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ABSTRAKT
Cílem mé bakalářské práce je zpracovat program rozvoje města Uherský Brod. Program
rozvoje by měl poskytnout ucelený pohled na město, na jeho historii, současnost i budoucnost. Program rozvoje pomůže odhalit problémy města, ale také možnosti jeho rozvoje.
Skládá se ze dvou hlavních částí. Jedná se o část teoretickou a část praktickou. Teoretická
část se zabývá obecnou definicí programu rozvoje obce, právními aspekty a vysvětlením
jednotlivých pojmů, které souvisí s programem rozvoje a v práci se objevují. Praktická část
je složena ze socioekonomické analýzy města Uherský Brod a SWOT analýzy. Analytická
část poskytne informace o socioekonomickém prostředí města, následně je zpracována
SWOT analýza. Na základě SWOT analýzy jsou zpracovány jednotlivé strategické cíle
rozvoje, návrh opatření a katalog projektů.
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ABSTRACT
The aim of my Bachelor thesis is to compile The development programme of the town
Uherský Brod. The development programme should afford a owerview of the town, of
town´s history, present and future. The development programme can discover the town
problems, but also the possibility of the town development.
It consists two main parts. Theoretical part and practical part. The theoretical part deals
with the development plan´s general definition, juridical aspects, explanation of terms
which are related with the development plan and are included in the document. Practical
part comprises of socio-economic analysis of Uherský Brod municipality and SWOT analysis. The analytical part of the Bachelor thesis offers the information on the socioeconomic environment of the town. Aftewards the SWOT analyse is compiled. The strategic
aims of the development, the draft of measures and the catalogue of the projects are compiled on the basis of the SWOT analyse.

Keywords: Development programme of the town, socioeconomic analyse, SWOT analyse,
strategic aims, draft of mesures, catalogue of the projects
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však vedoucímu práce panu Mgr. Hájkovi, jenž měl pochopení pro mé nedostatky a mé ne
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Motto:
„Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života!“

„Život se podobá knize. Blázen v ní letmo listuje, moudrý při čtení přemýšlí, poněvadž ví,
že ji může číst jen jednou.“
Jean Paul Friederich Richter
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ÚVOD
Pro svou bakalářské práci jsem si vybrala město Uherský Brod a to z toho důvodu, že
k tomuto městu mám blízký vztah. Bohatá historie a kultura města, jeho atmosféra a začlenění do krajiny mě oslovuje. Město a okolí se mě líbí a proto sleduji jeho vývoj a rozvoj.
Ve své práci bych chtěla pracovat socioekonomické charakteristiky území, fyzickogeografickou charakteristiku zkoumaného území k přihlédnutí k přírodnímu potenciálu a
životnímu prostředí, zhodnotit vývoj osídlení a počtu obyvatel, změn jeho struktury, pohybu obyvatel, ať už přirozeného či mechanického a také pohybu obyvatel za prací, dotknout
se oblasti kultury, podrobněji se zaměřit na infrastrukturu, dopravu, zhodnotit sociální sféru, na kterou bude navazovat trh práce a celkové zpracování hospodářské situace v regionu
se zaměřením na zemědělství, průmysl a stavebnictví. A poslední kapitolu tvoří vypracování SWOT analýzy oblasti, která se snaží vyjádřit silné a slabé stránky regionu spolu
s jeho příležitostmi a hrozbami rozvoje. , návrhů strategických cílů rozvoje, návrhů opatření a katalogů projektů.
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VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
Obec

Obec je ve smyslu platné právní úpravy (zákon č. 128/2000 Sb.) v České republice třeba
chápat jako základní územně-správní celek a současně také základní samosprávné společenství občanů, kteří žijí na určitém území a mají právo na samosprávu (čl. 99 a 100 odst.
1 Ústavy). Uvedené ústavní charakteristiky vymezují obec třemi základními znaky – území, občané a samospráva. Právo na samosprávu dochází svého výrazu v samostatné působnosti obce, která se uskutečňuje v místním referendu a prostřednictvím orgánů samosprávy.
Obec vlastní svůj majetek (obecní majetek), s nímž hospodaří samostatně, a má vlastní
rozpočet. Je veřejnoprávní korporací, tj. právnickou osobou veřejného práva. V právní
vztazích veřejného a soukromého práva vystupuje svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Obec je také nositelem veřejných úkolů. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem
vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Jedním ze základních poslání obce je
také zodpovědnost za celkový rozvoj obce. S tím souvisí příprava území v celé šíři od
územních plánů, přes realizační záměry až po různé strategické nebo rozvojové plány obce.
Obec jako územní samosprávný celek je relativně nezávislá na státu. Stát může zasahovat
do činností obcí, jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.
[2]
1.1.1

Dobrovolný svazek obcí

Dobrovolný svazek obcí vzniká na základě smlouvy o jeho vytvoření. Svazek obcí je právnickou osobou, má své orgány, svůj majetek a své zdroje příjmů. Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování jejich společných zájmů. Zákon o obcích
demonstrativně uvádí, co může být předmětem činnosti svazku obcí. [2]
1.1.2

Pověřený obecní úřad

Pověřený obecní úřad vykonává státní správu pro více obcí (správní obvody, v nichž vykonávají tyto pověřené obecní úřady svoji působnost jsou určeny vyhláškou Ministerstva vnit-
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ra č. 388/2002 Sb.), resp. též v rozsahu, který je stanoven zvláštními zákony (např. zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny atd.). [1]
1.1.3

Obecní úřad s rozšířenou působností

Obecní úřad s rozšířenou působností vykonává státní správu v základním rozsahu pro obce,
v nichž sídlí, i působnost pověřeného obecního úřadu a konečně též státní správu
v rozsahu, kterou stanoví zvláštní zákony (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích atd.)
– a to v územním obvodu, který je určen vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. [1]

1.2

Státní správa

Představuje druh veřejné správy. Podstatným charakteristickým rysem je jednotná úprava
výkonu pro celé území státu daná zákonem. Nositelem správy je v tomto případě stát a vykonavateli jsou orgány státu. V případě, že státní správu vykonávají orgány samosprávy,
hovoříme o přenesené státní správě. [2]
1.2.1

Územní samospráva

Je druhem veřejné správy. Vyjadřuje právo občanů žijících na určitém území samostatně
spravovat své záležitosti v rozsahu vymezeném ústavou a zákony. Na rozdíl od jiných druhů samosprávy je výkon veřejné správy pro územní samosprávu charakteristickou činností
a patří mezi její základní funkce. [2]
1.2.2

Samostatná působnost obce

Zahrnuje :
a) záležitosti náležející do vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce a rady obce (s výjimkou nařízení obce),
b) záležitosti, které do samostatné působnosti svěří zvláštní zákon,
c) spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti,
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d) péče v souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. [2]
1.2.3

Přenesená působnost obce

Znamená výkon státní správy obcí na jejím území ve věcech, které stanoví zákon. Orgány
obce jsou potom povinny zajistit úkoly v přenesené působnosti. Obce dostávají na tyto úkoly příspěvek ze státního rozpočtu. Nezajišťuje-li obec řádný výkon přenesené působnosti,
převezme v celém svěřeném rozsahu nebo jen na některém úseku výkon přenesené působnosti pověřený obecní úřad, do jehož územního obvodu obec patří. [2]

1.3

Regionální politika

Regionální politika může být velmi obecně definovaná jako soubor cílů, opatření a nástrojů
vedoucích ke snižování příliš velkých rozdílů v socioekonomické úrovni jednotlivých regionů. Regionální politika se tedy pokouší napravit určité prostorové důsledky volné tržní
ekonomiky ve smyslu dosažení dvou vzájemně závislých cílů. A to ekonomického růstu a
zlepšení sociálního rozdělení. [2]
1.3.1

Definice programu rozvoje obce

Program rozvoje určitého územního obvodu (např. obce, regionu, kraje, apod.) je možné
vnímat jako základní programový dokument pro formulaci a také pro realizaci regionální
politiky uplatňované určitým územním obvodem (např. obcí). Aby tato definice měla kompletní význam jednak z obecného pojetí regionalistiky, ale také z obsahového vymezení
v zákoně č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, je nutné program rozvoje doplnit o další náležitosti a to zejména o nutnost analýzy hospodářského a sociálního rozvoje
územního obvodu, charakteristiku silných a slabých stránek, jeho jednotlivých částí a hlavní směry rozvoje, vymezení územních obvodů, jejichž rozvoj je třeba podporovat
s ohledem na vyvážený rozvoj, spolu s uvedením oblastí, na něž má být podpora zaměřena
včetně navrhovaných opatření, úkoly a priority v rozmístění a rozvoji občanské vybavenosti, infrastruktury, životního prostředí, sociální politiky, vzdělávání a dalších odvětví v jeho
samostatné působnosti. [1]
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Právní aspekty a úkoly programu rozvoje obce

Program rozvoje obce či města je pořizován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích jako dokument střednědobé i dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit
demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce.
Hlavním smyslem programu je organizace všeobecného rozvoje obce na bázi slaďování
jednotlivých zájmů tak, aby obec jako celek prosperovala.
Z právního hlediska je program rozvoje obce dokumentem koordinačním a indikativním,
který nemá charakter obecně závazného předpisu. Záměry vyjádřené v programu rozvoje a
navržené postupy jejich realizace jsou závazné jen pro samotného pořizovatele, pro ostatní
fyzické a právnické osoby činné v obci je program závazný jen v míře, s níž samy vysloví
dobrovolný souhlas. [1]
Program svým obsahem skýtá obcím rámcové představy o hlavních směrech rozvoje regionu a jeho částí. Tím vytváří i reálnější prostor pro jejich vlastní úvahy a projekty, tvořící
program rozvoje obce. Specifikace rozvojových možností a potřeb jako celku může být i
vhodným předpokladem pro účelové sdružování obcí do dobrovolných svazků, s cílem
řešit problémy a úkoly nadmístního charakteru. [2]
Návrh programu rozvoje se většinou zpracovává na podnět orgánu státní správy, sdružení
obcí a regionální samosprávy, a za eventuální podpory centrální státní správy, např. Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Zaměření a struktura programu vyplývají jednak z požadavků
zadavatele, jednak z aplikace přístupů k regionální politice, běžných v EU, a zároveň
z příslušné české legislativy. [2]

1.5

Cíl

Tvorba programu rozvoje si vytyčuje za cíl především diagnostikovat území, identifikovat
rozvojové předpoklady a problémy, vypracovat strategii regionálního a municipálního rozvoje a poskytnout náměty a projekty k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje, včetně
přiměřeného stanovení priorit prostorového rozvoje socioekonomických aktivit v určitých
časových horizontech. [2]
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Funkce

Mezi základní funkce programů rozvoje patří:
•

definice společných zájmů, jeho dílčích částí, obyvatel a podnikatelských subjektů,

•

koncentrace základních předpokladů realizace společných zájmů,

•

optimalizace územně-technických a sociálně-ekonomických podmínek pro rozvoj

•

bydlení a podnikání,

•

koordinace vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního –

•

vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru,

•

koordinace alokace běžných veřejných výdajů, v zájmu vytváření stabilních podmínek

•

pro bydlení a podnikání,

•

definice dlouhodobých záměrů hospodářské a sociální politiky pro území

•

regionu,

•

posílení vědomí sounáležitosti k regionu a odpovědnosti za jeho rozvoj u místních
obyvatel a podnikatelů [2]

1.5.2

Pravomoci zastupitelstva obce

Ze zákona o obcích jednoznačně vyplývá, že zastupitelstvu obce je vyhrazeno:
•

schvalovat program rozvoje územního obvodu obce

•

schvalovat územní plán obce a regulační plán

•

schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce

•

zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce

•

zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich
zřizovací listiny

Všechny výše uvedené pravomoci zastupitelstva úzce souvisí s programem rozvoje obce.
Každá obec by měla mít schválený program rozvoje obce jako svůj první dokument. Druhým dokumentem, na program rozvoje navazující, by měl být schválený územní plán obce.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

18

A na základě těchto dokumentů by měl být sestavován rozpočet obce, zejména v jeho „investiční“ části. [1]
Struktura programu musí vycházet z jeho účelu, úkolů a využití. V prvé řadě jde o analýzu
vnějších a vnitřních podmínek dosavadního rozvoje obce, a pak definování rozvojových
šancí obce, jejich silných a slabých stránek. Z výsledků analytických hodnocení by měly
vycházet strategické směry a cíle a navrženy projekty pro naplnění strategie odpovídající
definovaným cílům rozvoje. [2]
Z hlediska návaznosti na územní dokumentaci je třeba program chápat jako podkladový
dokument strategického charakteru pro následnou tvorbu územních plánů, popřípadě jiné
územně plánovací dokumentace na úrovni velkých územních celků a sídelních útvarů. [2]
Program rozvoje je rovněž využitelný jako podklad pro tvorbu dokumentů regionálního
rozvoje ve vyšším regionálním měřítku, např. na úrovni aglomerace nebo kraje. [2]
Program ve své výsledné podobě nepředstavuje statický dokument s dlouhodobě trvalou
platností, ale předpokládá průběžnou aktualizaci své analytické i návrhové části (přibližně
každé 2-3 roky). Nezbytná je rovněž průběžná evaluace (hodnocení) realizace navržených
projektů a námětů. [2]
1.5.3

Strategické plánování

Strategické plánování spočívá v přípravě dokumentů, které stanovují předpoklady a zásady
hospodářského a sociálního rozvoje řešeného území. Strategické plánování je zpravidla
dlouhodobé a bere v úvahu ve vzájemné podmíněnosti sociální, ekonomické a prostorové
aspekty. [3]
1.5.4

Strategie regionálního rozvoje

Strategie regionálního rozvoje je podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního
rozvoje, střednědobý dokument, zpravidla na období 3 až 7 let, který formuluje přístup
státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje potřebná východiska a stanovuje rozvojové
cíle a zásady pro vypracování regionálních programů rozvoje. [3]
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SWOT – analýza

SWOT analýza je moderní metodou, která se běžně používá v evropských podmínkách
v oblasti státní správy a samosprávy v regionálním rozvoji a plánování. Název je zkratkou
z anglických slov Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats. Což znamená síla
(silné stránky) – slabost (slabé stránky) – příhodnost (příležitosti) – ohrožení (hrozby).
Podstatou této metody je odhalení a současně vzájemné porovnání vnitřních silných a slabých stránek zkoumaného objektu a příležitostí a hrozeb, které na něj působí zvenčí.
Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň
omezování) stránek slabých. Tím se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příležitostí
a naopak se omezuje dopad zjištěných hrozeb. Je nezbytné omezit se na odhalení a pojmenování pouze podstatných záležitostí a eliminovat věci druhořadé.
Pro nalezení optimální strategie budoucího rozvoje je možné interní a externí faktory kombinovat. Tak dostaneme následující rovnice:
•

silná stránka + příležitost = expanze

•

silná stránka + hrozba = aktivní obrana

•

slabá stránka + příležitost = adaptace

•

slabá stránka + hrozba = ústup (pasivní obrana)

Většina zkoumaných objektů se však jen velmi těžko vtěsnává do jednoduchých formulací.
SWOT analýza stejně jako každý jiný model je tak zjednodušením určitého systému.
Vedle metody SWOT analýzy se při tvorbě strategických rozvojových plánů vyskytují ještě
některé další metody.
Například:
a) metoda modelu SHADE (Share = podíl + Development = rozvoj)
b) metoda ODAPI (pozorování, popis, analýza, programování, zlepšování)
c) technika LAN (s kroky analýzy, syntézy, interpretace, evaluace) [1]
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA
Poloha , vnější vztahy, historie
Poloha v rámci ČR a Zlínského kraje

Město Uherský Brod je situováno ve Zlínském kraji v širokém údolí řeky Olšavy, přibližně
25 km od slovenských hranic. Leží na jejím pravém břehu ve Vizovické vrchovině
v příhraniční oblasti moravsko-slovenského pomezí na jihovýchodě České republiky. Rozkládá se v nadmořské výšce 251 m n.m. na území o celkové výměře 5207 ha. Je součástí
Zlínského kraje a součástí okresu Uherské Hradiště. Je jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy. [6]
Obec je složena celkově z pěti částí, a to město Uherský Brod jako takové, Havřice na východě území obce, Maršov na severu a Těšov a Újezdec na východě území. [12]
Poloha Uherského Brodu v rámci Zlínského kraje a zejména České republiky je v podstatě
nevýhodná, jelikož se po rozpadu Československa dostal z centrální části státu do periferní
polohy. Vzdálenost od republikových center, krajského města Zlín je cca.30 km, od hlavního města Prahy cca.300 km, od města Brna cca.100km.

Město je součástí mikroregionu Uherskobrodsko. Tento mikroregion je oblast, která je historicky i katastrálně vymezena přirozenou spádovostí k Uherskému Brodu. Spádovostí je
myšlena dopravní dosažitelnost tohoto centra a také představuje existenci společenských,
sociálních, hospodářských a kulturních vazeb obyvatelstva tohoto mikroregionu. Uherskobrodsko tvoří 28 obcí a 2 města.
Uherský Brod měl k 31.12.2006 celkem 17 730 obyvatel.
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Obr. 1 Výřez mapy ČR

2.2

Vnější vztahy

V současné době udržuje město Uherský Brod družební styky s třemi dalšími městy. Jedním z nejznámějších je holandský Naarden. Je to historické městečko založené v roce
1350, které po staletí sdílelo osud „vstupní brány“ do Amsterodamu. V 17. století bylo přebudováno na vodní pevnost. Obě města spojuje osobnost J. A. Komenského, který byl po
smrti v Amsterodamu pohřben právě ve valonském kostelíku na území Naardenu. Spolupráce začala v roce 1989 na holandském velvyslanectví v Praze, avšak smlouva o spolupráci byla uzavřena až v říjnu 1991. Na základě této smlouvy byl v roce 1994 ustaven spolek
s názvem Uh. Brod – Naarden. Hlavním cílem je rozvoj přátelských vztahů mezi obyvateli
obou měst a navazování spolupráce v oblasti kultury, sportu a podnikatelských aktivit.
Dalším družebním městem je Tsukiyono v Japonsku. Toto město je vzdáleno přibližně
400 km od Tokia. Smlouva o spolupráci byla mezi městy Tsukiyono a Uherský Brod uzavřena počátkem listopadu roku 1995 při oslavách 40. výročí vzniku tohoto asijského města.
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Spolupráce obou měst se rozvíjí především v oblasti výměnných přátelských pobytů studentů a také navázání obchodních vztahů.
Posledním z družebních měst je Nové Mesto nad Váhom, s kterým Uherský Brod udržuje
dlouhodobé přátelské styky. Spolupráce probíhá na úrovni sportovních, kulturních a společenských akcí.
Tyto družební styky zároveň pomáhají utužovat dobré mezinárodní vztahy a poznávat různé evropské regiony. [13]
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PŘÍRODNÍ ZDROJE

Správní území Uherského Brodu je velmi chudé na přírodní zdroje. Geologické podloží,
převážně jíly a jílovce, méně i pískovce, neposkytuje dostatečné zdroje kamene ani pro
místní potřebu. Jediným zdrojem v evidenci ložisek je ložisko cihlářských hlín na k.ú. Havřice. Jiné suroviny se zde nevyskytují.

3.1

Geologické poměry

Reliéf má převážně charakter členité pahorkatiny, jihovýchodní část je nižší a ploší, má ráz
ploché pahorkatiny. Široká oblast Olšavy má ráz roviny.
Uherskobrodsko patří ke Karpatské geologické soustavě, která vznikla alpínským vrásněním v třetihorách. V okolí Uherského Brodu a Bojkovic jimi prorážejí vyvřeliny, patřící do
skupiny trachyandezitů a čedičů.
Po geologické stránce je katastr obce Uherský Brod tvořen pískovci a lupky, které pocházejí ze starších třetihor. Z období čtvrtohor pocházejí tzv. spraše. Převážně sypké horniny
v okolí města poskytují jílovité a hlinité půdy. Paleogenní horniny Magurského flyše jsou
tvořeny siltovci, jílovci, pískovci a slepenci, které se v různě mocných vrstvách střídají.
Flyšem prorážejí drobná tělesa a žíly neovulkanitů, převážně andezitů. Plošně mírně převažují černozemě až černice.
Uherskobrodské části Karpat dominují především Moravské Kopanice s typickou roztroušenou zástavbou a mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých
políček.
Nejtypičtějším jevem jsou zde květnaté stepní louky, kde rostou například ostřice horská,
tomka vonná, mochna bílá, nebo i orchideje jako jsou různé druhy vstavačů, hlavinka horská, pětiprstka žežulník a mnoho dalších.
Nejrozšířenějším typem vegetace jsou habřiny a bučiny.
Fauna Bílých Karpat je neobyčejně pestrá. Svůj domov zde má velké množství měkkýšů,
pavouků, vážek, brouků, motýlů, obojživelníků, plazů, ptáků nebo savců. Z této skupiny
můžeme jmenovat například lišku obecnou, vlka obecného, jezevce obecného. Typickým
obyvatelem listnatých lesů s bohatým bylinným patrem je zde mlok skvrnitý, nejhojnějším
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zástupcem žabí říše je kuňka žlutobřichá, z drobných pěvců je rozšířen především lejsek
šedý. Vzácným zástupcem hmyzu je tesařík alpský.

