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Seznam zkratek
a.s.

Akciová společnost

BRKO

Biologicky rozložitelné komunální odpady

CR

Cestovní ruch

CZ-NACE

Klasifikace ekonomických činností

ČDDD

Čistý disponibilní důchod domácností

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČOV

Čistička odpadních vod

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

DPH

Daň z přidané hodnoty

DPFO

Daň z příjmů fyzických osob

EU

Evropská unie

FO

Fyzické osoby

FÚ

Finanční úřad

CHKO

Chráněná krajinná oblast

ISOH

Informační systém odpadového hospodářství

KD

Kulturní dům

KZAM

Klasifikace zaměstnání

LQ

Lokalizační kvocient

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MOS

Městská a obecní statistika

MŠ

Mateřská škola

MÚ

Městský úřad

NNO

Nestátní neziskové organizace

o.p.s.

Obecně prospěšná společnost

ORP

Obec s rozšířenou působností

p.b.

Procentní bod

p.o.

Příspěvková organizace

PO

Právnické osoby

POU

Obec s pověřeným obecním úřadem

RRV

Relativní regionální význam

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SKO

Směsný komunální odpad

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů
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SO

Správní obvod

SOŠ

Střední odborná škola

SOU

Střední odborné učiliště

s.r.o.

Společnost s ručením omezeným

SSSmK

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice

SVČ

Samostatná výdělečná činnost

TČ

Trestný čin

ÚP

Úřad práce

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VOŠ

Vyšší odborná škola

VŠ

Vysoká škola, vysokoškolské

VŠB – TU

Vysoká škola báňská – Technická univerzita

ZP

Zpracovatelský průmysl

ZSJ

Základní sídelní jednotka

ZŠ

Základní škola
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1

Regionální význam

Tato kapitola má za cíl popsat význam Kopřivnice v širších vazbách na své okolí. Na význam sídel lze
hledět z mnoha pohledů, avšak nejdůležitějšími jsou především takové procesy, utvářející relativní
pozici města v sídelním systému, a které mají bezprostřední dopady na vývoj města. Mezi tyto
procesy patří zejména dojížďka do zaměstnání a škol, struktura a míra ekonomické specializace a
další závislé procesy jako je např. intenzita dopravy. Z toho vyplývá, že tato kapitola nabízí komplexní
pohled na vazby města se svým okolím a vytváří tak obecný rámec pro další, specificky zaměřené,
kapitoly.
Klíčové otázky:
•
•
•

Jaké je relativní postavení města v sídelní struktuře a co to pro město znamená?
Jak k významu města přispívá jeho orientace na zpracovatelský průmysl, resp. na automotive?
Je město atraktivní pro pracovní migraci a dojížďku do škol?

Město Kopřivnice se nachází v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje a se svými necelými 23 tis.
obyvateli je jedenáctým největším městem v kraji. Kopřivnice leží ve vysoce urbanizované oblasti, kde
se sousedními městy vytváří téměř kompaktní městskou aglomeraci. Přesto, že město patří mezi
největší města v kraji, nedosahuje jeho význam v sídlení struktuře populační velikosti. To je
zapříčiněno právě vysokou mírou hustoty sídel v okolí.

1.1. Sociogeografická regionalizace
Za uplynulých deset, od posledního cenzu, se změnilo relativní postavení Kopřivnice vůči svému okolí.
Na základě sociogeografické regionalizace vycházející z hlavních dojížďkových proudů došlo
k významným změnám v celém Novojičínském mikroregionu (Obrázek 1, Obrázek 2). V roce 2001
vytvářel Novojičínský mikroregion ucelený vztahový region na většině území okresu s výjimkou
severovýchodní části území přitahované Ostravou a jihovýchodní spadající k Rožnovu pod
Radhoštěm. Nový Jičín velmi silně vázal obce ve svém blízkém zázemí, avšak významné obce jako
Odry, Fulnek a Kopřivnice již méně. Důsledkem změn pohybu obyvatel v rámci pracovní dojížďky
došlo k populačnímu oslabení celého mikroregionu. Odry a na ně vázané obce svou pracovní
spjatostí přilnuly k Hranicím na Moravě, což je velmi pravděpodobně důsledek vybudování nové
průmyslové zóny v Hranicích a výstavbou dálnice na Ostravu. Na druhé straně se k Novojičínskému
mikroregionu připojil Frenštát pod Radhoštěm se svým zázemím. Příčinou připojení byl výrazný
nárůst významu vzájemné pracovní dojížďky mezi Kopřivnicí a Frenštátem pod Radhoštěm. Právě
tato silná pracovní spjatost dala vzniknout dvoujadernému subregionu Kopřivnice – Frenštát pod
Radhoštěm. Význam spjatosti těchto dvou měst podtrhuje rostoucí dojížďka z Rožnova pod
Radhoštěm do Kopřivnice i Frenštátu pod Radhoštěm. V konečném důsledku došlo k znatelnému
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poklesu relativního regionálního významu (RRV)1 Nového Jičína, mírnému poklesu RRV Kopřivnice
a růstu RRV Frenštátu pod Radhoštěm (Tabulka 1).
Tabulka 1

Počet obyvatel a relativní regionální význam jader
2001
obec

2011

počet obyvatel
jádro
zázemí

RRV

počet obyvatel
jádro
zázemí

RRV

Nový Jičín

26 970

81 028

3,00

23 202

66 578

2,87

Kopřivnice

23 747

16 330

0,69

22 174

14 259

0,64

Frenštát pod Radhoštěm

11 361

6 100

0,54

10 915

9 628

0,88

Zdroj: SLDB 01 a 11

Obrázek 1

Sociogeografická regionalizace na základě pracovní dojížďky, 2001

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001

1

Relativní regionální význam (RRV) je vyjádřen jako poměr populační velikosti jádra vůči zázemí, tj.

. Pokud je RRV > 1, disponuje jádro větším zázemím, než je jeho populační
velikost a lze ho tak označit za relativně regionálně významné. Pokud je však RRV < 1, žije v zázemí jádra méně
obyvatel než v samotném jádru. Relativní regionální význam je tak malý (Hampl, 2005).
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Obrázek 2

Sociogeografická regionalizace na základě pracovní dojížďky, 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Kopřivnice jako subregionální jádro oproti roku 2001 populačně ztratilo, navíc došlo i k změnám
v jeho zázemí. Kopřivnice si vytvářela v roce 2001 zázemí čítající 7 obcí a zahrnující 16 330 obyvatel.
Nejvíce byly s jádrem pracovně spjaté obce Závišice, Štramberk, Ženklava a Lichnov. Na druhé straně
nejnižší míry pracovní spjatosti dosahovaly obce Kateřinice, Příbor a Skotnice. Tento prostorový
vzorec se za uplynulých deset let pozměnil. Dle sčítání z roku 2011 zahrnovalo zázemí Kopřivnice již
pouze 5 obcí, přičemž nejsilněji pracovně spjaté obce jsou Závišice, Ženklava a slaběji i Štramberk.
Nejmenší pracovní spjatost s jádrem mají obce Skotnice a Příbor. Mezi posledními dvěma cenzy
došlo také na jedné straně ke snížení ekonomické závislosti obcí zázemí na jádru a na druhé straně
k posílení dojížďkové závislosti obcí zázemí na jádru (Tabulka 1, Tabulka 2).
Tabulka 2

Závislost a pracovní spjatost obcí zázemí na jádru (Kopřivnice)
2001

obec

závislost na jádru
ekonomická

dojížďková

2011
pracovní spjatost

závislost na jádru
ekonomická

dojížďková

pracovní spjatost

Kateřinice

0,11

0,19

41,69

x

x

x

Lichnov

0,28

0,36

92,82

x

x

x

Příbor

0,15

0,29

58,69

0,10

0,33

53,55

Skotnice

0,16

0,24

57,34

0,10

0,36

55,64

Štramberk

0,32

0,48

112,21

0,18

0,52

88,20

Závišice

0,39

0,51

127,83

0,24

0,58

105,86

Ženklava

0,28

0,42

97,52

0,21

0,55

98,26

Zdroj: SLDB 01 a 11

Ztráta obce Lichnov a její přilnutí k Frenštátu pod Radhoštěm nepodtrhuje pouze mírný pokles RRV
Kopřivnice a růst RRV Frenštátu pod Radhoštěm. Dokresluje totiž i význam vzájemného vztahového
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propojení těchto měst. Mezi Kopřivnicí a Frenštátem pod Radhoštěm navíc existuje intenzivní
autobusová doprava, kdy mezi oběma městy jede ve všední den téměř 30 přímých autobusových
spojů a usnadňuje tak pohyb obyvatel mezi těmito městy.
Graf 1

Závislost obcí zázemí na jádru (Kopřivnice)

Zdroj: SLDB 01 a 11

1.2. Pohyb obyvatel do zaměstnání a škol
Pracovní a školní migrace jsou základními každodenními procesy na mikroregionální úrovni. Většina
obyvatel se denně pohybuje téměř výhradně v rámci regionu vymezeného těmito procesy. Obecným
trendem mezi roky 2001 až 2011 bylo snížení celkového objemu dojíždějících a vyjíždějících do
zaměstnání a škol. Oproti sčítání v roce 2001 došlo ke změně migračního salda pracovní dojížďky,
které je nyní kladné, dojížďka převažuje nad vyjížďkou. Tato změna svědčí o rostoucí pracovní
atraktivitě Kopřivnice. Ta je pravděpodobně zapříčiněna příchodem či vznikem nových firem,
nabízející pracovní místa vyžadující specifické odborné vzdělání. Tento předpoklad posiluje i pozitivní
změna ve struktuře dojíždějících, kdy do Kopřivnice začala dojíždět věkově mladší populace.
U školské dojížďky lze pozorovat podobný trend. Kopřivnice se stala více atraktivní pro dojížďku do
škol v rámci okresu. Zde se jedná zejména o dojížďku do středních škol. Příčinou této změny je
odborná orientace kopřivnických středních škol, která odpovídá dominantní průmyslové
specializaci celého Novojičínského mikroregionu na automobilový průmysl. Význam Kopřivnice tedy
z hlediska středoškolského vzdělávání vzrostl.
Následující obrázky (Obrázek 3, Obrázek 4) ukazují změnu v dojížďkových a vyjížďkových proudech do
zaměstnání mezi sčítáními v roce 2001 a 2011. Celkový objem pohybu obyvatel klesl, přesto podíl
jednotlivých proudů zůstal až na některé výjimky přibližně stejný. Nejvýznamnějším vyjížďkovým
proudem je pro město Kopřivnici Nový Jičín, kam směřuje 27% všech vyjíždějících. Naproti tomu do
Kopřivnice do zaměstnání dojíždí nejvíce lidí z Příboru (15%). Kromě identifikování dominantních
proudů je z hlediska vývoje významu města zajímavé sledovat stagnující či upadající a nově se
utvářející směry. Největší růst intenzity vyjížďky byl zaznamenán u proudů směřujících do Ostravy,
Mošnova a Frenštátu pod Radhoštěm. Důvodem pracovní migrace těmito směry je buď nabídka
komplementárních pracovních míst v průmyslu, zejména v automobilovém, či nabídka pracovních
míst ve službách a vyžadující vyšší úroveň vzdělání, například nabídka míst pro vysokoškolsky
13
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vzdělané obyvatele. První důvod se týká zejména Frenštátu pod Radhoštěm a Mošnova, kde tamní
podniky nabízí velmi podobná pracovní místa. Druhý pak Ostravy, která jako krajské město disponuje
vyššími službami náročnějšími na dosažené vzdělání. Upadajícím vyjížďkovým směrem je Příbor, což
může být způsobeno horším ekonomickým vývojem tamních firem. Růst významu dojížďky lze
pozorovat u proudů z Nového Jičína, Frenštátu pod Radhoštěm a také z Rožnova pod Radhoštěm a
Studénky. Faktorem působícím ve směru dojížďky do Kopřivnice bude její silné postavení ve
zpracovatelském průmyslu v regionu. Navíc velké podniky zpracovatelského průmyslu vyjma firem
skupiny Tatra a.s. vykazují navzdory ekonomické krizi hospodářský růst. Naopak za stagnující či
dokonce upadající dojížďkový se ukázala pracovní dojížďka ze Štramberku. Za tímto trendem může
stát několik příčin od odchodu starších zaměstnanců do důchodu, kdy přes 50% dojíždějících do
Kopřivnice tvořili lidé starších 40 let až po přestěhování zaměstnanců do Kopřivnice.
Stejný rostoucí vyjížďkový a dojížďkový proud z Frenštátu pod Radhoštěm ilustruje rostoucí vazby a
vztahové propojení Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm. Vzájemná blízkost a stejná dominantní
specializace ekonomik na automobilový průmysl dává předpoklady pro spolupráci obou měst a to
jak při řešení možných příležitostí rozvoje, tak i hrozeb plynoucích z jednostranné specializace.
Obrázek 3

Směrová vyjížďka do zaměstnání z Kopřivnice v roce 2001 a 2011

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2005 a 2010
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Obrázek 4

Směrová dojížďka do zaměstnání do Kopřivnice v roce 2001 a 2011

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2005 a 2010

1.3. Ekonomický význam
Kopřivnice spolu s Novým Jičínem a Frenštátem pod Radhoštěm patří mezi nejsilnější hospodářská
centra v mikroregionu. Město Kopřivnice a jeho spádové území finanční správy patří také mezi vůbec
podnikatelsky nejvýkonnější oblasti, měřeno příjmy z DPFO, ve srovnání s okolními oblastmi
finanční správy. Všeobecně se Kopřivnice řadí mezi průměrně podnikatelsky aktivní města v kraji.
Město je silně orientováno na zpracovatelský průmysl, který nejen tvoří dominantní část
ekonomiky, ale také je hlavním dojížďkovým impulsem. Přesto, že se podobně velká města
v Moravskoslezském kraji orientují také na zpracovatelský průmysl, míra specializace Kopřivnice je
nejvýraznější viz kapitola 3. Vedle průmyslové tradice města se na výrazné specializaci podílí také
průmyslová zóna, jež svým významem přesahuje lokální hranice. Blízkým městem dle podobné
hospodářské orientace je Frenštát pod Radhoštěm. Právě tento typ blízkosti stojí na pozadí
vzájemné provázanosti obou měst pracovní dojížďkou a intenzivní veřejnou dopravou. Navíc
hospodářskou podobnost umocňuje skutečnost, že jak v Kopřivnici, tak ve Frenštátě pod Radhoštěm
se na zaměstnanosti a tržbách nejvíce podílí firmy automobilového průmyslu (Graf 3). Na druhé
straně patří Kopřivnice mezi populačně podobná města s nejnižším podílem služeb, a to jak
komerčních, tak veřejných, na ekonomické struktuře města. Malý podíl veřejných a komerčních
služeb má vliv na nižší relativní regionální význam Kopřivnice.
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Graf 2

Podíl měst Novojičínského mikroregionu na obratu firem zpracovatelského průmyslu

Zdroj: Albertina, justice.cz

Graf 3

Podíl automobilového průmyslu na zpracovatelském průmyslu vybraných měst

Zdroj: Albertina, justice.cz

Lokalizace firem automobilového průmyslu a následná hospodářská specializace Kopřivnice a
Frenštátu je dána především blízkostí velkých výrobců automobilů (příloha 1). Blízkými významnými
závody na výrobu automobilů, vč. závodů na výrobu motorů2 dostupnými do 2 hodin z Kopřivnice
jsou: Tatra, a.s. (Kopřivnice), Hyundai Motor Europe (Nošovice), Hyundai Motor Group (Žilina), FIAT
S.p.A. (Bialsko-Biala, Tychy) a General Motors Europe (Gliwice, Tychy). Právě geografická blízkost,
dostupnost kvalifikované a relativně levné pracovní síly a tradice výroby automobilů činí
z Kopřivnice velmi atraktivní místo pro firmy působící v automobilovém průmyslu. Dostupnost
kvalifikované pracovní síly je navíc podpořena existencí střední odborné školy a učiliště vč. vyšší
odborné školy zaměřených na automobilový průmysl.
2

Výroba pohonných jednotek do automobilů je náročná na kvalifikovanou pracovní sílu a technické vybavení
závodů. Z tohoto důvodu lze řadit tyto výrobní závody na stejnou úroveň jako závody produkující celé
automobily. Pozice obou těchto typů závodů v GPN je velmi blízká.
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Shrnutí:
•

Za uplynulých 10 let poklesl relativní regionální význam Novojičínského mikroregionu vč.
Kopřivnice. Na druhou stranu Kopřivnice vytvořila s Frenštátem pod Radhoštěm dvoujaderný
subregion silně svázaný vzájemnou pracovní dojížďkou.

•

Kopřivnice zvýšila svou atraktivitu v regionu jako centrum pracovních příležitostí ve
zpracovatelském průmyslu, zejména v automotive. Specializace středních škol zvýšila význam
Kopřivnice jako cílového místa dojížďky do škol.

•

Jak prostorová, tak odvětvová blízkost Kopřivnice a Frenštátu pod Radhoštěm zvyšuje jejich
význam ve zpracovatelském průmyslu v regionu. Relativní blízkost koncových zákazníků
(výrobní závody automobilek) zvyšuje atraktivitu jak Kopřivnice, tak Frenštátu pro dodavatele
různých řádů.

•

Silná orientace města na automotive zvyšuje jeho význam ve zpracovatelském průmyslu
v regionu a přispívá k pozitivnímu migračnímu saldu jak pracovní dojížďky, tak i školské
dojížďky v rámci okresu. Avšak vysoká míra specializace skýtá nebezpečí při hospodářskému
propadu automotive či významných zákazníků.

