např. futsalové a volejbalové týmy, dvě hudební 

skupiny, Hudební skupina Ogaři a Hudební skupina Radeg, dechový orchestr a pěvecké 

sdruţení – Chrámový sbor, kynologický klub a mnohé další. 

3.3.7. Bezpečnost 

Město Štramberk vţdy patřilo k lokalitám, kde se obyvatelé mohli cítit bezpečně. Avšak za 

poslední tři roky toto tvrzení přestává být pravdivým. Ve městě byl zaznamenán nárůst 

kriminality. Jedná se zejména o trestnou činnost vloupání, kdy se pachatelé vloupali do 

vozidel, chatek, rodinných domů či dílen i za bílého dne. Dále se jedná o prosté krádeţe 

okapů, šrotu apod. Objevují se i případy násilné kriminality, kdy došlo k ublíţení na zdraví. 

Skoro v 70 % případů byl zjištěn pachatel. Na Bezpečnost ve městě dohlíţí jedna hlídka 

Městské policie, tj. dva policejní stráţníci. Díky narůstající kriminalitě je zřejmé, ţe toto 
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zabezpečení není dostačující. Proto je nutné učinit určitá opatření, která zajistí zlepšení 

bezpečnostní situace ve městě. Jde především o posílení hlídky Městské policie a instalace 

technického zabezpečení. 

3.4.   Infrastruktura 

Podkapitola infrastruktura se věnuje dopravě a technické infrastruktuře. Kvalita a úroveň 

technické infrastruktury je jedním z ukazatelů dobrého a kvalitního ţivota ve městě. Dále se 

věnuje bytové situaci ve městě. 

3.4.1. Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 

Štramberk má poměrně výhodnou příměstskou polohu. Nachází se v blízkosti dvou 

významných měst. Jihovýchodním územím města prochází silice II. třídy č. 480, která vede 

do města Kopřivnice a v opačném směru do obce Ţenklava. Jde o komunikaci regionálního 

významu. Umoţňuje přímou dopravní obsluhu do přilehlé zástavby, kterou je vedena  

a poskytuje napojení města na nadřazenou silniční síť. Zvýšené dopravní zatíţení této 

komunikace souvisí s nákladní dopravou do firmy Kotouč Štramberk, spol. s r. o.  Územní 

plán navrhuje tuto silnici šířkově upravit na jednotnou kategorii, provést úpravy některých 

křiţovatek, dále navrhuje vybudování chodníků a pruhů pro cyklisty. 

Druhou hlavní silnicí, která prochází skrz celé území Štramberka od jihovýchodu na 

severozápad je silnice III. třídy č. 4821. Po této trase se dostaneme přes obce Závišice a Rybí 

aţ do okresního města Nového Jičína. Tato komunikace rovněţ zajišťuje přímou dopravní 

obsluhu přilehlých objektů, jelikoţ je vedena zastavěným územím města. Taktéţ je zde 

navrţena šířková homogenizace silnice, úprava křiţovatek, vybudování chodníků a pruhů pro 

cyklisty. Město leţí mimo zájmy výstavby dálnic či rychlostních komunikací.
34

 

Zatíţení obou těchto komunikací se neustále zvyšuje, ať uţ jde o zatíţení těţkými 

motorovými vozidly nebo osobními vozidly a dodávek. Toto zvyšování se podepsalo na 

kvalitě komunikací. Některé části těchto silnic jsou v katastrofálním stavu a je nutná jejich 

oprava. 
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Místní komunikace 

Místní komunikace v zastavěném území zajišťují obsluhu veškeré zástavby, která není 

obslouţena přímo ze silničních průtahů. Jde o jednopruhové i dvoupruhové úseky s různou 

povrchovou úpravou (dlaţba, ţivičný povrch, obalované kamenivo, beton apod.). U 

stávajících místních komunikací je třeba zachovat původní dlaţby a v tomto duchu je 

upravovat.  

Územní plán navrhuje jednopruhové komunikace doplnit výhybnami, případně je šířkově 

homogenizovat dle místní potřeby a prostorových moţností. Tyto úpravy jsou důleţité 

z hlediska zlepšení dopravní obsluhy stávajících i nových zastavitelných ploch a pro zvýšení 

bezpečnosti provozu. Dále jsou navrţeny nové trasy místních komunikací.
35

 

 

Ţelezniční doprava 

Na okraji města se nachází ţelezniční stanice Štramberk, která slouţí zejména k hromadné 

dopravě osob. Trasa regionální jednokolejné ţelezniční tratě č. 325 Studénka – Veřovice je 

hojně vyuţívána především obyvatelstvem bydlícím poblíţ tratě, tj. z části Bařiny  

a obyvatelstvem z jiţní části města. Ţelezniční dopravu vyuţívají v prvé řadě k dopravě do 

zaměstnání a do škol. Z ţelezniční stanice odbočuje ţelezniční vlečka Kotouče Štramberk, 

spol. s r. o. Společnost ji vyuţívá k přepravě vápence, který těţí v místním lomu. Pouţívá k 

tomu ţelezniční samovýsypné vozy. 

 

Hromadná doprava 

Město neprovozuje ţádnou městskou autobusovou linku. Autobusová doprava je však 

zajištěna. Výhradním poskytovatelem těchto dopravních sluţeb je firma Veolia Transport 

Morava a. s., jeţ zajišťuje autobusovou dopravu do okolních měst a obcí. Na území města se 

nachází 10 autobusových zastávek. V letních měsících v červenci a srpnu poskytuje firma 

ŠMIRA – PRINT, s. r. o., letní linku na trase Kopřivnice, restaurace pod Kaštany – 

Štramberk, Městský úřad, která je provozována silničním vláčkem. Spoj jede úterý aţ neděle, 

několikrát za den. Tato linka je určena především pro turisty návštěvníky města s malými 

dětmi. 

K hromadné dopravě je také vyuţívána ţelezniční doprava, jak uţ bylo zmíněno výše. 
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Pěší a cyklistická doprava 

Území města protínají tři značené turistické trasy. Modrá, vedená ze Štramberku přes 

Kopřivnici, Lubinu a dále na Hukvaldy, červená, vedená z lesů nad Libotínem kolem 

koupaliště směrem pod náměstí ve Štramberku, kolem základní školy a dále k ţelezničnímu 

nádraţí ve směru na Lichnov a ţlutá, vedená mezi Štramberkem a Příborem. Tyto značené 

turistické trasy doplňují turistické trasy místní (modrá a červená), vedené po místních 

komunikacích mezi ţelezniční stanicí a náměstím ve Štramberku a v prostoru jeskyně Šipka. 

Součástí pěších tras jsou na území Štramberka také tři naučné stezky – Lašská naučná stezka 

Štramberkem, Lašská naučná stezka Kopřivnicí a Novojičínská kopretina.
36

 

Cyklistická doprava nemá v obci vybudovány samostatné stezky. Pro cyklistický provoz jsou 

vyuţívány všechny vozidlové komunikace. Na území města se nachází jedna značená 

cyklotrasa č. 502. Trasa Moravská brána (Starý Jičín – Štramberk – Horní Sklenov) je dlouhá 

25 km. Tato cyklotrasa je součástí mezinárodního projektu cyklotrasy Greenways, větev C1 – 

Hrady a historická města. V blízkosti města je moţné se napojit na další značené cyklotrasy, 

například jde o cyklotrasu č. 6039 (Kopřivnice – Příbor – Skotnice – Nová Horka) dlouhou 17 

km, cyklotrasu č. 6001 (Hukvaldy – Kopřivnice – Příbor) v délce 9,5 km a Radhošťskou 

stezku (Ostrava – Příbor – Frenštát pod Radhoštěm – Radhošť) v délce 66 km.
37

 Dále město 

křiţuje několik doporučených cyklotras, jeţ odkrývají krásy města a jeho okolí. Cyklotrasy 

jsou vybaveny odpočívadly a informačními tabulemi. Cyklostezky vedoucí přes město 

Štramberk jsou znázorněny na cyklomapě v příloze č. 10. 