3.2

Klimatické poměry

Město má poměrně příznivé klimatické podnebí, což je tvořeno hlavně panoramatickými
podmínkami. Je umístěno na jižním úbočí Lysé hory. Zimy jsou mírné, zejména
v posledním období, takže se sníh udrží jen krátkou dobu. Konec mrazů připadá na konec
března. Léta zde bývají teplá a suchá, vesměs příznivá pro zemědělské kultury. Zvlášť příznivý je pro Uherský Brod teplý jižní vítr, který vane zejména na jaře a na podzim.
Průměrné roční úhrny srážek se v Uherském Brodě pohybují kolem 662 mm.

Tab. 1 – Přehled klimatických podmínek [27]
Počet letních dnů

50 - 60

Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 160 – 170

3.3

Počet mrazových dnů

100 – 110

Počet ledových dnů

30 - 40

Průměrná teplota v lednu

- 2 až – 3

Průměrná teplota v červenci

18 – 19

Počet dnů se sněhovou pokrývkou

40 - 50

Lesy a vodní zdroje

Lesy tvoří zhruba jen 5% rozlohy z celého katastru a rozprostírají se v úseku kolem Lysé
hory. Jsou převážně smíšené, ale hojně se zde vyskytují také lesy habrové a bučiny.
Vodopisně se Uherský Brod rozprostírá v povodí řeky Olšavy, která je zde také rozšířena o
přítok Korečnice. Řeka Olšava se vine v úzkých březích a protéká údolím až ke Kunovicím, kde se vlévá do řeky Moravy.
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Horninovým složením a geologickou stavbou jsou podmíněny i hydrogeologické poměry
charakterizované celkovým nedostatkem podzemních vod.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Už samotná poloha města v podhůří Bílých Karpat nasvědčuje tomu, že životní prostředí je
zde vysoce kvalitní. Nemůžeme sem ovšem zahrnovat centrum města, kde v důsledku zvýšeného provozu kvalita životního prostředí klesá. I když plynofikace proběhla už před řadou let, stále se ve městě a převážně jeho přilehlých částech (Těšov, Újezdec, Havřice a
Maršov) používá k vytápění domů tuhých paliv, které životnímu prostředí také neprospívají.
Negativní vliv na životní prostředí má samozřejmě zvýšený provoz dopravních prostředků.
Je to dáno tím, že Uherský Brod leží na jednom z hlavních tahů na Slovensko. Částečně
byla tato situace vyřešena obchvatem Uherského Brodu, který byl dokončen v roce 2003.
Dalším negativním zdrojem je poměrně dosti velká koncentrace průmyslu. Znečišťování
odpadních vod však není tak rapidní, protože velké zdroje znečišťování, jako je Česká
zbrojovka a Slovácké strojírny, mají vlastní čističky. [26]

4.1

Veřejná zeleň

Komenského park
Park lichoběžného půdorysu je ohraničen na východě ulicí Přemysla Otakar II., na jihu a
západu Weberovou ulicí a Tyršovým parkem a na severní straně zachovanou hradební zdí.
Hlavní podélnou osou parku je cesta, lemovaná dvoustrannou alejí jírovců a lip, která prochází ve spodní třetině parku. Představuje spojnici mezi Tyršovými sady a Hradním náměstím. Stromové patro tvoří dospělé listnaté dřeviny – domácí nebo zdomácnělé (lípy, jírovce
a vysoko vyvětvené borovice černé). V parku chybí keřové patro, což způsobuje, že je park
přehledný a působí velmi příjemně na psychiku návštěvníků.
Tyršovy sady
Park protaženého lichoběžníku je na jižní straně vymezen ulicí Hradišťskou, na východě
ulicí Weberovou, na západní straně sportovním areálem a na severní straně ulicí Na Dlouhých. Středem parku prochází podélná cesta pro pěší, lemovaná jednostrannou lipovou
alejí, která tvoří spojnici mezi ulicí Hradišťskou a Na Dlouhých. Je zde vytvořeno dlouhé
travnaté údolí, které se táhne téměř po celé délce parku. V jižní části parku se nachází výrazná architektonická dominanta celého parku – kaple sv. Andělů Strážných, která je ob-
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klopena velkou zpevněnou plochou. V blízkosti kaple se nachází památník obětem II. světové války. V současné době je v jednání projektová dokumentace k rekonstrukci vegetačních a technických prvků v Komenského parku a architektonické řešení obnovy parku Tyršovy sady.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

5

29

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA

5.1
5.1.1

Demografická situace
Osídlení

Trvalé a prakticky nepřetržité osídlení Uherskobrodska je možné sledovat po tzv. neolitické revoluci (počátek mladší doby kamenné). První nositelé neolitické civilizace, kteří pronikli do Poolšaví a na Uherskobrodsko náleželi k tzv. poddunjaskému lidstvu s volutovou
keramikou. Příčinou toho, že byl kraj od pradávna osídlen, byla jeho výhodná zeměpisná
poloha.
Počátky historického osídlení Uh. Brodu, jehož původní jméno ("Na Brodě") připomíná
brod přes řeku Olšavu, sahá do 10. - 12. století. Původní osada pravděpodobně ležela v
jižní části nynějšího vnitřního města, v okolí tzv. dolního kostela sv. Jana Křtitele a tvořila
důležitou pomezní pevnost na hranici Moravy a Uherského státu. Díky své poloze, v blízkosti obchodních cest, se Brod pomalu měnil ve významné hospodářské centrum. V důsledku rozvíjejícího se obchodu a řemesel se začala rozšiřovat zástavba severně od původní
osady, která nabývala stále více charakter městského sídla. Významným mezníkem v historii Uh. Brodu je 29. říjen 1272, kdy český král Přemysl Otakar II. povýšil Brod na město
královské a udělil mu hlubčické právo (soubor právních nařízení) a právo nuceného skladu.
Jinou výsadou bylo obehnání města hradbami a vzniká na tehdejší dobu velkorysý projekt
přestavby města – mělo mít pravoúhlý půdorys, široké ulice a svými rozměry, 600 x 600
metrů, mělo patřit k největším moravským středověkým městům. Vzniklo tak velmi vojensky a hospodářsky silné město. [10]
Postupně udělil král městu další privilegia (např. osvobození od placení mýta ve všech
svých zemích z roku 1275, kdy se v listině vydané v Olomouci poprvé vyskytuje název
"Brod Uherský"). Těžké chvíle prožíval i v období husitských válek, kdy se stal v podstatě
průchodištěm husitských vojsk a také jejich důležitým opěrným bodem. Uklidnění nastalo
po ukončení husitských válek. Další útrapy přinesla městu, ve druhé pol. 15. stol., válka
českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem. V roce 1506 se stal pánem Uh. Brodu Jan z Kunovic, za jehož panství a později i jeho syna, zaznamenalo město
kulturní a hospodářský rozkvět (výstavba radnice, panského domu), jenž trval až do poč.
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17. století, do ničivých nájezdů Bočkajovců z Uher, které měly pro obyvatele katastrofální
následky. V roce 1611 prodali dědicové Arkleba z Kunovic Brod Oldřichu z Kounic.
Kounicové, i když potvrdili dosavadní privilegia města, v něm samotném nesídlili, a tím ho
odsoudili do role periferie. Tak začalo ztrácet na svém hospodářském a postupně i kulturním významu.Doba pobělohorská zasáhla velmi nepříznivě do života města, které bylo
krutě pronásledováno ničivými nájezdy vojsk a morovými ranami. Tyto pohromy byly příčinou hospodářského úpadku, z něhož se Brod vzpamatoval na počátku 18. století.Za primátorství Pavla Hájka zaznamenalo město hospodářský rozkvět. Prosperitu Brodu výrazně
nenarušily ani kruté vpády Prusů (1741-1742), ničivý požár (14. 5. 1735) či epidemie cholery (1757).Po napoleonských válkách, i díky upadajícímu panství Kouniců, Brod opět
ztrácel na svém předchozím významu. Ve II. pol. 19. stol. přece jen dochází k postupným
změnám, začíná se rozvíjet průmyslová výroba a Uh. Brod se stává sídlem okresního
hejtmanství.
V meziválečném období se Uherský Brod rozrůstal ve větší město, vznikla řada nových
továren a došlo ke změně sociální struktury obyvatelstva, kdy začalo převažovat dělnictvo.
Vedle hospodářského vzestupu došlo i k rozvoji kulturního života. V poválečném období
se v důsledku socialistické industrializace přeměnil Brod v průmyslové město, v roce 1960
byl zrušen uherskobrodský okres, což mělo za následek omezení dalšího rozvoje, i přestože
byl zdůrazňován jeho střediskový charakter. Ačkoli Uherský Brod svým způsobem doplácí
na ztrátu okresu, patří dnes k vyspělým průmyslově kulturním městům v ČR. [9]
5.1.2

Obyvatelstvo

Údaje o počtu obyvatel města Uherský Brod jsou přesně podloženy od doby prvního moderního sčítání lidu v Rakousku-Uhersku v roce 1869. Počet obyvatel a jeho vývoj nejlépe
ukazuje dynamičnost nebo stagnaci města v závislosti na různých politických či hospodářských okolnostech. V době prvního moderního sčítání lidu v Rakousku – Uhersku v roce
1869 žilo na území dnešního Uherského Brodu území v hranicích města platných
k 1.12.1998 asi o 200 obyvatel více než na území dnešního Uherského Hradiště. Obě města
se řadí do souboru měst, která u nás zaznamenávala po celé období 1869 – 1991 růst počtu
obyvatel, Uherské Hradiště, co do přírůstku obyvatelstva, však mělo přece jenom větší dynamiku. Avšak ve dvou obdobích (1900 – 1910 a 1950 – 1961) Uherský Brod, co do počtu
obyvatel, rostl rychleji než Uherské Hradiště, a to nejen relativně, ale i absolutně. V období
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let 1900 – 1910 vzrostl Uherský Brod o 615 obyvatel zatímco počet obyvatel Uherského
Hradiště se zvýšil o 526 osob. [5]
Ještě větší rozdíl ve prospěch Uherského Brodu byl zaznamenán v období let 1950 – 1961,
kdy počet obyvatel Uherského Brodu se zvýšil o 2709 osob a Uherské Hradiště o 2217
osob.
Hlavním důvodem pro zvýšení počtu obyvatel Uherského Brodu v tomto období bylo především spuštění provozu ve Slováckých Strojírnách. Lidé se začali stěhovat za nabídkou
pracovních příležitostí. Po zániku okresu Uherský Brod v roce 1960 se rozdíl v počtu obyvatel mezi oběma městy začíná zvětšovat, takže v současné době žije v Uherském Hradišti
téměř o 10 tisíc obyvatel více než v Uherském Brodě.
Jednotlivé strukturální znaky obyvatelstva lze zjistit pouze z výsledků sčítání lidu. Poslední
sčítání se však uskutečnilo před více jak šesti lety, takže zjištěné výsledky již neodpovídají
dnešní realitě. [5]
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Tab. 2 – Vývoj počtu obyvatel v Uherském Brodě a Uherském Hradišti [11]
Uherské
Rok

Uherský Brod

Hradiště

počet obyv.

Uherské
Rok

Uherský Brod

Hradiště

počet obyv.

počet obyv.

počet obyv.

K 31. 12

k 31. 12

K 31. 12

k 31. 12

1869

5 855

5 659

1980

16 387

35 853

1880

6 492

6 663

1985

17 864

37 382

1890

6 935

7 232

1990

17 736

39 025

1900

7 399

8 925

1995

18 022

27 584

1910

8 014

9 451

2000

17 788

27 155

1921

8 384

10 051

2001

17 577

26 818

1930

8 821

10 554

2002

17 478

26 626

1950

9 586

13 402

2003

17 481

26 468

1961

12 565

15 616

2004

17 485

26 330

1965

10 666

14 221

2005

17 592

26 876

1970

11 265

16 004

2006

17 730

26 280

1975

13 024

32 438

Data v tabulce jsou pro větší přehlednost převedeny do grafu níže. Z obou je zřetelný vývoj
počtu obyvatel v obou městech. Největší nárůst obyvatel zaznamenal Uherský Brod
v padesátých letech. Jak jsem se již zmiňovala výše, bylo to způsobeno především zahájením výroby ve Slováckých strojírnách. Po zrušení Uherskobrodského okresu došlo ke krátkodobému poklesu, avšak od počátku 70. let se populace zvyšuje. Zatím největší počet
obyvatel měl Uherský Brod v roce 1995, kdy počet obyvatel přesáhl 18 tisíc.
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Srovnání vývoje počtu obyvatel v Uherském Hradišti
a Uherském Brodě
Uherské Hradiště
Uherský Brod
45000

počet obyvatel k 31.12
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Obr.2 – srovnání vývoje počtu obyvatel v Uherském Hradišti a Uherském Brodě [11]

Vývoj obyvatelstva v Uherském Brodě v letech 1991 – 2004 znázorňuje následující tabulka. Přirozenou měnu obyvatelstva lze charakterizovat významným poklesem porodnosti a
poměrně stabilní úmrtností obyvatelstva. Přirozený přírůstek byl ovlivňován především
výší porodnosti.
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Tab. 3 - Bilance obyvatelstva ve městě Uherský Brod v letech 1991 – 2006 [11]
stav k
rok

narození zemřelí přirozená přistěhovalí vystěhovalí přírůstek celkový
celkem

celkem přírůstek

31.12

stěhov. přírůstek

1991 243

143

100

418

294

124

224

17 836

1992 211

160

51

317

306

11

62

17 898

1993 198

136

62

307

296

11

73

17 971

1994 170

145

25

303

256

47

72

18 043

1995 170

157

13

188

279

-91

-78

17 965

1996 168

158

10

222

291

-69

-59

17 906

1997 146

148

-2

237

264

-27

-29

17 877

1998 158

147

11

204

244

-40

-29

17 848

1999 158

163

-5

221

255

-34

-39

17 809

2000 161

174

-13

210

238

-28

-41

17 768

2001 151

137

14

233

266

-33

-19

17 566

2002 149

150

-1

234

344

-110

-111

17 455

2003 186

145

41

323

311

12

53

17 508

2004 148

155

-7

242

319

-77

-84

17 424

2005 156

142

14

298

203

95

109

17 533
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zatím není zveřejněno

17 730

tvoří muži 49% a ženy 51% obyvatelstva v Uherském Brodě a

v Uherském Hradišti tvoří muži 47% a ženy 53% obyvatelstva.
Tab. 4 - Věková struktura obyvatelstva Uherského
Brodu k roku 2001 [11]
Uherský Brod

Uherské Hradiště

17 592

%

26 876

%

0-14

828

4

1 051

3,9

5-14

2 093

11,8

3 308

12,3

15-19

1 227

6,9

1 875

6,9

v tom

20-29

3 044

17,3

4 461

16,5

ve věku

30-39

2 396

13,6

4 022

14,9

40-49

2 553

14,5

1 956

14,7

50-59

2 286

12,9

3 519

13,09

60-64

929

5,2

1 331

4,9

65-74

1 440

8,1

2 112

7,8

75 a víc

796

4,5

1 241

4,6

celkem
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Ve výše uvedené tabulce je znázorněna věková struktura obyvatelstva Uherského Brodu ve
srovnání s Uherským Hradištěm. Z tabulky je zřejmé, že věková struktura obou měst je
téměř totožná. Uherský Brod převyšuje město Uherské Hradiště pouze jedenkrát a to ve
věkovém rozmezí 20 – 29 let, kdy má Uherský Brod hodnotu o téměř jedno procento větší.
Obyvatelstvo podle stupně vzdělání k roku 2001
Výrazně se mění i struktura obyvatelstva Uherského Brodu podle vzdělání. Bohužel, k jak
významné změně ve prospěch vyššího vzdělání došlo v posledních letech, zjistíme až
z výsledků příštího sčítání.
Tab. 5 – Přehled obyvatel dle vzdělání [11]
Obyvatelstvo 15leté a starší

14 671

bez vzdělání

46

v tom

základní vč. neukončeného

3272

podle

vyučení a stř. odborné bez maturity 5498

stupně

úplné střední s maturitou

vzdělání vyšší odborné a nástavbové

3872
481

vysokoškolské

1426

nezjištěné vzdělání

76

Při posledním sčítání bylo zjištěno, že z tehdejšího celkového počtu obyvatelstva 17 592,
bylo v Uherském Brodě ekonomicky aktivních celkem 8.758 osob, což je 49,7%. Šlo o
poměrně vysokou hodnotu, která odpovídá vyššímu zastoupení obyvatel v produktivním
věku.
Z hlediska národnostní struktury šlo v roce 2001 o populaci Uherského Brodu hovořit jako
o populaci homogenní, protože 96,24% obyvatel se hlásilo k národnosti české nebo moravské. Dále 1,6% obyvatel (288 osob) bylo národnosti slovenské, po 0,1% (rozmezí 21 – 26
osob) měli obyvatelé národnost romskou, polskou a ukrajinskou. V roce 2001 se již projevila i národnost vietnamská s 0,08%.
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Bydlení

V současné době v Uherském Brodě převládá bydlení v bytových domech. Bytová situace
se v posledním desetiletí výrazně zlepšila, jelikož bylo postaveno několik nových bytových
domů a ve stavbě se i nadále pokračuje. Také se rozšířila plocha pro stavbu rodinných domů. Hlavní lokalitou jsou Úlehly, kde již stojí několik nových rodinných domů. Celkový
počet by měl v této části Uherského Brodu dosáhnout 60 rodinných domů. K prodeji za
účelem stavby rodinných domů byla poskytnuta i oblast sídliště Na Výsluní. V této oblasti
stojí kolem 8 nových domů, celkový počet by mohl dosáhnout až 15 rodinných domů. Stejně se situace vyvíjí i na ulici Jabloňové (okrajová část Uherského Brodu navazující na
městskou část Havřice).
V centru města převažuje spíše historická zástavba – tedy převážně rodinné domy, z nichž
některé pochází ještě z 18. století. Převážná většina těchto budov již prošla řádnou rekonstrukcí a tím bylo i zvelebeno centrum města. Rekonstrukce se postupně dějí i na všech
sídlištích (Pod Vinohrady, Sídliště Olšava). Dochází především k výměně stávajících oken
za nová a obnově fasád.