•

Kopřivnice tedy patří mezi významná průmyslová města regionu. Průmyslový význam města
převyšuje jeho populační význam v sídelní struktuře.
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2

Obyvatelstvo

Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě.
Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po
vzdělávacích, zdravotnických a sociálních službách, které patří mezi významné faktory a podmínky
kvality života obyvatel. Závěry z této kapitoly budou dále využity především v sekci analýzy zaměřené
na kvalitu života a vybraných služeb ve městě (zdravotní a sociální služby).
Klíčové otázky:
•

Jaký je demografický vývoj ve městě v posledních letech a jaká je současná věková struktura
obyvatelstva ve městě?

•

Jaké vývojové trendy lze očekávat v budoucnu?

Město Kopřivnice patří z pohledu počtu obyvatel k druhé největší obci okresu Nový Jičín. Na konci
roku 2012 ve městě žilo celkem 22 649 obyvatel, což je téměř 15 % populace okresu Nový Jičín a
1,8% populace Moravskoslezského kraje.
Tabulka 3

Srovnání ČR, Moravskoslezského kraje a měst okresu Nový Jičín dle stavu a pohybu
obyvatelstva v roce 2012

Česká republika
Moravskoslezský
kraj
SO ORP Kopřivnice
Kopřivnice
Nový Jičín
Frenštát p. R.
Studénka
Příbor
Bílovec
Fulnek

počet
obyvatel
(k 31.12)
1 257
158
1 264
978
40 221
22 649
23 731
10 958
9 928
8 541
7 551
5 877

přirozený
přírůstek

migrační
saldo

celkový
přírůstek

podíl
0-14
(%)

podíl
65 +
(%)

index
stáří

ø věk

0,0

1,0

1,0

14,8

16,8

113,3

41,3

-1,1

-2,2

-3,3

14,6

16,4

112,5

0,7
0,5
-1,6
-3,2
-2,2
-1,6
-4,9

-8,5
-6,3
-1,3
-2,4
-9,6
0,7
-2,6

-7,8
-5,7
-2,9
-5,6
-11,8
-0,9
-7,5

15,0
14,7
1)
15,2
1)
14,1
1)
14,7
1)
14,9
1)
14,9
1)
15,8

15,3
14,1
1)
15,1
1)
16,8
1)
16,7
1)
16,5
1)
15,0
1)
15,3

102,6
95,8
1)
99,6
1)
118,7
1)
114,3
1)
110,3
1)
100,3
1)
96,3

40,0
40,9
41,6
41,4
41,3
40,7
40,6

Poznámka: Přirozený přírůstek, migrační saldo i celkový přírůstek jsou uvedeny v hodnotách na 1 000 obyvatel stavu
k 31.12. Podíl 0-14 (%) vyjadřuje podíl obyvatel ve věku 0-14 let, podíl 65+ podíl obyvatel starších 65 let. Index stáří je
1)
definován jako počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let. údaje jsou k 31.12.2011
Zdroj: ČSÚ – Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2013, Základní demografické údaje ve vybraném území

Obyvatelstvo je základním předpokladem pro rozvoj všech aktivit ve městě i v regionu, proto
z hlediska populačního vývoje je poměrně znepokojující, že se počet obyvatel ve městě v posledních
letech nezvyšuje, ale naopak dlouhodobě klesá. Větší populační ztráty zaznamenal v okrese Nový
Jičín pouze Příbor. Přirozená měna má v rámci celé České republiky klesající tendenci již řadu let. Na
úrovni města Kopřivnice byl tento pokles v porovnání s celorepublikovým průměrem pomalejší až do
roku 2011. Přirozený přírůstek se pohyboval v kladných hodnotách a v letech 2006 – 2011 se
stabilizoval na úrovni 3‰, což představovalo roční přírůstky přirozenou měnou v rozmezí 60 až 70
18
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osob. Tento pozitivní trend se však v roce 2012 zastavil a hodnota hrubé míry populačního
přírůstku klesla na 0,7‰.
Graf 4

Porovnání celkového přírůstku/úbytku obyvatel města Kopřivnice a SO ORP Kopřivnice v letech
2006 - 2012
r. 2006

r. 2007

r. 2008

r. 2009

r. 2010

r. 2011

r. 2012

200
150
86

100

47

50
0
-50

-28

-57

-38

-100

-76

-150

-65

-68

-59

-63

-91
-128

-200

-176

-250
město celkový přírůstek /úbytek

migrační saldo - město

přirozený přírůstek - město

SO ORP celkový přírůstek /úbytek

migrační saldo - SO ORP

přirozený přírůstek - SO ORP

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR, Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností,
ČSÚ krajská reprezentace Ostrava

Porovnáním přirozeného přírůstku a migračního salda za posledních 6 let lze usoudit, že hlavní
příčinou celkového úbytku obyvatel ve městě je migrační chování obyvatel. Saldo přistěhovalých a
vystěhovalých se od roku 1991 pohybuje v záporných hodnotách. V roce 2012 patřila Kopřivnice
v porovnání s okolními obcemi k obci s druhým nejvyšším migračním úbytkem (první je Příbor Tabulka 3), dlouhodobě však jsou však migrační ztráty nejvyšší právě v Kopřivnici. Od roku 1991 do
roku 2012 se z města vystěhovalo přes tři tisíce obyvatel, přičemž zisk přirozenou měnou ve stejném
období (2 170 obyvatel) tuto migrační ztrátu nedokázal pokrýt.
Z hlediska přirozené měny je ve městě i SO ORP vývoj obdobný (Graf 4), avšak z pohledu migračního
salda je situace velmi odlišná. SO ORP má dlouhodobě lepší situaci než město Kopřivnice, což je do
určité míry důsledkem odlivu obyvatel do menších obcí SO ORP Kopřivnice (Ženklava, Závišice,
Skotnice, Kateřinice, Trnávka a Mošnov). Z údajů v grafu (Graf 4) lze usuzovat, že migrační procesy
však SO ORP nepřináší výrazný zisk obyvatel. Podle analýzy uvedené v Sociodemografické studii
města Kopřivnice z roku 20123, téměř polovina migrantů směřuje do obcí mimo oblast SO ORP
Kopřivnice a více než čtvrtina směřuje do lokalit mimo území Moravskoslezského kraje. V posledních
šesti letech hlavní migrační proudy směřovaly do regionálních center – Nový Jičín, Ostrava, FrýdekMístek, do nadregionálních center Praha a Brno a z okolních SO ORP byl také silný migrační proud
do Frenštátu pod Radhoštěm.
Podíváme-li se na pohyb obyvatel v rámci jednotlivých místních částí Kopřivnice, je zřejmé, že lidé
odcházejí především z centrální části města. Ve všech třech místních částech se počet obyvatel
zvyšuje a to již od roku 1991.

3

Sociodemografická studie města Kopřivnice, r. 2012, PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Analýza
zpracovaná jako součást projektu „Realizace místní Agendy 21 v Kopřivnici aneb Živá Kopřivnice“.
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V celkovém porovnání s ostatními obcemi okresu i průměrnými hodnotami Moravskoslezského kraje
lze tedy město Kopřivnice označit nadprůměrným z hlediska přirozeného přírůstku a podprůměrným
na základě migračního salda.

2.1. Věkové složení obyvatelstva města
Populace ve městě v posledních deseti letech neustále stárne (Graf 5). Počet obyvatel
v produktivním věku relativně stagnuje a výrazně vzrůstá počet obyvatel v poproduktivním věku.
Podíl věkové kategorie do 14 let se za posledních 10 let snížil o 4 % a podíl věkové kategorie nad 65
let věku se naopak zvýšil o více jak 5 %. Hlavními příčinami těchto změn jsou na jedné straně klesající
úmrtnost a prodlužující se střední délka života a na straně druhé stále se snižující porodnost.
Tabulka 4

Průměrný věk obyvatel ve vybraných letech (stav k 31.12.)

rok

2002

průměrný věk

2006

35,8
37,4
Zdroj: Demografická ročenka měst 2002 - 2011

2007
37,8

2008
38,3

2009

2010

38,6

39,0

2011
39,5

2012
40,0

Stárnutí obyvatelstva dokládá také zvyšující se průměrný věk obyvatel a stále rostoucí index stáří,
který vyjadřuje poměr počtu osob starších 64 let a osob do 15 let věku. Za posledních 10 let se
průměrný věk celkově zvýšil o 4,2 let (Tabulka 4). U indexu stáří je posun ještě markantnější –
zatímco v roce 2000 připadalo na 100 dětí ve věku 0-14 let 40,8 osob ve věku 65 a více let, tak v roce
2012 to bylo již 95,8 osob, tedy více jak dvojnásobek. Data za průměrný věk a index stáří také ukazují
určitou výhodu pro město Kopřivnice. V Kopřivnici v porovnání s okolními obcemi i průměrem za
Českou republiku probíhá proces stárnutí nejpomaleji. Tento fakt dokládají i údaje o průměrném
věku obyvatel, který se v roce 2012 pohyboval na 40 letech, což bylo pod průměrem České republiky
(41,3) i okolních obcí okresu Nový Jičín (Tabulka 3).
Graf 5

Věková struktura ve městě Kopřivnice v letech 2002, 2006 a 2012

80,0%
72,5%

71,2%

rok 2002

70,0%

rok 2006
60,0%

rok 2012

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

18,6%

14,7%
14,1%

8,9%

10,0%
0,0%
0-14 let

15 - 64 let

65+ let

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ krajská reprezentace Ostrava

Věková struktura celého správního obvodu ORP Kopřivnice téměř kopíruje věkové složení města.
Zastoupení předproduktivní, produktivní složky obyvatel je téměř totožné. Poproduktivní složka
obyvatel SO ORP má o něco vyšší váhu než ve městě Kopřivnice (kategorie 65+ let ve SO ORP
Kopřivnice 15,3 %, město Kopřivnice 14,1 %).
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Následující graf (Graf 6) procentuální věkového složení populace podle pohlaví po pětiletých
věkových skupinách ve městě a SO ORP Kopřivnice v podstatě dokládá předchozí závěry. “Strom
života“ je v obou případech nepravidelný a neodpovídá klasickému tvaru se silnou základnou a
postupně se zužujícími větvemi. Z grafu je patrná natalitní vlna po ukončení 2. světové války. Vyšší
porodnost zůstala zachována přibližně do poloviny padesátých let. Vznikla tak nová generace, jejíž
plodnost vrcholila v sedmdesátých letech. V současné době v obyvatelstvu početně dominují mladí
lidé narození v letech 1973 až 1975. Se změnou životního stylu mladých lidí počet narozených dětí od
roku 1991 klesal, mírný nárůst byl zaznamenán pouze v letech 2005-2009, zejména vlivem silných
populačních ročníků ze 70. let. Jednalo se však pouze o přechodný efekt a v následujících letech opět
začalo docházet ke stárnutí populace. V důsledku nízkého počtu narozených dětí začala populace
výrazně stárnout “zespodu“ věkové pyramidy. Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku tak
budou znamenat silné ekonomické zatížení obyvatelstva v produktivním věku.
Graf 6

Věková struktura obyvatelstva města a SO ORP Kopřivnice (stav k 31. 12. 2012) – strom života
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Zdroj: ČSÚ krajská reprezentace Ostrava
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2.2. Populační vývoj do roku 2040
Projekce obyvatelstva ČR předpokládá pokles podílu dětí v populaci, bude se snižovat i zastoupení
osob ve věkové skupině 15-64 let, přičemž obyvatelstvo nad 65 let bude výrazně přibývat (v jeho
rámci nejvíce osoby nad 80 let). Obyvatelstvo starší 65 let tvoří v současnosti jednu šestinu všech
obyvatel, do roku 2050 by se podle střední varianty prognózy jeho podíl přiblížil až k jedné třetině.
Obdobný vývoj lze očekávat také v Kopřivnici, což potvrzují i závěry prognózy počtu obyvatel do roku
2040, kterou si nechalo město Kopřivnice zpracovat v rámci Sociodemografické studie města
Kopřivnice v roce 2012. Tato prognóza poskytuje jasnou odpověď na otázku, zda počet obyvatel ve
městě bude stoupat nebo klesat. V následujících letech bude pravděpodobně docházet k mírnému
poklesu počtu obyvatel věkové kategorie 0-14 let, k výraznému poklesu osob ve věkové skupině
15-64 let a k poměrně výraznému nárůst počtu obyvatel nad 65 let věku. Nárůst seniorů se
předpokládá až na podíl 23,2 % v roce 2040 (Tabulka 5). V absolutních číslech se počet seniorů zvýší
ze stávajících třech tisíc na pět tisíc. V následujících letech se zvýší také index stáří a lze předpokládat,
že překročí hranici 100%.
Tabulka 5

Rozložení obyvatelstva dle věkové struktury v letech 2010, 2012 a 2040

rok 2010
rok 2012
rok 2040
abs.
%
abs.
%
abs.
%
Dětská složka 0-14 let
3 478
15,1
3 337
14,7
3 049
14,4
Produktivní 15 – 64 let
16 822
73,0
16 115
71,2
13 506
62,3
Senioři 65+ let
2 744
11,9
3 197
14,1
5 007
23,2
Celkem
23 044
100,0
22 649
100,0
21 564
100,0
Zdroj: ČSÚ krajská reprezentace Ostrava, PROCES - Sociodemografická studie města Kopřivnice 2012
Věková struktura

Rostoucí počty obyvatel ve vyšším a vysokém věku tak budou znamenat silné ekonomické zatížení
obyvatelstva v produktivním věku. Jako důsledek tohoto procesu lze také očekávat změnu
poptávky po veřejných službách a především zvyšující se tlak na sociální a zdravotnické služby.
Ve srovnání s poproduktivní složkou populace (seniory) nejsou vidět výrazné změny v počtu dětí a
mladistvých. Přesto však v následujících letech meziroční nárůsty či úbytky předškolních dětí, žáků
základních a středních škol budou výraznější a přinesou potřebu reakce v oblasti plánování kapacit
jednotlivých vzdělávacích zařízení. Zpracovaný výhled do roku 2040 předpokládá pokles dětské složky
z 15 na 14 %, což v absolutních číslech představuje snížení z 3,5 tisíce na 3 tisíce.

Shrnutí
•

Kopřivnice ztrácí dlouhodobě počet obyvatel a to zejména v důsledku migračního chování
obyvatel. Ze všech obcí SO ORP Kopřivnice je nejhorší situace z pohledu migračních ztrát právě
v Kopřivnici.

•

V kontextu celého Moravskoslezského kraje vykazuje město Kopřivnice v procesu stárnutí
určité zpoždění, které se však v následujících letech postupně vyrovná. Město Kopřivnice patří
z pohledu průměrného věku k mladším obcím, přesto se ale podíl dětské složky stále postupně
snižuje.
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•

Díky prodlužování naděje dožití a také v důsledku nižší porodnosti obyvatelstvo města
Kopřivnice postupně stárne a do budoucna nelze předpokládat výrazné změny tohoto trendu.
Zvyšování počtu osob starších 65 let však nebude plynulé, podle současného stromu života
nejprve zvýšení podílu osob důchodového věku (cca do roku 2021), následované však v dalším
období určitým snížením, poté bude následovat další mírný nárůst. S těmito změnami je třeba
počítat zejména z hlediska potřeb sociálních a zdravotních služeb a jejich kapacity, která by tak
měla být do značné míry „flexibilní“.

•

Ve věkových skupinách dětí a mladistvých navštěvujících mateřské, základní a střední školu
budou za sebou následovat dvě vlny: (1) v současnosti již klesající počet studentů v ročnících
vstupujících na střední školy se bude ještě několik let snižovat; (2) současně v posledních třech
letech roste počet žáků vstupujících na základní školy (v nejmladší věkové skupině dětí
s potřebou mateřských škol je tento nárůst patrný již několik let a brzy se zastaví) a tato vlna
bude postupně přecházet na střední školy. Po odeznění této druhé vlny se bude počet dětí ve
všech věkových skupinách postupně mírně snižovat, se zpožděním vždy v následující věkové
skupině.
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3

Ekonomika, podnikání, výzkum a vývoj

V této kapitole bude analyzována ekonomická struktura města s důrazem na nejvýznamnější
produktivní odvětví, kterým je zpracovatelský průmysl. Bude porovnána průmyslová specializace
Kopřivnice a okolních podobně velkých měst s cílem identifikovat klíčové lokální průmyslové obory a
zaměstnavatele. Podrobnější analýza 20 největších firem ze zpracovatelského průmyslu identifikuje
segment rostoucích firem a jeho rozsah, klíčové charakteristiky a zdroje růstu a segment stagnujících
firem nebo firem, které mají v posledních letech potíže. Bude analyzována podnikatelská aktivita ve
městě a její dynamika v čase. Pozornost bude věnována také výzkumným a vývojovým aktivitám
místních podniků.
Klíčové otázky:
•

Jaká je specializace hospodářství ve městě; která průmyslová odvětví jsou nejvýznamnější?

•

Kdo jsou klíčoví zaměstnavatelé ve městě; jaká je dynamika jejich ekonomické výkonnosti a
pozice v globálních produkčních sítích; jaké jsou klíčové růstové faktory?

•

Jaká je intenzita výzkumných a vývojových aktivit v místních firmách a jakou mají povahu?

Tabulka 6
město

Ekonomická struktura v Kopřivnici a vybraných městech podle zaměstnanosti, 2011
EA obyv.