 

Komunikace pro pěší 

Chodníky se ve městě vyskytují v neucelených úsecích. Jsou vybudovány částečně podél 

silnic II/480, III/4821 a některých místních komunikací. V ostatních případech chodci 

vyuţívají zpevněné i nezpevněné části krajnic podél místních, resp. účelových komunikací, 

případně stezky pro pěší. Na většině území města chodci vyuţívají komunikace vozidlové, 

coţ vede ke sníţení bezpečnosti provozu a ovlivňování silniční dopravy. Vzhledem ke 

stísněnému prostoru není moţné zřídit chodníky podél průtahu městem.  
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Statická doprava 

Odstavování a garáţování osobních automobilů obyvatel rodinných domů se předpokládá na 

vlastních pozemcích. Pro případné parkování a odstavování vozidel obyvatel rodinných domů 

mimo vlastní pozemky mohou být tyto kapacity realizovány i v přilehlých prostorech 

místních komunikací, a to za předpokladu dodrţení příslušných předpisů a ustanovení tj., 

zajištění průjezdnosti vozidel, dodrţení bezpečnostních odstupů apod. 

Pro odstavování vozidel obyvatel bytových domů se na území města nachází přibliţně 190 

stání v boxových garáţích. Krytá stání jsou doplněna odstavnými plochami na terénu, 

případně tolerovaným parkováním na dvoupruhových komunikacích.
38

 V roce 2011 bylo 

vybudováno pro sídliště Bařiny přibliţně 230 parkovacích míst. Momentálně jsou parkovací 

kapacity pro obyvatele města dostačující. 

Pro parkování osobních automobilů návštěvníků města je ve městě vybudováno na účelově 

zřízených plochách přibliţně 430 stání. Parkování se realizuje na několika malých 

parkovištích, v uličkách a podél komunikací. Parkovací kapacity pro návštěvníky přijíţdějící 

od města Kopřivnice jsou prozatím dostačující. Nedostačující je však parkování pro 

návštěvníky přijíţdějící z opačné strany, tj. od Nového Jičína. Vybudování odstavného 

parkoviště z této strany, by v hlavní turistické sezóně, odlehčilo dopravu v centru města. 

3.4.2. Vodní infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou 

Město má svůj veřejný vodovod jiţ od roku 1898. Jeho správu provádí firma SmVaK Ostrava, 

a. s., pobočka Nový Jičín. Štramberk má tři vlastní podzemní zdroje pitné vody. Prvním 

zdrojem je „Bílá studna―, druhým „Černý les― a třetí „Oční―. Tyto zdroje jsou pak doplněny 

vodou z vodovodu OOV DN 500 Nová Ves -  Čeladná – Červený kámen. Všechny tři vodní 

zdroje mají stanovené ochranná pásma I. stupně a pro vodní zdroj „Oční― je stanoveno  

i ochranné pásmo II. stupně. 

Vodovodní síť města je rozdělena na dvě části a tyto části jsou následně děleny do osmi 

tlakových pásem, jeţ zásobují vodou různé části města. 

Územní plán navrhuje rekonstrukce některých částí vodovodní sítě a rozšíření o další 

vodovodní řady. 
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Zásobování uţitkovou vodou 

V prostoru lomu Kotouč je pro zásobení areálu vybudována na řece Sedlnici 

vodohospodářská nádrţ Štramberk. Z nádrţe je řadem DN 250 voda přečerpávána do 

vodojemu nacházejícího se v areálu firmy Kotouč Štramberk, a. s.  

 

Odpadní vody 

Zajištění správného odvádění a čištění odpadních vod je jednou ze základních podmínek dalšího 

rozvoje města a která taktéţ vede spokojenosti občanů. Ve městě byla kanalizace budována 

postupně. Jako první byla v letech 1900 -1940 vybudována kanalizace v historickém centru města. 

Další části kanalizace byly vystavěny v 70. – 90. letech 20. století a po roce 1989 aţ do 

současnosti. Na kanalizační síť je napojeno 85 % obyvatel města. Město Štramberk má dvě 

samostatné čističky odpadních vod (ČOV) v částech Kanada a Bařiny. Je to z důvodu polohy 

města, jeţ má velké výškové rozhraní a velmi členitý terén. Odpadní vody odvádí jednotná 

kanalizační síť v délce přibliţně 20 km. ČOV Kanada odvádí odpadní vody ze severní části města. 

Tato čistička je v provozu od roku 1996. Odpadní vody z jiţní části města odvádí ČOV Bařiny, 

jeţ je v provozu od roku 1984. Obě čističky jsou mechanicko-biologické ČOV. Majitelem  

a provozovatelem je SmVaK Ostrava, a. s. V roce 2003 byla na ČOV Bařiny napojena místní 

části Draţné, v roce 2007 část místní části Kozina a ul. Nádraţní a v roce 2010 byla napojena 

zbylá část místní části Koziny. Přibliţně 30 % kanalizace je ve správě města. 

Místní část Libotín a okrajové lokality nejsou napojeny na kanalizační síť. Odpadní vody jsou 

shromaţďovány v ţumpách a domovních ČOV, jeţ jejich přepady vtékají do povrchových 

příkopů či propustků, které dále odvádí odpadní vodu do recipientu. 

Firma Kotouč Štramberk, a. s. má vlastní ČOV, která odvádí odpadní vody z areálu lomu. Jde 

o mechanickou čistírnu s kalovými poli. Pročištěné odpadní vody vtékají do biologického 

rybníka, který je součástí vodní nádrţe Štramberk.
39
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3.4.3. Energetické a surovinové zdroje  

Energetické zdroje 

Město Štramberk je zásobováno elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, linky VN 

253, napojené z TS 110/22 kV Příbor. Pro zvýšení provozní jistoty je linka ve Veřovicích 

propojena s vedením VN 51 Frenštát – Nový Jičín. Z distribuční soustavy VN – 22 kV je ve 

Štramberku vzdušnými a kabelovými přípojkami napojeno 23 distribučních trafostanic. Pro 

zásobování firmy Kotouč Štramberk, a. s., slouţí samostatné napájecí vedení 2 x 22 kV – VN 

109 – 252 z rozvodny Příbor. Provozovatelem distribuční sítě VN – 22 kV je ČEZ Distribuce, 

a. s. 

Rozvodná síť NN je z velké části nadzemního provedení. Velká část této sítě je po 

rekonstrukci. Technický stav rozvodné sítě NN je dobrý. V současnosti je z této sítě 

zásobováno elektrickou energií 1300 bytů, občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit. 

Elektrická energie se vyuţívá zejména pro osvětlení, napájení drobných spotřebičů a částečně 

pro vaření a vytápění. 

Na území města jsou provozovány 3 sluneční elektrárny s celkovým výkonem 32 kW. 

 

Surovinové zdroje 

Na území města Štramberk se nachází významné loţiska vápence. Vápencový lom, zobrazený 

v příloze č. 9, se vyskytuje na jiţní straně vrchu Kotouče. Jde o specifický druh vápence, 

který se především vyskytuje na území města, proto je nazýván štramberským vápencem. 