5.3

Vývoj počtu domů

Po válce v roce 1946 měl Uherský Brod 6 457 obyvatel s 1324 domy a 1984 byty.
V letech 1920 – 1938 rozvoj města se projevil v růstu počtu obyvatel i v růstu počtu domů,
jak je znázorněno v následující tabulce.
Tab. 6 – Vývoj počtu domů v Uherském Brodě (1910-1930) [11]
Rok

1910

1921

1930

Počet domů

796

888

1 099

Počet obyvatel

5 292

5 549

5 946

Celkem bylo v letech 1920 – 1930 v Uherském Brodě postaveno hodně přes 200 domů a
spousta historických budov byla opravena. Vedle výstavby rodinných a činžovních domů
byla budována řada městských objektů a zařízení. V roce 1927 byla dokončena nová nádražní budova a vybudováno schodiště do nádraží do města.
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Tab. 7 - Vývoj počtu domů v Uherském Brodě (1948-1969) [11]
Rok

1948

1951

1961

1969

Počet domů

1 324

1 346

1 463

1 652

Počet bytů

1 984

2 007

2 651

3 310

Počet obyvatel

6 457

6 775

9 153

11 156

Jedno z menších sídlišť (Na Radlici) bylo postaveno v letech 1949 – 1958 ve svahu nad
tehdejší zbrojovkou. Ve stejném roce, tedy v roce 1949, se započalo také s první etapou
výstavby rozsáhlého sídliště v trati na svahu Lysé hory směrem k Těšovu, které od roku
1969 nese název sídliště Pod vinohrady. Tato první etapa byla výstavby sídliště zakončena
vybudováním nové jedenáctileté školy v letech 1954 – 1956. Druhá etapa byla započata
v letech 1960 – 1968, kdy byla dobudována další část tohoto sídliště, včetně nové mateřské
školy. Poslední, třetí fáze, výstavby sídliště Pod Vinohrady proběhla v letech 1970 – 1985.
V těchto letech současně probíhá rozsáhlá realizace bytové zástavby v centru města
v místech bývalé židovské čtvrti a vzniká nová zástavba rodinných domků ve čtvrti Na
Výsluní.
V osmdesátých letech vzniklo sídliště Olšava, které se nachází na jižním okraji města. Toto
sídliště je již dlouhá léta rozestavěno a nedokončeno. Je zde zrealizována pouze část původního návrhu územního projektu zóny – koncepce z let 1979–1982 (6 osmipodlažních
panelových deskových domů, řadové rodinné domy, komunikační kostra a inženýrské sítě
pro výstavbu dle tehdejší koncepce). V současné době je naplánována dostavba sídliště,
jejíž architektonická studie byla navržena v letech 2004 – 2005.
V lokalitě Úlehly byla v roce 2002 zahájena výstavba tří bytových domů o čtyřiašedesáti
nových bytových jednotkách. Město využilo na jejich výstavbu dotaci z fondu bydlení.
Bydlení je nájemní a potrvá dvacet let, než si budou moci lidé byt koupit do svého vlastnictví. Stavba bytových domů byla dokončena na přelomu roku 2003 a 2004. V této lokalitě
začali stavět také majitelé domků. V první etapě v sousedství bytovek vyrostlo pětatřicet,
v druhé pak dvacet pět rodinných domků.
V současné době probíhá v Uherském Brodě stavba pěti bytových domů, která vytváří novou a komplexně řešenou lokalitu s názvem BABÍ LOUKA (U Žlebu) v klidné části města
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v blízkosti jeho centra. Umístění bytových domů nabízí poměrně příjemné a ničím nerušené bydlení. Obytný soubor budou tvořit tři bytové a dva terasové domy s celkovým počtem
73 bytů.
Tab. 8 – Srovnání vývoje domů mezi lety 1991 – 2001 [11]
Počet domů v roce 1991

Počet domů v roce 2001

Domů celkem

2798

Domů celkem

2854

Trvale obydlené domy

2492

Trvale obydlené domy

2510

Rodinné domy

2457

Rodinné domy

2240

Byty

221

Bytové domy

239

Výše uvedené tabulky nám dobře znázorňují, jak se vyvíjí bydlení ve městě. V rozmezí 10
let se postavilo v Uherském Brodě 56 nových domů. K dnešnímu datu je jich opět mnohem více.
Přestože ve městě přetrvává stála výstavba nových bytových a rodinných domů, zatím stále
bohužel nestačí pokrýt celkovou poptávku po bydlení a tak spousta občanů se stěhuje do
okolních obcí, kde trh s nemovitostmi není tak vytížen.
Tab. 9 – Stáří domů v Uherském Brodě [11]
Stáří domů v roce 2001
do 1919

195

1920 – 1945

372

1946 - 1980

1255

1981-2001

667
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Počet bytů v rodinných domcích se pohybuje v intervalu 2,5% (Sídliště pod Vinohrady) po
100% (Havřice). Logicky horší ukazatele technické vybavenosti bytů mají připojené městské části Havřice, Těšov a Újezdec.
Tab. 10 - Vybavení bytů a domů k roku 2001 [11]
Domy s následujícím vybavením

Byty s následujícím vybavením

přípojka na kanalizační síť

2087

plyn v bytě

5440

vodovodem

2445

vodovod

6183

plynem

2179

vlastní splach. záchod

6099

ústředním topením

1981

vlastní koupelna

6140

ústřední topení

4739

etážové topení

460

Průměrná obytná plocha na osobu byla v roce 2001 zhruba 17,4 m.
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KULTURA A PAMÁTKY
Kultura
Dům kultury

Dům kultury Uherský Brod je příspěvkovou organizací města Uherský Brod. Dům kultury
je největší a nevýznamnější společensko kulturní institucí v Uherském Brodě a v celé oblasti Uherskobrodska. Budova domu kultury byla předána do užívání v listopadu 1984 a
stylově se řadí k architektuře tzv. socialistického realismu. Ačkoli se vnější podoba DK
vyznačuje typickými architektonickými prvky 80. let 20. století, skrývá v sobě pozoruhodný interiér a velký sál pro 550 diváků, který svým estetickým pojetím patří k nejhezčím v
České republice. Dále disponuje víceúčelovým malým divadelním sálem s 99 sedadly, prostornou učebnou, zkušebnou pro hudební soubory a salonkem pro 40 lidí.
Praktické řešení prostoru budovy DK a velmi dobré technické vybavení umožňuje široké
spektrum činností - pořádání plesů, tanečních zábav, koncertů včetně varhanních (velký sál
DK je vybaven kvalitními elektronicky ovládanými varhanami), divadelních představení,
nejrůznějších výstav, přehlídek, autosalonů, organizování vzdělávacích programů. Poskytuje kvalitní zázemí a stravovací služby i pro náročné zákazníky. Součástí Domu kultury je
krásná barokní galerie Panský dům, hvězdárna a kino Máj.
6.1.2

Folklórní soubor Olšava

Počátky souboru sahají zhruba 50 let zpět, kdy se v roce 1951 znovu obnovil Slovácký krúžek a dostal jméno podle řeky Olšava. Za tu dobu se v souboru vystřídalo několik set tanečníků, muzikantů a zpěváků.
Původní program Olšavy vycházel ze sběratelské činnosti členů souboru, ať už to byly písně nebo tance. Na základě těchto zápisů pak vznikala další hudební i taneční čísla včetně
programu prezentovaného současným souborem. Stále se klade důraz na regionální charakter programu, na interpretaci textů v nářečích, stejně jako na harmonizaci a nástrojové obsazení muziky.
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Za dobu svého působení má Olšava na svém kontě nesčetné množství vystoupení v naší
republice i v zahraničí. Aktivity souboru je nutné také doplnit o rozhlasová a televizní vystoupení gramofonové a magnetofonové nahrávky muziky, sólistů a sborů.
Folklorní soubor pořádá pravidelně v místním Domě kultury tzv. Slovácké večery ve spolupráci s dalšími soubory z okolí i větší vzdálenosti. Olšava spolu s pěveckým sborem
Dvořák patří k amatérské špičce ve svých žánrech v ČR.
6.1.3

Pěvecký sbor Dvořák

Pěvecký sbor byl založen v roce 1946 bez žánrového omezení. Celkem má 40 členů, z toho
26 žen a 14 mužů a průměrný věk souboru je 58 let. Pěvecký sbor získal v roce 2005 cenu
na festivalu Praga Cantat CZ. V loňském roce oslavil pěvecký sbor 60. výročí trvání.
6.1.4

Zájmové kroužky

Většinu zájmových kroužků sdružuje Dům dětí a mládeže Uherský Brod. Zájmové kroužky
pro všechny věkové skupiny, tedy nejen pro děti a mládež, jsou rozděleny celkem do 12
okruhů. Jmenovitě to jsou: sportovní (volejbal, basketbal, lakros, aerobic, atd.), zdravotní
(poweryoga, zdravotní cvičení, relax klub), taneční (discodance, break, mažoretky), hudební (kytarová škola, esperanto, atd.), výtvarný (barvínek, keramika, kutil, atd.), dramatický
(divadelní kroužek), jazykový, technický (modelář, počítače, fotoklub), přírodovědný (rybáři, turisticko-přírodovědné, atd.), společenský (šachy, dívčí klub, paličkování, atd.), pro
maminky s dětmi a kurzy (počítače, vševěd, psaní všema deseti, atd.)

6.2

Prohlídkové objekty

KOSTEL MISTRA JANA HUSA – Církev československá husitská
Nejstarší dochovaná gotická sakrální architektura ve městě pozměněná renesanční přístavbou věže a raně barokní přestavbou v 17. století. Nepostradatelná součást architektonického fundamentu města, jejíž tradice sahá až k jeho počátkům. Dominanta ve východní frontě
ul. Bratří Lužů.
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RADNICE
Renesančně a barokně přestavěná pozdně gotická budova představující společenskou i architektonickou dominantu města.
Symbol staleté městské samosprávy. Zajímavostí budovy jsou
věžní hodiny, které zhotovil hodinář František Lang a v roce
1723 je doplnil soškou Černého Janka, k němuž se váže známá
pověst z doby kuruckých válek. [25]

PANSKÝ DŮM
Panský dům - pozoruhodná rozsáhlá barokní budova palácového charakteru (projekt barokní přestavby od Domenica Martinelliho) s dochovaným velmi hodnotným starším goticko-renesančním a renesančním jádrem s řadou zajímavých architektonických detailů. Prvořadá profánní (světská, nenáboženská) architektura patřící bezesporu k nejhodnotnějším
dochovaným částem historického stavebního fondu památkové zóny a svým významem
přesahující hranice města.
Panský dům slouží dnes jako víceúčelová budova pro kulturní a společenské potřeby města. Nachází se zde obřadní síň, galerie, gotická kaple Kouniců, knihovna a základní umělecká škola. [25]
FARNÍ KOSTEL

Trojlodní chrám Neposkvrněného početí Panny Marie představuje vynikající barokní architekturu. Stavba je pozoruhodná i z
urbanistických hledisek, a to vzhledem k polaritě prostoru náměstí mezi kostelem a radnicí, coby symboly církevní a světské
správy.
Věž farního kostela byla postavena v letech 1879 - 1881 podle
návrhů arcibiskupského stavitele Gustava Merety a je vysoká
60m.
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DOMINIKÁNSKÝ KOSTEL A KLÁŠTER NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Jedna z nejstarších a největších památek na Uherskobrodsku,
dominanta městského panoramatu. Po několikerém vypálení a
zpustošení v době husitské (1421) a v průběhu třicetileté války
(1634), byl kostel radikálně přestavěn v období raného baroka,
v 6O. a 70. letech 17. století, nákladem hraběnky Eleonory z
Kounic, rozené z Ditrichštejna.

MUZEUM - SLOUPOVÝ SÁL
Drobnější barokní architektura náležející do skupiny pozoruhodných Martinelliho staveb a
přestaveb ve městě (farní kostel,panský dům).
OPEVNĚNÍ MĚSTA
Město Uherský Brod bylo ve 13. stol opevněno jednoduchou, ale silnou hradební zdí, jejíž
zbytky se dodnes zachovaly v jižní a severní části města. Hradební zeď byla 1, 7 m široká,
10 m vysoká a její celková délka činila 2 109 m. Opevnění tvořilo s celkovým půdorysem
města jednotu. Čtyři vstupní brány do města byly postaveny ve směru světových stran. Z
nich nejpevnější byla dolní, nebo také Nivnická. Brána byla 26 m vysoká a 10 m široká.
Nejpevnější prý byla proto, "že byla na maltě vínem zadělané". V polovině 18. stol. pozbylo městské opevnění významu. Hradební zdi zůstaly opuštěny a postupně vymizela i úcta,
kterou k nim Broďané chovali. Tři městské brány byly zbourány v roce 1874 a jejich zdiva
bylo použito při stavbě věže farního kostela. Jediná dochovaná brána tvoří vstup do Muzea
J. A. Komenského. [25]
DALŠÍ VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
Hradní náměstí - pod ředitelstvím Muzea J. A .K. je položen pamětní kámen na zeměpanský hrad, který dal postavit kníže Břetislav na místě původní tvrze z 11. stol. První dochovaná zpráva pochází z listiny markraběte Karla z 25. března 1338, vydané v Brně. Na hradě
byli hosty téměř všichni čeští panovníci. V letech 1428 a 1431 zde pobýval i Prokop Holý,
když táhl s husity na Slovensko. Od 28. září 1510 do Tří králů 1511 zde pobýval s celou
rodinou i dvorem český král Vladislav II.
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Kaplička Andělů strážných - z roku 1763 stojí při vstupu do Tyršových sadů z jižní strany. Po dlouhá léta byly z kaple vypravovány pohřby z Havřic. V kapli jsou uloženy urny s
pozůstatky spisovatele, znalce dějin města, Vilibalda Růžičky a jeho ženy.
Pamětní deska - na domě čp. 201 s reliéfem J. A. Komenského, která připomíná, že v domě, jenž stával na tomto místě, prožil své dětství učitel národů až do svého odchodu 1604
do Strážnice.
Gymnázium J. A. Komenského - jehož první třída byla otevřena na počátku školního
roku 1896/97. Ve vstupní hale je uložena prsť z hrobu Jana Amose Komenského. V těchto
místech stávala budova českobratrského sboru a škola, kterou mladý Jan navštěvoval. Zde
se taky rozkládal velký bratrský hřbitov, na němž byly pochováni Janovi rodiče, otec Martin a matka Anna, stejně i jeho sestry Zuzana a Ludmila.
Kašna se sochou sv. Floriana - z roku 1756 stojí na místě původní městské radnice zbourané v roce 1717. Socha sv. Floriana patří k vrcholným dílům sochaře Josefa Antonína
Winterhaltera.
Mariánský sloup - velmi hodnotná barokní památka z roku 1785. Sloup stál původně ve
středu Mariánského náměstí. Na dnešní místo byl přemístěn po roce 1922.
Nadační dům - původní budova se připomíná již v roce 1569. Vzhledem k tomu, že svou
velikostí nevyhovoval, byl v roce 1710 zbořen, v letech 1711- 13 znovu postaven jako špitál - útulek pro staré a chudé měšťany. Za Marie Terezie sloužil jako kasárna. Dům je ozdoben městským znakem a nápisem na kamenném ostění starého portálu, udávající v chronogramu, že tento útulek byl vybudován r. 1713 za primátora Pavla Hájka.
Via Lucis (Cesta světla) - bronzový obelisk z roku 1992, který věnoval městu u příležitosti oslav 400. výročí narození J. A. Komenského přední český sochař žijící ve Francii (Paříži), Ivan Theimer
Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Židovská modlitebna a hřbitov
Mariánský sloup
Pivovar Janáček, a.s.
K nejvýznamnějším kulturním zařízením města patří:
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Muzeum J.A. Komenského, ul. Přemysla Otakara II.
Kino Máj, Nám. 1. Máje
Hvězdárna, ul. Prakšická
Dům kultury Uherský Brod, Mariánské nám.
Městská knihovna Uherský Brod, Kaunicova
Galerie Panský dům, Kaunicova
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INFRASTRUKTURA
Občanská vybavenost
Maloobchodní síť a služby

Město Uherský Brod se stalo k 1.1.2003 městem III.typu s rozšířenou působností. Uherský
Brod je centrem poměrně rozlehlé spádové oblasti. Spádovostí je myšlena dopravní dosažitelnost tohoto centra a také představuje existenci společenských, sociálních, hospodářských
a kulturních vazeb obyvatelstva mikroregionu – Uherskobrodska. Město je poměrně dobře
umístěno v rámci mikroregionu , jako jeho potenciální střed a je v rámci možností vcelku
lehce dosažitelné ze všech obcí. Hlavní vazby jsou zajišťovány pomocí Vlárské železnice
a silnicí I.třídy E50, která tvoří též spojnici města se západem republiky s návazností na
dálnici D1. Město Uherský Brod je tedy centrem tzv. základního geografického regionu,
integrovaného prostřednictvím regionálních procesů, zejména dojížďky do zaměstnání,
škol a za službami. Občanská vybavenost v Uherském Brodě je soustředěna zejména
v centrální části města, dále je rozmístěna v různých městských částech tak, aby vyhověla
po stránce zajištění potřeb obyvatel v přijatelných docházkových vzdálenostech.
Uherský Brod je vybaven službami všeho druhu. Sídlí zde pobočky peněžních ústavů
(např. KB, ČSOB, GE Money Bank), spořitelny (Česká spořitelna, různé stavební spořitelny), pojišťovny (Česká pojišťovna, různé zdravotní pojišťovny), poštu (ve městě celkem
3krát). Bankomaty jsou rozmístěny v centru, popř. v blízkosti velkých nákupních domů
(OD Kvanto, Tesco).
Ve městě se v současné době nachází 1 hypermarket obchodního řetězce Tesco, ale už na
podzim tohoto roku je plánováno otevření dalšího hypermarketu Kaufland, který je momentálně ve výstavbě. Ve městě je však celkově zastoupeno osm obchodních řetězců, a to
např. Lidl, Plus, Penny Market, Hruška, Cash and Carry, atd. Zatím platí, že na území celého města je stále rozmístěno dostatečné množství maloobchodů s potravinami a smíšeným
zbožím, které jsou dostupné i pro hůře se pohybující spoluobčany. Tato situace se zřejmě
po otevření nového obchodního domu Kaufland výrazně změní. Malí obchodníci už nebudou moci těmto nákupním kolosům konkurovat.
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SPRÁVA MĚSTA
Zastupitelstvo města

Zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) byl městu Uherský Brod přiznán statut
města. Uherský Brod má 27členné zastupitelstvo města a 9člennou radu města, která si
zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise:
Bytovou komisi RM, Kulturní komisi RM, Komisi RM pro rozvoj města, Komisi RM pro
prevenci kriminality, Pracovní skupinu pro územní plán Města, Pracovní skupinu pro sportovní aktivity

[10] Za-

sedání zastupitelstva města se konají ve velkém sále Domu Kultury na Mariánském náměstí č.p. 2187. Zasedání jsou veřejná.Zastupitelstvo města se v souladu s § 92 zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
tři měsíce. [27]

8.2

Struktura organizací města

Organizační složky města
Městská policie
Městská knihovna
Obchodní společnosti
REGIO UB, s. r. o.
Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod
Příspěvkové organizace
Centrum pohybových aktivit Delfín, Dům dětí a mládeže, Dům kultury Uherský Brod,
Kino Máj Uherský Brod, Sociální služby Uherský Brod, přísp. organizace
Mateřské školy
Mateřská škola Mariánské náměstí, Mateřská škola Obchodní, Mateřská škola Olšava,
Mateřská škola Prim. Hájka, Mateřská škola Svatopluka Čecha, Mateřská škola Havřice,
Mateřská škola Těšov, Mateřská škola Újezdec
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Základní školy
Základní škola Mariánské náměstí, Základní škola Pod Vinohrady, Základní škola Havřice,
Základní škola Na Výsluní . [27]
Úřady na území města Uherský Brod
Městský úřad – včetně stavebního a matričního úřadu, je umístěn ve čtyřech budovách
Městská policie - sídlí v zrekonstruované budově na Hradebním náměstí
Policie ČR – sídlí v novém areálu, jedná se o plochu v rámci sídliště Pod vinohrady .
Úřad práce – je pobočkou Úřadu práce v Uherském Hradišti . Od roku 1995 sídlí
v zrekonstruované budově bývalého internátu České zbrojovky v ulici
Svatopluka Čecha
Město Uherský Brod vyvíjí aktivitu na zřízení pobočky okresního soudu. Ve městě se nachází dále finanční úřad a katastrální úřad.
8.2.1

Zdravotnická zařízení

Uherský Brod zajišťuje převážnou většinu zdravotnických služeb pro všechny okolní obce.
Zatím se zdravotnictví daří pokrývat poptávku po lékařích a v poměrně krátkých časových
lhůtách lze dosáhnout i různých odborných vyšetření. V Uherském Brodě stejně jako v celé
ČR platí, že absolutně nedostačujícím oborem jsou zubní lékaři.
V současné době je v Uherském Brodě v provozu i dialyzační středisko. To zde bylo zřízeno ve spolupráci se společností EuroCare a Městskou nemocnicí a poliklinikou Uherský
Brod, s.r.o., v roce 2005. Došlo k zajištění lůžkové péče pro ambulantně dialyzované pacienty, zajištění nefrologických vyšetření či akutních dialyzačních ošetření u hospitalizovaných nemocných. Nyní je v provozu celkem osm dialyzačních přístrojů, které zajišťují
bezproblémový chod ošetření. Pro dialyzační středisko bylo v prostorách Městské nemocnice s poliklinikou vyhrazeno celé jedno patro, čímž bylo vytvořeno moderní a pohodlné
prostředí pro personál, ale i pro nemocné s chorobami ledvin.
Pacienti se tak již nemusí k léčbě dopravovat do vzdálenějšího Uherského Hradiště popř.
do Zlína. [2]
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Tab. 11 - Zdravotnictví (údaje k roku 2006) [29]
Nemocnice