Kopřivnice
11 086
Bohumín
10 402
Frenštát p. R.
5 218
Frýdlant n. O.
4 576
Nový Jičín
11 237
Příbor
4 086
Studénka
4 527
Třinec
16 926
Zdroj: SLDB, 2011

zeměděl.,
lesnictví
0,7
0,3
1,3
1,7
1,4
1,7
1,5
1,0

průmysl
46,4
34,0
43,5
32,2
31,4
39,0
40,6
37,9

staveb. obchod
3,2
4,5
4,5
4,8
5,6
4,4
5,5
5,1

8,1
8,1
8,6
9,7
10,0
8,7
7,8
9,2

doprava a
skladování
3,9
8,6
3,1
4,6
4,5
5,3
6,5
3,9

ost. komer.
služby
9,7
11,3
12,1
13,3
13,0
11,1
11,2
12,1

veřejné
služby
14,7
17,0
14,3
20,0
21,6
17,6
15,4
16,1

nezjištěno
10,9
13,6
10,0
10,0
9,3
9,7
9,7
11,6
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Graf 7

Odvětvová struktura ekonomických subjektů v Kopřivnici, 2012

Zdroj: Albertina – databáze firem, 2012

Kopřivnice má ze všech referenčních měst nejvyšší podíl obyvatel zaměstnaných v průmyslu. Tento
podíl navíc v čase téměř neklesá, od sčítání v roce 2001 poklesl pouze o 1,5 p. b. Je to dáno zejména
průmyslovou tradicí města. Ačkoliv tradiční podnik Tatra a jeho dceřiné a přidružené společnosti
omezují v posledních letech své aktivity, nová pracovní místa vznikají především u zahraničních
investorů v průmyslové zóně. Pozici Kopřivnice jako průmyslového centra regionu potvrzují data o
dojížďce za prací. Podle posledního Sčítání v roce 2011 dojíždělo za prací do Kopřivnice celkem 3 149
zaměstnanců, z toho téměř 70 % do firem působících ve zpracovatelském průmyslu. Naopak
význam a podíl pracovních míst ve službách (veřejných i komerčních) je nižší než v okolních
městech. Malá rozvinutost veřejných i komerčních služeb v Kopřivnici vyplývá především z blízkosti a
dobré dopravní dostupnosti Nového Jičína, kde jsou komerční i veřejné služby koncentrovány, což je
dáno jeho větší velikostí a dřívějším statutem okresního města.
Struktura firemního sektoru byla analyzována s využitím dat z databáze firem Albertina, které jsou
aktuální k červnu roku 2012. Celkem bylo v Kopřivnici k tomuto datu 4,5 tis. ekonomických
subjektů, v tom jsou zahrnuty aktivní i neaktivní subjekty. Většinu tvoří podnikající fyzické osoby
(3,7 tis.), z pohledu zaměstnanosti jsou ale nejvýznamnější společnosti s ručením omezeným (313
subjektů) a akciové společnosti (13). Ke strukturaci ekonomických subjektů byl použit ještě údaj o
jejich celkovém obratu, který byl dostupný pouze za 580 firem, ale zejména těch nejvýznamnějších,
což umožnilo vytvořit co nejpřesnější obraz o ekonomické struktuře města. V té opět dominuje
zpracovatelský průmysl, který tvoří 75 % obratu všech ekonomických subjektů ve městě. Největší
počet subjektů podniká ve velkoobchodu a maloobchodu, kde převládají fyzické osoby a mikro firmy
do 10 zaměstnanců.

3.1. Podnikatelská aktivita a daňové výnosy
Základní údaje o podnikatelské aktivitě je možné získat ze Sčítání z roku 2011. Podle nich je
Kopřivnice městem s průměrnou intenzitou podnikatelské aktivity, která v čase vykazuje mírně
rostoucí tendenci, zejména u právnických osob. Městem s nejvyšší podnikatelskou aktivitou je
Frenštát pod Radhoštěm.
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Tabulka 7

Podnikatelská aktivita v Kopřivnici a okolních městech, 2011
podnikající fyzické osoby

podnikající právnické osoby

město
Kopřivnice

počet
3 534

na 100 obyv.
15,5

počet
729

na 100 obyv.
3,2

obch. spol. (%)
44

Bohumín
Frenštát p. R.

2 991
2 007

13,7
18,3

538
512

2,5
4,7

47,6
53,5

Frýdlant n. O.
Nový Jičín

1 796
4 192

18,4
17,6

391
1 007

4,0
4,2

53,9
39,2

Příbor
Studénka

1 354
1 667

15,7
16,7

253
278

2,9
2,8

41,9
39,9

5 090

13,9

1 411

3,8

57,2

Třinec
Zdroj: SLDB, 2011

Daňové výnosy i počet fyzických a právnických osob v následujících dvou tabulkách vždy odpovídá
územní působnosti Finančního úřadu (FÚ) v Kopřivnici, který zahrnuje kromě města Kopřivnice
dalších 15 obcí4.
Tabulka 8

Daň z příjmu fyzických osob (DPFO) v územní působnosti FÚ v Kopřivnici
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Index

Počet subjektů registr. k DPFO

12 180

12 310

12 355

12 583

12 796

12 906

13 047

107,1

Celkové inkaso DPFO (mil. Kč)

521

637

763

772

627

671

840

161,1

42 803

51 791

61 828

61 418

49 045

52 042

64 379

150,4

Průměr na 1 subjekt (Kč)

Pozn.: Mezi osoby registrované k DPFO jsou zařazeny osoby mající příjmy z podnikání a jiné SVČ, příjmy z kapitálového
majetku nebo pronájmu. Inkaso DPFO představuje inkaso daně z příjmů všech fyzických osob podávajících daňové přiznání.
Zdroj: Generální finanční ředitelství

Rostoucí počet fyzických osob i výnosů z DPFO nepřímo ukazuje na rostoucí aktivitu podnikatelů a
zvyšující se podnikavost lidí. Je však nutné zohlednit, že do spádového území FÚ Kopřivnice spadá
např. i obec Mošnov, kde je letiště a vznikla tu průmyslová zóna, tudíž lze předpokládat rostoucí
intenzitu podnikatelských aktivit. V porovnání s okolními podobně velkými městy a jejich spádovým
obvodem je růst celkového inkasa DPFO i průměrné výše na 1 subjekt v Kopřivnici ve sledovaném
období nejvyšší. Celkové inkaso DPFO se zvýšilo mezi roky 2005 a 2011 o 61 %.
Tabulka 9

Fyzické (FO) a právnické (PO) osoby registrované k DPH v územní působnosti FÚ Kopřivnice

Počet subjektů registrovaných k DPH
Podíl nově registrovaných subjektů k DPH
Podíl zrušených registrací subjektů k DPH

FO

2005
1 445

2007
1 451

2009
1 463

2011
1 410

PO
FO
PO
FO
PO

454
17,6
15,0
6,8
7,0

478
8,6
12,8
7,3
5,0

539
7,8
10,9
10,2
9,3

564
7,4
7,8
8,9
7,4

Zdroj: Generální finanční ředitelství

Trvale rostoucí počet právnických osob a stagnující počet fyzických osob registrovaných k DPH
signalizuje rostoucí aktivitu firemního sektoru v územním obvodu FÚ Kopřivnice. Fluktuace, tedy
podíl nově registrovaných a zrušených registrací subjektů k DPH je poměrně vysoký, ale v čase klesá.
V porovnání s okolními městy je spíše nižší. Mírně rostoucí celkový počet subjektů registrovaných
4

Bordovice, Frenštát p. Radh., Kateřinice, Lichnov, Mošnov, Petřvald, Příbor, Skotnice, Štramberk, Tichá,
Trnávka, Trojanovice, Veřovice, Závišice, Ženklava
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k DPH zahrnuje pouze aktivní podnikatelské subjekty. Potvrzuje tedy zjištění vyplývající z dat ze SLDB,
podle kterých podnikatelská aktivita v Kopřivnici roste.

3.2. Specializace zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici a vybraných okolních
městech
Výrazná odvětvová specializace zpracovatelského průmyslu je v menších a středně velkých městech
častá. Z této specializace však vyplývá i určitá zranitelnost průmyslové základny, která je v některých
městech podpořena existencí jedné nebo dvou velkých firem, často ze stejného průmyslového
odvětví, které tvoří dominantní část celého zpracovatelského průmyslu. Obvykle je na tyto firmy
navázána i řada dalších menších firem, které fungují jako jejich subdodavatelé. Průmyslové
specializace v městech v okolí Kopřivnice naznačují existující kompatibility nebo vhodné doplňkovosti,
které podněcují vzájemné obchodní vazby na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo
představují potenciál pro vznik dalších platforem spolupráce.
Graf 8

Struktura podnikového sektoru ve zpracovatelském průmyslu v Kopřivnici a sousedních
městech (podíl na celkovém obratu zpracovatelského průmyslu, 2011)
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Pozn.: do srovnání zařazeny pouze firmy se statutem s. r. o. nebo a. s. ze zpracovatelského průmyslu
Zdroj: Albertina 2012, vlastní úpravy

Ve struktuře zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici jednoznačně převládá odvětví automotive.
Tato specializace je dlouhodobá a odvíjí se od existence firmy Tatra a dalších dceřiných nebo jinak
navázaných výrobců dílčích komponent, kteří sídlí v areálu Tatry. Druhým faktorem, který ještě zvýšil
význam odvětví automotive ve městě je průmyslový park, který je z většiny obsazen pobočkami
zahraničních firem, které produkují dílčí komponenty a moduly pro výrobu osobních automobilů
(podrobněji v podkapitole analyzující nejvýznamnější firmy ve městě). Hlavními faktory pro příchod
takto zaměřených firem byla automobilová tradice Kopřivnice, existence stejně zaměřené SŠ, která
zajišťuje odpovídající kvalifikaci lidských zdrojů a také lokalizace několika výrobců osobních
automobilů v širším okolí Kopřivnice, kteří jsou důležitými odběrateli. Další odvětví jako výroba
kovodělných výrobků, výroba elektroniky a výroba ostatních dopravních prostředků (jízdních kol) mají
již mnohem nižší význam.
Dalším průmyslovým centrem v regionu je Frenštát pod Radhoštěm, který má vysoce kladné saldo
dojížďky a dojížďka tvoří téměř třetinu zaměstnanosti. Sektor automotive zde má podobně
dominantní postavení, prakticky celý ho tvoří firma Continental Automotive Systems, která se
specializuje na výrobu elektroniky a mechatroniky (senzory a řídící jednotky) pro automobily. Druhým
významným podnikem je pobočka firmy Siemens zaměřená na výrobu elektromotorů. Kopřivnice a
Frenštát jsou významně spjaty pracovní dojížďkou (podrobněji v kapitole o trhu práce a regionálních
vazbách), což souvisí i s velmi podobným zaměřením průmyslu. Jednoho dominantního
průmyslového zaměstnavatele má také Příbor, ostatní města v okolí Kopřivnice mají více
diverzifikovanou průmyslovou strukturu a v žádném z nich nedosahuje sektor automotive tak velkého
významu.
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Graf 9

Struktura podnikového sektoru ve zpracovatelském průmyslu v Kopřivnici a okolních městech
podle jejich podílu na celkové zaměstnanosti, 2011

Pozn.: do srovnání zařazeny pouze firmy se statutem s. r. o. nebo a. s. ze zpracovatelského průmyslu
Zdroj: Albertina, vlastní úpravy

V Kopřivnici i většině okolních měst tvoří dominantní část pracovních míst ve zpracovatelském
průmyslu pouze jedna nebo dvě velké firmy. To může představovat potenciální riziko v případě potíží
jednoho z těchto klíčových zaměstnavatelů, které mohou výrazně negativně ovlivnit lokální trh práce.

3.3. Analýza podnikatelského sektoru v Kopřivnici – 20 největších firem
Zpracovatelský průmysl je hlavním tahounem ekonomiky v Kopřivnici. V roce 2011 vytvářely firmy
ve zpracovatelském průmyslu téměř 50 % všech pracovních míst, což je ze všech středně velkých
měst v regionu nejvíce. Všichni velcí zaměstnavatelé, kteří mají více než 250 zaměstnanců, působí ve
zpracovatelském průmyslu. Proto je vhodné se jím podrobněji zabývat a analyzovat vybrané
charakteristiky a vývojové tendence v největších průmyslových firmách ve městě. Jako časový
horizont byly vybrány roky 2006 (vrcholící hospodářský růst), 2009 (nástup ekonomické krize) a
nejnovější z roku 2011, za které jsou data analyzována. Všechny údaje a informace jsou získány
výhradně z veřejných elektronických zdrojů – obchodního rejstříku, webových stránek firem.
Firmy jsou rozděleny na dva segmenty – rostoucí a stagnující. Klíčem pro rozdělení je výkonnost firem
měřená změnou zaměstnanosti a tržeb mezi sledovanými roky. Analýza bude hledat zejména
odpovědi na následující otázky:
•

Jak velký je růstový segment firem v Kopřivnici a jaké má společné charakteristiky?

•

Jakou povahu mají výrobní aktivity firem – jaká je technologická a inovační náročnost výroby
a jak jsou firmy zapojeny do globálních produkčních sítí?

•

Jaké jsou hlavní zdroje růstu místních firem a jejich budoucí potenciál?

Tabulka 10
Odvětví

Odvětvová struktura 20 největších firem zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici, 2006 a 2011
Tržby 2006
(mil. Kč)

Tržby 2011
(mil. Kč)

Zaměstnanost Zaměstnanost
2006
2011

Počet
firem
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Automotive

7 411

16 455

3 200

3 949

5

Elektronika

689

1 046

88

232

1

83

117

53

81

1

2 748

2 468

1 968

1 664

10

Tisk

27

46

47

27

1

Výroba lékařských nástrojů

17

21

4

4

1

356

722

179

270

1

11 330

20 875

5 539

6 227

20

Farmacie
Kovovýroba

Výroba ost. dopravních prostředků
Celkový součet

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Dvacet největších firem zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici zaměstnává celkem 6 227
pracovníků, polovinu z toho tvoří obyvatelé města Kopřivnice (dojíždějících do zpracovatelského
průmyslu ve městě je podle dat ČSÚ 3 145). Těchto dvacet největších firem jako celek mezi roky
2006 a 2011 roste. Zpracovatelskému průmyslu ve městě dominuje odvětví automotive.
Nejvýznamnější skupinu představují pobočky zahraničních firem usídlených v průmyslové zóně,
které se specializují na subdodávky do automobilového průmyslu (Brose, Dura Automotive, Cirex
CZ, Erich Jaeger, Röchling Automotive a částečně i Bang Olufsen). Firmy v průmyslové zóně
zaměstnávaly v roce 2011 téměř 3 200 pracovníků, což je téměř třetina všech pracovních míst ve
městě. Druhou skupinou firem je Tatra a.s. a její přidružené nebo dceřiné společnosti sídlící ve
společném areálu (Tafonco, Tawesco, Taforge, Talosa). Všechny z nich jsou s Tatrou propojeny
pomocí těsných dodavatelsko-odběratelských vztahů, některé i majetkově.
Graf 10

Zaměstnanost ve firmách zpracovatelského průmyslu podle odvětví, 2006–2011

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Tabulka 11
Velikostní
kategorie

Charakteristika firem podle počtu jejich zaměstnanců, 2011
Firmy dle vlastnictví
Domácí
Zahraniční

Zaměstnanost
počet
podíl v %

mil. Kč

Tržby
podíl v %

0–49

8

0

177

2,9%

263

1,3%

50–249

2

3

760

12,4%

2 179

10,5%

250+

3

4

5 208

84,8%

18 402

88,3%

Celkem

13

7

6 145

100%

20 844

100%
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Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Celý ekosystém zpracovatelského průmyslu ve městě je silně provázán, řada menších firem v oboru
kovovýroby, který je druhým nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím ve městě, se zaměřuje na
produkci dílčích komponent pro firmy ve vyšších patrech hodnotových řetězců usídlené
v Kopřivnici nebo nejbližším okolí. Tyto výše postavené firmy, především se jedná o pobočky
zahraničních firem, jsou zapojeny do evropských a globálních hospodářských vztahů a sítí a de
facto organizují lokální produkční sítě. V mnoha oblastech řízení tento proces organizace probíhá
z centrály těchto firem v zahraničí. Podle těchto znaků je zřejmé, že Kopřivnice je významně
zapojena do globálních ekonomických vazeb právě skrz tyto produkční sítě.
Tuto provázanost a těsné vazby lze hodnotit pozitivně i negativně. Pobočky zahraničních firem, které
využívají místní firmy jako své subdodavatele, zvyšují pozitivní dopady na lokální ekonomiku a trh
práce. Vyšší míra zakořenění v místní ekonomice také zvyšuje šance, že při změně strategie
nadnárodní společnosti nebo při externích otřesech (krize, pokles poptávky) zůstane pobočka
v provozu. Vysoká míra provázání a z toho vyplývající dominantní orientace firem v Kopřivnici na
sektor automotive, která má i své historické kořeny, může ale představovat riziko v případě, že
přestane automobilový průmysl růst tak jako doposud (a vývoj v Evropě tomu opatrně nasvědčuje).
To by mělo přímé důsledky i na subdodavatele do odvětví automotive, kteří tvoří většinu růstového
segmentu místních firem. Podobnou hrozbou by byl případný odchod nebo výrazné omezení
výrobních kapacit některého z výrobců automobilů stojících na vrcholu produkční pyramidy, kteří
jsou důležitými zákazníky i pro firmy v Kopřivnici – několik z nich má totiž svůj závod v širším okolí
Kopřivnice5. Pro výrobce příslušenství a dílů k automobilům sídlícím v Kopřivnici je právě výhodná
poloha v jejich blízkosti jedním z klíčových lokalizačních faktorů, což potvrzuje i provedený průzkum
podnikatelského prostředí.
Graf 11

Průměrné hrubé příjmy na zaměstnance ve 20 největších firmách v Kopřivnici

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

V Moravskoslezském kraji rostly příjmy domácností mezi roky 2002–2011 nejrychleji z celého Česka
(měřeno výší ČDDD podle ČSÚ). Průměrná hrubá mzda rostla rychle i v Kopřivnici, ve 20 největších
firmách vzrostla z 18,3 tis. Kč v roce 2006 na 23 tis. Kč v roce 2011. Největší růst příjmů se týkal
zaměstnanců zahraničních firem, u kterých vzrostla mzda ve sledovaném období o 41 %. Firmy se
zahraničním vlastnictvím také tvoří většinu rostoucího podnikového segmentu v Kopřivnici a rostoucí
5

Hyundai v Nošovicích, Kia v Žilině, V Polsku je továrna Fiat ve městě Tychy a Opel v Gliwicích, VW má výrobu
převodovek ve slovenském Martině
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mzdy tak odrážejí jejich úspěšné ekonomické výsledky. Průměrné mzdy rostly do roku 2009 i ve
firmách s českými vlastníky. Poté kvůli ekonomické krizi nastala ve většině firem stagnace a mzdy se
mezi roky 2009–11 v průměru dokonce mírně propadly.
Následující rozčlenění firem do segmentů bylo provedeno na základě dynamiky vývoje jejich tržeb
(jako relevantní ukazatel výkonnosti jsou brány tržby za vlastní výrobky a služby) a počtu
zaměstnanců. Firmy zařazené do segmentu rostoucích musely dosáhnout mezi roky 2006 a 2011 více
než 30% růstu v tržbách a zároveň více než 20% zvýšení počtu zaměstnanců.