Další drobný výskyt tohoto vápence je zaznamenán u Jasenice, Skaličky a Valašského 

Meziříčí. Štramberský vápenec je nejznámějším typem jurských vrstev v oblasti Podbeskydí. 

První zmínky o jeho výskytu počaly rokem 1822. Počátky těţby sahají aţ do roku 1881. 

V současnosti lom obhospodařuje firma Kotouč Štramberk, spol. s r. o.  

Dále se řešené území nachází v chráněném loţiskovém území (CHLÚ) v české části 

Hornoslezské pánve. V rámci tohoto CHLÚ se nacházejí loţiska černého uhlí Příbor – západ  

a Mořkov – Frenštát. Vymezeny jsou i jednotlivé zóny ochrany loţiska. V současnosti se 

nejeví pravděpodobné vyuţití loţiska černého uhlí klasickými metodami.  

Území města se nachází v území areálu podzemního zásobníku zemního plynu Štramberk, jeţ 

je evidováno jako chráněné loţiskové území a dobývací prostor Štramberk.  Zásobník je 

lokalizován do původního loţiska. Do řešeného území zasahuje také loţisko zemního plynu 
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Příbor – Klokočov a jehoţ ochraně bylo stanoveno CHLÚ Příbor a těţba zemního plynu zde 

probíhá v dobývacím prostoru Příbor.
40

 

3.4.4. Zásobování plynem 

Ve městě jsou provozovány těţebně – vtláčení a pozorovací sondy RWE – Gas Storage, a. s. 

Těţebně – vtláčecí sondy propojuje síť sběrných vysokotlakých plynovodů s tlakem nad 40 

barů (dříve VVTL plynovodů o velmi vysokém tlaku) v profilech DN 100 – DN 500. Síť 

těchto plynovodů je propojena v předávací stanici PZP Štramberk situované v západní části 

města. Do této stanice je přivedena také odbočka z VVTL DN 500, PN 64 (631 107)  

z plynovodu Říkovice – Libhošť (DN 700, PN 64), která zajišťuje dodávku zemního plynu 

naftového z tranzitní přepravní soustavy. Provozovatelem těchto zařízení je RWE – Transgas 

Praha a.s. Z předávací stanice PZP Štramberk je vyvedeno pět vysokotlakých plynovodů  

s tlakem do 40 barů, zajišťující distribuci zemního plynu v rámci kraje. Provozovatelem 

plynovodů je RWE – Severomoravská plynárenská Ostrava, a. s. Město je zásobováno 

zemním plynem z VTL plynovodu DN 300, PN 40 prostřednictvím 3 regulačních stanic, které 

zásobují jednotlivé části města. Na území města jsou dále také provozovány 2 regulační 

stanice, které slouţí samostatným odběratelům, jimiţ jsou firma Kotouč Štramberk, a. s.  

a Zemědělská společnost, s. r. o. (zanikla 2004). 

Místní plynovodní síť provozována ve dvou oddělených tlakových hladinách nízkotlak (do 5 

kPa) a středotlak (5 – 300 kPa). Nízkotlaká plynovodní síť je rozšířena v centru města a jeho 

okolí. Je společná s místní plynovodní sítí v Kopřivnici. Středotlaká plynovodní síť je 

rozšířena v části Libotín a je napojena na obec Ţenklava. 

Na místní plynovodní síť je napojeno přibliţně 1050 odběratelů z kategorie obyvatelstvo  

a ostatní odběr. Zemní plyn se vyuţívá zejména k topení. Největším odběratelem zemního 

plynu je firma Kotouč Štramberk, a. s.
41

 

3.4.5. Zásobování teplem 

Území města patří do oblasti nejniţších venkovních teplot a oblasti s intenzivními větry. 

Počet dnů topného období je 245. Většina obydleného území se rozkládá v nadmořské výšce 

240 aţ 260 m. Ve městě se nenachází ţádná centralizovaná zásobárna tepla. K zásobování 
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teplem dochází decentralizovanou formou. K významnějším tepelným zdrojům ve městě patří 

plynové kotelny na sídlišti Bařiny a kotelny v centru města, které zásobují teplem byty  

a občanskou vybavenost. Celkem je z těchto zdrojů tepla zásobováno 312 bytů. Vytápění 

rodinných domů je individuální. Bytové domy, občanské vybavenosti a objekty 

podnikatelských aktivit mají vlastní samostatné domovní kotelny.  

Následující tabulka č. 3.9 zaznamenává způsob vytápění v bytech na území města Štramberk 

k 31. 3. 2011. Nejvíce bytů pouţívá ústřední vytápění, tj. 1020 bytů. Etáţové vytápění 

vyuţívá 88 bytů z toho 81 bytů je v bytových domech. Způsob vytápění kamny vyuţívá 162 

bytů. Bytové i rodinné domy jsou nejčastěji vytápěny plynem. Rodinné domy stále více 

začínají preferovat pevná paliva, jelikoţ jde o levnější variantu vytápění. Dle sčítání v roce 

2001 vyuţívalo k vytápění pevná paliva pouze 37 bytů
42

 v roce 2011 dle SLDB pouţívalo 

tento způsob vytápění jiţ 94 bytů. 

Tabulka č. 3.9:  Obydlené byty dle způsobu vytápění ve městě Štramberk dle SLDB 

v roce 2011.
43

 

Byty 
obydlené 

byty celkem 

z toho 

v bytových 

domech 

v rodinných 

domech 

obydlené byty celkem 1319 447 861 

ústřední vytápění 1020 236 778 

z toho:   

pevná paliva 82 - 81 

plyn 781 130 648 

etáţové 88 81 7 

z toho:   

uhlí, koks, uhelné brikety 1 - 1 

dřevo, dřevěné brikety 1 - 1 

plyn 73 70 3 

elektřina 8 6 2 

kamna 162 97 63 

z toho:   

uhlí, koks, uhelné brikety 3 1 2 

dřevo, dřevěné brikety 9 - 9 

plyn 72 62 10 

elektřina 78 34 42 

Zdroj: SLDB 2011. 
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3.4.6. Telekomunikace a radiokomunikace 

Město Štramberk telekomunikačně přísluší do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny 

Štramberk, jako součást telefonního obvodu (TO – 55) Moravskoslezský kraj. Ústředna je 

napojena na řídící digitální hostitelskou ústřednu Kopřivnice prostřednictvím dálkové 

přenosové optické sítě Telefónica O2 a. s. 

Místní, meziměstský a mezinárodní telefonní styk a další sluţby, například přenos dat, 

internetové připojení a šíření televizních a rozhlasových programů zajišťuje na území města 

Štramberka Telefonica O2 a přibliţně deset dalších komerčních poskytovatelů komunikačních 

sluţeb na pevné a bezdrátové síti. 

Území města je pokryto televizním signálem ČT1, ČT2, Nova a Prima. Provozovatelem 

televizních vysílačů jsou České radiokomunikace a. s. 

Dále je území pokryto rozhlasovým signálem v pásmu AM – DV a SV a v pásmu FM – VKV. 

Rozhlasový signál je zajišťován z vysílačů Ostrava – Svinov, Prostějov – Dobrochov  

a Uherské Hradiště – Topolná. 