1

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé

11

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

5

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa

13

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa

5

Detašované pracoviště
samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa

1

Samostatná ordinace lékaře specialisty

23

Detašované pracoviště
samostatné ordinace lékaře specialisty

6

Ostatní samostatná zařízení

14

Detašované pracoviště
ostatního samostatného zařízení

3

Zařízení lékárenské péče

3

Detašované pracoviště střediska záchranné služby
a rychlé zdravotnické pomoci

8.2.2

1

Školství

V době vzniku ČR roku 1918 byly ve městě v činnosti už čtyři školy – gymnázium, které
bylo založeno v posledním desetiletí 19. století ve vlastní budově, chlapecká obecná škola,
dívčí obecná škola, dívčí měšťanská škola, která byla později změněna na společnou dívčí
a chlapeckou školu. Tyto tři školy se nacházely v budově současné Základní školy na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.
Zřízeny byly také Živnostenská škola, Kupecká škola a Městská odborná škola pro ženská
povolání. Celkový počet žáků na všech školách v roce 1923 byl 698 dětí.
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Do druhé světové války bylo v Uherském Brodě zřízeno ještě několik odborných studijních
oborů, např. krejčovský obor, obuvnický, kovodělný a stavební obor.
V období druhé světové války absolventi a studenti odcházeli bojovat za obnovení samostatnosti vlasti, v důsledku těchto událostí bylo uzavřeno gymnázium.
V průběhu 2. SV a v době po jejím skončení dochází ve školství převážně ke slučování
tříd, ale i studijních oborů. V šedesátých letech se situace zcela otočila a došlo k nedostatku
učebních prostorů. Na školách se přistupuje k přístavbě nových křídel a rozšiřování školních prostorů.
Začátkem roku 1976 byla dokončena stavba nové základní školy Na Výsluní, která velmi
zlepšila celkové základní vzdělávání ve městě.
8.2.2.1 Mateřské školy
Město Uherský Brod zřizuje celkem 8 mateřských škol. V minulosti byl jejich počet ještě
větší avšak z důvodu nedostatku dětí musely být školky uzavřeny. Mateřské školky jsou
poměrně rovnoměrně rozmístěny po celém území Uherského Brodu včetně jeho částí. Samotný Uherský Brod má 5 mateřských škol a části Havřice, Těšov, Újezdec mají vždy po
jedné mateřské školce. Kapacita všech školek je vyhovující a zatím dostačuje.
Do budoucna však v Uherském Brodě chybí jesle, tedy zařízení pro děti do tří let. Zatím se
bohužel neuvažuje ani nad jejich zřízením, což se do budoucna může stát velkou nevýhodou pro určitou skupinu obyvatel..
8.2.2.2 Základní školy
Od konce devadesátých let dochází postupně ke snižování počtu narozených dětí v České
republice a problematika úbytku dětí se nevyhnula ani Uherskému Brodu.
Ve školách v období uplynulých 6 let došlo k úbytku žáků, což ovlivnilo především naplněnost jednotlivých tříd základních škol. Další snížení počtu žáků v základních školách
v Uherském Brodě ovlivnilo zřízení Katolické základní školy v Uherském Brodě, která
každoročně ovlivní úbytek žáků v základních školách minimálně o 10 – 15 žáků. I s tímto
úbytkem žáků je třeba počítat.
Z počtu 25 – 28 žáků na jednu třídu došlo v uplynulém období ke snížení průměrného
počtu žáků ve třídě od 14,2 žáků v neúplných školách po 23,18 žáků v úplných školách.
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Tento stav je z hlediska poskytování výchovy a vzdělání velmi příznivý. Pedagogové mají
možnost se dětem více věnovat, menší počet žáků ve třídě také ovlivňuje výchovný proces
školy, třída je pro pedagogy lépe zvladatelná. Z hlediska výchovy a vzdělávání je současný
stav počtu žáků ve školách velmi dobrý a pokud by nedocházelo k dalšímu snižování porodnosti a následně dalšímu úbytku žáků, byl by tento stav tzv. udržitelný.
8.2.2.3 Vývoj základního školství do budoucna
Tab. 12 - Přehled počtu zapsaných dětí do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2007/2008
škola

zapsaní na dané škole

ZŠ Mariánské náměstí

48

ZŠ Pod Vinohrady

54

ZŠ Na Výsluní

34

ZŠ Újezdec

12

ZŠ Havřice

20

Celkem

168

Z předběžných prognóz, které nám statistika předkládá, můžeme ještě v příštích min. 2 - 5
letech očekávat další snížení počtu narozených dětí. Ale předpokládá se, že úbytek již nebude tak výrazný. Stávající situaci lze řešit několika způsoby. Od toho nejtvrdšího řešení –
zrušení některé z malých škol (což se z hlediska vzdálenosti škol od místa bydliště dětí
nedoporučuje), po způsob mírný a citlivý, a tím je omezení počtu tříd v některé z velkých
základních škol. To znamená, že při zápisu do 1. tříd pro školní rok 2008/2009 bude školám stanoven počet tříd, které může škola pro daný školní rok otevřít, případně počet dětí,
které může škola při zápisu do 1. třídy přijat.
Postupným snižováním počtu tříd v některé ze základních škol dojde k uvolnění prostor,
které pak bude možno komerčně využít. Prostředky, získané z pronájmu nevyužitých
prostor mohou sloužit ke krytí.
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8.2.2.4 Střední školy
V Uherském Brodě je v současnosti otevřeno 5 středních škol. Spádové oblasti pro všechny
střední školy tvoří celá oblast Uherskobrodska. Děti dojíždějí ze všech okolních obcí, někdy i mimo hranice okresu. Téměř všechny střední školy nabízejí možnost ubytování, takže
spousta studentů zde zůstává po celý týden.
Gymnázium J.A.K. Uherský Brod
Nejznámější střední školou je zřejmě Gymnázium J.A.K.
Uherský Brod. Tato střední škola byla založena v posledním
desetiletí 19. století. V roce 2006 oslavila škola tedy již své
110 výročí od založení. Škola se stala v současnosti významným vzdělávacím centrem nejen pro širokou spádovou
oblast Uherskobrodska, ale zájem o studium na této škole
projevují i žáci z oblastí Zlínska, Slavičínska a Luhačovska.
Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. Škola vystupuje jako
příspěvková organizace s právní subjektivitou. Kapacita školy je 720 žáků. Na základě trvajícího převisu zájmu o studium je plně vytížena. [16]
V čele školy stojí ředitel Mgr. Michal Gergela.
Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
V Uherském Brodě nelze opomenout ani význam střední školy s názvem Centrum odborné
přípravy technické (COPt), která je úzce spjata s historií České zbrojovky a.s. Výchovná
činnost se na této škole datuje od roku 1936, kdy vznikl v Uherském Brodě pobočný závod
České zbrojovky. V současnosti je zřizovatelem školy Zlínský kraj a v čele školy stojí ředitel Mgr. Milan Pechal.
V roce 1976 byl zaveden poprvé na této škole učební obor s maturitou. Nejdříve jako pětiletý a později čtyřletý s názvem Mechanik seřizovač. V roce 1978 byl zaveden na základě
požadavků z praxe tři a půlletý obor obráběč kovů a v této podobě se žáci učili u nás i pro
Zevetu Bojkovice.
V roce 1992 došlo k osamostatnění školy, vznikla možnost širší nabídky učebních i studijních oborů. [18]
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Škola se za posledních 10 let vyprofilovala do oblastí:
1) uměleckých řemesel - v oblasti uměleckých řemesel se zabývá kreslením, linoryty,
modelováním hlíny ale hlavně řezbou dřeva a rytím kovů. V poslední době se stále
více zaobíráme myšlenkou zapojení PC techniky do výuky uměleckých řemesel.
2) puškařství - V oblasti puškařství jsme zvládli celou škálu výroby zbraní, a to od historických přes brokové (větrové), flobertky, malorážky až po větší kalibr kulovnic a
brokovnic 308 W atd. V obou výše uvedených oblastí spolupracujeme na mezinárodní úrovni. Jedná se o oficiální sdružení puškařských škol EU:
•

HTBLA Ferlach – Rakousko

•

BFS Suhl – Německo

•

BFS Liege – Belgie

•

SOUE Nitra – Slovensko

3) strojírenství – CNC technika - lepšená spolupráce s Českou Zbrojovkou škole velmi
pomáhá. Dohoda o přijetí všech absolventů do výše uvedeného podniku je velmi
progresivní.
Tab. 13 – COPt – přehled počtu studentů [18]
Typ školy

Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu

SŠ

11

280

25,45

Dálkové studium

3

60

20

Celkem

14

340

24,28

Střední odborná škola Uherský Brod
Zřizovatelem školy je Krajský úřad Zlín. Ředitelem školy je PaedDr. Josef Rydlo.
Střední odborná škola v Uherském Brodě patří k nejmladším školám v uherskobrodském
regionu. Od února 2000 sídlí v nově zrekonstruované budově, která je moderně zařízená a
svojí polohou plně vyhovuje i dojíždějícím žákům. Škola zajišťuje stravování ve vlastním
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zařízení. Ubytování žáků je zajišťováno ve spolupráci s dalšími středními školami
v Uherském Brodě.
Škola je zaměřena na výuku 2 oborů.
1) Obchodní akademie
Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského
zaměření, připravující absolventy na výkon různorodých činností spojených s podnikáním,
dále v oblasti peněžnictví a v asistentsko-sekretářských činnostech. Obor je také více zaměřen na informační technologie (architektura počítačů, tvorba www stránek, datové komunikace, počítačová grafika, základy programování …).
2) Veřejně správní činnost - se zaměřením na problematiku Evropské unie
Obsah studia tvoří základní všeobecně vzdělávací předměty a předměty odborné připravující žáky pro výkon povolání ve veřejné státní správě. Povinnou součástí výuky je odborná
praxe vykonávaná v orgánech státní správy a samosprávy v regionu školy. Uplatnění najde
absolvent jako referent samosprávy na obecních, městských a magistrálních úřadech, či
jako referent státní správy na územních, ústředních nebo jiných orgánech státní správy.
Absolventi jsou připraveni i pro práci v zahraničí.
Tab. 14 – Přehled počtu studentů SOŠ
Typ

Počet

Počet žáků

školy

tříd

k 30. 9. 2005 na

Počet žáků
třídu

podle

Přepočtený

počet Počet žáků na pře-

pedagogických

počt. ped. prac.

pracovníků

stavu k 30. 9.
SOŠ

8

223

27,875

17,8

12,53

Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola byla zřízena v roce 1951. V současnosti je to škola nového typu
s širokou nabídkou vzdělávacích programů. Vlastní odbornost školy je zaměřena do tří
základních oblastí – strojírenství, elektrotechnika a administrativa. Ve školní roce
2005/2006 byly vyučovány např. tyto obory: strojírenství, technické lyceum, mechanik
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elektronik, elektrikář, autoelektrikář, klempíř, zámečník, nástrojař, obráběč kovů atd., a
škola měla 650 žáků.
Tab. 15 - Přehled počtu studentů SPŠ
Počet žáků na
Typ školy

Počet tříd

Počet žáků k

třídu

podle

stavu
30.6.2006

k 30.6.2006

SPŠ

9

228

25,3

SOU

16

382

23,9

Střední odborné učiliště Uherský Brod
V roce 2005 bylo sloučeno Střední odborné učiliště zemědělské a Odborné učiliště, Uherský Brod a Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Uherský Brod
pod společný název Střední odborné učiliště.
Zemědělské školství má v našem městě dlouholetou tradici. Před více než sto lety, tj. roku
1899, byla založena Zimní hospodářská škola v Uherském Brodě. Po celou dobu se výuka
přizpůsobovala potřebám zemědělské výroby. Měnila se délka výuky i názvy. V posledních
třiceti letech se učební obory zaměřily na výuku odborníků v obsluze a opravách zemědělské techniky a traktorů. V oblasti zemědělství má v současné době škola kompletní ucelený
systém vzdělávání začínající odborným vyučením a pokračující nástavbovým studiem
ukončeným maturitní zkouškou. Přitom odborné vyučení nabízí kompletní šíři - v oblastech klasického zemědělství, zemědělského opravárenství a údržbě a ochraně krajiny.
Soudobý vývoj na trhu práce a požadavky regionu určily i další směr rozvoje učiliště. V
současné době se již nejedná o učiliště zemědělského směru, ale o multifunkční vzdělávací
středisko pružně reagující na požadavky trhu práce. Zemědělské obory byly doplněny o
oblast automobilní (obor automechanik) a oblast potravinářství (obor pekař).
SOU stavební bylo školské zařízení s více než stoletou tradicí. Předchůdcem dnešního
SOU stavebního byla Živnostenská škola pokračovací v Uherském Brodě, otevřená v roce
1893, která měla i stavební oddělení. Uvedená škola sídlila asi od roku 1935 v budově školy SOU stavební na Mariánském náměstí čp.65. Po období reorganizací učňovského škol-
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ství v padesátých letech, kdy učně pro stavebnictví připravovala střediska pracovních záloh, vznikla v roce 1958 Učňovská škola Uherský Brod čp.65, která vychovávala učně stavebních profesí. SOU stavební je školské zařízení specializované na výuku stavebních řemesel – zedník, tesař, podlahář, malíř, klempíř a instalatér. Tato vyučovaná řemesla však
nepatří mezi obory populární u žáků dokončujících školní docházku. Je velmi těžké obory
naplnit do schválené kapacity. Celková kapacita SOU proto není již několik let naplňována.
Jedním z řešení bylo sloučení s SOU zemědělským Uh. Brod. Vytvoření jednoho silného
subjektu řešilo konkurenční prostředí a možnost lepšího naplňování otvíraných učebních
oborů.
8.2.2.5 Vysoké školy
Střední průmyslová škola (SPŠ) ve spolupráci s Fakultou strojního inženýrství (FSI) Vysokého učení technického (VUT) v Brně připravuje pro akademický rok 2007/2008 obor
Strojírenská technologie. Studovat se bude přímo v Uherském Brodě, v areálu Slováckých
strojíren, kde SPŠ sídlí. Nový ročník se v září otevře v případě, že o něj projeví zájem alespoň 20 studentů. Studium je bezplatné, jedná se o takzvanou kombinovanou formu studia
(při zaměstnání). Jedna třetina probíhá prezenční formou, kdy studenti jednou týdně
(v pátek nebo v sobotu) navštěvují přednášky a konzultace, zbytek se učí doma ze skript a
dalších materiálů. První rok probíhá výuka pouze v Uh. Brodě, v dalších ročnících zčásti i
v Brně v laboratořích VUT.
Spolupráce mezi Vysokým učením technickým a SPŠ začala již v roce 2001. Studovat tehdy začalo více než třicet zájemců, o rok později sedmnáct. V dalších letech už takový zájem nebyl, tak se první ročník neotvíral.
Uherském Brodě jsou zastoupeny již tři vysoké školy. Vedle brněnského VUT je to Vysoká
škola báňská - Technická univerzita Ostrava, se zázemím v prostorách Centra odborné přípravy technické, kde lze rovněž studovat tříleté bakalářské studium zakončené státní
zkouškou. Třetí školou, která má ve městě detašované pracoviště, je Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy - katedra psychologie, která ve spolupráci se Střední odbornou školou
na ulici Předbranská zajišťuje studium pro výchovné poradce.
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Z Uherského Brodu je také dobře přístupná vysoká škola Univerzita T. Bati ve Zlíně (má 5
fakult) a Evropský polytechnický institut, s.r.o., soukromá vysoká škola v Kunovicích, která byla založena v roce 1999 a je zaměřena na bakalářské studium celkem ve 4 oborech
(Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Elektronické počítače a
Ekonomická informatika).

8.3

Technická infrastruktura

Po roce 1989 uherskobrodské investice do technické infrastruktury podstatně zlepšily ve
svém důsledku současné ukazatele bydlení. Hodně práce se udělalo v budování infrastruktury jak v Uherském Brodě samotném, tak v integrovaných částech - Těšově, Újezdci a
Havřicích. V podstatě se podařilo dostat „do země“ vše, co tam patří – kanalizace, vodovod, plyn, telefonické vedení. Přípojky vody do domácností a inženýrské sítě jsou již
v takovém stavu, že umožňují rozvoj stavební a podnikatelské činnosti na celém území
města. [2]
8.3.1

Kanalizace

Město Uherský Brod má vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu, která pokrývá
téměř celou obytnou a výrobní zónu. Kanalizace byla vybudována postupně, první úseky
v centrální zóně byly zprovozněny již ve 20. letech. V předválečných letech byly vybudovány i úseky v Těšově a v západní části města. Od 60. do 80. let se budovaly další úseky ve
zbývajících zastavěných částech města, takže dnes je kanalizační síť z hlediska pokrytí
vyhovující. Na kanalizaci jsou napojeny i obytné části Havřice, Těšov, Újezdec a sousední
vesnice Nivnice.
Jako materiálu bylo použito většinou betonových trub, v poslední době z části i kameniny a
PVC.
Odpadní vody byly dříve vypouštěny bez řádného čištění do řeky Olšavy do doby než byla
vybudována na počátku devadesátých let čistírna odpadních vod (ČOV) v jihovýchodní
části u řeky Olšavy. Tato čistírna nepostačovala zvýšené kapacitě splaškových a průmyslových odpadních vod, a tak byla v roce 1997 vybudována nová čistírna odpadních vod, která
zabezpečuje čištění komunálních i průmyslových odpadních vod ze severovýchodní a jihovýchodní části města Uherský Brod, obcí Těšov, Újezdec u Luhačovic a Nivnice, ve výhledu Korytná, Šumice, Nezdenice, Záhorovice, Bánov, Bystřice p. Lop. (sběrač „A“) a sever-
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ní části města s místní částí Havřice s možností napojení obcí Prakšice-Pašovice a Drslavice(sběrač „B“). V současné době tato ČOV již nevyhovuje svou vysokou energetickou náročností a omezenými možnostmi dodržení zpřísněných legislativních požadavků na kvalitu vypouštěných odpadních vod v ukazateli dusík a fosfor.
Město Uherský Brod ČOV ve spolupráci s provozovatelem proto připravuje intenzifikaci
čistírny spojenou s rekonstrukcí opotřebované technologie. Cílem je moderní ČOV s vysokou kvalitou vypouštěných vod a přijatelnými provozními náklady.
Stav kanalizační soustavy odpovídá době svého vzniku. Jednotlivé úseky se liší stářím,
materiálem a kvalitou práce. Potrubí je uloženo v nestejné hloubce, ale z provozního hlediska je soustava funkční, splaškové a průmyslové vody jsou spolu s dešťovými vodami
odváděny ze zástavby k místu čištění bez větších závad.
8.3.2

Voda

Město Uherský brod má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu č.1 – Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice,jehož správcem je akciová
společnost Slovácké vodárny a kanalizace Uherské Hradiště. Městské části Havřice, Újezdec, Těšov jsou také napojeny na skupinový vodovod č.1, ale mají samostatný vodovod.
Převážná část vodovodní sítě byla vybudována po 2. světové válce v období 50. až 70. let a
na jeho dostavbu bylo použito většinou rour z litiny, ocele a v menší míře je již zastoupen i
PVC. V posledních letech se vodovodní síť rozšiřuje minimálně, jelikož pokrývá téměř
celou zástavbu a investice směřují především do nových přivaděčů, zčásti pak do údržby a
rekonstrukce.
V 80. letech byla vydatnost podzemních zdrojů kolísavá a kapacitně přestávala vyhovovat
potřebám, proto bylo zrealizováno propojení vodovodní sítě s dalšími skupinovými vodovodními přivaděči. Bylo provedeno jednak napojení od Bánova na Bojkovický přivaděč a
dále do vodojemu Černá Hora je přiváděna voda z přivaděče od Nové Vsi. Město je tak
dostatečně zajištěno z hlediska zásobování pitné vody z několika zdrojů.
Celkový stav vodovodní sítě odpovídá době, ve které byly jednotlivé úseky budovány. Části vodovodní sítě již skončila životnost, přesto je zcela funkční a provozuschopná.
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Elektřina

Situace v zásobování elektrickou energií je na území města Uherský Brod včetně místních
částí Havřice, Těšov, Újezdec a Maršov příznivá. Tato skutečnost je dána tím, že přímo
v katastrálním území města – v jeho jižní části při silnici na Vlčnov je stávající rozvodna R
110/22 KV, která prakticky zásobuje elektrickou energií celý spádový region Uherský
Brod. Z této rozvodny je vyvedena celá řada napájecích vedení, ze kterých je zajišťována
dodávka do regionu včetně vlastního města a přilehlých místních částí. Po vnějším obvodu
města je elektrická energie vedena pomocí betonových sloupů, ve vnitřní části města ji tvoří kabelová síť.
Transformační stanice – v místních částech a po okrajovém území města jsou stávající
transformační stanice venkovního provedení, stožárové s možností transformačního výkonu převážně do 400 KVA, popřípadě i do 630 KVA. Ve vnitřní části města jsou distribuční
transformační sítě buď vestavěné, příp. kioskové. Dále je v území celá řada odběratelských
trafostanic, které zajišťují dodávku přímo jednotlivým odběratelům.
Rozvodná síť NN – distribuční rozvodná síť NN je v celém území provedena převážně
venkovním vedením, v menším rozsahu zemním kabelem. Toto je realizováno v centrální
části města a na sídlištích Olšava, na Výsluní, Pod Vinohrady.
Veřejné osvětlení – je realizované jako samostatné s kabelovou sítí – v centrální části města a v hlavních trasách místních částí

je v zásadě vyhovující a postupně dochází

k modernizaci svítidel, kdy původní jsou nahrazována novými s výbojkovými zdroji světla.
Tab.16. Největší odběratelé v Uherském Brodě, [2]
Podnik

tech.maximum roční spotřeba

vlastní trafo přívod

kW

kWh

kVA

Slovácké strojírny a.s. 3.200

12.320.620

14.800

Česká zbrojovka a.s. 4.950

17.600.000

14.800 + 630 kabel,vzdušný

KASTEK UB s.r.o.