3.4. Segment rostoucích firem
Mezi rostoucí firmy bylo zařazeno 9 středně velkých a velkých podniků. Většina firem vznikla nebo
přišla do Kopřivnice v posledních 10 letech. Největší z nich působí jako dodavatelé dílů pro
automotive (Brose, Dura, Erich Jaeger, Röchling Automotive), i další firmy prodávají velkou část své
produkce odběratelům z automobilového průmyslu (Cirex, Bang & Olufsen). K rostoucím firmám se
řadí i Bike FUN Int. (výrobce jízdních kol) a farmaceutická firma Favea.
Graf 12 Zaměstnanost a počet firem v rostoucím segmentu, z toho v závorce domácích, 2011

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Graf 13

Změna zaměstnanosti (2011/2006) ve vztahu k exportní výkonnosti u rostoucích firem (2011)

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy
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Nejvýraznějším znakem rostoucího segmentu je dominance poboček zahraničních firem (7 z 9 firem
má zahraničního vlastníka, šest z nich je pobočkami nadnárodních společností). Z toho vyplývá i
povaha jejich obchodních vztahů, které často probíhají přes mateřskou společnost, což se projevuje
ve vysoké exportní orientaci těchto firem. Některé pobočky mají velmi omezenou rozhodovací a
řídící autonomii. To se projevuje například v obchodní oblasti tím, že své produkty prodávají
výhradně přes mateřskou společnost v zahraničí (zejména Cirex a Bang & Olufsen) nebo tím, že výběr
dodavatelů a nákup je řízen také ze zahraničí, což znesnadňuje zvýšení vazby těchto firem v místní
ekonomice. Ekonomický růst a vznik nových pracovních míst v Kopřivnici, který v předchozích
letech generovaly především tyto firmy, byl do velké míry závislý na zahraniční poptávce a to
především v automobilovém průmyslu.
Tabulka 12

Rostoucí firmy podle pozice v produkčních sítích a technologické náročnosti výroby, 2011

Pozice v globálních produkčních sítích
Finální výrobky
Složitější součásti, moduly (Tier1)
Jednodušší komponenty a díly (Tier 2/3)
Celkem

High-tech
1

1

Technologická náročnost výroby
Medium-tech
Low-tech
2
2
2
2
6
2

Celkem
3
2
4
9

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Mezi rostoucími firmami je nemalý podíl výrobců finálních produktů, kteří stojí na vrcholu
produkčního řetězce a prodávají své produkty koncovým zákazníkům (Bang & Olufsen, Favea, Bike
FUN International). To má řadu výhod – znalost koncových zákazníků (uživatelů produktů) a jejich
potřeb, relativní nezávislost na odběratelích, kteří stojí v produkčních sítích výše. Zároveň to
umožňuje pružněji reagovat na impulsy z trhu a vymýšlet nová řešení a inovovat produkty podle
potřeb koncových uživatelů.
Pozitivní je, že u většiny firem v odvětví automotive došlo během posledních několika let
k upgradingu neboli zlepšování pozice firem v rámci globálních produkčních sítí (GPS6) i zlepšování
pozice v rámci produkční sítě svých mateřských společností. Příkladem je firma Dura CZ, kde došlo
k tzv. produktovému upgradingu (zvyšování kvality, sofistikovanosti a technologické náročnosti
produkce) a firma se posunula do pozice dodavatele 1. řádu (tzv. Tier 1) dodávající převážně
finálním výrobcům automobilů. Podobný vývoj proběhl i ve firmě Erich Jaeger, která se původně
soustředila pouze na výrobu kabelových svazků pro automotive, ale postupně rozvinula i výrobu
složitějších kompletních elektronických systémů. Podle informací z výroční zprávy se měla během
roku 2012 do pobočky v Kopřivnici stěhovat část vývojového oddělení z mateřské firmy v Německu,
což nese znaky tzv. funkčního upgradingu, kdy roste role znalostí a inovací v aktivitách firem, tedy
rozvoj kvalitativně vyšších funkcí. Podobné procesy probíhají i v pobočkách firem Bang & Olufsen a
Brose, v kterých během posledních let také vyrostla vývojová oddělení (podrobněji o VaV aktivitách
v další části textu). Přínos upgradingu pro lokální ekonomiku spočívá především v růstu poptávky
po vysoce kvalifikované pracovní síle, rostoucí úroveň mezd a tím vyšší pozitivní impulsy pro
ekonomiku a také lepší pozice pobočky v podnikové hierarchii. Specifikem automobilového
průmyslu je skutečnost, že dodavatelem Tier 1 se z mnoha důvodů většinou stávají velké nadnárodní
společnosti, pro místní výrobce je šance prakticky nulová, což potvrzuje i situace v Kopřivnici.

6

Zapojení firem do GPS na jednotlivých úrovních je vysvětleno v samostatné příloze
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Zajímavou domácí firmou je rychle rostoucí středně velká firma Favea, s. r. o., která se zabývá
výrobou léčiv, doplňků stravy, kosmetiky a potravinářských substancí. Firma má i vlastní špičkově
vybavené vývojové centrum (podrobněji v podkapitole VaV). Firmě roste také exportní výkonnost.
Největší a zároveň nejrychleji rostoucí firmou ve městě je Brose CZ, s. r. o.. Tato firma rozšiřuje
nejen své výrobní kapacity, ale soustředí se i na sociální programy (v roce 2012 započala s budováním
Kidsclubu – firemní školky pro předškolní děti) a soustavně podporuje rozvoj školství a sportu ve
městě.
Firma Bike FUN International, s. r. o. působí na i v krizi velmi rychle rostoucím trhu cyklistických kol.
Firma holandských investorů má roční obrat blížící se 1 mld. Kč a se svými produkty je schopna uspět
na vyspělých zahraničních trzích – 80 % produkce se exportuje nejčastěji do Holandska, Ruska,
Švýcarska a Německa.

3.5. Segment stagnujících/upadajících firem
V segmentu stagnujících firem jsou pouze domácí podniky s českým vlastnictvím. Rozhodující roli
v tomto segmentu hraje Tatra, a. s. a její dceřiné firmy Tafonco, Taforge a do roku 2011 majetkově
spojená firma Tawesco. Početně je nejvíce firem z odvětví kovovýroby, ale řada z nich je přes své
odběratele navázána na produkční síť automotive.
Tabulka 13

Struktura sektoru stagnujících firem, 2011

Odvětví
Automotive
Kovovýroba
Tisk
Výroba lékařských nástrojů
Celkový součet

Tržby za vlastní výrobky a služby (mil.
Kč)
2006
2011
4 140
2 215
2 601
2 242
27
46
17
21
6 785
4 523

Počet zaměstnanců
2006
1 473
1 810
47
4
3 334

2011
1 104
1 492
27
4
2 627

Počet
firem
1
9
1
1
12

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Většina stagnujících firem se dostala do problémů v období ekonomické krize (zejm. v roce 2009),
kdy vinou snížené poptávky citelně poklesly jejich tržby, což se projevilo i na snižování počtu
zaměstnanců. Pozitivní je, že některé firmy se v následujících letech dokázaly vrátit zpět k růstu,
ačkoliv v celkovém pohledu mezi roky 2011–2006 výkonnost celého segmentu stagnujících firem
poklesla.
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Graf 14

Porovnání výkonů firem v období 2011/09 a 2009/06

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Dceřiným firmám Tatry se v porovnání s Tatrou dařilo lépe, neboť portfolio jejich odběratelů se
rozšířilo a již nejsou dominantně závislé pouze na dodávkách v rámci závodu. To jim umožnilo po roce
2009 rychleji obnovit růst. Samotná Tatra, a. s. snížila výrazně rozsah svých aktivit a v období
ekonomické krize byla na pokraji bankrotu. Nyní se již podle posledních zpráv odráží od dna (i když
nejnovější ekonomické výsledky jsou dostupné pouze za rok 2010). Trvale se však snižuje podíl účetní
přidané hodnoty na tržbách, což může naznačovat, že některé složitější a technologicky náročnější
procesy vyžadující dlouhodobý a nákladný vývoj jsou nakupovány zvenčí. Tuto situaci částečně
potvrzuje i vývoj nejnovějšího modelu civilního nákladního vozu Tatra 158 Phoenix, jehož motor a
kabina pochází od firmy DAF7 a externí je i výroba převodovky.
Tabulka 14

Růstové firmy podle pozice v produkčních sítích a technologické náročnosti výroby, 2011

Pozice v globálních produkčních sítích
Finální výrobky
Složitější součásti, moduly (Tier1)
Jednodušší komponenty a díly (Tier 2/3)
Celkový součet

High-tech
1

1

Technologická náročnost výroby
Medium-tech
Low-tech
2
2
6
2
8

Celkem
3
2
6
11

Zdroj: Obchodní rejstřík, Albertina (2012), vlastní úpravy

Mezi stagnujícími firmami převažují výrobci jednodušších komponent a dílů s nízkou
technologickou náročností. Kromě přidružených a dceřiných firem Tatry jsou v segmentu malé
podniky zabývající se výrobou a opracování kovových dílů a výrobců nástrojů a nářadí. Tyto malé
české firmy (SVAR Technik, Vpaz, Fonsil, GalvanKo, s.r.o.) dodávají většinu své produkce větším
podnikům v Kopřivnici nebo okolí, převážně výrobcům v produkčních sítích automotive (Brose,
Tafonco, Behr, Visteon – Autopal, Continental, Pamet). To ještě zvyšuje závislost celého
zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici na automobilovém průmyslu, který je de facto hlavním
a jediným hnacím motorem místní průmyslové výroby a potvrzuje vysokou vertikální provázanost
subdodavatelského řetězce v sektoru automotive, který je převážně řízen ze zahraničí velkými
nadnárodními odběrateli a výrobci automobilů.

7

Firma DAF získala podle dostupných informací v roce 2009 19 % akciový podíl v Tatře, a. s.
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3.6. Výzkum, vývoj a inovace
Klíčové otázky:
•

Které firmy provádí v Kopřivnici výzkumné/vývojové aktivity?

•

Jaká je povaha výzkumných/vývojových aktivit realizovaných ve městě?

Některé pobočky nadnárodních společností usídlené v Kopřivnici specializující se na subdodávky do
automobilového průmyslu, prochází tzv. upgradingem neboli zlepšováním pozice v produkčních
sítích. Zvyšuje se kvalita a technologická náročnost výrobků a stále větší roli v aktivitách firem hrají
znalosti a aktivity s vyšší přidanou hodnotou. S tím souvisí i posun poboček ve vnitropodnikové
hierarchii a přesun kvalitativně vyšších podnikových funkcí jako je technologický vývoj, testování
nových produktů, výroba prototypů, z mateřských závodů v zahraniční. To umožňuje v těchto firmách
nabídnout kromě nižších výrobních pozic i pracovní místa s vyššími mzdami pro kvalifikované a
vysokoškolsky vzdělané odborníky, kterých je v regionu nedostatek.
Nejvíce jsou tyto aktivity rozvinuty u firmy Bang & Olufsen, jejíž VaV oddělení vzniklo již v roce 2007
a nyní ho tvoří 30 zaměstnanců. V roce 2011 např. vyvinulo novou řadu reproduktorů BL12 s
akustickou čočkou a přenosný audio přehrávač BeoPlay A9 s aktivními reproduktory s technologií
bezdrátového přenosu. Všechny tyto nové produkty následně přecházejí do výroby v místním
závodu. Dochází i k transferům nových výrobních linií ze zahraničních závodů firmy (výroba televizorů
a reproduktorů do aut), což zvyšuje význam místní pobočky a umožňuje v budoucnu aspirovat i na
rozšíření vývojových aktivit. Společnost spolupracuje s Vysokou školou báňskou – TU Ostrava a
dalšími univerzitami. Od roku 2008 se mohou studenti z VŠB - TU v Ostravě a Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně společně se studenty z vysokých škol z Portugalska, Holandska, Polska a Dánska účastnit letní
školy „Innovation Camp“ v dánské společnosti Bang & Olufsen ve Strueru. Firma spolupracuje i na
vzdělávacích programech jednotlivých fakult. Např. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU ve
spolupráci s B&O realizuje předmět Conceptual Design and Development of Innovative Products.
Další pobočky zahraničních firem mají v Kopřivnici konstrukční/technická oddělení, která patří na
hodnotovém řetězci spíše k nižším stupňům vývojových aktivit. Firma Brose CZ má ve své pobočce
vývojové a konstrukční oddělení, které zaměstnává 45 lidí a zabývá se oblastí uzamykacích systémů
pro osobní automobily. Další dodavatel automobilového průmyslu, firma Dura Automotive Systems
vyrábí a testuje prototypy, spolupracuje s mateřskou firmou na designu, ale vlastní VaV oddělení zde
zatím nemá. Ve firmě Erich Jaeger podle dostupných informací probíhá částečný přesun
kompetencí v oblasti vývoje z mateřské firmy v Německu do pobočky v Kopřivnici.
Největší objem výzkumných aktivit, měřených podle dostupných čísle o výdajích na VaV, dosahuje
firma Tatra, a. s. Ta v období let 2006–2010 každoročně vydávala více než 100 mil. Kč ročně na
výzkum a vývoj nových nákladních automobilů a jejich komponent, spolupracovala v této oblasti
i s několika externími partnery (např. TÜV SÜD Czech s.r.o.). Tatra je také zapojena do činnosti nově
vzniklého Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka v Roztokách u Prahy, které se
zabývá inovacemi v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory.
Novější informace nejsou k dispozici, ale je pravděpodobné, že intenzita vývojových aktivit mohla
poklesnout, neboť v nejnovějších modelech jsou některé součásti a moduly, které byly dříve vyvíjeny
v Kopřivnici, nakupovány zvenčí (např. již zmíněná Tatra 158 Phoenix). Vývojové aktivity provádí také
dceřiná společnost Taforge, a. s., která má v posledních letech dva vývojové projekty na zlepšení
technologických vlastností kovových výrobků. Spolupracuje na nich s veřejnými i soukromými
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výzkumnými organizacemi – SVÚM a.s., COMTES FHT a.s., VÚK Panenské Břežany a.s. a Vítkovice –
výzkum a vývoj – technické aplikace a.s. Výsledky jsou chráněny jako užitné vzory.
Nejaktivnější je ve VaV projektech financovaných z veřejných programů podpory farmaceutická firma
Favea, s. r. o. Ta díky investici ve výši 63 mil. Kč (polovina prostředků byla hrazena Operačního
programu Podnikání a inovace) otevřela v roce 2011 vlastní podnikové centrum pro výzkum a vývoj
léčiv. V období posledních 6 let řešila firma sedm výzkumných projektů spolufinancovaných
z veřejných programů podpory VaV. Projekty byly zaměřeny na vývoj léčiv, nových nebo inovovaných
kosmetických přípravky a doplňků stravy na přírodní bázi. Na většině projektů firma spolupracovala
s výzkumnými organizacemi a univerzitami (např. VFU Brno / Fakulta veterinárního lékařství,
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., UP Olomouc / Lékařská fakulta) a také partnery z komerční
sféry (RADANAL s.r.o., FARMAK MORAVIA, Genex CZ, s.r.o.). Většina projektů vyústila v nové
produkty nebo technologie, které našly uplatnění na trhu a podléhají vlastnické ochraně (patenty,
užitnými vzory a funkčními vzorky).
Shrnutí:
•

Město Kopřivnice patří v okrese Nový Jičín k nejsilnějším hospodářským centrům a spolu
s městy Nový Jičín a Frenštát p. Radhoštěm k hlavním zdrojům pracovních příležitostí a cílům
pracovní dojížďky.

•

Zpracovatelský průmysl je hlavním nosným odvětvím hospodářství Kopřivnice, tvoří 46 % všech
pracovních míst. V porovnání s ostatními podobně velkými městy v Moravskoslezském kraji je
dominance zpracovatelského průmyslu ve struktuře ekonomiky největší. Příčinou je
dlouhodobá tradice automobilového průmyslu a také existence průmyslové zóny nadmístního
významu.

•

Ve spádovém území FÚ Kopřivnice mírně roste podnikatelská aktivita, zejména počet
právnických osob – větších subjektů. Roste také počet fyzických osob registrovaných k dani
z příjmu i jejich celkové daňové inkaso.

•

Dvacet největších firem ve městě (mimo veřejných subjektů) působí ve zpracovatelském
průmyslu a dohromady vytváří více než 50 % všech pracovních míst v Kopřivnici. Tyto firmy
jako celek vykazují mezi roky 2006 a 2011 růstové charakteristiky.