Na území jsou dostupné sluţby operátorů mobilních sítí: T-Mobile, Telefónica O2  

a Vodafone. Elektronické komunikační zařízení (BTS) - základnové stanice všech zmíněných 

operátorů jsou umístěny na Hasičské zbrojnici a na víceúčelové věţi na Bílé hoře. 

Radioreléové spoje určené pro přenos televizní, rozhlasové modulace, přenos dat  

a telefonních hovorů, prochází nad územím města ve třech trasách. Veselský kopec – 

Štramberk – Radhošť, Radhošť – Hladké Ţivotice a Kamenná – Maleník – Holý kopec. 

Provozovatelem radioreléových spojů jsou České radiokomunikace, a. s.
44

 

3.4.7. Bytový fond 

Počet domů a bytů v České republice neustále vzrůstá. I ve Štramberku stále přibývají nové 

domy. Díky tomu, ţe jde o malé město s vesnickým charakterem, dochází k výstavbě 

převáţně rodinných domů. Následující tabulka znázorňuje bytový fond ve městě ve dvou 

letech SLDB. V roce 2011 bylo ve městě evidováno 1584 bytů, tj. o 116 bytů více neţ v roce 

předchozího sčítání. Z toho 1319 bytů je trvale obydlených a z větší části jde o byty 

v rodinných domech. Na území města se nachází 265 trvale neobydlených bytů, z toho 59 
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bytů slouţí k rekreaci a ostatní jsou neobydleny především z důvodů přestavby nebo jsou byty 

nezpůsobilé k bydlení. 

 

Tabulka č. 3.10: Bytový fond ve městě Štramberk dle SLDB v roce 2001 a 2011. 

Rok 
byty 

celkem 

trvale obydlené neobydlené byty 

celkem 
v bytových 

domech 

v 

rodinných 

domech 

celkem k rekreaci 

2001 1468 1287 451 825 181 69 

2011 1584 1319 447 861 265 59 

Zdroj: SLDB 2001 a 2011 

 

Ve městě je poměrně příznivá úroveň bydlení. Odráţí to především vysoký podíl bytů 

napojených na plyn a vysoký podíl bytů s ústředním nebo etáţovým topením, který se 

neustále zvyšuje. Dochází také ke zvýšení počtů bytů napojených na kanalizační síť, tj. v roce 

2011 o 41 bytů více neţ v roce 2001. 

 

Tabulka č. 3.11: Obydlené byty dle technického vybavení ve městě Štramberk dle SLDB 

v roce 2001 a 2011. 

Rok 

technické vybavení bytu 

celkem plyn vodovod 
přípoj na 

kanalizaci 

ţumpa, 

jímka 

ústřední, 

etáţní 

topení 

2001 1287 937 1281 986 285 999 

2011 1319 950 1252 1027 239 1108 

Zdroj: SLDB 2001 a 2011 

 

V posledních deseti letech ve Štramberku průměrně kaţdý rok přibylo skoro deset bytů. 

Město vykazuje značný zájem o bytovou výstavbu i ze širšího okolí. Na zájmu o bydlení, ale 

zejména na nové bytové výstavbě se projevuje rekreační atraktivita města. Je pravděpodobné 

předpokládat, ţe část nové bytové výstavby bude slouţit pro druhé bydlení zejména pro 

bydlení rekreační.  
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Tabulka č. 3.12: Obydlené byty dle období výstavby nebo rekonstrukce domu ve městě 

Štramberk dle SLDB v roce 2001 a 2011. 

Byty 

obydlené 

byty 

celkem 

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu 

1919 a 

dříve 
1920 - 1970 1971 - 1980 1981 - 2000 2001 - 2011 

2001 1287 94 806 196 186 - 

2011 1319 66 737 173 221 95 

Zdroj: SLDB 2001 a 2011. 

 

S výstavbou nových bytových domů město do budoucna nepočítá. Plánovaná je však výstavba 

řadových domků soukromým vlastníkem. Pro výstavbu nových rodinných domů jsou 

územním plánem vyčleněny plochy, avšak přímo k těmto plochám prozatím nejsou přivedeny 

inţenýrské sítě a nejsou rozděleny na jednotlivé stavební parcely. 

Nová výstavba mimo plochy určené naráţí na celém území města a velkou řadu omezení  

a ochranných pásem. Výstavba musí respektovat regulační prvky (ochranná pásma dopravní, 

ochranná pásma vedení plynovodu, ochranná vodních zdrojů, ochranná pásma loţisek 

nerostných surovin, vymezení ploch s omezujícími podmínkami pro výstavbu z hlediska 

poddolování a vymezení sesuvů a dalších), viz příloha č. 8. 

3.5.   Ţivotní prostředí 

Tato podkapitola se věnuje ovzduší, vodním tokům a nádrţím nacházející se na území města. 

Dále vymezuje chráněné území a systémem ekologické stability, zmiňuje se o odpadovém 

hospodářství a o největších znečišťovatelích ve městě. 

„Ţivotní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka  

a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména: ovzduší, voda, horniny, 

půda, organismy, ekosystémy a energie" (Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí). 

3.5.1. Ovzduší 

Znečištěné ovzduší patří k závaţným problémům celého Moravskoslezského kraje. Lokální 

topeniště a rozvinutý průmysl kraje, spolu s automobilovou dopravou velkou měrou 

znečišťují ovzduší nebezpečnými látkami, jako jsou výfukové plyny, oxidy dusíku, oxidy síry, 

rozptýleným popílkem a dalšími nebezpečnými látkami. Na kvalitu vzduchu okolí města má 



   61 

 

veliký vliv průmyslová zóna Kopřivnice, včetně Tatry Kopřivnice a.s. Dále pak průmysl 

v okolí města Ostravy. Díky reliéfu terénu a převládajícím větrům se zde dostávají emise aţ 

z těchto míst.  

Na území města má negativní vliv na čistotu ovzduší především doprava a místní, zejména 

malé zdroje znečištění. Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce. Nepříznivě působí 

zejména stále častější pouţití tuhých paliv, např. dřeva a uhlí pro vytápění, jelikoţ jde  

o levnější způsob vytápění. Dochází tak ke zvýšení emisí částic, polyaromatických 

uhlovodíků a těţkých kovů. Pokud obyvatelé spalují odpad, dochází navíc k emitování 

nebezpečných dioxinů. Moţnosti omezení negativních vlivů dopravy jsou na úrovni obcí 

poměrně omezené a mnohdy finančně náročné (zkvalitnění a přeloţky komunikací apod.). 

V průběhu 90. let 20. století bylo v regionu zaznamenáno významné sníţení koncentrací 

škodlivin v přízemních vrstvách atmosféry i emisí vypouštěných ze stacionárních zdrojů. V 

současnosti existují obecné tendence ke stagnaci a zhoršení celkové situace. Jednou ze změn 

k lepšímu můţe být důkladná kontrola dodrţování emisních limitů pro zdejší podniky, dále 

pak zavádění nových technologií při výrobě, pouţití filtrů a také převedení části dopravy na 

ţeleznici.
45

 

3.5.2. Voda 

Většina správního území města spadá do povodí Sedlnice. Zbylá malá východní část území 

města spadá do povodí Kopřivnička. Řeka Sedlnice protéká severozápadním územím města  

a vlévá se do ní Libotínka, Rybský potok, Bařinka a několik bezejmenných toků. Plní funkci 

odvodu povrchové vody z území.  

Mezi správce vodních toků, protékajících územím města Štramberka patří Povodí Odry, Lesy 

ČR a město Štramberk. 