420

2.200.000

630

kabel,vzdušný

VOP s.r.o.

200

750.000

400

vzdušný

kabel,vzdušný
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Plyn

V severní části území ve směru západ – východ je trasován VTL plynovodní řád DN
200/300, PN 4,0. Z těchto VTL plynovodů je připojeno město Uherský Brod včetně místních částí Havřice, Těšov a Újezdec. Místní část Maršov plynofikována není, ani výhledově se s plynofikací neuvažuje, neboť zde není předpoklad ekonomické návratnosti
s ohledem na minimální předpokládaný odběr – velmi nízká obydlenost.
Město má pro komunální potřeby a obyvatelstvo vybudované celkem 4 regulační stanice
s převodem VTL/STL a kapacitou 1200 - 5000 m3/hod. současný stav je vyhovující, všechny požadavky jsou pokryty s dostatečnou reservou. Plynofikace území byla celkově skončena v roce 1997, takže je možné v maximální míře využívat zemního plynu i jako topné
médium.
Z hlediska dalšího rozvoje území lze zásobování plynem hodnotit pro všechny zóny jako
velmi dobré. Soustava je kapacitně vyhovují, umožňuje rozšíření navázáním na stávající
stav po případných úpravách.
8.3.5

Tepelné hospodářství

V celém území nejsou vybudované žádné centrální tepelné zdroje, ani výhledově s nimi
není uvažováno. Teplofikace území je zde založena v převážné míře na využívání zemního
plynu jako prostředku k získání tepla pro ohřev vody a vytápění. U sídlištní zástavby je
teplo dodáváno ze sídlištních kotelen, které jsou plynofikovány, u ostatních uživatelů se
jedná převážně o lokální zdroje teply – domovní kotelny, případně individuální topidla
v rodinných domech atp. tuhá paliva jsou postupně vytlačována ve prospěch zemního plynu. V malé míře je pro vytápění využíváno elektrické energie.
8.3.6

Telekomunikace a spoje

Příjem televizního signálu je v území zajišťován individuálním příjmem TV vysílačů pokrývajícím území. Je možný příjem stanic ČT1, ČT2, Nova, Prima, STV1, STV2. Avšak
příjem těchto TV kanálů je v různé kvalitě, která je ovlivněna polohou příjemce a použitím
anténního systému.
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V devadesátých letech proběhla modernizace telefonní sítě, kdy byl analogový systém nahrazen digitálním a byl realizován tak aby území Uherského Brodu byla plně pokryta telefonizace všech bytů a domácností.
Avšak s příchodem mobilních operátorů význam pevné telefonní linky rapidně poklesl a
zájem o tuto službu již není ani zdaleka velký. Občané částečně využívají pevnou telefonní
linku pro připojení k Internetu z domu.
Město Uherský Brod zahájilo v letošním roce realizaci projektu Metropolitní komunikační
síť Uherský Brod (MAN-UB). Na konci ledna uzavřelo smlouvu s celonárodním telekomunikačním operátorem GTS NOVERA, a.s., na vybudování této sítě. Ta propojí objekty
místní správy a instituce zřizované městem, občanům zároveň nabídne možnost přístupu k
vysokorychlostnímu internetu. Součástí sítě bude 1 internetový informační kiosek a 35 veřejně dostupných počítačů, které budou umístěné ve veřejných budovách. Část metropolitní
sítě bude realizována optickými kabely, část bezdrátovými přenosovými systémy. Optická
síť bude propojovat celkem jedenáct lokalit, v dalších dvaceti bude instalována bezdrátová
síť.
Náklady na vybudování sítě jsou 14,162 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Tento
projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem pro regionální rozvoj ve
výši 66,7 % a státním rozpočtem ČR ve výši 10 % v rámci Společného regionálního operačního programu).
Signály všech mobilních operátorů jsem na území Uherského Brodu velmi dobré. Jedinou
výjimkou je pouze část Maršov, kde se lidé potýkají s občasnými problémy
s nedostatečným signálem

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

9
9.1

63

DOPRAVA
Silniční doprava

Městem prochází silnice mezinárodního a regionálního významu, silnice I./50 (součást tahu
E50), která vede z Brna do Trenčína a představuje pro Uherský Brod nejkratší spojení
k hraničnímu přechodu se Slovenskou republikou – Starým Hrozenkovem. Stavba kolem
Uherského brodu měří kolem 2 km. Povrch vozovky je asfaltový, součástí stavby jsou 2
mosty, přeložka silnice druhé třídy II./495 o délce 0,7 km a úprava 2 křižovatek. Nová trasa
je vedena mimo obec, napojuje se na novostavbu silnice I./50 v úseku Veletiny – Uherský
Brod a končí v křižovatce s Nivnickou ulicí. Stavbu obchvatu provedla firma Skanska
v nákladu 180 mil. Kč. Výstavba úseku probíhala 2 roky, od roku 1999 do roku 2001, kdy
byla uvedena do provozu.
Dále Uherským Brodem procházejí silnice druhé třídy číslo II./490, která vede trasu ze
Zlína přes Uherský Brod do Dolního Němčí a silnice II./495 z Moravského písku přes
Uherský Brod až do Slavičína. Obě silnice druhé třídy jsou pokryty asfaltovým povrchem a
v okolí Uherského Brodu jsou v poměrně dobrém stavu. Silnice z Uherského Brodu směrem na Vlčnov, byla ve spojitosti se stavbou obchvatu změněna, především z důvodu bezpečnosti byla křižovatka těchto dvou silnic posunuta o necelý kilometr a byl zde vytvořen
nový odbočovací pruh. [2]

9.2

Železniční

Železniční stanice Uherský Brod leží na tzv. Vlárské dráze spojující Pomoraví s Povážím.
Trať najdete v jízdních řádech pod označením 341 Staré Město u Uherského Hradiště Vlárský průsmyk. Na území města jsou i dvě zastávky v místních částech Havřice a Újezdec.
V místní části Újezdec odbočuje z trati č. 341 regionální trať č. 346 končící v Luhačovicích.

9.3

Doprava v klidu

Ke stávajícímu tříposchoďovému parkovišti u obchodnímu domu Kvantu přibilo od čtrnáctého prosince 2006 řidičům v Uherském Brodě k dispozici dalších čtyřiadvacet nových
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parkovacích míst přímo v centru města. Na Mariánském náměstí před Domem kultury
vzniklo během necelých šesti týdnů parkoviště se stáním na tak zvaných vegetačních tvárnicích. Prakticky ihned po otevření se ale i toto parkoviště zcela zaplnilo osobními automobily a zaparkovat ve městě není o nic snazší než dříve. V roce 2006 město celkem získalo téměř dvě stě padesát nových parkovacích míst. Dvoupodlažní parkoviště vzniklo na
sídlišti Židovna - střed v místě, kde stávala základní umělecká škola, až sto pět vozidel
pojme parkoviště před Delfínem na Slováckém náměstí, a dvoupodlažní parkoviště vzniklo
také na ulici Pořádí za SBD Panorama. Několik nových míst vzniklo přímo na Masarykově
náměstí po změně dopravního značení a na sídlišti Pod Vinohrady.
V plánu je vybudování nového parkoviště, které má vzniknout pod starým hřbitovem
v místech, kde se v současné době staví nové bytovky a nový městský úřad.

9.4

Intenzita MHD a hromadné dopravy

Městská hromadná doprava je zajišťována příměstskou autobusovou dopravou na 4 linkách:
-

Uherský Brod, Havřice - aut.nádr. - Uherský Brod, Újezdec

-

Uherský Brod, poliklinika - aut.nádr. - Uherský Brod, Slovácké strojírny

-

Uherský Brod, aut.nádr. - sídliště Olšava - poliklinika - Na Výsluní - Uherský Brod,
aut.nádr.

-

Uherský Brod, aut.nádr. - Na Výsluní - poliklinika - sídliště Olšava - Uherský Brod,
aut.nádr.

Linky MHD jezdí pravidelně každou hodinu. V ranních hodinách a v době skončení vyučování a pracovní doby ve větších podnicích jsou vždy posíleny a jezdí každou půlhodinu.
Autobusové nádraží je situované v prostoru mezi objektem České zbrojovky ulicí Pod Valy
a tratí ČD. Významnou zastávkou autobusů je i prostor před železniční stanicí.
Autobusovou dopravu v aglomeraci Uherský Brod zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště, které
nadále zajišťuje přepravu na dálkových linkách: Uherský Brod-Uherské Hradiště-Brno
(jede každou hodinu); Uherský Brod-Praha (přímé spojení na této trase je 5krát za den).
Pro občany je důležité i autobusové spojení do krajského města Zlína. Toto spojení je, stejně jako do Brna, realizováno každou hodinu.
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Dopravní obslužnost v Uherském Brodě je dostatečná. Všechny spoje stačí pokrývat zájem
cestujících. Do okolních obcí jsou spoje v pracovní dny vždy posíleny v ranních a odpoledních hodinách pro cestu do zaměstnání a do škol a zpět.
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SOCIÁLNÍ SFÉRA

Sociální program města Uherský Brod je momentálně ve fázi projednávání, neboť sociální
věci v této době zatím zajišťuje stát samostatně centrálně. V příštím roce pak mají přejít
kompetence rozhodování na menší správní subjekty, které se budou muset vypořádat
s otázkami zajištění chodu těchto neziskových subjektů, což bude pro obce jako je město
Uherský Brod nemalý zásah do městského rozpočtu. Proto je připravován program, který
by co nejlépe a nejefektivněji zapracoval dané subjekty do městské infrastruktury.
V Uherském Brodě tvoří sociální sféru :
Penzion Za Humny, Penzion U Sboru a DPS Za Humny vede příspěvková organizace Sociální služby Uherský Brod, jejímž zřizovatelem je Město Uherský Brod. [19]

10.1

Dům s pečovatelskou službou Za Humny

Dům s pečovatelskou službou (DPS) Uherský Brod – Za Humny se nachází na sídlišti pod
místní Nemocnicí s poliklinikou. Provoz tohoto domova byl zahájen na podzim roku 2005.
Bydlení v DPS je určeno pro seniory a plně invalidní občany především z Uherského Brodu a blízkého okolí. Nachází se zde 76 bytů (garsoniér), z toho 12 je řešeno jako bezbariérových. O klienty domu s pečovatelskou službou se starají čtyři pečovatelky, správcová
a uklízečka. Poskytována je především péče o domácnost, donáška obědů, nákupů, různé
pochůzky, doprovody do zdravotnických zařízení, praní prádla, úklidy, pedikúra. Pro obyvatele jsou pořádány různé kulturní a sportovní akce jako jsou výlety, besedy, různá vystoupení, večírky.

10.2

Penzion Za Humny

Domov-penzion pro důchodce (DPD) Uherský Brod – Za Humny se nachází na sídlišti pod
místní Nemocnicí s poliklinikou a jeho provoz byl zahájen na jaře roku 1994. DPD poskytuje soběstačným starobním a plně invalidním důchodcům bydlení a v rámci možností různé druhy služeb. Posláním DPD je vytváření dobrých podmínek pro život soběstačných
seniorů, který by se téměř neměl lišit od způsobu jejich života, na který byli zvyklí. Dát jim
pocit jistoty, že jim bude dána podpora v případě zhoršeného zdravotního stavu. Cílem
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DPD je podporovat klienty tak, aby mohli v penzionu bydlet co nejdéle, tzn. aby si co
nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví.
V penzionu bydlí senioři, kteří jsou buď plně soběstační nebo mají sníženou soběstačnost
v základních životních dovednostech. Potřebují částečnou podporu při zabezpečení běžného způsobu života. DPD není vhodný pro klienty, kteří potřebují komplexní celodenní péči,
alkoholiky, psychotiky, uživatele s demencí, toxikomany.
Ubytování je poskytováno v 72 obytných jednotkách, z nichž 9 bytů je vícepokojových,
ostatní jsou garsoniéry. 8 garsoniér je bezbariérových, tedy vhodných pro tělesně postižené
občany. Mimo obytné jednotky se v budově nachází lékařská ordinace, kadeřnictví, kuchyňský provoz, knihovna, společenská místnost a dva výtahy. Nyní žije v našem penzionu
86 obyvatel.

10.3

Penzion U Sboru

Penzion se nachází v jihozápadní části Uherského Brodu nedaleko centra města, vlakového
a autobusového nádraží. Vznikl rekonstrukcí bývalého domu sociálních služeb v roce
1997. Budova stojí na mírném kopci ve velmi pěkném a klidném prostředí. Součástí areálu
je dřevěný altán se stolem a lavičkami, obklopen zelení, listnatými a jehličnatými stromy.
Penzion je samostatná budova se suterénem, přízemím a l. poschodím, na kterém
se nachází velká terasa. Je zde celkem 17 bytů. V každém bytě je kuchyňská linka, vařič,
lednička, sprchový kout, WC. Stejně jako penzion Za Humny je určen pro starší a plně invalidní občany, jejichž celkový stav nepotřebuje komplexní zdravotní péči.
Penzion je zařízení sociální péče, kde klienti vedou samostatný život, ale pro zpestření jsou
pořádány oslavy kulatých narozenin, vánoční posezení, grilování. Ze strany obyvatel je
zájem i o akce pořádané na penzionu v ulici Za Humny.

10.4

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba v Uherském Brodě je poskytována již řadu let, ale od 1. 1. 2005 je
zabezpečována Sociálními službami Uherský Brod , jehož zřizovatelem je Město Uherský
Brod.
Pečovatelská služba (PS) poskytuje pomoc těžce zdravotně postiženým a starým občanům,
kteří si nejsou schopni sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo
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kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují další osobní péči. PS se poskytuje klientům
zejména v jejich domácnostech nebo v domech s pečovatelskou službou za částečnou nebo
plnou úhradu s přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu a příjmu. Bezplatně se peč.
služba poskytuje sociálně potřebným občanům, účastníkům odboje a pozůstalým manželům/manželkám/ po účastnících odboje starším 70-ti let. Pečovatelská služba je poskytována klientům pracovníky sociální péče (PSP), kteří mají sanitární kurs a dobrovolnými pečovatelkami. V okrsku Uherský Brod pracuje 13 PSP a 7 dobrovolných pečovatelek.

10.5

Léčebna dlouhodobě nemocných

Městská Nemocnice s Poliklinikou provozuje Léčebnu následné péče s kapacitou 90 lůžek
a v jejím areálu je sídlo lékařské záchranné služby, lékárenské pohotovostní služby a zdravotní dopravní služby.

10.6

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Azylový dům byl zřízen v devadesátých letech minulého století pod záštitou Charity ČR.
Dům je především zařízení, které slouží pro práci s lidmi bez přístřeší a lidem v nouzi a
nabízí jim potřebnou pomoc. Klienty azylových domů jsou ženy s dětmi, které z různých
důvodů ztratili nebo opustili svůj domov, byt, ubytování, neumějí vyřešit komplikované
problémy s tím spojené a hledají nebo přijímají pomoc azylového domu.
Azylové domy představují komplex služeb poskytujících individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc osobám, které se ocitnou v krizové situaci. Plní funkci reintegračního zařízení, které zachycuje, ubytovává a za pomoci širší spolupráce pomáhá hledat
další uplatnění či zakotvení pro lidi bez přístřeší a pro lidi v nouzi.

10.7

Ústav sociální péče pro mládež Uherský Brod

Ústav zabezpečuje pobyt svých svěřenců ve všech třech formách - denní, týdenní a celoroční. Je zde soustředěno 77 klientů s lehkým až středním stupněm mentálního postižení ve
věku od 3 do 26 let. V areálu je umístěna pomocná třída zvláštní školy. Výchovná činnost
je založena na důsledně individuálním přístupu a maximálním rozvoji osobnosti svěřenců,
a to v rámci jejich dispozic a možností. Jako prostředků rozvoje osobnostního růstu jsou
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využívány i aktivity kulturního a sportovního charakteru v rámci pořádaných abilympiád,
speciálních olympiád, her a výtvarných soutěží. [20]

10.8

Charita

Uherskobrodská charita byla založena farářem P. Jar. Hlobilem v roce 1927 pod názvem
„Ludmila“. V roce 1992 byla v Uherském Brodě dekretem Arcidiecézní charity Olomouc
činnost charity obnovena. Poslání Oblastní charity Uherský Brod je především pomáhat
těm nejpotřebnějším, a to na základě vědomí rovnosti a neopakovatelné hodnoty lidství.
Charita chce podporovat lidskou důstojnost a právo na rozvoj osobnosti. Jejím cílem je
poskytnout péči tam, kde zcela chybí, nebo ji doplňovat. Proto nabízí své služby a snaží se
zaměřit pozornost společnosti na utrpení a nouzi, a na situace, ve kterých je ohrožena důstojnost člověka. Oblastní charita Uherský Brod vyvíjí svoji činnost především v oblasti
sociální pomoci a zdravotní péče.
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FINANCOVÁNÍ A MAJETEK

Majetkem města chápeme hmotný a nehmotný investiční majetek a další majetková práva.
Pod majetkovými právy chápeme např. pohledávky nebo cenné papíry. Město s tímto majetkem musí hospodařit a zároveň dodržet podmínky programu rozvoje územního obvodu
města, územně plánovací dokumentaci a cenovou mapu.
Financování se odvíjí od hospodářské činnosti města. Město si sestavuje finanční plán prostřednictvím kterého se snaží zvýšit majetek nebo jej udržet na stejné úrovni. Finanční hospodaření města zabezpečuje prostřednictvím městského rozpočtu. Rozpočet tvoří veškeré
příjmy a výdaje města.