•

Zpracovatelskému průmyslu v Kopřivnici dominuje odvětví automotive, které vytváří 72 %
celkového obratu všech firem. Největší část tvoří pobočky zahraničních firem specializující se
na výrobu dílů a komponent pro osobní automobily. Druhou nejvýznamnější skupinou firem je
Tatra a.s. a její přidružené nebo dceřiné společnosti.

•

Celý ekosystém zpracovatelského průmyslu ve městě je vzájemně silně provázán. Řada
menších průmyslových firem se zaměřuje na produkci dílčích komponent pro firmy ve vyšších
patrech produkčních sítí vyrábějících složitější/finální výrobky. Tyto výše postavené firmy,
především se jedná o pobočky zahraničních firem, jsou zapojeny do evropských a globálních
hospodářských vztahů a sítí a de facto organizují lokální produkční sítě. V mnoha oblastech
řízení tento proces organizace probíhá z centrály těchto firem v zahraničí. Podle těchto znaků
je zřejmé, že Kopřivnice je významně a přímo zapojena do globálních ekonomických vazeb.
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•

Segment rostoucích firem v Kopřivnici je prakticky výhradně tvořen pobočkami zahraničních
společností, které jsou jako dodavatelé zapojeny na různém stupni do produkčních sítí odvětví
automotive.

•

Vysoká míra provázání a z toho vyplývající dominantní orientace firem v Kopřivnici na sektor
automotive, může představovat riziko v případě, že přestane automobilový průmysl růst tak
jako doposud (aktuální vývoj v Evropě tomu opatrně nasvědčuje). To by mělo přímé důsledky i
na subdodavatele do odvětví automotive, kteří tvoří většinu růstového segmentu místních
firem. Podobnou hrozbou by byl případný odchod nebo výrazné omezení výrobních kapacit
některého z výrobců automobilů stojících na vrcholu produkční pyramidy, kteří jsou důležitými
zákazníky i pro firmy v Kopřivnici – několik z nich má totiž svůj závod v širším okolí Kopřivnice.

•

Růst většiny zdejších firem je tažen exportem a zahraniční poptávkou. Firmy rostoucího
segmentu v posledních letech průměrně 90 % své produkce exportují (nejčastěji do Německa a
ostatních zemí EU).

•

Aktivity firem se vyznačují převažující nižší až střední technologickou náročností. U některých
firem došlo v předchozích letech k produktovému nebo dokonce k funkčnímu upgradingu, což
značí zvyšování kvality, sofistikovanosti a technologické náročnosti produkce a zvyšování
významu znalostí a inovací v aktivitách firem.

•

Segment stagnujících/upadajících firem tvoří pouze podniky, které mají většinově české
vlastníky. Největší část tvoří firma Tatra a její dceřiné společnosti a další menší až středně velké
firmy specializující se na výrobu kovových výrobků a obrábění.

•

Většina stagnujících firem se dostala do problémů v období ekonomické krize v letech 2008–
2009. Některé z nich (Taforge, a. s., Tafonco, a. s., Svar Technik, s. r. o.) ale po roce 2009
obnovila růst, byť pouze mírný a řádově nižší než rychle rostoucí pobočky zahraničních firem.

•

V Kopřivnici existuje velký a rostoucí počet firem, které provádí vlastní výzkumné/vývojové
aktivity nebo se podílí na těchto aktivitách spolu s externími partnery. Pozitivní je, že jsou mezi
nimi i pobočky zahraničních firem (Bang & Olufsen, s. r. o., Brose CZ, s. r. o., Dura Automotive
Systems, s. r. o.), které zde začínaly pouze s výrobou a postupně rozvíjí i kvalitativně vyšší
funkce – technologický vývoj nových komponentů nebo i nových produktových řad výrobků,
výroba prototypů a jejich testování.

•

Některé domácí firmy také realizují vlastní VaV aktivity. Tradičně silné postavení má Tatra, a. s.,
která v minulosti ročně vydávala na VaV průměrně 100 mil. Kč. Velmi aktivní je v této oblasti
farmaceutická firma Favea, s. r. o., která má v Kopřivnici vlastní podnikové centrum pro
výzkum a vývoj léčiv a na vývojových projektech spolupracuje s mnoha subjekty z veřejné i
soukromé sféry.
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4

Trh práce

Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na
strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější
dostupná data Úřadu práce v Novém Jičíně v členění na obce. Vzhledem k aktuální situaci na
úřadech práce a přechodu na nové databáze jsou kompletní podrobné údaje dostupné pouze do
konce roku 2011, dále bylo možné získat pouze neoficiální údaje o aktuální situaci v červenci 2013.
Klíčové otázky:
•

Jak se na trhu práce po roce 2009 projevily dopady ekonomické krize?

•

Které skupiny obyvatel jsou nejvíce ohrožené nezaměstnaností?

•

Jak se změnil počet a struktura pracovních míst nabízených Úřadem práce v Kopřivnici?

•

Jak se mění pracovní dojížďka a vyjížďka a její proudy mezi Kopřivnicí a okolím?

Graf 15

Míra nezaměstnanosti v Kopřivnici a Moravskoslezském kraji v půlročních intervalech

Pozn.: MN je počítána jako podíl evidovaných uchazečů o zaměstnání k počtu ekonomicky aktivních obyvatel.
Zdroj: Úřad práce Nový Jičín

Aktuální nezaměstnanost, resp. podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu měřený podle nové metodiky
byl v červenci 2013 v Kopřivnici 7,29 %, což je o 0,2 p. b. méně než je průměr ČR. V celém okrese
Nový Jičín dosahuje podíl nezaměstnaných 7,4 % a v Moravskoslezském kraji 9,7 %.
Nezaměstnanost v Kopřivnici má vysokou fluktuaci, což odpovídá malé velikosti sledované jednotky,
ale také orientaci ekonomiky města na zpracovatelský průmysl, vysoké závislosti na zahraniční
poptávce a značným problémům některých velkých zaměstnavatelů ve městě v období ekonomické
krize. Ekonomická krize dolehla nejvíce na firmy zaujímající nižší postavení v produkčních sítích, které
musely propouštět nejvíce zaměstnanců.
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Graf 16

Struktura uchazečů o zaměstnání v Kopřivnici podlé délky nezaměstnanosti

Zdroj: Úřad práce Nový Jičín

Od roku 2009 se v Kopřivnici stále zvyšuje podíl i absolutní počet dlouhodobě nezaměstnaných lidí
hledajících práci déle než 1 rok – mnoho lidí, kteří přišli o zaměstnání následkem ekonomické krize je
stále bez práce. To je v kontrastu s mírně klesající mírou nezaměstnanosti od roku 2010 – hlavním
problémem lokálního trhu práce se tak stává nezaměstnanost dlouhodobá. Jen od konce roku 2009
do července 2013 vzrostl počet obyvatel Kopřivnice, kteří jsou bez práce déle než dva roky
trojnásobně, ze 102 na 304. V současnosti tvoří 26 % všech nezaměstnaných, což je stejně vysoký
podíl jako v Moravskoslezském kraji, ale o 4 p. b. více než je průměr ČR. Přestože míra
nezaměstnanosti v Kopřivnici leží hluboko pod krajským průměrem, dlouhodobá nezaměstnanost
je vážným problémem a v uplynulých 4 letech rostl její podíl i absolutní počet rychleji než v ČR a
v Moravskoslezském kraji.
Graf 17

Počet uchazečů a volných pracovních míst

Zdroj: Úřad práce Nový Jičín
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Graf 18

Struktura volných pracovních míst hlášených na ÚP podle klasifikace zaměstnanosti (KZAM)

Klasifikace zaměstnání (KZAM)
KZAM 1 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci
KZAM 6 Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví
KZAM 2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci
KZAM 7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři
KZAM 3 Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci
KZAM 8 Obsluha strojů a zařízení
KZAM 4 Nižší administrativní pracovníci (úředníci)
KZAM 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci
KZAM 5 Provozní pracovníci ve službách a obchodě
KZAM 0 Příslušníci armády
Zdroj: Úřad práce Nový Jičín

Nejen že se od roku 2008 výrazně zhoršila pozice pro uchazeče o zaměstnání ve městě (poklesl
počet volných pracovních míst a vzrostl počet uchazečů – aktuálně v červenci 2013 připadalo na
1 volné pracovní místo 22 uchazečů), ale zásadně se proměnila také struktura volných pracovních
pozic.
Před vypuknutím ekonomické krize v nabídce zaměstnání převažovaly pozice řemeslníků a
kvalifikovaní výrobců, zpracovatelů, opravářů (KZAM7) a Obsluhy strojů a zařízení (KZAM8), což
jsou zejména pracovní místa ve výrobě s nižší kvalifikační náročností, která jsou obsazovaná
především lidmi s nižším, technickým vzděláním. Tato pracovní místa se od roku 2009 ze seznamu
nabízených pozic prakticky zcela vytratila, což ukazuje, že převis nabídky nad poptávkou vymizel. Od
roku 2010 naopak začínají převládat v nabídce pracovní místa pro vědecké a odborné duševní
pracovníky (KZAM2 – např. techničtí inženýři, inženýři ve fyzikálních vědách, výzkumníci) a technické
zdravotnické a pedagogické pracovníky (KZAM3 – např. technici ve fyzikálních, technických a
příbuzných oborech). Zvyšuje se nejen jejich podíl ale mírně i jejich počet. Tato pracovní místa jsou
určena pro kvalifikované odborníky převážně s vysokoškolským vzděláním a vyznačují se
nadprůměrnými příjmy.
Výše popsaná proměna ve struktuře volných pracovních míst může v zásadě ilustrovat dva procesy.
Postupný rozvoj a zvyšování významu znalostně založených aktivit v (některých) místních firmách.
Nebo/zároveň rostoucí nedostatek vzdělaných a odborně specializovaných lidí na lokálním trhu
práce projevující se rostoucím počtem takto specializovaných pracovních míst. To může být
způsobeno jejich odchodem do metropolitních oblastí (Ostravy, Brna, Prahy) nebo dojížďkou za prací
do některého z okolních větších měst (Ostrava, Olomouc), kde je nabídka odborných pracovních míst
větší. Řada pracovních míst pro specialisty a vysoce vzdělané odborníky není na úřad práce hlášena
a jejich skutečný nabízený počet v místních firmách může být ještě větší. Zaměstnance na tyto
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pozice si firma často hledá sama, protože od nich vyžaduje specifické kompetence, které by většina
kandidátů hledajících zaměstnání přes úřad práce nesplnila.
Graf 19

Struktura uchazečů o práci podle nejvyššího dokončeného vzdělání (absolutní počet, podíl v %)

Zdroj: Úřad práce Nový Jičín

Ekonomická krize a propouštění se projevilo u všech vzdělanostních skupin podobně. Následné mírné
oživení ekonomiky v letech 2010 a 2011 přineslo vznik především výrobních a dělnických pozic pro
níže a středně kvalifikované uchazeče se SŠ vzděláním. Nárůst počtu i podílu VŠ vzdělaných
uchazečů o práci je trvalý, mezi roky 2007 a 2013 došlo k trojnásobnému navýšení jejich počtu.
Odborné pracovní pozice pro specializované pracovníky vyžadující vyšší vzdělání jsou přitom na
místním trhu práce velmi poptávané (v červenci 2013 tvořili téměř 70 % všech volných pracovních
míst). Z toho vyplývá, že oborová struktura VŠ vzdělaných a jejich dovednosti a kompetence
pravděpodobně příliš neodpovídají požadavkům místních zaměstnavatelů.
Graf 20

Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku

Pozn.: Vzhledem k přechodu Úřadu práce na nové databáze jsou údaje dostupné pouze do konce roku 2011, údaj za
červenec 2013 je pouze neoficiální
Zdroj: Úřad práce Nový Jičín
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Jedním z největších problémů trhu práce (nejen) v Kopřivnici je rostoucí počet mladých uchazečů
o práci ve věku do 30 let. Jejich podíl je sice nižší než v Moravskoslezském kraji, kde tvoří 30,5 %, ale
roste rychleji. Nejhorší je situace u žadatelů ve věku 25–29 let, jejichž počet vzrostl mezi roky 2008–
2013 trojnásobně a podíl na celkovém počtu žadatelů se zvýšil ze 7 % na 12 %. Počet uchazečů z řad
mladých lidí do 30 let vzrostl skokově mezi červnem 2008 a červnem 2009 na více než čtyřnásobek
(z 98 na 433).
Mezi uchazeči o práci roste rychle i počet absolventů. V červenci 2013 jich bylo 59 (5 % z celkového
počtu uchazečů), což je dvakrát více než v roce 2007 a dokonce čtyřnásobek hodnoty z roku 2010.
Shrnutí:
•
•
•

•
•

Trh práce v Kopřivnici vykazoval v posledních 6 letech vysokou míru fluktuace, což je ovlivněno
jeho malou velikostí, ale i vysokou orientací na zpracovatelský průmysl a sektor automotive.
Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě drží na nižších hodnotách, než je průměr
Moravskoslezského kraje
Od roku 2009 přetrvává nízký počet volných pracovních míst, v jejich struktuře ale začínají
převládat odborná pracovní místa pro technické inženýry, pedagogické a zdravotní pracovníky a
výzkumníky, naopak výrazně poklesl počet pracovních pozic pro řemeslníky, výrobce,
zpracovatele, opraváře a obsluhu strojů a zařízení.
Dlouhodobě roste počet i podíl uchazečů o práci s vysokoškolským vzděláním a uchazečů
mladších 30 let.
Po roce 2010 rapidně vzrostl počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou bez zaměstnání déle
než 2 roky. Tvoří více než čtvrtinu všech uchazečů o práci registrovaných na ÚP.

4.1. Dojížďka a vyjížďka za prací
Mezi Kopřivnicí a jejím okolím došlo mezi posledními dvěma sčítáními, tj. mezi lety 2001 až 2011,
ke snížení celkového objemu každodenního pohybu obyvatel do zaměstnání – místní trh práce se
více uzavřel. Velmi výrazně poklesla intenzita vyjížďky obyvatel Kopřivnice do zaměstnání mimo
samotné město, v absolutní hodnotě téměř o 1 800 osob. Pokles v menší míře proběhl i u dojížďky.
Graf 21

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání 2001

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, okres Nový Jičín, 2001
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Graf 22

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011

Celkově však Kopřivnice oproti roku 2001 vykázala pozitivní dojížďkové saldo. Z Kopřivnice tedy
vyjíždí za prací méně osob, než dojíždí, což je zásadní proměna oproti roku 2001, kdy bylo
dojížďkové saldo záporné. Převážná část každodenní pracovní migrace se pak odehrává uvnitř
okresu. Zásadní vliv na změnu dojížďkových poměrů měl vznik průmyslové zóny a rozvoj v ní
působících firem. I přes problémy tradičních firem jako Tatra se v posledních 6–8 letech posílila
pozice Kopřivnice jako regionálního hospodářského centra poskytujícího velký počet pracovních
příležitosti.
Graf 23

Saldo dojížďky do zaměstnání v Kopřivnici v roce 2001 a 2011 (absolutní počty zaměstnanců)

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011
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Graf 24

Dojížďka v zaměstnanosti v městech MSK (podíl salda dojížďky na zaměstnanosti v %), 2011

Zdroj: SLDB, 2011

Graf 25

Dojížďka do zaměstnání v Kopřivnici a vybraných městech Moravskoslezského kraje, 2011

Zdroj: SLDB, 2011

Při porovnání dojížďkových a vyjížďkových proudů lze identifikovat tři hlavní hospodářská centra
okresu Nový Jičín – jsou jimi samotný Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice. Ačkoliv
okres jako celek má záporné dojížďkové saldo (za prací mimo hranice okresu vyjíždí více lidí, než do
okresu dojíždí), tato tři města dojížďkou zaměstnance získávají, nejvýrazněji Frenštát, kde tvoří saldo
dojížďky téměř 30% zaměstnanosti. Naopak ostatní města v okrese Nový Jičín (Příbor a Studénka)
mají spíše funkci obytnou a nekoncentruje se v nich větší počet pracovních příležitostí.
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Graf 26

Dojížďka a vyjížďka dle ekonomické činnosti 2011 (CZ – NACE), absolutní počty zaměstnaných

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011

Dojížďka a vyjížďka v Kopřivnici rozdělená podle odvětví ekonomické činnosti zaměstnaných osob
potvrzuje dominantní pozici zpracovatelského průmyslu v Kopřivnici. Téměř 70 % dojíždějících do
Kopřivnice pracuje ve zpracovatelském průmyslu. Od posledního cenzu (2001) jejich počet sice
mírně poklesl, což odpovídá mírně větší uzavřenosti místního trhu práce a větší nabídce pracovních
míst ve městě, ale podíl zůstal zhruba stejný. Naopak převaha zpracovatelského průmyslu jako
cílového odvětví pro pracovníky vyjíždějící z Kopřivnice není tak velká, jeho podíl tvoří pouze 43 %.
Dalšími nejčastějšími odvětvími, kde pracují zaměstnanci vyjíždějící z Kopřivnice, jsou především
služby, které v ekonomické struktuře Kopřivnice nejsou tolik zastoupeny – zdravotní a sociální péče
(8 % všech vyjíždějících) a doprava a skladování (6,4 % vyjíždějících).
Převládající vyjížďkové a dojížďkové směry se mezi lety 2001 a 2011 nijak výrazně neproměnily. Za
zaměstnáním z Kopřivnice vyjíždí nejvíce osob do Nového Jičína, více jak čtvrtina všech vyjíždějících.
Dalším významným pracovně migračním cílem je Frenštát pod Radhoštěm. Tímto směrem dojíždí
téměř 20% vyjíždějících. Nejvíce zaměstnanců do Kopřivnice dojíždí z Příboru (14 %), Štramberku
(9 %), Frenštátu pod Radhoštěm (7,5 %) a Nového Jičína (7 %). Podrobnější analýza vztahů mezi
Kopřivnicí a jejím okolím a postavení města v sídelní struktuře je v kapitole o regionálním postavení
města a v kapitole věnované dopravě.