Na území města je od roku 2008 stanoveno záplavové území včetně vymezení jeho aktivní 

zóny. Záplavové území však zasahuje do ploch stávající zástavby a omezuje tak moţnost 

nové výstavby v zastavěném území obce. 

V území města Štramberk se nachází čtrnáct vodních nádrţí. Osm vodních nádrţí je 

soukromých, dvě jsou obecní, tři jsou ve vlastnictví ČR a jedna je vlastnictví města i ČR. 

Nejvýznamnější nádrţí je vodní nádrţ Štramberk, která se nachází se na řece Sedlnici. Vlastní 
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ji firma Kotouč Štramberk, spol. s r. o., a slouţí jako zásobárna uţitkové vody pro potřeby 

lomu. Nádrţ je rozdělena na tři části. Jihozápadní část nádrţe slouţí jako biologický rybník 

pro dočištění odpadních vod z ČOV Kotouč, a z tzv. finských domků nacházejících se poblíţ 

nádrţe. Další vodní nádrţ ve vlastnictví firmy Kotouč Štramberk se nachází v areálu lomu  

a slouţí pro potřeby lomu. V areálu lomu se nachází i další dvě vodní nádrţe, které vlastní 

firma Holcim a.s., a také slouţí pro potřeby lomu. Obecní vodní nádrţ, jeţ se nachází západně 

od centra města a slouţí jako poţární nádrţ. Vodní nádrţe, které jsou ve vlastnictví Lesů ČR, 

se nachází na bezejmenném levobřeţním přítoku Libotínského potoka a slouţí pro potřeby 

lesní školky. Vodní nádrţ, jeţ je z převáţné části ve vlastnictví pozemkového fondu a z malé 

části ji vlastní město, slouţí k zachycení dešťových vod při vydatnějších deštích. Ostatní 

vodní nádrţe jsou soukromé a slouţí ke krajinotvorným účelům nebo k rybářským účelům.  

Co se týče míry znečištění povrchových vod na území města, čistota vod odpovídá jakosti II. 

coţ jsou mírně znečištěné vody. Toho mírné znečištění toku zejména pochází z vypouštění 

splaškových odpadních vod z města a z ostatní přilehlé zástavby.
46

 

3.5.3. Půda  

Z pedologického hlediska je řešené území zařazeno do oblasti hnědozemní. Převládají hnědé 

půdy, hnědé půdy kyselé a oglejené půdy. Jsou to půdy hlinité aţ hlinitopísčité, středně 

hluboké aţ mělké, často štěrkovité nebo s příměsí skeletu. Z půdních typů se zde přednostně 

vyskytují rendziny, pararendziny a kambizemě. 

Na území města evidováno jedno poddolované území. 

V blízkosti centra města jsou lokalizovány plošné sesuvy půdy, které zaujímají plochu 

několika parcel. V současné době by se měl provádět geologický výzkum, který ukáţe, zda 

jsou tyto parcely zajištěny a dále určí podmínky pro stavební vyuţití. 

3.5.4. Péče o krajinu  

Chráněná území 

Na území města se vyskytují zvláště chráněná území, coţ je Národní přírodní památka Šipka. 

Je to významná archeologická lokalita dvou vápencových vrcholů, tj Kotouč a Šipka, která 

jsou významným zoologickým a botanickým územím s primárním výskytem zvláště 

                                                 
46

 Územní plán města Štramberk. 



   63 

 

chráněného motýla Jasoně červenookého. Z hlediska paleontologického je také důleţitým 

nalezištěm kosterních pozůstatků neandrtálského člověka. NPP Šipka je součástí ploch 

přírodních – ÚSES a je vymezena jako regionální biocentrum. 

Přírodní památka Kamenárka je poslední volnou přístupnou ukázkou bloků tithonských 

štramberských vápenců v podobě starého lomu. Vyskytují se zde chráněné vápnomilné 

rostliny. Taktéţ se jedná o významnou lokalitu s výskytem jasoně červeného. Od roku 1998 

zde vznikala Botanická zahrada a arboretum. Ve starém lomu je také jeskyně a další 

vápencové útvary. 

Dále se zde vyskytuje území obecné ochrany přírody, jeţ jde o významné krajinné prvky  

a památné stromy (Javor Adolfa Jaška, Lípa u Panny Marie), přírodní park Podbeskydí, který 

zahrnuje celé území Štramberku. 

 

Územní systém ekologické stability 

Cílem ÚSES je zajistit přetrvání původních přirozených skupin organismů v jejich typických 

(reprezentativních) stanovištích a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému 

má zajistit trvalou existenci a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých 

společenstev, která jsou schopna bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj 

stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace a po narušení se vracet ke svému původnímu 

stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou 

účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu 

typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, 

propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní  

a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů 

v podobných ţivotních podmínkách. 

Územní systém ekologické stability je v Územním plánu Štramberka vymezen v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Nadregionální úroveň je zastoupena 

nadregionálním biokoridorem v jihovýchodním okraji území města a je veden z území 

Ţenklavy přes Štramberk na území Kopřivnice. Jde o koridor mezofilní bučinný. Regionální 

úroveň tvoří regionální biocentrum a koridor, jeţ vedou k západu na území Rybí. Lokální 

úroveň je tvořena trasou z území Závišic přes severní okraj Štramberku a podél severozápadní 

hranice na území Rybí, jde o trasu podél drobných toků stanovišti obohacenými ţivinami  

a vodou. Trasa je napojena od jihu z nadregionálního biokoridoru do regionálního biocentra. 
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Bariéry v souvislém systému prvků ÚSES pro pohyb organismů lze v území ve většině 

případů charakterizovat jako polopropustné bariéry. Přerušení lesních biokoridorů zde nejsou 

široká, napomáhají šíření druhů vázaných na otevřená stanoviště. Trasy se však nutně kříţí se 

silnicemi pro motorová vozidla a se sítí venkovních elektrických vedení. V místech kříţení je 

ţádoucí, po dohodě se správci sítí, náročněji udrţovat porosty tak, aby nedošlo k ohroţení 

bezpečnosti sítí (výškové omezení). Při kříţení s trasami nadzemního elektrického vedení je 

ţádoucí ponechávat nárosty dřevin do maximální přípustné výšky, kříţení s místními 

komunikacemi nevytváří výraznou bariéru. Nejvýraznější bariérou v řešeném území je plocha 

těţby nerostů - aktivního lomu v průběhu trasy, která po dobu potřeb těţby bude částečně 

nespojitá.
47

 

3.5.5. Největší znečišťovatelé 

Mezi významné místní znečišťovatele ovzduší, či prostředí patří bezesporu Vápencový lom 

Kotouč Štramberk, dále pak firmy sídlící v průmyslové zóně Kopřivnice, ať uţ Brose CZ,  

s. r. o, Dura Automotive Systems CZ, s. r.o., nebo Tatra Trucks, a. s. 

Nepřímo působí na prostředí okolo Štramberka velké průmyslové podniky z Ostravska. Evraz 

Vítkovice Steel, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

3.5.6. Odpady 

Základním nástrojem odpadové hospodářství města Štramberk je Plán odpadového 

hospodářství Moravskoslezského kraje, který byl přijat a schválen zastupitelstvem města 

v roce 2004. 

Nakládání s komunálním odpadem ve městě zajišťuje firma AVE CZ, s. r. o., která provádí 

komplexní sluţbu zahrnující svoz komunálního odpadu včetně vytříděných sloţek, úprava  

a konečné odstranění všech vyskytujících se odpadů včetně odpadů nebezpečných. Odpady se 

ukládají na skládky mimo území města. 