11.1

Hospodaření města

Tab.17.Hospodaření města v letech 2002-2007 (reálné příjmy a výdaje), [26], [27]
Příjmy

Výdaje

Výsledek

Rok
daňové

nedaňové kapitálové dotace

provozní

kapitálové hospodaření

2002

145264287 17244313 14432068

143077104 242458087 115918100 -38358415

2003

148348975 51297384 9198018

255589916 299776854 127369304 37288135

2004

175166212 31194809 16061604

215428709 327467789 97580558

2005

177828024 39227570 11925169

172965990 279949001 110167833 11829919

2006

Celkové příjmy 389 671 541

272266000 41521000

31121000

2007

Předpokládané příjmy 365230200

300580000 73936000

-9285800

12802987

Tabulka (Tab.16.) ukazuje hospodaření města v letech 2002 – 2006 (údaje za rok 2007
jsou ze schváleného rozpočtu), v rámci skutečných příjmů a výdajů tohoto období. Podle
výsledků závěrečných účtů byl reálný rozpočet města, mimo rok 2002, ziskový. Pouze
v roce 2002 byl závěrečný rozpočet ve ztrátě. V tomto roce i přes navýšení příjmů, zejména
daňových a dotací, vznikl rozpočtový schodek, což bylo způsobeno především nárůstem
kapitálových výdajů v oblastech místní správy a zastupitelských orgánů, dále pak nárůstem
provozních výdajů v sektoru školství. Tahle ztráta však byla pokryta přebytky v ostatních
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letech. Pokud by totiž město hospodařilo se ztrátou, muselo by k pokrytí využít půjčku nebo úvěr.
11.1.1

Shrnutí příjmy 2002 – 2006 :

Celkové příjmy tvoří souhrn příjmů daňových, nedaňových, kapitálových a dotací.
Největší položku z celkových příjmů tvoří daňové příjmy, zvláště pak DPH, daň z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti a daň z příjmu právnických osob. Od roku 2002 tato
rozpočtová položka neustále roste, což je pozitivní vývoj s ohledem na další rozvoj města.
Další významnou částí příjmů jsou také dotace. Jedná se především o dotace ze státního
rozpočtu na výkon státní správy. I tato položka má stále rostoucí charakter. Nedaňové a
kapitálové příjmy mají kolísavou tendenci, závisí na jednotlivých letech.
11.1.2

Výdaje rozpočtu města

Celkové výdaje tvoří běžné – provozní a kapitálové výdaje.
Výdaje města v letech 2002-2007

Kč (v milionech)

350
300
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0
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2003
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Rok
Provozní výdaje

Kapitálové výdaje

Obr. 3. Vývoj provozních a kapitálových výdajů města v letech 2002 – 2007 [26], [27]
Souhrnné hodnocení hospodaření v letech 2002 – 2006
V konečném hodnocení můžeme tedy konstatovat, že hospodaření města Uherský Brod v
letech 2002-2006 (Tab.17.) odpovídá jeho velikosti, potřebám a možnostem. Příjmy obce
jsou tvořeny ve větší míře hlavně daňovými příjmy a přijatými dotacemi. Po stránce výda-
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jové, byly největší provozní výdajové nároky v tomto období na činnost místní správy a
orgánů města,další nemalé výdaje plynou na výplatu sociálních dávek, což je důsledkem
poměrně vysoké nezaměstnanosti v celém regionu. V oblasti kapitálových výdajů bylo nejvíce investováno ve sledovaném období na výstavbu domu s pečovatelskou službou v ulici
Za Humny, zejména v letech 2003-2005. Mohli bychom konstatovat, že město Uherský
Brod podle dostupných statistik hospodaří progresivně. Musíme se však také s trochou kritiky ptát, jestli všechny investice jsou nezbytné, jakou míru vzestupu životní úrovně přinesou a jsou-li opravdu systematicky plánovány pro rozvoj města a blaho obyvatel. Doufejme, že ekonomický vývoj národního hospodářství v následujících letech bude mít vzestupnou tendenci, aby se město Uherský Brod mohlo rozvíjet , zajišťovat spokojenost svých
obyvatel a tím podporovat a upevňovat stabilitu a význam celého zlínského regionu.
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TRH PRÁCE

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 3. 2007 činila v celé ČR celkem 7,3 %.
K 31. 12. 2006 bylo v mikroregionu evidováno 1 217 uchazečů, míra nezaměstnanosti dosáhla výše 6,59% (okres 6,49%).
Rozdělením republiky se Uherskobrodský region dostal na periferii dopravní dostupnosti.
Příhraniční režim komplikuje vztahy se Slovenskem a negativně se promítl do zaměstnanosti. Obtížné klimatické a geografické podmínky limitují zemědělskou výrobu, nedostatek
kapitálu neumožňuje iniciování podnikatelských aktivit.
Tab. 18 – Statistický přehled nezaměstnanosti [30]
OBEC

Dosažitelní

Ekonomicky Míra

uchazeči celkem aktivní osoby nezaměstnanosti měsíce
Uherské Hradiště 880

14 119

6,20%

Uherský Brod

8 758

7,70%

Uherské Hradiště 818

14 119

5,80%

Uherský Brod

8 758

7,70%

Uherské Hradiště 775

14 119

5,50%

Uherský Brod

8 758

7,20%

Uherské Hradiště 820

14 119

5,80%

Uherský Brod

8 758

7,60%

Uherské Hradiště 842

14 119

6,00%

Uherský Brod

8 758

7,70%

Uherské Hradiště 808

14 119

5,70%

Uherský Brod

8 758

7,50%

671

671

627

663

675

655

říjen

listopad

březen

prosinec

leden

únor
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Porovnání míry nezaměstnanosti
od října 2006 do března 2007
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Obr. 4 – Porovnání míry nezaměstnanosti [30]
Srovnáme-li počet pracovních příležitostí na 1 000 zaměstnaných v roce 2001 s rokem
1991 v jádrech mikroregionů, pak Uherský Brod spadá mezi města, kde se pracovní situace
nejvíce zhoršila.
Nezaměstnanost ve správních obvodech Uherského Hradiště a Uherského Brodu Zlínského
kraje k 31. 12. 2005
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Tabulka 19 – Nezaměstnanost k 31.12.2005 [11]
z toho podíl (v %)

Míra

nezaměstnanosti

v

%1)
Registrovaní

občanů

uchazeči

dosaži-

o zaměstnání

telných

žen

absolventů se zdravot- k 31.
škol

ním posti- 12.
žením

uchazeči o zaměstnání
k 31. 12. 2005

2004
celkem dosažitelní

Uherské
Hradiště

3 630

89,8

2 371

91,9

29 505

92,7

Uherský
Brod

53,0 8,4

25,4

56,1 1,8

28,2

52,9 7,6

17,3

8,05

7,23

9,13

8,39

10,58 9,88

9,16

8,20

9,88

Zlínský kraj
celkem

1) míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání a
obyvatel ekonomicky aktivních (podle sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001)

Úřad práce v Uherském Brodě, měl v roce 2006 evidovaných celkem 6352 uchazečů o práci. V porovnání s předchozími lety se počet evidovaných uchazečů neustále zvyšuje.
Celková míra nezaměstnanosti v Uherském Brodě stále stoupá. Volných míst v Uherském
Brodě neustále ubývá. Může se zdát, že se stavbou nových super a hypermarketů by se situace měla právě obracet, avšak právě tyto provozovny způsobují likvidaci malých obchodníků, takže na jedné straně sice vznikají nová pracovní místa, ale na straně druhé se
právě ruší.
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Tabulka 20 – Volná pracovní místa [31]
Volná místa
k 31.12.2004 k 31.12.2005

k 31.12.2006

432

693

1406

Uherskohradišťsko 265

452

1125

Uherskobrodsko

211

221

Celkem okres

134

Následují graf vychází z výše uvedené tabulky. Je zde znázorněno, jak se vyvíjí počet volných pracovních míst ve dvou regionech okresu Uherské Hradiště. Zatímco počet volných
pracovních pozic se v Uherském Hradišti za poslední 2 roky téměř ztrojnásobil
v Uherském Brodě se neustále pohybuje okolo hranice 200 volných míst. Vzhledem
k tomu, že právě na Uherskobrodsku bylo k poslednímu prosinci roku 2006 evidováno
1 217 uchazečů o zaměstnání je zřejmé, že nabídka ani zdaleka nestačí pokrýt poptávku,
která je šestkrát větší. Proto je spousta lidí nucena dojíždět za prací mimo region i mimo
okres.
Přehled volných pracovních míst
1600
1400
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Celkem okres

800

Uherskohradišťsko

600

Uherskobrodsko

400
200
0
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k 31.12.2005

k 31.12.2006

Obr. 5 – Přehled volných pracovních míst [31]
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Přestože se situace již velmi změnila následující data v tabulce ukazují na významnou roli
průmyslu pro zaměstnanost ekonomicky aktivních obyvatel bydlících v Uherském Brodě.
Největšími zaměstnavateli jsou v Uh. Brodě Česká zbrojovka a.s., dále Slovácké strojírny
a.s., Baťa a.s., Iberofon CZ a řada dalších středních a malých podniků.
V průmyslu v roce 2001 pracovala více jak 1/3 ekonomicky aktivních obyvatel. Z obyvatel
v produktivním věku podíl ekonomicky aktivních byl 70,43%, tedy o něco méně než byl
průměr v České republice (73,35%).
Tabulka 21 – Přehled zaměstnanosti v oborech [11]
UherOdvětví národního

ský

Brod

ČR

hospodářství

celkem

%

%

zemědělství, lesnictví, rybolov

199

2,2

4,3

průmysl

3390

38,7

29

stavebnictví

842

9,6

8,6

obchod

1032

11,7

10,5

doprava, pošty a telekomunikace

388

4,4

6,6

ní

395

4,5

6,1

školství, zdravotnictví

952

10,8

10,8

jiné a nezaměstnaní

1560

17,8

24,1

Celkem

8758

100

100

veřejná správa, obrana, soc. zabezpeče-

Obyvatelstvo dojíždějící do zaměstnání a škol
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Tabulka 22 – Přehled dojíždění [11]
vyjíždějící do zaměstnání

z toho

7229
v rámci obce

4822

v rámci okresu

1093

v rámci kraje

559

do jiného kraje

510

vyjíždějící do zam. denně mimo obec

1514

žáci vyjíždějící denně mimo obec

415

Uherský Brod je významným střediskem práce také pro obyvatelstvo okolních obcí. Ze 7
obcí (Březová, Bystřice pod Lopeníkem, Korytná, Lopeník, Strání, Suchá Loz a Vyškovec)
vyjíždí nejvíce obyvatel za prací do Uherského Brodu. Dalším spádovým městem regionu
jsou Bojkovice. Dojížďka za prací do Uherského Brodu je realizována z poměrně krátkých
vzdáleností a na denní dojížďku za prací připadá až 97,2% dojíždějících.
Jinou vyjížďku za prací než denní (týdenní, měsíční, apod.) absolvuje zhruba 8,2% ekonomicky aktivního obyvatelstva.
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ZEMĚDĚLSTVÍ

13.1

Zemědělství

Úrodná půda byla od pradávna zdrojem obživy obyvatel Slovácka. I v současné době
patří tento region k nejúrodnějším v České republice. Celá jižní část území Uherského Brodu je intenzivně zemědělsky využívaná, k severu se reliéf terénu zvedá a postupně ubývá
intenzivně zemědělsky využívaných ploch. Transformace družstevního zemědělství zachovala v Uherském Brodě dvě pro zaměstnanost významná zemědělsko-obchodní družstva.
Právnické osoby (zemědělská družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) obhospodařují až 75 % podíl zemědělské půdy na Uherskobrodsku. Větší ZOD
Uherský Brod –Havřice. Činnost družstva nebyla orientována pouze do zemědělské výroby, ale také do tzv. výroby přidružené. Druhé družstvo, ZOD Uherský Brod, jeho činnost je
zaměřena pouze na rostlinnou a živočišnou výrobu.
Zemědělská výroba má velký ekonomický význam, kdy v okresu Uherské Hradiště činí
podíl zemědělské půdy až 58,6 %.
Dominuje zde především řepařský a ovesný výrobní typ. Ve struktuře osevních ploch převažují, podobně jako téměř v celé ČR, obiloviny. Nejdůležitější obilovinou je pšenice, jejíž
kvalitní potravinářské odrůdy se zde pěstují. Zastoupení ostatních obilovin odráží nejen
přírodní podmínky a tradice zemědělské výroby, ale i intenzitu chovu zemědělských zvířat. Nejméně se na Uherskobrodsku pěstují brambory.
Významný je i podíl na ovocnářské produkci (zvláště v případě teplomilných druhů ovoce meruňky a broskve). V podhorské oblasti Bílých Karpat se zachovali i historické odrůdy
ovoce.
Ve zkoumané oblasti ovšem existuje i významný potenciál pro tržní využití nejen v současnosti pěstovaných, ale i zachovaných historických odrůd ovoce, např. v podhorských
oblastech Bílých Karpat.
Slovácký region má rozsáhlou hornatou část, kde se vyskytuje horský typ zemědělského
hospodaření. V těchto oblastech se můžeme setkat s novým druhem zemědělského podnikání - agroturistikou.
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Druhy pozemků a jejich výměra v %

orná půda
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zastavěné plochy
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Obr. 6 – Druhy pozemků a jejích výměra [26]
Hlavním producentem zemědělské výroby v Uherském brodě je společnost ZEMASPOL
Uherský Brod a.s., která obhospodařuje 2339,64 ha orné půdy a 209,15 ha trvalých travních
porostů v následující struktuře:
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Tabulka 23 – Přehled osevních ploch
Osevní plocha v ha % z celkové výměry
pšenice

721,78

30,85

ječmen ozimí

153,57

6,56

ječmen jarní

101,52

4,34

oves

21,79

0,93

kukuřice vlhké zrno

65

2,77

kukuřice suché zrno

70

2,99

řepka

170,64

7,3

slunečnice

159,14

6,8

hořčice

74,28

3,17

ostropestřec mariánský 48,76

2,08

pažitka

5

0,21

pícniny

660,98

28,25

půda do klidu

122,18

5,22

Struktura plodin se postupně mění. Je snižován sortiment plodin. Došlo ke zrušení pěstování plodin na semeno a po třech letech bylo obnoveno pěstování ostropestřce mariánského. Osevní postup je stabilizovaný a odpovídá potřebám trhu a potřebám vlastní živočišné
výroby. Procentní zastoupení plodin v osevním postupu je přijatelné po agrotechnické
stránce a zvláště pěstování obilovin na méně než 50% orné půdy zaručuje vhodné střídání
plodin a tím i zlepšení úrodnosti a výnosů plodin.
V rámci živočišné výroby, podobně jako v celé ČR i v této oblasti došlo v 90. letech
k poklesu počtu hospodářských chovů zvířat. Tento pokles byl nejvýznamnější u skotu a
zejména ovcí. Nyní je relativně největší intenzita chovu skotu v okrese Uherské Hradiště.
Výrazně odlišná situace je v chovu prasat a drůbeže. Chov těchto zvířat se zde vyskytuje
zcela minimálně.
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Společnost ZEMASPOL Uherský Brod a.s. se zabývá živočišnou výrobou v oblastech:
•

chov skotu

•

chov slepic a výroba vajec

V loňském roce bylo vyrobeno 4 374 030 ks vajec.
13.1.1

RACIOLA Jehlička

V roce 1947 uvedli předkové nynějších majitelů do provozu drůbežářský podnik SBĚR,
čímž položili základní kámen drůbežářství v podhůří Bílých Karpat v Uherském Brodě.
Tento moderní podnik nabídnul chovatelům kromě zpracovny drůbežího masa i chladírnu
vajec, mrazírnu drůbeže a zvěřiny.
Prosperující podnik byl v roce 1950 znárodněn a stal se součástí Jihomoravských drůbežářských závodů, s.p. Velké Pavlovice se specializací na výrobu šunek.
V roce 1994 byl podnik navrácen původním majitelům a areál byl pronajímán pro provozování zpracování drůbeže.
V roce 1998 založili majitelé objektu Jiří Jehlička a Hana Šmigurová vlastní firmu
s názvem Raciola – Jehlička s.r.o., která 1.7.1998 zahájila svoji činnost.
V současnosti se společnost RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. zabývá porážkou a zpracováním
kuřat, kachen, lehkých i těžkých slepic, výrobou drůbežích výrobků, uzenin a specialit.
Nosným programem je výroba šunek Mimo výrobků vlastní výroby firma prodává vybrané
přikoupené zboží (vejce, mražené ryby, hranolky, majonézy, tatarky).
RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. je kapitálově provázána s tuzemskými prvovýrobci (člen
přední české zemědělské skupiny LUKROM), z jejichž farem je zajištěn pravidelný a vyvážený tok živé drůbeže. S průměrnou denní produkcí cca 35.000 poražených kusů drůbeže
se RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. řadí mezi podniky střední velikosti, která distribuuje své
výrobky jak na všeobecný trh, tak do nejvýznamnějších obchodních řetězců.
Společnost se na trhu etabluje jako výrobce drůbežích specialit s vyšší přidanou hodnotou a
nadstandardní kvalitou. Porážka drůbeže i závod na masnou výrobu je pod stálou kontrolou
veterinární správy.
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V roce 2004 byla certifikována se značkou CZ 8022 a CZ 1153 mohou být výrobky
RACIOLA-JEHLIČKA s.r.o. distribuovány do všech států EU.
Tok suroviny a zboží zajišťuje vlastním vozovým parkem, který se neustále modernizuje a
rozrůstá. [24]
13.1.2

Lesní hospodářství

Podobně jako zemědělství je i lesnictví stabilizujícím prvkem především venkovského prostoru. Uherský Brod spadá do oblasti s podprůměrnou lesnatostí, a to s lesnatostí nižší než
1/3 celkové výměry.
Podle druhové skladby dřevin můžeme lesní společenstva stručně charakterizovat takto. Na
lužních stanovištích kolem řeky Olšavy se nachází relativně stabilní listnaté porosty.
V blízkosti řeky jsou to především vrby, topoly, dále od koryta řeky pak duby, habry, jasany, javory a občas lípy. Se stoupající nadmořskou výškou krajina přechází do chlumních
oblastí, kde v lesních komplexech převažují listnaté pařeziny s převahou dubu.
V Bílých Karpatech k dubu přistupuje habr, buk a posléze jehličnany. Produkční potenciál
dosahuje poměrně vysokých hodnot v severních částech Bílých Karpat
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PRŮMYSL A STAVEBNICTVÍ

14.1

Průmysl

Město Uherský Brod má výrazně průmyslový charakter. sídlí zde řada průmyslových závodů. Výrobní areály jsou situovány vesměs v jižní části města. Výroba vznikala kolem železnice, postupem času se areály rozšiřovaly až do dnešní podoby. Jedná se o výrobní prostory České zbrojovky, na který západně navazuje průmyslová zóna V jižní části Uherského Brodu se nacházejí další větší či menší podnikatelské subjekty jako jsou Slovácké strojírny, Raciola s.r.o., Pivovar Janáček a další. Ve městě je řada podniků různého zaměření,
různé velikosti a významu, a je centrem zaměstnanosti celého regionu uherskobrodska.
14.1.1

Česká Zbrojovka a.s.