46

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

5

Vzdělávání

Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace v oblasti vzdělávání, zejména se zaměříme
na dostupnost a vytížení vzdělávacích institucí spravovaných městem. Analýza využívá nejpodrobnější
dostupná data z Městského úřadu v Kopřivnici.
Klíčové otázky:
•

Jaká je vzdělanostní úroveň v Kopřivnici?

•

Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj?

•

Jaká je struktura středního školství ve městě?

Porovnáme-li vzdělanostní strukturu města Kopřivnice s průměrem České republiky a
Moravskoslezského kraje, je zřejmé, že rozdíly nevykazují příliš velké odlišnosti (Graf 27). Město
Kopřivnice má lepší pozici v počtu osob se základním vzděláním nebo bez vzdělání. Podíl této skupin
osob je od průměru ČR o téměř 1% nižší a od průměru Moravskoslezského kraje o téměř 3% nižší.
Graf 27

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání (r. 2011)
bez vzdělání
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Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Vzdělanostní kvalita pracovní síly v Kopřivnici je poměrně dobrá. Podle výsledků SLDB roku 2011
představoval podíl osob s ukončeným středoškolským a vysokoškolským vzděláním mezi obyvateli
nad patnáct let věku 42,3 %, což je čtvrtý nejvyšší podíl v okrese Nový Jičín (Graf 29) – lépe je na tom
Nový Jičín, Frenštát pod Radhoštěm a Klimkovice.
Úroveň vzdělanosti obyvatelstva města Kopřivnice se mezi posledními dvěma censy zvýšila (Graf 28).
V uplynulých deseti letech došlo k nárůstu počtu osob s vyšším vzděláním. Pozitivní růst zaznamenaly
kategorie osob s úplným středním vzděláním, vyšším odborným vzděláním včetně nástavbového
studia a nejvyšší růst zaznamenala kategorie s vysokoškolským vzděláním (nárůst o 2,3 %). Vysoký
počet osob s úplným středním vzděláním je dán díky relativně dobré nabídce středního školství
v okrese.
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Přestože kategorie vysokoškolsky vzdělaných osob vzrostla mezi oběma cenzy nejvíce, je
z dostupných dat zřejmé, že dynamika růstu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je stále nižší než
jakou vykazuje celá česká populace (Graf 27).
Graf 28

Vývoj vzdělanostní struktury v Kopřivnici mezi lety 2001 a 2011
rok 2011

10,1%
17,0%
7,8%

4,5%
3,7%

základní vč.
neukončeného

20,9%

střední vč. vyučení (bez
maturity)
26,3%

úplné střední s maturitou
rok 2001

27,6%

vyšší odborné vzdělání a
nástavbové studium
40,3%

36,9%

vysokoškolské

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011

Graf 29

Zdroj:

Obyvatelstvo podle stupně vzdělání (obce ORP a s POU, okres Nový Jičín, r. 2011)

Český statistický úřad, Veřejná databáze

5.1. Vzdělávací infrastruktura na území města
Město Kopřivnice nabízí obyvatelům vzdělávání v předškolních zařízeních i zařízeních základního
vzdělání, střední a vyšší odborné vzdělání je možné ve městě získat na jedné střední škole (Vyšší
odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední průmyslové učiliště Kopřivnice).
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Mateřské školy
V roce 2012 nabízelo předškolní vzdělávání celkem 10 mateřských škol s 29 třídami a celkovou
kapacitou 750 míst. Z celkového počtu je 9 pracovišť sdruženo v příspěvkovou organizaci města
Mateřské školy Kopřivnice. Jedna mateřská škola se 2 třídami je součástí Základní školy 17. listopadu.
Tabulka 15

Vývoj počtu dětí, pedagogických pracovníků a tříd v mateřských školách ve městě (2002-2011)

školní rok
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

počet tříd
29
28
26
26
26
26
26
26
27
29
111,5%

počet dětí
706
700
645
645
645
640
640
640
682
736
114,1%

počet
pedagogů
56
54
52
49
49
49
49
51
53
54,5
116,3%

počet dětí na jednu počet dětí na jednoho
třídu
pedagoga
24,3
12,6
25,0
13,0
24,8
12,4
24,8
13,2
24,8
13,2
24,6
13,1
24,6
13,1
24,6
12,5
25,3
12,9
25,4
13,5
-

Změna 2012/2006
Zdroj: Ročenka města Kopřivnice 2002-2011, Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. Listopadu - www.zskop17.cz

V roce 2012 navštěvovalo mateřské školy celkem 736 dětí. Což v porovnání s rokem 2002 bylo o 4 %
více. V letech 2002 až 2006 se počet dětí v MŠ stále mírně snižoval. Od roku 2006 až do roku 2009 se
vytíženost jednotlivých MŠ téměř neměnila (viz Graf 30). Výraznější nárůst zájmu po předškolním
vzdělávání byl zaznamenán až ve školním roce 2010/2011 (viz Tabulka 15), kdy se počet dětí v MŠ
zvýšil zhruba o 6,5 %. Město na rostoucí poptávku zareagovalo zvýšením počtu tříd a v roce 2011 se
otevřela nová MŠ Polárka při ZŠ a MŠ 17. listopadu. Tato škola otevřela celkem 2 třídy s celkovou
kapacitou 54 dětí. V současnosti jsou kapacitně mateřské školy téměř plně využity. Přestože město
poměrně pružně reagovalo na rostoucí poptávku po předškolním vzdělávání, dochází stále k mírnému
zvýšení průměrného počtu dětí ve třídách MŠ a především k růstu počtu dětí připadajících na
jednoho pedagoga (viz Tabulka 15).
Kapacitně jsou stávající mateřské školy plně vytíženy, ale požadavky na kapacitu MŠ se budou
v následujících letech snižovat. Nejvyšší nárůst počtu dětí mají dle demografických údajů mateřské
školy za sebou a prognóza do roku 2040 uvádí pokles dětí na území města Kopřivnice téměř o 500.
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Graf 30

Vytížení mateřských škol ve městě v letech 2007-2012 (%)

Zdroj: Ročenka města Kopřivnice 2007-2011

Základní školy
Ve městě působí celkem 8 základních škol a jedna speciální základní škola. Šest základních škol je
příspěvkovými organizacemi města Kopřivnice a Základní škola sv. Zdislavy je školou církevní, jejímž
zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské.
Tabulka 16
rok

Vývoj počtu žáků, pedagogů a tříd na základních školách v letech 2006 – 2011
počet tříd

počet žáků

počet
pedagogů

počet žáků na
jednu třídu

počet žáků na
jednoho pedagoga

Využití
kapacity

šk. rok 2002/03

128

3022

200

23,6

15,1

97,6

šk. rok 2006/07

107

2441

175

22,8

13,9

78,7

šk. rok 2007/08

102

2248

157

22,0

14,3

72,5

šk. rok 2008/09

99

2105

160

21,3

13,2

67,8

šk. rok 2009/10

96

1997

156

20,8

12,8

64,2

šk. rok 2010/11

93

1935

151

20,8

12,8

62,3

šk. rok 2011/12

91

1936

152

21,3

12,7

62,3

Změna
85,0%
79,3%
86,9%
-Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2002, 2006 - 2011

--

--

Počty žáků v jednotlivých školách stabilně klesají již od roku 2002 (viz Tabulka 16, Příloha 10).
K poklesu dochází také u počtu tříd (Příloha 9), a u počtu pedagogů (viz Tabulka 16, Příloha 11).
V současné době je z celkové kapacity 3 184 žáků využito 62 % (v roce 2002 97,6 %).
Výjimku představují obě malotřídní školy v Lubině a Mniší, kde naopak v posledních třech letech
docházelo ke zvýšení naplněnosti. ZŠ Lubina měla ve školním roce 2011/12 naplněnost přes 90 %.
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Graf 31

Využití kapacity jednotlivých základních škol ve městě v letech 2007 - 2012

Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2007 – 2011, Sociodemografická studie města Kopřivnice

Podle Sociodemografické studie města Kopřivnice z roku 2012 se však reálná kapacita základních škol
může od výše uvedených kapacit lišit. Kapacita budov totiž neodpovídá kapacitě žáků. Na základních
školách se nachází i odborné učebny, které neslouží jako kmenové učebny pro standardní výuku. Dle
školského zákona je maximální počet žáků na třídu 30, v současné době je však upřednostňováno pro
udržení kvality výuky maximálně 25 žáků na jednu třídu. Při přepočtu se ukazuje, že využití kapacity
ZŠ při požadavku 25 žáků na třídu je u všech škol vyšší než 75 %, výjimkou jsou ZŠ Mniší (70 %).
Podle demografické prognózy se počet dětí, které nastoupí v následujících pěti letech do prvních tříd
ZŠ, příliš drasticky měnit nebude.
Od školního roku 2013/14 začíná docházet k mírnému nárůstu počtu dětí, přičemž nejvyšší počet dětí
v prvních třídách lze očekávat okolo roku 2017, kdy pravděpodobně dojde ke kumulaci a
v následujících letech bude docházet opět k mírnému poklesu počtu dětí nastupujících do prvních
tříd. Tyto odhady mohou být do určité míry ovlivněny rozhodnutím rodičů posunout nástup dítěte do
ZŠ na 7 let.
Speciální vzdělávání
Ve městě je zajištěna dostatečná nabídka vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
prostřednictvím dvou zařízení – ZŠ Kopřivnice Štramberská a ZŠ a MŠ Motýlek. Základní škola
Štramberská poskytuje základní vzdělávání dětem s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
a kombinovanými vadami. Kapacita školy je 100 žáků a v posledních letech je využita na necelých 50
%. Ve školním roce 2011/2012 školu navštěvovalo celkem 49 žáků a tento počet se v posledních
letech příliš nemění.
ZŠ a MŠ škola Motýlek pro žáky s více vadami vznikla v Kopřivnici pod názvem "Dětské centrum"
v roce 1993 a je příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Předškolní vzdělávání je
poskytováno v MŠ speciální a MŠ logopedické – celkem šest odděleních MŠ (70 dětí). Dále škola
nabízí vzdělávání v přípravném stupni pomocné školy, základní škole speciální, v pomocných třídách,
v rehabilitačních třídách a v autistických třídách. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo zařízení
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celkem 104 dětí v denní péči. Větší obsazenost má v posledních letech spíše mateřská škola.
Vytíženost základní školy se od roku 2006 mírně snížila. Děti jsou do školy každodenně sváženy
svozovými auty zařízení z Kopřivnice a širokého okolí - Frenštát p. R., Kozlovice, Mniší, Vlčovice,
Hodslavice, Mořkov, Ženklava, Štramberk, Brušperk, Petřvald, Trnávka, Kateřince, Bílovec, Studénka,
Nová Horka, Skorotín, Skotnice, Příbor, Rybí.
Graf 32
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Vývoj počtu žáků na speciálních základních školách v letech 2006 - 2011
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Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2002, 2006 - 2011

Město Kopřivnice realizuje každé dva roky sociologické šetření mezi obyvateli města Kopřivnice.
Cílem šetření je zprostředkovat zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel a
posouzení do jaké míry jsou obyvatelé spokojeni s jednotlivými oblastmi života. Poslední průzkum byl
realizován na jaře roku 20128 a spokojeno se školskými a vzdělávacími službami bylo 51,8 %
dotázaných obyvatel. Výslovnou nespokojenost vyjádřilo pouze 7,9 % respondentů. Obdobně kladně
byla oblast školství hodnocena i v rámci průzkumu zrealizovaného při zpracování Sociodemografické
studie města Kopřivnice také v roce 2012. Kapacita školských zařízení ve městě byla účastníky šetření
hodnocena hodnotou nad 87 ve škále 0 až 100. Obyvatelé města považují kapacitu za dostačující.
Obyvatelé měli pouze výraznější výhrady ke kapacitám MŠ, což bylo pravděpodobně zapříčiněno
vysokým využitím kapacit předškolních vzdělávacích institucí, díky nástupu silnějších ročníků. Tato
situace se však nyní již uklidnila a v následujících letech se počítá s úbytkem dětí na území města
Kopřivnice a tedy i nižší poptávce po kapacitě mateřských škol.
Kromě spokojenosti s kapacitou hodnotili respondenti také kvalitu vzdělávacích zařízení. Výsledky
uvedené v Sociodemografické studii města Kopřivnice jsou pro město poměrně příznivé. Nejvíce byli
dotazovaní spokojeni s kvalitou základních uměleckých škol, mateřských škol a Domu dětí a mládeže.
Průměrný postoj ke kvalitě zařízení základního, středního a vyššího vzdělání se pohyboval v rozmezí
79 až 82,8 (hodnotící rozmezí od 0 do 100), což naznačuje celkovou spokojenost obyvatel s kvalitou
školských zařízení na území města.

8

Výzkum veřejného mínění, zpracováno firmou AUGUR CONSULTING
http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/vyzkum_verejneho_mineni_2012.pdf

s.r.o.,

rok

2012

-
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Střední a vyšší odborné školy
V Kopřivnici sídlí pouze jedna vzdělávací instituce nabízející střední a vyšší vzdělání - Vyšší odborná
škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice. Tato škola je příspěvkovou
organizací Moravskoslezského kraje. Ve školním roce 2012/13 se zde vzdělávalo více než 1250 žáků,
což bylo o 14 % více než v roce předchozím (Graf 33). Střední odborné učiliště zajišťuje vzdělání
v devíti oborech středního vzdělání s výučním listem9. Výukové programy kladou poměrně velký
důraz na praktickou výuku se zaměřením na následné dobré uplatnění v praxi. Střední odborná škola
nabízí studium v sedmi oborech středního vzdělání s maturitou10, z toho šest oborů pro absolventy 9.
tříd ZŠ a jeden obor nástavbového studia. Ve školním roce 2011/12 navštěvovalo střední školu a
střední odborné učiliště v Kopřivnici celkem 848 žáků, což představovalo zhruba necelých 63 %
kapacity školy – v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT má škola uvedenu kapacitu 1354 míst.
Vyšší odborná škola nabízí dva obory vyššího odborného vzdělání v prezenční či dálkové formě – obor
strojírenství a obor ekonomika podniku a management. Absolventi oboru Strojírenství mají možnost
uplatnění na pozicích konstruktér, programátor strojů, technolog výroby nebo v oblasti kontroly a
řízení jakosti produkce. Absolventi oboru Ekonomika podniku a management nachází uplatnění
zejména v průmyslových podnicích na pozicích ekonom, logistik výroby, pracovník marketingu nebo
v bankovnictví a pojišťovnictví. Na Vyšší odborné škole studovalo ve školním roce 2011/12 celkem
249 studentů, což odpovídalo 62,5 % celkové kapacity školy (400 míst).
Škola působí také v oblasti dalšího vzdělávání, kde nabízí výuku autoškoly, rekvalifikační kurzy pro
Úřad práce v Kopřivnici a další vzdělávací kurzy pro firmy či pro veřejnost. Nabídku vzdělávacích
programů přizpůsobuje škola potřebám trhu práce a reaguje na měnící se podmínky ve společnosti a
na požadavky sociálních partnerů.
Graf 33

Vývoj počtu studentů VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice v letech 2002 - 2012

Zdroj: Ročenka města Kopřivnice 2007-2011, Výroční zprávy VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Zájemci o studium na jiných středních školách mají možnost výběru z mnoha škol v okrese Nový Jičín.
Na tomto území se nachází celkem 4 gymnázia a 9 odborných středních škol.
9

Seznam studijních oborů SOU - autotronik, mechanik seřizovač, nástrojař, karosář, obráběč kovů, autolakýrník,
automechanik, autoelektrikář, zámečník, provozní technika.
10
Seznam studijních oborů SOŠ - Strojírenství, Obchodní akademie, Management strojírenství, Ekonomika a podnikání ve
strojírenství, Technické lyceum, Ekonomické lyceum; nástavbové studium v oboru
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5.2. Pohyb obyvatel do škol
Za uplynulých 10 let se stejně jako v případě pracovní migrace snížil objem migrace do škol, a to
téměř o 1 000 osob. Zatímco v roce 2001 bylo záporné migrační saldo ve všech skupinách migrace, tj.
mimo okres, v rámci okresu a úhrnem, tak v roce 2011 již vykazovala migrace v rámci okresu kladné
saldo. V okrese se nejčastěji uskutečňuje migrace do základních a středních škol. Je tedy zřejmé, že
Kopřivnice se stala pro své okolí, potažmo celý mikroregion, cílem migrace za vzděláním. Příčinou
pozitivního migračního salda v rámci okresu je velmi pravděpodobně pozitivní změna kvality
základních škol a orientace střední školy na automotive. Přesto, že věková skupina 15+, tedy studenti
středních a vysokých škol stále dosahuje záporného migračního salda, tak došlo k výrazné pozitivní
změně v migraci v rámci okresu. Saldo se velmi přiblížilo nule, z čehož je možné usuzovat, že záporné
saldo připadá na vyjížďku studentů na vysoké školy.
Pozitivním zjištěním je snížení vyjížďky do základních škol mimo Kopřivnici. V roce 2001 vyjíždělo ve
věkové kategorii od 6-14 let 45% dětí do škol buď v rámci okresu, nebo i mimo okres. V roce 2011 se
tento podíl snížil na 37%. Snížení vyjížďky do základních škol indikuje velmi pravděpodobně rostoucí
atraktivitu a s tím spojenou i kvalitu místních škol. Atraktivitu a kvalitu střední školy v Kopřivnici
podporují výsledky státních maturit z roku 2012. Ve srovnání s ostatními středními školami
v Moravskoslezském kraji, vč. gymnázií, patří kopřivnická VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice do lepší
poloviny (Tabulka 17). Mezi silné stránky školy patří zejména čeština, konkrétně ústí část maturity,
angličtina, opět ústní a také písemná, a relativně dobré místo obsadila i ve srovnání výsledků
matematiky.
Tabulka 17