Současným problémem, obdobně jako u jiných měst a obcí, je likvidace biologicky 

rozloţitelného odpadu. Z tohoto důvodu se dlouhodobě uvaţuje o umístění sběrného dvora na 

pozemku ve městě Štramberk, jeţ je k tomuto účelu vymezen.
48

 

                                                 
47

 Územní plán města Štramberk. 
48

 Územní plán města Štramberk. 
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3.6.   SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobrá poloha města Velké mnoţství omezení a ochranných pásem 

Mnoho atraktivit a kulturních památek Nedostatek místa pro parkování 

Cenné přírodní hodnoty na území města Špatný stav některých komunikací 

Velká část města napojena na plynovod, vodovod a kanalizační síť Klesající počet obyvatel v produktivním věku 

Mnoţství ubytovacích kapacit   

Občanská sdruţení   

    

Příleţitosti Hrozby 

Rozvoj zaměstnanosti v Průmyslovém parku Kopřivnice Chátrání kulturních památek (katastrofický stav) 

Rozšíření výroby Štramberských uší Těţba vápence vedoucí k zhoršení ovzduší a ţivotního prostředí 

Zlepšení sluţeb cestovního ruchu, rozvoj drobných podnikatelů Vyuţívání tuhých paliv a spalování odpadu jako topiva - zhoršení ovzduší 

Rozvinutí společenské nabídky Hrozba smogu z Ostravska 

Řešení dopravy z odstavných parkovišť do města Sníţení bezpečnosti ve městě 

Propojení areálu Libotín s centrem města Nárůst dopravy 

Pozemky pro výstavbu rodinných domů Těţba uhlí v Beskydech 
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3.6.1. Silné stránky 

Dobrá poloha města 

- je tím míněna dobrá dostupnost do okolních měst, sousední Kopřivnice a jedenáct 

kilometrů vzdáleného Nového Jičína, za účelem zaměstnání, ostatní občanské 

vybavenosti apod., 

- dále se jedná o dostupnost na jeden kilometr vzdálený hlavní silniční tah, vedoucí do 

krajského města Ostrava. 

Mnoho atraktivit a kulturních památek 

- město nabízí nesčetné mnoţstvím zajímavostí například zřícenina hradu Štramberk 

Trúba, městská památková rezervace Horní a Dolní bašta, rozhledna Bílá Hora, 

muzeum Zdeňka Buriana a jiné. 

Cenné přírodní hodnoty na území města 

- na území města se také nachází mnoho přírodních zajímavostí, zejména je to Národní 

přírodní památka jeskyně Šipka, přírodní památka Kamenárka, památné stromy  

a další. 

Velká část města napojena na plynovod, vodovod a kanalizační síť  

- většina města je napojena na plynovodní, vodovodní a kanalizační síť, jeţ je pro 

současné kapacity dostačující. Na kanalizační síť není napojena místní část Libotín. 

Mnoţství ubytovacích kapacit 

- velká nabídka ubytování ve městě, moţnost ubytování ve čtyřech hotelech, v pěti 

penzionech, více neţ deset domů nabízí ubytování v soukromí a ubytování ve 

stylových dřevěnicích nabízí čtyři poskytovatelé. 

Občanská sdruţení 

- ve Štramberku je evidováno 60 občanský sdruţení a spolků. Tato vzájemná 

pospolitost obyvatel a patriotismus je velmi nevídaný na tak malé město. Všechny tyto 

spolky aktivně fungují a neustále se vytvářejí program pro ostatní obyvatele města. 
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3.6.2. Slabé stránky 

Velké mnoţství omezení a ochranných pásem 

- město se potýká s velkým mnoţstvím omezení, které brání dalšímu rozvoji, například 

výstavbě domů. Jde zejména o ochranná pásma loţisek nerostných surovin, ochranné 

pásmo městské památkové rezervace a podobně. 

Nedostatek místa pro parkování 

- nejenom, ţe se město potýká s nedostatkem parkovacích míst, ale taktéţ má 

nedostatek místa pro vytvoření nových parkovacích míst. Nové parkovací kapacity lze 

realizovat pouze v okrajových částech města, vytvořením odstavných parkovišť. 

Špatný stav některých komunikací 

- ke špatnému technickému stavu komunikaci přispívá stále zvyšování dopravy a taktéţ 

nákladní doprava do lomu Štramberk. Jedná se zejména o části komunikace III/4821, 

která vede na Nový Jičín. 

Klesající počet obyvatel v produktivním věku 

- pokles obyvatelstva v produktivním věku a nárůst seniorů a výrazným problémem celé 

České republiky, 

3.6.3. Příleţitosti 

Rozvoj zaměstnanosti v Průmyslovém parku Kopřivnice 

- samotné město nenabízí významný rozvoj zaměstnanosti, proto je třeba se orientovat 

na průmyslový park v Kopřivnici, ve kterém sídlí mnoho velkých firem, jeţ nabízí 

široké pracovní uplatnění. 

Rozšíření výroby Štramberských uší 

- vyuţít potenciál, který výroba štramberských uší nabízí a rozšířit výrobu tak, aby tato 

pochoutka byla k dostání nejen ve městě Štramberk a okolních městech, ale po celé 

České republice i v zahraničí. 

Zlepšení sluţeb cestovního ruchu, rozvoj drobných podnikatelů 

- vylepšení a doplnění doplňkových sluţeb cestovního ruchu, které ve městě chybí  

a podnítit tak i drobné podnikatele k zaloţení ţivností. 
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Rozvinutí společenské nabídky 

- rozvinout společenskou nabídku města a propagace města prostřednictvím legend  

a tradic vztahující se k městu, aby došlo ke zvýšení cestovního ruchu ve městě. 

Řešení dopravy z odstavných parkovišť do města 

- vybudování odstavných parkovišť v okrajových částech města a dopravit návštěvníky 

štramberským vláčkem do centra města, aby došlo k odlehčení dopravní situace a ke 

zvýšení bezpečnosti pěších v hlavní turistické sezóně. 

Propojení areálu Libotín s centrem města 

- propojit sportovní areál v části Libotín s centrem města tak, aby se návštěvníci města 

dozvěděli o dalších moţnostech a způsobech vyuţití volného času ve městě. 

Pozemky pro výstavbu rodinných domů 

- rozvoj vymezených pozemků pro novou zástavbu, tj. zajištění technické infrastruktury 

k jednotlivým stavebním parcelám. 

3.6.4. Hrozby 

Chátrání kulturních památek (katastrofický stav) 

- některé kulturní památky chátrají a jsou aţ v katastrofickém stavu, např. hradní zeď. Je 

nutná oprava k jejich zachování. 

Těţba vápence vedoucí k zhoršení ovzduší a ţivotního prostředí 

- intenzivní těţba vápence v místním lomu Kotouč, by mohla vést k zhoršení ţivotního 

prostředí ve městě. 

Vyuţívání tuhých paliv a spalování odpadu jako topiva - zhoršení ovzduší 

- díky špatné finanční situaci domácností můţe dojít ke zvýšení vyuţívání tuhých paliv 

k otopu, tj. uhlí, kaly, brikety apod. a to by vedlo ke zhoršení ovzduší a ţivotního 

prostředí ve městě. 

Hrozba smogu z Ostravska 

- potenciální hrozba plyne z velkých průmyslových podniků na Ostravsku, tj. Evraz 

Vítkovice Steel, a. s., ArcelorMittal Ostrava, a. s. 