Česká zbrojovka a. s. je podnik působící v oblasti přesného strojírenství v oborech:
•

zbraní pro ozbrojené složky armády a policie, jakož i pro sportovní a lovecké účely

•

výrobků, dílů a sestav pro letecký a automobilový průmysl

•

speciálního nářadí pro strojírenskou výrobu

Pod tímto názvem byla zapsána v obchodním rejstříku dne 01.05.1992.
Historie České zbrojovky Uherský Brod začala v roce 1936, kdy byla založena jako pobočný závod České zbrojovky ve Strakonicích. Od 1.1.1937 zahájila výrobu kombinovaného
sortimentu vojenských a civilních zbraní. Prvními výrobky byly letecké palubní kulomety,
armádní pistole a lehké kulovnice. V období okupace byl závod nuceně využíván pro výrobu a opravy vojenských zbraní.
Od roku 1945 se opěr vrací ke kombinovanému sortimentu vojenských a civilních zbraní
s časově kolísavým podílem obou skupin. V roce 1950 se stává samostatným národním
podnikem „Přesné strojírenství Uherský Brod“ a následně je reorganizován v řadě různých
oborových ředitelství. V 70. a 80. Letech byl začleněn v koncernu Agrozet Brno, kde zajišťoval tradiční výrobu zbraní a nově převzal a zavedl výrobu převodovek leteckých motorů
pro Motorlet Praha a traktorové silové hydrauliky pro Zetor Brno.
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Modernizace a restrukturalizace podniku s důrazem na sortiment výroby zbraní byla zahájena již ve 2. Polovině 80. Let a v nastoupeném trendu pokračuje i v letech devadesátých.
K 1.7.1988 se podnik vyčlenil z Agrozetu Brno a jako samostatný státní podnik přijal původní jméno Česká zbrojovka. V 90. Roce ukončil výrobu posledního projektu pro československé ozbrojené složky a uvolněnou kapacitu plně využil pro rozšíření výroby loveckých a sportovních zbraní a dále pro dodávky pro policejní a vojenské složky v rámci exportu. Obdobně v roce 1991, kdy byla ukončena výroba traktorové hydrauliky a v roce
1992 po ukončení výroby převodovek do leteckých motorů, byly uvolněné kapacity využity
převážně pro rozšíření této tradiční výroby.
Dne 1.5.1992 v souladu s privatizačním projektem založil Fond národního majetku České
republiky akciovou společnost Česká zbrojovka Uherský Brod.
Jako základní krok při budování vlastní organizace pro zahraniční obchodní činnost založila Česká zbrojovka v roce 1993 dceřinou společnost CZ Export Praha s.r.o., a společně
s dalšími partnery s.r.o. Union CS v Martině. Po ověření několika možných cest průniku na
trh Spojených států amerických, byla pro realizaci přímého obchodního působení v tomto
pro podnik nejvýznamnějším teritoriu založena v lednu 1997 dceřiná společnost CZ USA
ve státě Nevada.
Česká zbrojovka a.s. vyvíjí, vyrábí, prodává a zajišťuje servis v oboru ručních palných
zbraní určených zejména pro ozbrojené složky, armádu, policii a speciální jednotky, jakož i
pro strojírenskou výrobu vysoké technické úrovně. Dodává svým zákazníkům i strojírenské
výrobky, díly a sestavy určené zejména pro letecký a automobilový průmysl. Sortiment
výrobků České zbrojovky je následující: pistole, kulovnice, malorážky, automatické malorážky, vzduchovky, vzduchové pistole, brokovnice, automatické zbraně, přímá ozubená
kola, nástroje a formy, odlitky přesného lití, přesné mechanické díly a sestavy.
V současné době Česká zbrojovka představuje jednoho z největších světových producentů
ručních zbraní. [21]
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Průměrný počet zaměstnanců České zbrojovky
Tabulka 2164 – Počet zaměstnanců ČZ [21]
2004

2005

Vedoucí pracovníci

13

13

Zaměstnanci

1334

1455

Celkem

1347

1468

Skupina prodává své výrobky do tří hlavních geografických oblastí v roce 2005:
Podíl geografických oblastí

Ostatní
24%

ČR
37%

ČR
Evropa
Amerika

Amerika
15%

Ostatní
Evropa
24%

Obr. 7 – podíl geografických oblastí
Pro zlepšování kvality a vlastností zbraní každoročně Česká zbrojovka investuje značné
finanční objemy na nákup špičkové technologie, zejména v oblasti numericky řízených
obráběcích strojů a výpočetní techniky. Díky konstruování výrobků s využitím výpočetní
techniky může podnik rychle reagovat na potřebu trhu vývojem nových výrobků s dokonalými vlastnostmi. Proto také každoročně přichází na trh s novými výrobky.
Vedení společnosti Česká zbrojovka, a.s. Uherský Brod se zaměřilo v souvislosti s rozsáhlou výrobou dodržovat a zlepšovat podmínky životního a pracovního prostředí. Toho se
snaží dosáhnout pomocí minimalizace a tříděn odpadů, snižováním spotřeby vstupních
surovin, zabráněním úniků nebezpečných látek do geologického podloží, vod a ovzduší
atd. Všichni zaměstnanci České Zbrojovky jsou řádně poučeni a závod se je také snaží
k dodržování stanovených cílů motivovat
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Slovácké strojírny

Podnik Slovácké strojírny byly zapsány v obchodním rejstříku dne 31.12.1990 pod úplným
názvem Slovácké strojírny, akciová společnost.
Firma má v obchodním rejstříků zapsáno celkem 34 oblastí, ve kterých působí.
Historie Slováckých strojíren začala v padesátých letech minulého století. Firma zahájila
výrobu ocelových konstrukcí , elektrických mostových jeřábů a výrobu strojů a zařízení pro
geologický průzkum. V roce 1957 došlo k rozšíření podniku o pobočný závod v Moravských Budějovicích.
V šedesátých letech se firma zaměřila především na rozšíření sortimentu výroby a do produkce byla zařazena výroba speciálních jeřábů, montážních plošin a výroba lisů na výrobu
klínových řemenů a vstřikovacích lisů. Od roku 1964 byl podnik zařazen do trustu podniků
Chepos. Až do konce osmdesátých let se stále pokračovalo v rozšiřování sortimentu o výrobu dalších typů jeřábů (drapákové, speciální mostové), ale byla spuštěna i výroba zametacích vozů, kontejnerů, nůžkových plošin atd.
V roce 1990 vznikla samostatná akciová společnost se 100% účastí státu, avšak již o dva
roky později byl podnik v rámci privatizačního projektu formou kuponové metody zprivatizován. To způsobilo, že ve společnosti proběhla v devadesátých letech minulého století
zásadní změna organizační struktury, která směřovala k jejímu zjednodušení a zvýšení
efektivnosti a tím vytvoření předpokladů k odstranění neproduktivních nákladů. Do nového
tisíciletí vstoupily Slovácké strojírny jako moderní firma se všemi předpoklady pro další
rozvoj. Již dříve si společnost vytvořila podmínky pro trvalý proces úspory vnitřních nákladů, flexibility výroby a zrychlený inovační cyklus výrobků. Jako vysoce pozitivní zajisté
je trvalé zajištění požadované kvality vyráběné produkce, výrazné zkrácení termínů výroby, a v neposlední řadě podstatné zvýšení produktivity práce.
Tato skutečnost umožnila již dříve uplatnit produkci na vyspělých trzích (převážně SRN,
Holandsko, Rakousko, Švýcarsko), obnovit export hliníkárenských jeřábů na trhy Egypta a
Ruska.
Správnost procesu vnitřní restrukturalizace společnosti ve všech oblastech její činnosti byla
potvrzena v červnu 1998 získáním certifikátu ISO 9001 a jeho obhájením v roce 2001.
Po roce 2000 se rozvoj společnosti zaměřil i na proniknutí do jiných oblastí podnikání a tak
společnost v roce 2000 vstoupila kapitálově do společnosti MEP Postřelmov, a. s., kde je
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vlastníkem více než 10 % akcií a v tomtéž roce založila společný podnik s 50% účastí TCentrum.CZ, a.s. s předmětem podnikání reklamní činnost a marketing a v roce 2002 založila společný podnik SUB Cranes, a. s. s partnerem z Velké Británie se zaměřením na proniknutí na světové trhy v dodávkách zařízení pro hliníkárny.
Slováckým strojírnám, a.s. se v roce 1998 podařil získat certifikát ISO 9001, který si obhájila i o tři roky později v roce 2001. [22]
V současné době jsou Slovácké strojírny rozděleny do dvou závodů a to:
Závod 01 – zaměřen na strojní výrobu
•

nůžkové plošiny

•

přívěsové plošiny

•

automobilové plošiny

•

automobilové čističe

•

vstřikovací stroje pro technickou pryž

Tento závod navazuje na tradici výroby montážních a požárních plošin, lisů na zpracování
technické pryže, speciální techniky a výroby strojních dílů pro jeřábovou techniku.
Jeho současný nosný program vychází z těchto výrobků a v posledních letech se závod stal
významným exportérem strojírenských celků a subdodávek pro zahraniční zákazníky.
Struktura závodu se plynule vyvíjela takže od poloviny devadesátých let má závod vybudovánu konstrukčně-technologickou a výrobní základnu na vysoké úrovni
Závod 02 - zaměřen na výrobu jeřábů a ocelových konstrukcí
•

jeřáby pro hliníkárny

•

ostatní jeřáby

•

ocelové konstrukce jeřábů

•

hydraulické a lanové drapáky

•

ostatní

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců dle kategorií:
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Tab.25 – Počet zaměstnanců SS [22]
Ukazatel

2005

2004

2003

Výrobní dělníci

468

439

440

Režijní dělníci

112

112

130

THP

150

154

170

Celkem

730

705

740

Celkový zisk v roce 2005 dosáhly Slovácké strojírny ve výši 3.232.874,74 Kč.
14.1.3

MIPL

Společnost MIPL byla založena v roce 1993 a je doposud ryze českou firmou bez jakékoliv
zahraniční finanční spoluúčasti. Jediným majitelem firmy MIPL je pan Zdeněk Plášek.
Společnost se od počátku zaměřuje na import, výrobu a distribuci mražených a chlazených
potravin.
V létě roku 1998 se společnost přestěhovala do nových mrazíren v Uherském Brodě s veškerým moderním zázemím. Současný sortiment sestává z cca 900 položek mražených a
chlazených potravin, který se mění podle aktuálních potřeb odběratelů. Nejvýznamnější
část nabídky tvoří sortimentní řady ryb, bramborových výrobků, drůbeže a zvěřiny, hotových jídel, zeleniny a zmrzliny.
V současné době distribuce firmy MIPL pokrývá celou Českou republiku. K dispozici mají
30 moderních rozvozových mrazících aut. Závoz zboží je zajišťován pravidelně do 24 hod.
od objednávky u obchodního zástupce, což umožňuje nejmodernější systém řízení logistiky.
Společnost MIPL neustále rozvíjí síť oblastních zastoupení, která zahrnují Střední, Jižní a
Severní Moravu a Střední, Jižní a Východní Čechy.
Kromě kvality výrobků se snaží nabízet pro naše zákazníky i zajímavé ceny. Mimo tradičně dobrých cen nabízí firma každý měsíc akční cenové nabídky na vybrané výrobky.
Každý zákazník má přiděleného svého obchodního zástupce, který ho v předem smluvených intervalech navštěvuje. Obchodní zástupce poskytuje nejen aktuální informace o na-
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bídce a cenách, ale taktéž informuje o plánovaných aktivitách jako jsou nové výrobky, propagační aktivity, ochutnávky atd.
14.1.4

Iberofon CZ

V roce 1992 byla založena firma Kastek v.o.s, která se zaměřila na výrobu plastových
obuvnických komponentů. O rok později byla výroba sortimentu rozšířena o výrobu technických výlisků a současně byl změněn název firmy na Kastek UB, spol. s.r.o. V roce 1998
se firma dočkala rozšíření o nový výrobní areál na ulici Rybářská v Uherském Brodě. Kde
o pět let později zahájila provoz další nové haly pro povrchové úpravy a montáž.
Po třináctiletém úspěšném působení firmy Kastek UB, s.r.o. se rok 2006 stal přelomovým
obdobím. V prvním čtvrtletí tohoto roku došlo ke vstoupení zahraničního investora ze Španělska do firmy a současně ke změně názvu a právní formy. Kastek UB, spol. s.r.o. se stal
akciovou společností s názvem Iberofon CZ. Na území města Uherského Brodu se tak jedná o první firmu, do které vstoupil zahraniční investor.
Dnes je Iberofon CZ dynamická česká společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává přesné
technické výlisky vyráběné vstřikováním. Ročně produkuje více než 45 mil. výrobků určených pro renomované tuzemské i zahraniční zákazníky z oblasti automobilového
a elektrotechnického průmyslu, které jsou prodávány společnostem jako jsou Volkswagen,
BMW, Audi, Daimler-Chrysler, Bosch a Siemens VDO. Iberofon CZ splňuje podmínky
vysokého mezinárodního standardu na technologické vybavení, pracovní prostředí a zázemí pracovníků. V současné době se řadí mezi absolutní špičku oboru v ČR. Svého cíle,
udržet si a nadále zvyšovat vysokou technickou a technologickou úroveň, dosahuje především díky permanentnímu vzdělávání pracovníků, kterých má v dnešní době okolo 100
zaměstnanců.
Základní kapitál firmy je 2 000 000Kč. [23]

14.2
14.2.1

Stavebnictví
3 V&H

Společnost 3V&H vznikla jako rodinná firma pod vedením pana Milana Veleckého v roce
1992 a neustále buduje svůj technický i pracovní potenciál. Rozvoj společnosti jde však
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velice rychle kupředu. Společnost 3V & H se z větší části zaměřuje na působení na Moravě, pracuje však také v Čechách. Aktivně podniká v Uherském Brodě, Otrokovicích, Zlíně,
Luhačovicích a výraznou měrou v Brně, kde má zřízeny kanceláře se zázemím. Zahraniční
aktivity nevytváří. Z důvodu přímého kontaktu se zákazníkem a komplexní nabídky služeb
zajišťuje působení společnosti v regionu Brno společnost 3V & H Brno.
Tato společnost provádí práce v takové kvalitě a časových lhůtách, že si postupně vytvořila
pověst spolehlivého partnera na trhu stavebních prací dodávek materiálu. Stavby přebírá
kompletně včetně zajištění funkce koordinace prací, zajištění subdodávek, jednání s orgány
státní správy a plné odpovědnosti firmy za provedené práce. Společnost je řádně pojištěna z
titulu stavební činnosti.
Na podzim roku 2006 provedla společnost a úspěšně absolvovala za účelem komplexního
zajištění jakosti, neustálého zlepšování kvality prací a zlepšení přístupu a odpovědnosti ke
konečnému zákazníkovi opětovně certifikaci dle ČSN EN ISO 9001:2001 a tento systém
jakosti dále udržuje a rozvíjí. Současně proběhla ve společnosti certifikace dle ČSN ISO
14001:2005. Smyslem je řízeně usměrnit všechny činnosti společnosti, které budou mít
dopad na životní prostředí a takto zainteresovat všechny zaměstnance i vedení společnosti
v šetrném přístupu k životnímu prostředí.
Firma zajišťuje personální plnění zakázek vlastními pracovníky odborných profesí.
Z objemu stavebních prací provádí společnost vlastními pracovníky cca 70 – 80% objemu
všech prací.
V současné době má společnost vybudovaný dostatečný vozový park a stavební stroje, které byly postupně pořizovány jako nové.
Společnost se stala naprosto soběstačnou ve stavebních mechanizmech, strojním a vozovém parku.
14.2.2

Stavprogres UB

Firma byla založena v září roku 1993 a od tohoto data podniká v oblasti realizací a kompletních dodávek staveb jak pozemních, tak i dopravních a inženýrských. V současné době
má hlavní sídlo ve své vlastní budově v Uherském Brodě v části Těšov, kde jsou umístěny
i skladovací prostory spolu s podnikovou prodejnou.
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Firma Stavprogres UB je schopná v dohodnutých termínech realizovat zakázky menšího i
většího charakteru v rozsahu do 100 mil. Kč formou dodávky na klíč.
Společnost Stavprogres UB a její pracovníci mají zkušenosti a odborné znalosti při aplikaci
nejnovějších stavebních metod a pracovních postupů na realizovaných stavbách. Část výroby firma zaměřuje i na zámečnickou výrobu a práce, které dodává v krátkých časových
termínech a ve vysoké kvalitě. Dále podnik zabezpečuje armovací a bednící práce, výrobu
a montáž železobetonových a ocelových konstrukcí, svářečské práce, ale i inženýrskou a
poradenskou činnost a zpracování projektové dokumentace.
Firma spolupracuje i s osvědčenými subdodavateli v oblasti speciálních prací, které souvisejí se stavební činností jako je např. zabezpečovací technika, klimatizace, bazénové sestavy atp.
Společnost je z titulu stavební činnosti a odpovědnosti řádně pojištěna.
Ke zlepšení organizace celé firmy, zpřesnění odpovědnosti pracovníků za určité činnosti a
hlavně zkvalitnění přípravy a realizaci zakázek získala firma certifikaci systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.
V současné době má firma cca 65 – 70 zaměstnanců v různých oborech (zedník, obkladač,
tesař, zámečník, atd.)

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

15

93

CESTOVNÍ RUCH A REKREACE

Zásadní význam pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu má vždy význam a počet kulturních památek. Uherský Brod je na tyto památky relativně bohatý, což dokládá i vyhlášení
Městské památkové zóny. Mimo to je pro cestovní ruch mikroregion Uherskobrodsko
atraktivní zejména rozsáhlou nabídkou rekreačního sportování, zajímavými turistickými a
cykloturistickými trasami. Jeho atraktivitu ke všemu zvýrazňuje poloha, neboť se rozkládá
v blízkosti chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, kde se můžeme setkat s výjimečnou
rozmanitostí živých folklórních tradic i vzácných objektů lidové architektury a v neposlední řadě také možnostmi kvalitního ubytování i stravování ve všech ročních obdobích.
Uherský Brod protíná řada turistických tras vedoucích na Javořinu, Lopeník a Mikulčin
vrch, což jsou atraktivní střediska zimních sportů a celoročních rekreačních pobytů. Rybářský ráj nabízí nedaleká přehrada Ordějov a přehrada v Luhačovicích.
Veškeré informace o kulturním dění ve městě, společenských a sportovních akcích poskytne případnému návštěvníku města Městské informační centrum, které sídlí v budově
Panského domu, popřípadě je najde na oficiálních webových stránkách www.mic.ub.cz.
V Uherském Brodě, jako na 1. místě na Moravě se při budování krytého koupaliště CPA
Delfín podařilo vytvořit vyhrazený prostor pro bezplatné stání obytných karavanů.
Od toho se také v poslední období odvíjí klíčová strategie - rozvoj cestovního ruchu. Oblast se nyní zaměřuje na rozšíření sítě cyklistických stezek, na zkvalitnění dopravní obsluhy
rekreačních oblastí, na zajištění přiměřeného počtu parkovacích míst, na vybudování sportovišť a ubytovacích zařízení. Součástí plánu je také nabídka agroturistiky, která je zatím
v ČR v počáteční fázi. Agroturistika zemědělcům, kteří poskytují ubytování a stravování,
nabízí doplňující finanční zdroj, pro ostatní obyvatele venkova skýtá nové pracovní příležitosti. [28]

15.1

Ubytování

Přímo v Uherském Brodě se v posledním desetiletí postavilo a zprovoznilo několik ubytovacích zařízení a hotelů. Celkem se ve městě nachází 12 ubytovacích zařízení. Jsou to tři
ubytovny, jeden motel, tři penziony a pět hotelů, které jsou na velmi kvalitní úrovni.
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Všechny hotely a penziony v centrum města jsou kapacitně do 15 lůžek. Výjimkou je Penzion Lapač, kde je kapacita 36 lůžek. Tento penzion slouží především k ubytování sportovců a fotbalových mužstev.
Všechny ubytovací zařízení jsou většinou zcela vytíženy, jelikož spousta rekreantů cestujících do blízkého lázeňského města Luhačovic, využívá levnějšího ubytování v Uherském
Brodě. Celkově se cestovní ruch na Slovácku dobře rozvíjí a tak v době konání Vlčnovské
jízdy králů, Brodské Růžencové poutě a podobných akcích se stává, že ubytovací kapacity
jsou nedostačující. Není však se problém se ubytovat v hotelech a penzionech přilehlých
obcí.

15.2

Stravování

O stravovací zařízení také ve městě není nouze. V samotném městě se nachází kolem 50
restaurací, hospod, barů a kaváren, které jsou situovány rovnoměrně do středu města, ale i
na předměstí. Lze zde vybírat ze širokého spektra nabídky cen, prostředí, kuchyně atd. Většina restaurací v době od 11 do 14 hod nabízí polední menu v cenovém rozmezí od 55 do
70 Kč. V létě je spousta restaurací vybavena letní zahrádkou s posezením a zábavním programem.
V současné době se ve městě buduje metropolitní počítačová síť a v některých restauracích
je již možné se prostřednictví Wifi připojit k internetu.

UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky

16

95

SWOT ANALÝZA

16.1

Lidské zdroje

Silné stránky

Slabé stránky





vysoký počet obyvatel

poměrně velký počet osob se zá-

v produktivním věku

kladním nebo středoškolským vzdě-



dobrá struktura středního školství

láním bez maturity



existence vysoké školy



centrum spádové oblasti



město s rozšířenou působností



stabilizovaný přirozený přírůstek
obyvatel



vysoká cena bytů



nedostatek dělnických profesí ve
strojírenství a stavebnictví



větší nezaměstnanost osob s vyšším
vzděláním a žen



dostatek kvalifikovaných pracovníků



stabilizovaná síť mateřských a zá-



nízké mzdy

kladních škol



nedostatek sociálních bytů

dostatečná nabídka ploch pro novou



nedostatek a nedostatečná vybave-



bytovou výstavbu

nost dětských hřišť

Příležitosti

Ohrožení



podpora mladých rodin



úbytek obyvatelstva



využití dotací EU na podporu soci-



málo aktivní obyvatelé při hledání

álních oblastí


migrace mladých obyvatel

zaměstnání


neochota rekvalifikace obyvatel



stárnutí obyvatelstva



snižování počtu obyvatel a porod-

z venkova do města


komerční využití části školských budov

nosti



větší motivace k vyššímu vzdělání


nárůst nezaměstnanosti



zvyšování výdajů na sociální podpo-

vytváření více specializovaných pracovních míst
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16.2

Infrastruktura, doprava

Silné stránky

Slabé stránky





malé ubytovací kapacity



špatně a nedostatečně řešené autobu-

uspokojující zasíťování rozvodnými
sítěmi



dobré pokrytí telekomunikacemi a
neustále probíhající modernizace



dostatek vodních zdrojů



velmi dobrý stav životního prostředí



poloha na mezinárodním tahu silnice
I./50



velmi dobrá dopravní obslužnost



velmi stabilní sportovní zázemí

sové nádraží


nedostatečný počet parkovacích míst
v centru města



existence Prakšické skládky nedaleko od města



okrajová poloha Uherského Brodu
v České republice



ztráta významu Vlárské dráhy

Příležitosti

Ohrožení





vyčlenění nových stavebních míst
pro rozšiřování výstavby



výstavba sítě cyklostezek



vybudování dalších parkovacích míst
blízko centra



sjednocení Městského úřadu do jedné budovy



vybudování lávky z centra města
k vlakovému nádraží



zlepšení pohybu tělesně postižených
občanů po městě

zvýšení hluku v závislosti na zvýšení
dopravy na silnici E50



zvýšení emisí a znečišťování životního prostředí



snížení počtu
úkor výstavby

klidových zón na
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Podnikání, průmysl a služby

Silné stránky

Slabé stránky



prosperující firmy na území města



složitá legislativa



poměrně levná pracovní síla



nevýhodná poloha města v rámci ČR



relativně nižší ceny pozemků



chybí kvalifikovaná pracovní síla dle



stabilní pracovní prostředí



potřeb podniků



široké spektrum služeb ve městě



stále větší likvidace malých podnika-



dostatek vhodných ploch pro podnikání



telů


žená koupěschopnost obyvatel

dobrá možnost dojížďky a vyjížďky
za prací



silná pozice města v regionu



dobré hospodaření města

nízký platový průměr a s ním i sní-



absence

zahraničních

investic

v území


výrobky hlavních firem jsou dodávány převážně na vzdálené trhy

Příležitosti

Ohrožení





pobídky malým a středním podnikatelům



volné pozemky pro výstavbu prů-

zbrojovka


myslové zóny


dostatek nebytových prostor k pod-

nestabilní situace v podniku Česká

zvyšující se nedostatek počtu pracovníků ve strojírenství



problémy ze strany ochránců přírody



zpřísňování norem



mnoho supermarketů (potlačování

nikání


rekvalifikace obyvatel



vybudování průmyslové zóny



možnost čerpání prostředků z EU



spolupráce obcí v rámci regionu i na
vyšších úrovních



příchod nových investorů

malých obchodníků)
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Životní prostředí, cestovní ruch

Silné stránky

Slabé stránky



poměrně čisté životní prostředí





image města Komenského



udržovaná veřejná zeleň



blízká dostupnost lyžařských center



blízkost lázní Luhačovice



zajímavé kulturní památky



existence folklórních souborů



nedostatečné turistické značení



silný cestovního ruch



špatná poloha v rámci ČR



poloha na hranici CHKO



zavedený systém třídění odpadů

nedostatečná kvalita služeb v rámci
cestovního ruchu



špatné technické vybavení středisek



nedostatečné ubytovací kapacity



problémy s parkováním v centru
města

Příležitosti

Ohrožení



zvýšení počtu a kvality služeb



nárůst silniční dopravy



využití grantů EU



snižování čistoty životního prostředí



budování dalších cyklostezek



zvýšení objemu odpadů



rozvoj agroturistiky



konkurence jiných atraktivních turis-



rozvoj marketingu cestovního ruchu

tických oblastí
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VIZE MĚSTA

Na základě předchozí socioekonomické analýzy současného stavu města a na základě
SWOT analýzy můžeme formulovat vizi města Uherský Brod následovně:
Uherský Brod jako město podporující o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj města
s ohledem na zachování tradic a principů trvale udržitelného rozvoje. Zvýšení přitažlivosti
města pro obyvatelstvo, podnikatele a domácí i zahraniční návštěvníky zajistí městu trvalý
rozvoj a tím i spokojenost všech obyvatel města.

17.1

Strategický cíl - Podpora podnikání a zaměstnanosti

Zajistit rozvoj podnikatelských aktivit vytvářením příznivého podnikatelského prostředí a
snaha vytvářet pracovní místa s cílem zvýšit zaměstnanost ve městě a okolí.
Priorita I. Podpora živnostníků a středních podnikatelů ve městě
Opatření:
•

Udržovat přijatelné nájemné v obecních prostorech

•

Udržování a postupná rekonstrukce těchto prostor a budov

•

Realizovat v praxi princip partnerství představitelů města a podnikatelské sféry vytvářením společných projektů a zjednodušením administrativního prostředí

•

Podpora při budování poradenských služeb pro podnikatele – např. v oblasti daňové, právní, možných zdrojů financování apod.

•

Zpracovat program podpory místních podnikatelských subjektů

•

Zpracovat projekt podnikatelského inkubátoru

Priorita II. Podpora podnikatelských aktivit a podnikatelské infrastruktury
Opatření:
•

Zajistit technickou infrastrukturu pro podnikatelské objekty ve městě

•

Zpracování katalogu nevyužívaných hospodářských objektů a ploch města, včetně
návrhů jejich případného využití
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Vytipování pozemků pro větší investice, včetně jejich technické přípravy (inženýrské sítě) – příprava průmyslových zón

•

Zpracovat marketingovou strategie města a mikroregionu se zaměřením na investory

•

Zajistit přísun informací zájemcům o podnikání a zahraničním investorům

•

Vytvořit informační portál o lokalitách vhodných pro podnikatelskou činnost, včetně informací ohledně systému pobídkových výhod

Priorita III : Podpora zvyšování zaměstnanosti ve městě a okolí
Opatření:
•

Vytvářet v organizacích města místa stážistů pro absolventy škol

•

Podporovat možnosti vytváření pracovních míst

•

Vytvořit program na podporu zaměstnanosti rizikových skupin obyvatelstva

•

Bezplatné poradenství pro občany města v pracovně-právních vztazích

•

Podpora rekvalifikačních programů

•

Zlepšit spolupráci s úřadem práce

•

Podporovat veřejně prospěšné práce

17.2

Strategický cíl - Rozvoj lidských zdrojů

Vytvořit ve městě podmínky a předpoklady pro spokojený život obyvatel. Zajistit dostupné
bydlení a podporovat vzdělanost obyvatelstva Zajistit kvalitní zdravotní a sociální péči
odpovídající možnostem města. Pokusit se zlepšit demografický vývoj ve městě. Zaměřit
na vytváření podmínek pro aktivní využití volného času, a to jak v oblasti sportovního vyžití, tak v oblasti vyžití rodin s dětmi, zejména však maminek s malými dětmi. Vytvářet
prostředí pro zdravý životní styl.
Priorita I. Podpora rozvoje bydlení
Opatření:
•

Vykoupit pozemky a vybudovat další stavební místa pro bytovou výstavbu
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Vybudovat inženýrské sítě v určených lokalitách

•

Udržovat a opravovat obecní byty

•

Zachovat sociálně únosné nájemné v obecních bytech

•

Vybudovat tzv. startovací byty pro mladé rodiny
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Priorita II. Podpora vzdělanosti obyvatelstva
Opatření:
•

Zajistit dostatek kvalitních pedagogů na ZŠ

•

Podporovat rozvoj mimoškolních aktivit při ZŠ

•

Zabezpečit a udržet počet mateřských škol

•

Zabezpečit odpovídající prostory pro rekvalifikační kurzy

•

Podporovat střední a vysoké školství ve městě

•

Podporovat vznik institucí celoživotního vzdělávání

•

Finančně podporovat knihovnictví ve městě a rozšiřovat jej

Priorita III. Zabezpečení zdravotnických a sociálních služeb
Opatření:
•

Rozšířit počet oborů poskytování zdravotní péče

•

Budovat bezbariérové přístupy pro zdravotně postižené

•

Pokračovat v poskytování a rozšiřování sociální péče pro důchodce a zdravotně postižené ve městě

•

Rozvíjet spolupráci s neziskovými organizacemi v oblasti prevence sociálněpatologických jevů

•

Podporovat subjekty zajišťující pečovatelskou službu

•

Podporovat vznik specializovaných pracovišť lékařské péče

•

Organizovat besedy se seniory a zdravotně postiženými

Priorita IV. Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit
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Opatření:
•

Zajistit dostatek finančních prostředků na údržbu a rekonstrukci sportovišť a dětských hřišť

•

Finančně podporovat zájmové kroužky při ZŠ

•

Podporovat spolkovou činnost ve městě

•

Podporovat umělecké soubory ve městě

•

Budovat stezky pro cyklisty a bruslaře

•

Vybudovat víceúčelové hřiště pro veřejnost

•

Organizovat více kulturních a sportovních akcí na území města

17.3

Strategický cíl – Rozvoj technické infrastruktury

Vybudovat kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu jak z hlediska dopravní dostupnosti města, tak z hlediska její kvality. Dobudovat komunikace ve městě (chodníky, veřejné
osvětlení, cyklostezky). Zajistit dostupnost telekomunikačních a informačních sítí na celém území města.
Priorita I. Zvýšení kvality dopravní infrastruktury a veřejné dopravy.
Opatření:
•

Koncepčně vyřešit dopravu v centru města

•

Vymezit lokality pro výstavbu parkovišť

•

Rekonstruovat chodníky

•

Dobudovat autobusové zastávky

•

Postupně rekonstruovat místní komunikace

•

Spolupracovat se Zlínským krajem na zkvalitnění komunikací II. a III. třídy ve městě a okolí

•

Rekonstruovat a využít přednádraží prostor

•

Vybudovat síť cyklostezek a pojmenovat je

•

Zavést integrovaný dopravní systém
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rekonstrukce a doplnění dopravního značení místních komunikací v zastavěných
územích

Priorita II. Modernizace technické infrastruktury
Opatření:
•

Zabezpečit dostatečnou kapacitu inženýrských sítí pro plánované průmyslové zóny

•

Postupně rekonstruovat starou kanalizační síť

•

S předstihem zakotvit do územního plánu lokalitu pro ukládání TDO

•

Rozšířit síť sběrných dvorů

Priorita III. Zajištění dostupnosti telekomunikačních a informačních sítí
Opatření:
•

Dobudovat metropolitní síť a rozvody kabelové televize

•

Podporovat dostupnost telekomunikačních a informačních sítí

•

Umožnit občanům města bezplatný přístup na internet

17.4

Strategický cíl – Rozvoj cestovního ruchu

Zabezpečit pomocí marketingových nástrojů lepší informovanost o městě a regionu. Podporovat veškeré podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu a organizovat kulturní a
sportovní akce nadregionálního významu.
Priorita I. Zabezpečení informovanosti o městě a regionu
Opatření:
•

Vybudovat informační systém ve městě pro rychlou orientaci turistů

•

Pravidelně se účastnit mezinárodních veletrhů cestovního ruchu

•

Lépe využívat marketingových nástrojů

•

Zlepšit informační značení ve městě
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Priorita II. Cestovní ruch a rekreace
Opatření:
•

Podporovat podnikatelské aktivity v oblasti cestovního ruchu

•

Zpracování koncepce cestovního ruchu

•

Zajistit kvalitní občanskou vybavenost pro turisty (kvalitní ubytování, stravování)

•

Zabezpečit opravu a údržbu historických památek ve městě

•

Vybudovat cyklostezky ve městě a okolí

•

Vybudovat naučnou stezku

•

Podporovat rozvoj specifické formy turistiky (agroturistika, vinařská turistika)

•

Pokračovat v udržování dobré kvality životního prostředí
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KATALOG PROJEKTŮ

18.1

Projekt č.1

Název projektu: Výstavba víceúčelového hřiště
Charakteristika: Město Uherský Brod byť má v současné době na svém katastru dva fotbalové a jeden hokejový stadión, plavecký bazén, několik tělocvičen a tenisových kurtů,
nemá ale k volnému využívání žádné víceúčelové hřiště pro obyvatele neorganizované ve
sportovních klubech či návštěvníky města. Vybudování areálu s hřišti pro fotbálek, košíkovou, volejbal a jiné míčové hry s jednoduchou tribunou pro přihlížející návštěvníky a
s možností občerstvení se jeví jako potřebné. Také chybí důstojný amfiteátr pro pořádání
různých lidových slavností a oslav např. při příležitosti státních svátků.
Oblast: volnočasové aktivity obyvatelstva
Termín realizace: 2010 – 2012
Záměr: zlepšení životních podmínek pro obyvatelstvo a návštěvníky města
Lokalizace: prostor v centru města nad sokolovnou
Garant: město v Uherský Brod
Způsob financování: rozpočet města, dotace z ministerstva školství a strukturální fondy
EU
Náklady: 15 mil. Kč
Cílové skupiny: obyvatelé města zejména mládež a návštěvníci města
Přínos:

Výstavba víceúčelového areálu umožní obyvatelům a návštěvníkům města a

zejména mládeži aktivně trávit svůj volný čas. Bude zde možno pořádat různé turnaje a
soutěže pro neorganizovanou mládež i dospělé. Tyto aktivity budou jistě příznivě působit
jako prevence sociálně patologických jevů u mládeže a projeví s i na zlepšeném zdravotním stavu obyvatel. Areál bude využíván i pro pořádání lidových slavnosti a společenských
setkání při různých slavnostních či kulturních příležitostech. Vybudování areálu zvýší i
turistickou atraktivitu města Uherského Brodu.
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Projekt č. 2

Název projektu: Rekonstrukce a vybudování nových dětských hřišť
Charakteristika: Na katastru města Uherského Brodu se nachází nedostatečný počet dětských hřišť vzhledem k počtu obyvatel. Základním problémem je nejen jejich nedostatek a
nerovnoměrné pokrytí území města, ale i jejich zanedbanost a zastaralé vybavení, neodpovídající současným požadavkům obyvatel města na aktivní způsob trávení volného času a
směrnicím EU. Cílem tohoto projektu je zlepšit možnosti trávení volného času dětí a mládeže města. Náplní projektu je provést rekonstrukci stávajících hřišť, které je nutno rozdělit a vybavit zařízením podle rozdílných věkových skupin tak, aby tato zařízení odpovídala
bezpečnostním normám, zároveň však aby zejména u malých dětí podporovala jejich motorické schopnosti a jejich zdravý rozvoj. V návaznosti na tento projekt revitalizace stávajících hřišť bude nutno vytipovat lokality, kde bude možno vytvořit hřiště pro skateboardy,
kolečkové brusle apod., čímž se opět výrazně rozšíří možnosti volnočasových aktivit mládeže města Uherského Brodu
Oblast: občanská vybavenost, volnočasové aktivity obyvatel
Termín realizace: 2008 – 2010
Záměr: řešení neodpovídajícího technického stavu, kapacit a umístění stávajících hřišť pro
trávení volného času dětí a mládeže
Lokalizace: území města Uherského Brodu
Garant: město Uherský Brod
Způsob financování: rozpočet města
Náklady: 10 mil. Kč
Cílové skupiny: obyvatelé města, zejména děti a mládež
Přínos: Cílem tohoto projektu je zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity obyvatel města, zejména dětí a mládeže a zajistit jim dostatek ploch pro trávení volného času a neorganizovaný sport, které budou splňovat nejen nyní platné bezpečnostní předpisy, ale také
standardy EU pro tento typ zařízení.
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Projekt č. 3

Název projektu: Vybudování průmyslových zón
Charakteristika: Na katastru města Uherského Brodu je nutno vybudovat nové průmyslové zóny, aby bylo možno oslovit nové investory případně umožnit místním firmám rozšířit
své podnikatelské aktivity. Zejména zahraniční investoři vyžadují komplexně připravené
areály s dostačující kapacitou napojení na inženýrské sítě včetně vyhovujícího silničního a
železničního napojení na celostátní síť komunikací. Těmto požadavkům odpovídá prostor u
areálu Slováckých strojíren.
Oblast: rozvoj průmyslové výroby a podnikatelských aktivit
Termín realizace: 2009 – 2012
Záměr: vytvořit podmínky pro rozvoj významných podnikatelských aktivit na území města
Uherského Brodu
Lokalizace: území sousedící s areálem Slováckých strojíren
Garant: město Uherský Brod, Ministerstvo pro místní rozvoj
Způsob financování: rozpočet města, dotace ze státního rozpočtu, prostředky EU
Náklady: 30 mil. Kč
Cílové skupiny: významní čeští a zahraniční investoři
Přínos: Realizací projektu budou vytvořeny příznivé podmínky pro zajištění větších podnikatelských záměrů na území města Uherského Brodu. S příchodem významných investorů dojde ke snížení nezaměstnanosti na Uherskobrodsku a lze předpokládat zvýšení životní
úrovně obyvatelstva města i regionu.
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ZÁVĚR
Uherský Brod nemá v České republice příliš dobrou pozici. Rozdělením republiky se Uherskobrodský region dostal na periferii dopravní dostupnosti. Stal se posledním větším městem na hranicích se Slovenskou republikou.
V otázce bydlení má město problémy s absencí tzv. startovacích bytů. Tím strádají zejména
mladí lidé, na druhé straně je péče o starší občany na velmi dobré úrovni. Je zde několik
ubytovacích zařízení pro starší a méně pohyblivé občany, je zřízena i pečovatelská služby,
která dochází za občany domů.
Míra nezaměstnanosti se ve městě ve srovnání s ostatními městy stejného rázu drží na průměru i mírně podprůměru. Dá se zde najít nabídka pracovních příležitostí v důsledku rozvinuté podnikatelské činnosti, hlavně v oblasti potravinářství, strojírenství a služeb.
Růst životní úrovně obyvatel a prestiže města bude způsoben třemi hlavními faktory: rozvojem bytové výstavby, celkovým zlepšením vzhledu a kvality životního prostředí města a
možnou nabídkou nových kvalitních pracovních příležitostí.
Výstavba komunikace I./50 vedoucí tranzitní a těžkou dopravu mimo zastavěné území
města a rekonstrukce stávající silniční sítě (oprava mostu směrem na Bánov, vybudování
kruhového objezdu v jižní části města) na standard vyspělých evropských zemí přispěje k
atraktivitě bydlení, umožní snadnou dopravu obyvatel do zaměstnání, do škol a za zábavou
celkově přispěje k rozvoji ekonomiky v rámci celého regionu.
Největší prioritou je v současné době rozvoj cestovního ruchu a turistiky. Rozvoj turistiky
přinese nejen nové pracovní příležitosti, ale také zlepšení služeb, které ocení i místní obyvatelé. Podmínkou úspěšného rozvoje cestovního ruchu, a tu už Uherský Brod splnil, je
především rozšíření a zkvalitnění nabídky ubytování.
Uherský Brod se stále rozvíjí. Je to město příležitostí, bohaté na historii, tradice a památky.
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK
%

procento

a.s.

akciová společnost

Sb.

sbírka

EU

Evropská unie

ČR

Česká republika

km

kilometr

EAO

ekonomicky aktivní obyvatelstvo

UB

Uherský Brod

pol.

polovina

stol.

století

RM

Rada města

ZM

Zastupitelstvo města

č.p.

číslo popisné

THP

Technicko-hospodářský pracovník

MěP

Městská policie

Ing.

inženýr

přísp.

příspěvek

MŠ

mateřská škola

ZŠ

základní škola

ha

hektar

obyv.

obyvatel

Tab.

tabulka

Obr.

obrázek

SLBD

Sčítání lidu, bytů a domů
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RD

rodinný dům

ČSOB Československá obchodní banka
COP

centrum odborné přípravy

SOU

Střední odborné účiliště

SOŠ

Střední odborná škola

VÚT

Vysoké učení technické

LDN

Léčebna dlouhodobě nemocných

CPA

Centrum pohybových aktivit

SVK

Slovácké vodovody a kanalizace

ÚV

úpravna vody

VVN

velmi vysoké napětí

kV

kilovolt

kW

kilowatt

VA

voltampér

VTL

vysokotlaká

STL

středotlaká

hod.

hodina

m3

metr krychlový

ČT

Česká televize

MD

mateřská dovolená

PO

právnická osoba

FO

fyzická osoba

KÚ

Krajský úřad

k.ú.

katastrální území

DPS

Dům pro seniory
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