Pořadí VOŠ, SOŠ a SOU,
v Moravskoslezském kraji

Kopřivnice

ve

srovnání

s ostatními

4.
kvartil
(135102)

3.
kvartil
(10168)

středními

2.
kvartil
(67 - 34)

pořadí

celkem
škol

čeština, did. test, základní, povinná

68

135

čeština, pís. práce, základní, povinná

86

135

čeština, úst. zkouška, základní, povinná

37

135

x

matematika, did. test, základní, povinná

51

130

x

angličtina, did. test, základní, povinná

91

132

angličtina, pís. práce, základní, povinná

48

132

x

angličtina, úst. zkouška, základní, povinná

48

132

x

předmět (2012)

školami

1.
kvartil
(33-1)

x
x

x

Zdroj: Lidové noviny

Mezi roky 2001 a 2011 došlo ke změnám, jak ve směrech dojížďky, tak vyjížďky do škol. Tradičně
významnými migračními směry do škol zůstaly stále Příbor a Nový Jičín. Naopak vzrostl význam
Frenštátu pod Radhoštěm a Ženklavy jako zdrojových obcí dojížďky. Upadajícími směry dojížďky do
Kopřivnice pak byly Studénka a Štramberk. Příčiny těchto změn je obtížné určit, avšak může se
jednat o důsledek hospodářského vývoje, změny kvality škol nebo stěhování rodin. V rámci školské
vyjížďky významně vzrostly dvě krajská města, Ostrava a Brno, což je dáno přítomností vysokých škol
nabízejících celé spektrum oborů od technických, přes lékařské až po přírodovědné a sociálněvědní.
Na druhé straně nejvýraznější úpadek poznamenal školskou vyjížďku do Frenštátu pod Radhoštěm,
přestože v pracovní migraci má tento směr opačný trend. Pravděpodobnou příčinou bude orientace
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středních škol v Kopřivnici a Frenštátě pod Radhoštěm, protože hlavní věkovou kategorií, která
dojíždí do Frenštátu, jsou studenti ve věku 15+. Střední průmyslová škola ve Frenštátě pod
Radhoštěm je zaměřená na elektrotechniku a informatiku, kopřivnická pak na automotive. Kopřivničtí
studenti tak vidí pravděpodobně větší perspektivu v automobilovém než v elektrotechnickém
průmyslu. Hledat příčinu v kvalitě škol, alespoň podle výsledků státních maturit nelze, neboť
Gymnázium a SPŠ elektrotech. a inform., Frenštát pod Radhoštěm dosáhla mírně lepších výsledků.
Obrázek 5

Směrová školská dojížďka do Kopřivnice v roce 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škola, 2001 a 2011, ESRI
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Obrázek 6

Směrová školská vyjížďka z Kopřivnice v roce 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škola, 2001 a 2011, ESRI

Shrnutí
•

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva ve městě je relativně příznivá v porovnání s
celorepublikovým průměrem vyjma obyvatel s vysokoškolským vzděláním, kde je jejich
zastoupení o 2% nižší.

•

Nabídka předškolního a základního vzdělání je ve městě kvalitní a dostatečná. Mateřské školy
na území města jsou v současné době plně využity, ale tento trend se v průběhu 2-3 let zastaví
a bude postupně docházet ke snížení vytíženosti MŠ. Naopak většina základních škol je
v současnosti vytížena zhruba z 60 %, výjimkou je pouze malotřídní ZŠ v Lubině. Na základních
školách se bude v následujících 3-5 letech mírně zvyšovat počet dětí nastupujících do první
třídy. Z hlediska kapacity to však výrazné zatížení nepřinese.

•

Ve městě je prostřednictvím veřejného sektoru (příspěvkové organizace Moravskoslezského
kraje) zajištěno dostatečné speciální vzdělávání pro děti s určitým zdravotním handicapem.

•

Pozitivem pro město je působení významné odborné střední školy, která nabízí kvalitní vzdělání
na středním odborném učilišti, střední odborné škole a vyšší odborné škole (VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice. Nabídka studijních oborů je v souladu se strukturou zaměstnavatelů ve městě i
blízkém regionu. Absence gymnázia či jiné všeobecné střední školy není pro město až tak
problematická. Zájemci o studium na tomto typu středních škol mají možnost výběru v
rámci okresu Nový Jičín.
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•

Celkový trend vývoje školské migrace je pozitivní a Kopřivnice se stává cílem dojížďky do škol
v rámci okresu. Zejména vhodná orientace střední školy na automotive, dominantní
průmyslové odvětví celého mikroregionu, a dobrá úroveň nabízeného vzdělání, umožňuje
kopřivnickým žákům a studentům dostupné, kvalitní a perspektivní uplatnění. Existence střední
školy zaměřené na automotive může působit také vedle výhodné geografické polohy jako
jeden z lokalizačních faktorů pro firmy automobilového průmyslu, neboť zajišťuje dostatek
pracovní síly.
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6

Kvalita života

Kvalita života patří mezi nejobsáhlejší oblasti, na které se v rámci strategického plánování soustředí
pozornost. Kopřivnice se snaží být živým městem s kvalitními podmínkami pro aktivní a zajímavý
život. Cílem této kapitoly je zanalyzovat, do jaké míry se jí to v jednotlivých oblastech daří.
V následujících podkapitolách je pozornost soustředěna na tyto oblasti:
-

bydlení ve městě;
poskytování sociálních a zdravotních služeb;
bezpečnost ve městě;
kultura a sport - kvalita prostoru pro volný čas.

6.1. Bydlení ve městě
Zajištění bydlení představuje důležitou oblast v životě každého jednotlivce. Řešení bytové
problematiky přináší s sebou mnoho otázek. Klíčová je v této oblasti dostupnost bydlení a to jak
fyzická, tak finanční. Nabídka kvalitního bydlení pro stávající, ale i pro nové obyvatele se řadí mezi
důležité priority každé radnice. Nabídka kvalitního bydlení může být klíčovým faktorem pro změnu
nepříznivého demografického vývoje. Na základě dostupných dat se analýza pokusí nalézt odpovědi
na tři otázky:
Klíčové otázky
•

Jaká je současná struktura bytového fondu a jaký je vývoj nové výstavby v posledních letech,
zejména ve srovnání s konkurenčními městy?

•

Jak se vyvíjí ceny nemovitostí ve městě? V tomto případě lze vývoj cen společně s vývojem
nové výstavby považovat do určité míry také za ukazatel ekonomické výkonnosti a atraktivity
města.

•

Existují ve městě specifické lokality, kterým je potřeba věnovat pozornost?

V Kopřivnici bylo v roce 2011 při SLDB registrováno celkem 2186 obytných domů, z nichž trvale
obydlených bylo 93,2%. Ve struktuře bytového fondu převažují rodinné domy nad bytovými (78,5%
podíl RD). Domovní fond je průměrně zastaralý. Dle údajů SLDB z roku 2011 bylo více jak, 75 % domů
postaveno do roku 1990 (viz Graf 34). Průměrné stáří domů v sídlištní zástavbě se pohybuje v rozmezí
35 až 40 let. Nejintenzivnější výstavba probíhala v Kopřivnici v letech 1975 - 1984.
Z celkového počtu obydlených domů je ve vlastnictví města 3,4 % a téměř 80 % domů je
v soukromém vlastnictví. V roce 2001 bylo z celkového počtu bytů na území města téměř 40 % bytů
nájemních11. Z výsledků SLDB z roku 2011 je zřejmé, že v uplynulých deseti letech byla více jak
polovina bytů prodána do osobního či družstevního vlastnictví, popřípadě jejich prodej souvisel
s prodejem celého bytového domu. V současné době nejvíce bytů vlastní Oblastní bytové družstvo
Kopřivnice (viz Graf 35).

11

Nájemní byt pronajímá město nebo soukromý vlastník.
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Graf 34 Stáří bytového fondu (%)
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Zdroj:

SLDB 2011

Graf 35 Obydlené byty podle právního důvod užívání (%)
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24,0%

Zdroj:

SLDB 2011

V současné době má město Kopřivnice ve vlastnictví celkem 878 bytů v obytných domech a dalších
120 bytů v domech s byty se zvláštním určením. V porovnání s rokem 2007 se tento počet snížil o
polovinu. Největší zastoupení mají byty velikosti 1+1 a 2+1. Město má jasně stanovená pravidla pro
užívání svých bytových prostor12. Byty jsou určeny pro zájemce o startovací bydlení a část bytového
fondu je využívána pro sociální bydlení. V porovnání s ostatními obcemi Moravskoslezského kraje
patří město Kopřivnice k obcím s vyšším počtem obecních bytů na 1000 obyvatel (viz Graf 37).
V posledních letech město výrazně investuje do regenerace a humanizace panelových sídlišť. Na

12

Žadatel o byt ve vlastnictví města musí být starší 18 let, musí mít nahlášen poslední 2 roky trvalý pobyt ve
městě a zároveň musí prokázat, že na území města poslední dva roky skutečně bydlel.

59

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

sídlištích dochází nejen k revitalizacím bytových domů, ale také ke zkvalitnění veřejných prostranství,
rekonstrukcím chodníků, komunikací, veřejného osvětlení, dětských hřišť, zlepšení parkování.
Graf 36 Vývoj počtu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Kopřivnice v letech 2007 - 2012

Zdroj:

Sociodemografická analýza města Kopřivnice, MÚ Kopřivnice, 2012

Graf 37 Porovnání měst Moravskoslezského kraje podle počtu obecních bytů na 1000 obyvatel (rok 2012)
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Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR (2012), Sociodemografická studie města Kopřivnice
2012, vlastní zpracování
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Porovnáme-li naopak jednotlivé obce Moravskoslezského kraje z pohledu ceny nájmu za m2 obecního
bytu 1. kategorie patří město mezi poměrně levné lokality. Cena nájmu je od roku 2011 stanovena
jednotná na 38,05 Kč/m2, výjimkou jsou byty v Horní ul., kde je nájemné 25 Kč/m2. Tato skutečnost
platí i z pohledu výše nájemného v pronajatých soukromých bytech. Graf 39 umožňuje srovnání výše
obvyklého nájemného ve vybraných městech Moravskoslezského kraje. Výše nájemného se pohybuje
v rozmezí 75 až 84 Kč/m2 a levnější nájemné je pouze v Bruntále. Pokud však porovnáme výši
nájemného v rámci obcí okresu Nový Jičín, patří Kopřivnice k poměrně drahým lokalitám (Graf 38).
Graf 38 Přehled výše nájemného za standardní byt ve vybraných městech okresu Nový Jičín v roce 2011
(Kč/byt/měsíc)
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Štramberk

Nový Jičín
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0,00

Poznámka: Informace o nájemném standardního bytu zjištěné odhadem obvyklého nájemného posudkem
2
soudního znalce. Standardní byt = družstevní i osobní vlastnictví; podlahová plocha 65 m , stavba ve
standardním technickém stavu
Zdroj: Mapa nájemného – Státní fond rozvoje bydlení, MMR
2

Graf 39 Přehled výše obvyklého nájemného ve vybraných městech Moravskoslezského kraje (Kč/m /měsíc)
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Zdroj: Mapa nájemného – Státní fond rozvoje bydlení, MMR
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Město Kopřivnice má vytvořen tzv. účelový fond pro opravy a modernizaci bytového fondu ve
vlastnictví města Kopřivnice. Celkový rozsah investic a oprav v letech 2003 až 2012 dosáhl výše 194,3
mil. Kč. pro následujících deset let předpokládá město investice na modernizaci a opravy v celkové
výši zhruba 112,5 mil. Kč. Město hodlá do roku 2015 využít finanční prostředky především
k revitalizaci bytových domů a následně bude fond sloužit zejména pro opravy vnitřních instalací.
Budoucí investice a opravy jsou plánovány pouze pro městské bytové domy, v ostatních případech již
účelový fond splnil svůj účel.
6.1.1

Stávající situace na trhu s nemovitostmi v Kopřivnici

Pro vývoj cen starších bytů v Moravskoslezském kraji byl od roku 2008 charakteristický výrazný
pokles cen. V roce 2011, v meziročním srovnání se shodným obdobím předcházejícího roku,
zaznamenala Kopřivnice pokles cen o více než 10%. V posledních letech v rámci Moravskoslezského
kraje vykazují nejvýraznější poklesy cen bytů města okresu Karviná a v okolí města Kopřivnice.
Město Kopřivnice se v posledních letech neřadí mezi atraktivní lokality pro bydlení. Trh
s nemovitostmi byl v Kopřivnici výrazně ovlivněn stagnací zaměstnanosti v regionu a především
restrukturalizací největšího zaměstnavatele Tatra a.s., který postupně zredukoval počet zaměstnanců
na jednu šestinu. Tento nepříznivý hospodářský vývoj se projevil ve vysoké fluktuaci obyvatel
v bytovém fondu v celém městě a dle místních odborníků největší dopad byl na sídlišti Sever, kde žije
více než ¼ obyvatel města.
Z grafu (Graf 40) je vidět, že Kopřivnice jednoznačně patří k nejlevnějším lokalitám. V počátku
nedostatek pracovních příležitostí rozhýbal trh s nemovitostmi ve městě, ale následný výrazný úbytek
zaměstnanců Tatry a.s. a převis nabídky způsobil významný cenový propad (nebo dlouholetou
stagnaci) tržní ceny bytů v Kopřivnici ve srovnání nejen s okolními městy, ale i s obdobnými městy na
celé Moravě.
13

Graf 40 Porovnání nabídkové ceny bytu v Moravskoslezském kraji
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rok 2012

rok 2011

2 000 000 Kč
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1 000 000 Kč
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Zdroj: MÚ Kopřivnice, 2013
13

Byt = družstevní i osobní vlastnictví; podlahová plocha 74 m2, stáří 35 let
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6.1.2

Nová výstavba ve městě

Za posledních 13 let město Kopřivnice neinvestovalo do nové bytové výstavby ani do přípravných
prací souvisejících s technickou infrastrukturou pro novou bytovou výstavbu. Nová výstavba je ze
strany města podporována participací na dokončovacích pracích souvisejících s veřejnými
komunikacemi pro individuální bytovou výstavbu např. ulice Duhová, Květinová a další. Pro město
Kopřivnici je v oblasti bydlení pozitivní, že v posledních letech se stále zvyšuje poptávka po
individuální výstavbě. Počet vydaných stavebních povolení na výstavbu rodinných domů se
v posledních letech pohybuje v rozmezí od 20 do 27 za rok a stále mírně narůstá. Každoročně se
vydávají povolení na cca 2 – 3 bytové jednotky v podobě půdní vestavby bytových domů.
Z pohledu výstavby nových bytových jednotek je Kopřivnice pro významnější investory a
developerské firmy poměrně neatraktivní. Na tento fakt upozorňuje ve svém dokumentu architekt
města14. Hlavním důvodem je průměrná tržní cena stávajících bytových jednotek, která se
dlouhodobě pohybuje na velmi nízké úrovni. Pro zájemce o byt v Kopřivnici je mnohem výhodnější
investovat do bytu s průměrným stářím 35 let a případné jeho rekonstrukce. Investice do staršího
bytu v Kopřivnici je v porovnání s pořízením novostavby na úrovni cca 44 % vynaložených nákladů a
to jak v sídlištní tak v centrální zóně města. V dubnu 2011 se nabídka bytů pohybovala mezi 16 – 25
byty k okamžitému prodeji, v červenci 2012 mezi 20 – 27 byty a v červenci 2013 mezi 21 - 28.
Obecným investičním pravidlem je, že v lokalitách, kde lze na trhu nemovitostí získat srovnatelnou
kvalitu bydlení cca 35 let staré nemovitosti pod 50 % pořizovacích nákladů novostavby, se považuje
tento trh pro realizaci novostaveb za nevhodný z hlediska velmi obtížné a dlouhodobé návratnosti
vložených investic14. Pro developerské společnosti a podnikatelské záměry se zárukou návratnosti
investice do 7 let jsou zajímavé takové lokality, kde pořízení cca 35 let starých bytových jednotek
osciluje nad hranicí 70 % vynaložených nákladů vynaložených na realizaci novostavby. Z tohoto
pohledu má i sousední menší město Příbor pro developery z hlediska investování do bytové
výstavby vyšší bonitu, než město Kopřivnice, které má na trhu s bytovým fondem jedny z nejnižších
tržních cen (Graf 40). Město Kopřivnice má ve svém územním plánu města k dispozici rozvojové
plochy pro jakoukoliv formu bytové výstavby. Město Kopřivnice je však pouze minoritním vlastníkem
pozemků pro bytovou výstavbu a pozemky vlastní pouze ve dvou významnějších lokalitách určených
pro bytovou výstavbu (Tabulka 18).
Tabulka 18

Přehled lokalit pro bytovou výstavbu v Kopřivnici
kapacita

Pozemky bytová
výstavba

Lokalita
Kopřivnice – západ

Pozemky
pro
Individuální
výstavba

Druh výstavby

Lubina Dolní Roličky

45 rodinných domů

pozemky nad ul. Sluneční

30 rodinných domů

pozemky na ul. Horečkova

17 rodinných domů

Kopřivnice Sever – Pinkavka – Paseky

60 rodinných domů

tzv. Miklíkovy zahrady

100-150 bytových jednotek
25 – 30 bytových jednotek

14

Podpora rozvoje bydlení v Kopřivnici – osnova teoretické části rozvojového (strategického) materiálu (plánu),
ing. arch. Milan Šmíd, zpracováno pro potřeby města Kopřivnice, r. 2012
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Druh výstavby

Lokalita
pozemky nad ul. Záhumenní

kapacita
25 rodinných domů

Lubina pod Horačkou

40 rodinných domů

Lubina na Sýkorci

30 rodinných domů

Vlčovice u “Sportovního areálu“

12 rodinných domů

Vlčovice “mezi náhonem a Fonsilem“
Zdroj: MÚ Kopřivnice, 2013

10 rodinných domů

Shrnutí
•

Město Kopřivnice nepatří v posledních letech mezi zajímavé a atraktivní lokality pro bydlení. Je
to dané především hospodářským vývojem v posledních letech a cenami nemovitostí. Ceny
bytů i tržního nájemného patří k téměř k nejnižším nejen v regionu, ale v celém kraji, což je
důsledkem zejména nepříznivého hospodářského vývoje po roce 2008, který přinesl výrazné
hospodářské a sociální problémy.