Sníţení bezpečnosti ve městě 
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- Štramberk byl vţdy povaţován za město s vysokou bezpečností, avšak v posledních 

letech docházelo ke zvýšení kriminality ve městě a lidé začínají mít obavy o svůj 

majetek. 

Nárůst dopravy 

- kaţdá domácnost ve městě vlastní jeden ne-li více automobilů. To vede k nárůstu 

dopravy a následně můţe dojít ke sníţení bezpečnosti chodců a ke zhoršení ovzduší ve 

městě. 

Těţba uhlí v Beskydech 

- jedná se o důl ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tyto loţiska černého uhlí sahají aţ na 

katastrální území města Štramberk, tudíţ případná těţba v tomto dole by mohla 

negativně ovlivnit město Štramberk. 
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4. Návrh priorit pro strategický plán 

Následující kapitola se věnuje strategické vizi rozvoje města a následně podrobněji rozepisuje 

prioritní oblasti rozvoje, jeţ byly stanoveny na základě poznatků vyplývající ze zpracované 

socioekonomické analýzy města a SWOT analýzy. Těmto prioritním oblastem by měla být 

věnována největší pozornost. 

4.1. Strategická vize rozvoje města 

Strategická vize rozvoje města Štramberk ukazuje, čím chce město dlouhodobě být, jak chce 

působit na okolí a jaké jsou prioritní oblasti města, na něţ musí být soustředěna hlavní 

pozornost. Strategická vize města vychází z rozvojových záměrů hlavního představitele města 

a ze zpracované socioekonomické analýzy a z ní vyplývající SWOT analýzy. 

Město Štramberk je turisticky velmi zajímavou a navštěvovanou lokalitou, avšak rozloţení 

města, tzn., ţe rušné historické centrum města je odděleno od klidných okrajových částí, láká 

občany k dobrému a klidnému bydlení. Z tohoto důvodu se město ztotoţňuje s následující 

vizí. 

 

Město bude stále přitažlivé pro turisty, díky velkému množství atraktivit a široké nabídky 

kulturních a společenských událostí. 

Město bude místem pro klidné, kvalitní a bezpečné bydlení v krásném a čistém prostředí, 

s bohatou nabídkou společenského a sportovního vyžití. 

 

4.2. Prioritní oblasti rozvoje města 

K naplnění strategické vize rozvoje města Štramberk jsou stanoveny prioritní oblasti, jeţ 

představují dlouhodobé rozvojové cíle města. Následně jsou uvedeny prioritní oblasti, které 

jsou dále rozčleněny na problémové okruhy. 

 

 

 



   71 

 

 

 

Dopravní infrastruktura 

- úprava komunikací pro automobilový provoz, oprava částí silnic, jejichţ technický 

stav je nevyhovující, 

- rozvoj bezpečné pěší dopravy, vybudování chodníků a přechodů, 

- řešení statické dopravy, vybudování odstavných parkovišť a řešení přesunu 

návštěvníků z těchto míst. 

Bezpečnost 

- technické zabezpečení, vybavení města kamerovým systémem, 

- posílení policejní hlídky, 

- pronájem radaru, měření rychlosti na více úsecích. 

- informovanost obyvatel a výchova k bezpečí. 

Bydlení 

- vytváření kvalitních podmínek pro bydlení, rozšíření technické infrastruktury do 

lokalit vymezených k bydlení. 

Cestovní ruch 

- rekonstrukce historických památek, 

- zlepšení doplňkových sluţeb cestovního ruchu, rozvoj drobných podnikatelů, 
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4.2.1. Dopravní infrastruktura 

Technický stav některých komunikací ve městě Štramberk je nevyhovující aţ ţalostný. 

Výrazný vliv na zhoršování silnic na území města má obecně stále se zvyšující doprava a také 

zatíţení nákladní dopravou, která je zde intenzivní, díky těţbě v lomu Kotouč. Silnice utrpěly 

také velkými výkyvy počasí. Je velmi nutná jejich oprava, proto aby nedocházelo k dalšímu 

zhoršování jejich stavu. 

Pěší dopravu ve městě ohroţuje silniční doprava. Silnice vedoucí skrz město jsou velmi úzké, 

chodníky jsou zde vybudovány pouze v neucelených úsecích, tudíţ chodci vyuţívají zpevněné 

okraje silnic nebo silnice samotné. Proto v hlavní turistické sezóně, kdy se po městě pohybuje 

nesčetné mnoţství pěších návštěvníků i automobilů není pěší doprava příliš bezpečná. Aby 

došlo ke zvýšení bezpečnosti, je třeba vybudovat chodníky, alespoň jednostranné čím by byla 

zajištěna bezpečnost chodců a také vybudovat přechodů pro chodce v kritických úsecích. 

Vybudování nových parkovacích míst je podmínkou dalšího rozvoje a podmínkou ke zvýšení 

cestovního ruchu ve městě. Velice často se setkáváme s názory lidí, jeţ tvrdí, pokud nemohou 

zaparkovat ve velice těsné blízkosti atraktivit, návštěva lokality je spíše odradí. Parkování 

přímo v centru města Štramberk je velmi omezené, z důvodů úzkých silnic a vymezení stání 

pro obyvatele města. Proto vybudování odstavného parkoviště na okraji města by bylo jedním 

z řešení. Odlehčilo by také dopravu přímo v centru a bezpečnější by byl také pohyb chodců. 

Avšak nutnou podmínkou tohoto odstavného parkoviště je také zajištění přesunu návštěvníků 

z těchto parkovišť do centra města. Jednou velmi reálnou moţností, je vyuţití jiţ fungujícího 

způsobu přepravy návštěvníků a to je doprava tzv. štramberským vláčkem, jeţ provozuje 

firma Šmíra-Print, s. r. o. Trasa tohoto vláčku vede z Kopřivnice skrz celé město Štramberk aţ 

na zastávku Štramberk pod Bílou horou, kde by také bylo nástupní stanoviště návštěvníků, 

přijíţdějících na odstavné parkoviště. 

4.2.2. Bezpečnost 

Ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě by mohlo přispět hned několik opatření. V prvé 

řadě je velmi nutné přijmout do pracovního poměru třetího stráţníka Městské policie. 

V současnosti slouţí ve městě pouze dva stráţníci. Další posila by byla vhodná hned 

z několika důvodů. První je zastupitelnost z důvodu dovolené, nemoci či sluţební cesty, dále 

se jedná o noční směny, je nemoţné slouţit v jedné osobě z bezpečnostních důvodů. Celkově 

by se zvýšila bezpečnost ve městě. 
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Dalším krokem ke zlepšení bezpečnosti ve městě by mohla být instalace kamerového systému 

a následné označení vjezdů do města tabulkami „ve městě je pouţíván kamerový systém―. 

Kamery by mohly být umístěny například na některé z budov na náměstí, na základní škole  

a v dalších kritických místech. Instalace kamerového systému by tak mohla odradit 

potencionální pachatele od trestné činnosti a popřípadě přispět k řešení některých trestných 

činů a přestupků. 

Pronájem radaru, který by byl vyuţíván k měření rychlosti automobilů ve městě na více 

úsecích, by mohl přimět řidiče, aby dodrţovali předepsanou rychlost především v pěších 

zónách a neohroţovali tak chodce. Nedodrţování dopravních předpisů by bylo pokutováno. 

Výchova k bezpečí na základních školách by mohla být dalším krokem ke zvýšení 

bezpečností situace ve městě. Základní škola by mohla spolupracovat s Městskou Policií či 

s Policií ČR. Součástí výuky by byly semináře vedené samotnými policejními pracovníky, ve 

kterých by předávali ţákům různé informace týkající se bezpečnosti v dopravě apod. 

4.2.3. Bydlení 

Územním plánem je vymezena oblast pro novou výstavbu rodinných domů. Jelikoţ obyvatelé 

města Štramberk nemohou stavět na veškerých volných pozemcích, z důvodu velkého počtu 

omezení a ochranných pásem, je velkou příleţitostí podílet se na rozvoji bydlení právě ve 

vymezených oblastech pro výstavbu. Tzn. zajistit především technickou infrastrukturu na 

tomto území a vybudování příjezdových cest. Nataţení inţenýrských sítí ke kaţdé stavební 

parcele a připravit tak pozemky rovnou ke stavbě by mohl být jeden ze způsobů, jak přilákat 

mladé rodiny nejen ze Štramberka, ale i z ostatních měst, do této oblasti.  

4.2.4. Cestovní ruch 

Město by mělo řešit také stav některých historických památek, jelikoţ právě díky těmto 

památkám je město Štramberk atraktivní a turisticky velmi navštěvované. Velmi potřebná je 

například rekonstrukce hradní zdi zbylého hradu Štramberk, ze kterého se dochovala pouze 

tato zeď a věţ Trúba. Hradní zeď je v katastrofálním stavu a rozpadá se. Město by mělo o své 

kulturní skvosty pečovat. Moţností je celá řada. V současné době se jedná zejména o moţnost 

čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Konkrétně z Regionálního operačního 

programu Moravskoslezsko z prioritní osy č. 2 – Podpora prosperity regionu. 
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Ve městě je nedostatek běţně dostupných sluţeb, jako například potraviny, doplňkové sluţby 

(opravna obuvi, krejčovství apod.). Nicméně i sluţby, jeţ se ve městě nachází, nejsou 

v mnoha případech na dostatečně kvalitní úrovni. Jedná se o cukrárnu nebo obecní hospodu. 

Pro podnícení podnikatelské aktivity by mohlo město nabídnout podnikatelům výhodně 

prostory pro jejich činnost.  
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5. Závěr 

Cílem této práce bylo vytvoření socioekonomické analýzy pro město Štramberk a ze 

zjištěných poznatků vytvořit SWOT analýzu, jeţ zahrnuje silné a slabé stránky, příleţitosti  

a hrozby. SWOT analýza slouţí k vytyčení problémových okruhů, cílů a priorit. Navrţení 

prioritních oblastí rozvoje města bylo rovněţ cílem této práce. 

Teoretická část se zabývala vymezením regionálního rozvoje a jeho aktérům. Následně bylo 

popsáno strategické řízení a jeho sloţky, strategické regionální plánování a strategický plán. 

Konec teoretické kapitoly je věnován metodám zpracování strategického plánu a konkrétní 

metodice zpracování strategického plánu. 

V praktické části práce byla vytvořena socioekonomická analýza, která stručně představuje 

město a charakteristiku jej v různých oblastech: ekonomické činnosti, sociální struktury a 

sluţby, infrastruktura a ţivotní prostředí. Tyto oblasti byly podrobně rozebrány a popsány. 

Fakta a získané vypracováním socioekonomické analýzy vyústily ve vytvoření SWOT 

analýzy. V poslední kapitola obsahuje vizi města a prioritní oblasti rozvoje města. 

SWOT analýza shrnula všechny zjištěné poznatky a vytyčila nejdůleţitější silné a slabé 

stránky, příleţitosti a hrozby, které se k městu vztahují. Mezi nejdůleţitější silné stránky patří 

velké mnoţství atraktivit, kulturních památek a cenných přírodních hodnot na území města 

Štramberk. Díky nim je město v širokém okolí známé a hojně navštěvované. Mezi 

nejznámější patří zřícenina hradu Štramberk Trúba, jeskyně Šipka (naleziště čelisti 

neandrtálského dítěte), městská památková rezervace Štramberk a další. Další velmi 

významnou silnou stránkou města je velký počet občanských sdruţení. Celkový počet 60 

občanských sdruţení jsou různého charakteru. Jedná se například o ochotnická divadla, 

pěvecké soubory, kynologické sdruţení či různé sportovní kluby. Velká část těchto spolků se 

podílí na zajištění programu pro obyvatele i pro návštěvníky a turisty. Co se týče slabých 

stránek, velkým problémem je nedostatek místa pro vybudování nových parkovacích míst, 

jelikoţ je zástavba v centru města velmi hustá a komunikace příliš úzké. Řešení nastává ve 

vybudování odstavných parkovišť na okraji města. Další slabou stránkou je velké mnoţství 

ochranných pásem a omezení, které limitují jakýmkoli stavební úpravy ve městě. Jedná se 

například o ochranné pásmo loţisek nerostných surovin, ochranné pásmo plynovodů a další, 

jeţ především omezují výstavbu nových domů. Mezi největší příleţitosti je zařazeno rozšíření 

výroby štramberských uší, tak aby tento produkt byl k dostání nejen ve městě Štramberk a 

okolních městech, ale i po celé České republice a v zahraničí a přilákal tak další turisty 
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k návštěvě města. Rozvinutí společenské nabídky msta a propagace města prostřednictvím 

legend a tradic vztahující se k městu je další příleţitostí, která by mohla do města přilákat 

nové návštěvníky. Velkou hrozbou, která by mohla vést ke zhoršení ovzduší je zejména 

zintenzivnění těţby vápence v místním lomu Kotouč, zvýšení vyuţívání tuhých paliv k otopu, 

díky špatné finanční situaci a neméně by ke zhoršení ovzduší mohl vézt smog plynoucí z 

velkých průmyslových podniků na Ostravsku, tj. Evraz Vítkovice Steel, a. s., ArcelorMittal 

Ostrava, a. s. Další hrozbou je sníţení bezpečnosti ve městě, díky stále se zvyšující 

kriminalitě. 

Na základě vytvořené socioekonomické analýzy a SWOT analýzy byly navrţeny prioritní 

oblasti rozvoje města. Jedná se o dopravní infrastrukturu, bezpečnost, bydlení a cestovní ruch. 

K těmto prioritním oblastem byly přirazeny konkrétní úkoly, jeţ byly následně podrobně 

rozepsány. V prioritní oblasti dopravní infrastruktura jde především o úpravu některých částí 

komunikací, rozvoje bezpečné pěší dopravy, vybudování chodníků a přechodů a vyřešení 

statické dopravy, vybudováním odstavných parkovišť. V prioritní oblasti bezpečnost je 

navrţeno zabezpečení města kamerovým systémem, posílení policejní hlídky a pronájem 

radaru na měření rychlosti. Třetí prioritní oblast bydlení navrhuje rozvoj bydlení v oblasti 

vymezenou pro novou zástavbu a to zajištěním technické infrastruktury a příjezdových cest 

k jednotlivým stavebním parcelám. Poslední prioritní osa cestovní ruch navrhuje opravu 

historických památek z fondů EU a podporu podnikatelské aktivity v oblasti doplňkových 

sluţeb cestovního ruchu formou zvýhodněných prostor pro jejich činnost. 

Výše zmíněné prioritní oblasti a konkrétní úkoly by měly pomoci přilákat nové návštěvníky 

do města, zvýšit cestovní ruch, zajistit dobrou dopravní infrastrukturu a také vytvořit kvalitní, 

klidné a bezpečné bydlení ve městě. 
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