•

Město nemá přirozené centrum a jeho architektura byla poznamenána intenzivní výstavbou
panelových sídlišť. V posledních letech se město snaží investicemi do regenerace těchto
“nevzhledných“ částí města zvyšovat atraktivitu a odstraňovat prvky, které město hyzdí.

•

Bytový fond ve městě Kopřivnice je relativně zdravý s průměrným stářím 35 – 40 let.
Město postupně investuje do oprav a regenerace nemovitostí ve svém majetku.

•

Problematický technický stav bytových domů na panelových sídlištích a špatný stav
veřejných prostranství je řešen výraznými investicemi do revitalizace a regenerace těchto zón,
tak aby došlo nejen ke zkvalitnění bytového fondu, ale celkově ke zlepšení kvality bydlení na
panelových sídlištích.

•

V nové výstavbě převažuje v posledních letech výstavba rodinných domů a to zejména
v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice. V centrální části města dochází pouze k investicím
do rekonstrukcí starších bytů a v ojedinělých případech k výstavbě půdních vestaveb.

•

Ve městě neexistuje jednotný systém podpory či pravidel bytové výstavby, avšak vzhledem ke
stárnutí obyvatelstva ve městě a selektivní migrací zejména mladých rodin, by mělo město
začít přemýšlet, jakým způsobem lze do města mladé lidi přitáhnout případně je zde udržet.
Jednou z možností je samozřejmě vytvoření atraktivního prostředí.

6.2. Sociální a zdravotní služby
Sociální a kulturní rozvoj je určován nejen politikou státu a činností státních institucí, ale je
spoluutvářen i místními sociálními službami. Také město je do určité míry zodpovědné za harmonický
rozvoj místní sociální sítě a vytváření příznivých podmínek pro potřebné osoby v rámci svého
územního celku.
Klíčové otázky
•

Jaká je dostupnost sociálních služeb v Kopřivnici a jaké jsou hlavní nedostatky těchto služeb,
případně jaké služby ve městě chybí?

•

Jaké jsou hlavní cílové skupiny obyvatelstva, na které se soustředí pozornost ve městě a okolí?
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•

Existuje ve městě lokalita, ve které by docházelo ke kumulaci většího počtu sociálněpatologických jevů?

•

Jaká je dostupnost zdravotních služeb v Kopřivnici a jaké jsou hlavní nedostatky těchto služeb,
případně jaké služby ve městě chybí?

Veřejně podporované sociální služby jsou ve městě zajišťovány kapacitami působícími na území měst
Kopřivnice, Štramberk a obcí Závišice a Ženklava. Tyto obce společně participují na procesu plánování
sociálních služeb pro občany a společný plánovací proces zahájily v roce 2011. Jeho výsledkem je
zpracovaný II. střednědobý plán sociálních služeb na léta 2013 – 2016. Tento dokument navazuje na
Komunitní plán z roku 2008. Dokument navrhuje řešení udržitelnosti a rozvoje současného stavu
sociálních služeb v celém vymezeném území. Hlavním cílem naplánovaných aktivit je vytvořit
efektivní, kvalitní a dostupný systém odpovídající reálným potřebám.
V roce 2012 na území Kopřivnice a Štramberk a obcí Závišice a Ženklava působilo celkem 10 subjektů
poskytujících služby z oblasti sociální péče, sociální prevence i sociálního poradenství (60 %
poskytovalo služby sociální péče, 60 % služby sociální prevence a 20 % služby z oblasti sociálního
poradenství)15. Z celkového počtu poskytovatelů sociálních služeb bylo 6 nestátních neziskových
organizací, 2 obce, 1 příspěvková organizace obce a 1 soukromý subjekt (a.s.). Přehled poskytovatelů
sociálních služeb působících na území města Kopřivnice je uveden v příloze dokumentu (Příloha 30).
Mezi poskytovateli převažují služby terénní a ambulantní a služby pobytové jsou zastoupeny spíše
okrajově (Příloha 31). Určitá část obyvatel využívá také pobytové služby a také některé ambulantní
služby mimo výše popsané území. Podle dat uvedených ve střednědobém plánu využije sociální
služby na území města Kopřivnice ročně téměř 3 000 osob. Vedle registrovaných poskytovatelů
sociálních služeb funguje v této oblasti také mnoho vzájemně prospěšných organizací a je realizována
řada aktivit, které pomáhají lidem při překonávání nejrůznějších životních situací.
Jedním z hlavních subjektů nabízejících služby z oblasti sociální péče i sociální prevence na území
města Kopřivnice je příspěvková organizace města Středisko sociálních služeb města Kopřivnice,
která poskytuje celkem pět sociálních služeb.
Cílovými skupinami střediska jsou osoby se zdravotním handicapem, osoby starší 65 let a také osoby
sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. Vývoj počtu uživatelů vybraných sociálních
služeb poskytovaných Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice a organizací Salus o.p.s. je
uveden v následující tabulce (Tabulka 19). Počet klientů u vybraných služeb se v posledních čtyřech
letech téměř neměnil. Výjimkou je pouze v roce 2011 dvojnásobná vytíženost krizové pomoci.
Tabulka 19

Vývoj počtu klientů u vybraných sociálních služeb na území města Kopřivnice

r. 2009

Odlehčovací služba
(počet osob)
53

Azylový dům
(počet lůžkodnů)
7 227

Domov pro rodiče a děti
(počet osob)
75

Krizová pomoc
(počet osob)
14

r. 2010

61

7 045

64

13

r. 2011

61

6 928

81

28

rok

1)

r. 2012
65
6 464
76
14
1)
Poznámka: V roce 2012 byla zrealizována přístavba azylového domu a proto došlo k přechodnému snížení
kapacity služby. Po dobu dvou měsíců (srpen a září) byly k dispozici pouze 2 pokoje (8 míst).
15

Některé organizace poskytují služby ze všech třech oblastí.
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Zdroj: MÚ Kopřivnice,

Součástí přípravného procesu tvorby střednědobého plánu sociálních služeb bylo zpracování dvou
analytických podkladů - analýza poskytovatelů sociálních služeb a finanční analýza potřeb
poskytovatelů sociálních služeb. Na základě těchto podkladů a v jednotlivých pracovních skupinách
byly ve městě a celém zájmovém území vybrány celkem tři základní cílové skupiny, na které jsou
zaměřena jednotlivá opatření střednědobého plánu – (i) senioři, (ii) osoby se zdravotním
postižením a (iii) osoby v tíživé životní situaci.
Pro cílovou skupinu senioři je poskytovateli sociálních služeb poměrně pestrá nabídka služeb
ambulantních a terénních. Z pohledu veřejnosti je nabídka sociálních služeb ve městě pestrá a
obyvatelům Kopřivnice v podstatě neschází žádná konkrétní forma služby. Tento fakt dokládají také
výsledky sociologického průzkumu16 mezi obyvateli města Kopřivnice a místních částí průzkumu,
který si město nechalo vypracovat v dubnu 2012. Z průzkumu se ukázalo, že více než 2/5 respondentů
si pod pojmem sociální služby představují pomoc lidem, domov pro seniory a pečovatelskou službu.
V oblasti cílové skupiny seniorů respondenti ve zvýšené míře poukazovali na potřebu výstavby
domova pro seniory. V současnosti jsou zájemci o tento druh pobytové služby umisťování do zařízení
v okolních obcích (Frenštát p. R., Nový Jičín a Příbor). Vzhledem k demografickému vývoji lze do
budoucna očekávat zvýšený zájem o tuto pobytovou formu sociální služby přímo na území města
Kopřivnice. V následujících letech musí město Kopřivnice zvážit jakou formu zařízení ve městě
případně vybudovat. Klíčová je nejen finanční náročnost spojená s výstavbou domova pro seniory, ale
také zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro provozování tohoto pobytového
zařízení. Poskytování sociálních služeb seniorům tradičním způsobem, tedy zejména jako služby
pobytové (standardizovaná zařízení), přináší stále rostoucí náklady na tento druh služby. Rostoucí
náklady si však od určité meze veřejné rozpočty nemohou dovolit. Klíčovým úkolem pro město
Kopřivnice je proto nastavení nejvýhodnější kombinace bydlení, ubytování a služeb sociální péče,
které umožní klientům co nejdéle zachovávat aktivitu a co největší díl soběstačnosti, a to zejména
v jejich přirozeném prostředí. Místo přímé výstavby domova pro seniory se městu nabízí možnost
podpořit zřízení alternativní formy individuálního bydlení pro seniory s návaznosti na terénní sociální
služby (pečovatelskou službu, osobní asistenci apod.), případně zvážit možnost kombinace menšího
pobytového zařízení pro seniory s části kapacity vyhrazenou pro klienty vyžadující zvláštní režim a
současně zřízení individuálního bydlení seniorů s možnosti využívat terénní sociální služby. Do určité
míry tuto službu město dnes nabízí prostřednictvím bytů zvláštního určení, kterých je ve městě
v současnosti 120. Vzhledem k očekávánému růstu počtu seniorů ve městě lze předpokládat, že
v budoucnu tato kapacita nebude dostačující.
U cílové skupiny zdravotně postižených osob byly identifikovány hlavní problémy na třech úrovních
– oblast zaměstnávání osob se zdravotním handicapem, odstraňování bariér u veřejných budov a
institucí a zpřístupnění veřejné dopravy. V těchto oblastech je nutné realizovat aktivity, které přispějí
k odstraňování bariér bránících občanům se zdravotním postižením v plnohodnotném zapojení do
společnosti, postupně řešit tyto oblasti s cílem zlepšit podmínky i kvalitu života obyvatel se
zdravotním postižením. Mezi konkrétní zjištění patří:

16

Výzkum veřejného mínění, zpracováno firmou AUGUR CONSULTING s.r.o., duben - květen 2012
(reprezentativní vzorek 850 respondentů)
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→ nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, následné začleňování
dětí se zdravotním postižením po vyčerpání možnosti navštěvovat “speciální“ školu;
→ absence centra komplexní péče pro dospívající a dospělé osoby s kombinovaným postižením
a s poruchami autistického spektra;
→ problematická integrace zdravotně handicapovaných dětí do ZŠ – ani jedna základní škola
není bezbariérová;
→ chybí možnost začleňování dětí s handicapem do volnočasových aktivit;
→ nedostatek/absence terénních služeb;
→ dopravní obslužnost, bariéry ve městě – schody, přechody, stav chodníků apod.
Třetí cílová skupina osoby v tíživé životní situaci je velmi široká a zapadá do ní široké spektrum
osob17. V této oblasti je velkým pozitivem města Kopřivnice, že na území se nenachází žádná velká
sociálně problémová lokalita s nakumulovanými sociálně-patologickými jevy. Na druhou stranu však
přibývá množství osob, které se do tíživé životní situace dostávají. V oblasti sociální prevence jsou
této cílové skupině k dispozici služby v azylových domech, nízkoprahových centrech a stálý kontakt
s klienty se snaží jak město tak NNO udržovat prostřednictvím terénní sociální práce. Na území města
působí terénní sociální pracovníci, kteří fungují jako prostředníci mezi klienty a společností. Tato
činnost v terénu umožňuje intenzivnější a komplexnější práci s klientem a je zároveň účinným
nástrojem předcházení sociálního vyloučeni. V Kopřivnici je terénní sociální práce zaměřena na osoby
sociálně vyloučené a osoby a rodiny sociálním vyloučením ohrožené.
Ve střednědobém plánu jsou u osob v tíživé životní situaci uvedeny tyto hlavní problémy:
→ nedostatečný systém sociálního bydlení pro nepřizpůsobivé a nízkopříjmové občany
(“podprahové bydlení“),
→ dlouhé čekací lhůty v občanské poradně,
→ nedostatečné pracovní návyky osob bez přístřeší a nedostatek pracovních příležitostí pro tyto
osoby,
→ znečišťování některých veřejných prostranství osobami bez domova – nedostatečné možnosti
využití toalet pro tyto osoby,
→ problémy v soužití s osobami bez přístřeší (přespávání v bytových domech a jejich
znečišťování, veřejné pohoršení, problematické vzájemné soužití s majoritou).
Kopřivnice má poměrně dobře nastaven systém pomoci osobám, které se dostaly do tíživé životní
situace a přišly o ubytování. Sociální pomoc je nabízena prostřednictvím několika stupňů –
nízkoprahové zařízení, noclehárna, azylový dům a následně městská ubytovna (popřípadě soukromé).
Díky této vícestupňové nabídce ubytování dochází v poslední době ke změně struktury klientů, kteří
žádají o pomoc v Azylovém domě a noclehárně, která provozuje SSSmK. Obě zařízení se potýkají
s nárůstem velmi problematických klientů, kterým nejsou sociální pracovníci schopni poskytnout
dostatečné služby pro jejich resocializaci. Jedná se především o aktivní uživatele drog,
nesoběstačných osob se zdravotním handicapem a osob s duševní poruchou. V roce 2012
17

Osoby v tíživé životní situaci zahrnují - jednotlivce i rodiny v nepříznivé sociální situaci, dlouhodobě nezaměstnané a
obtížně zaměstnatelné, osoby v hmotné nouzi, osoby bez dostatečného příjmu, oběti (domácího) násilí a oběti trestné
činnosti, osoby bez přiměřeného bydlení, osoby bez přístřeší a osoby žijící nedůstojným způsobem života, osoby opouštějící
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti, osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody,
osoby ohrožené závislostí na alkoholu, návykových látkách a hráčských aktivitách, etnické menšiny a další.
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představovali tito klienti téměř 72 % u celkového počtu uživatelů služby azylového domu. Tyto
skupiny osob představují velké riziko jednak pro ostatní klienty azylového domu i noclehárny a také
pro pracovníky zařízení. Nárůst počtu osob drogově závislých je jedním z vážných problémů, které
bude nutné řešit. Ve městě a SO ORP vzrůstá počet osob závislých na omamných látkách, přičemž
roste především počet uživatelů tvrdých drog. Touto cílovou skupinou se ve městě zabývá nezisková
organizace Renarkon, o.p.s., která realizuje terénní program, avšak není schopna nabídnout
adekvátní služby, které poskytují zařízení (centra) pracující s osobami drogově závislými.

6.2.1. Zdravotní služby
Ve městě Kopřivnice je dostatečná základní infrastruktura a kapacita pro poskytování ambulantní
lékařské péče. Z lůžkových zařízení působí ve městě soukromé zařízení THERÁPON 98, a.s., které
nabízí služby spojené s následnou péčí. Středisko následné lůžkové péče je nestátní zdravotnické
zařízení se zaměřením na geriatrii - slouží k léčbě chronicky a dlouhodobě nemocných pacientů, kteří
vyžadují komplexní léčebnou a rehabilitační péči. Jeho kapacita je v současné době 41 zdravotních
lůžek a 7 lůžek sociálních pro léčbu a rehabilitaci s trvalým pobytem na oddělení. Dostupnost
jednotlivých zařízení je patrná z následující tabulky.
Tabulka 20

Zastoupení a dostupnost zdravotnických služeb v Kopřivnici, 2011

Zařízení

Počet

Sdružená ambulantní zařízení

1

Léčebna pro dlouhodobě nemocné

1

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé

13

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé

1

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

4

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

1

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa

20

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa

4

Samostatná ordinace lékaře specialisty

14

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty

1

Ostatní samostatná zařízení

15

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení

4

Zařízení lékárenské péče

4

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci
Zdroj: ČSÚ - MOS, MÚ Kopřivnice

1

Nejbližší zdravotnické zařízení (nemocnice) je Nemocnice Nový Jičín a.s., která pacientům nabízí
komplexní strukturu poskytované zdravotní péče. Spádovou oblastí nemocnice je především území
bývalého okresu Nový Jičín, ale ve vybraných odbornostech (onkologie) i pro oblast celého
Moravskoslezského kraje. Součástí Nemocnice Nový Jičín a.s. je i nadregionální špičkové onkologické
centrum - KOC - Komplexní onkologické centrum Nový Jičín. Od ledna 2006 je Komplexní onkologické
centrum součástí sítě třinácti onkologických pracovišť v celé České republice, která splňují náročné
požadavky dané Českou onkologickou společností.
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Shrnutí:
•

Významným potenciálem pro rozvoj sociálních a zdravotních služeb ve městě je udržení dobře
fungující vzájemné komunikace poskytovatelů sociálních služeb a udržení spolupráce města
Kopřivnice, Štramberk a obcí Závišice a Ženklava s poskytovateli.

•

Město má jasnou představu o jednotlivých cílových skupinách, na které zaměřuje aktivity
v oblasti sociálních a zdravotních služeb.

•

Vlivem populačního vývoje, který lze v Kopřivnici očekávat, budou v následujících letech klíčové
aktivity pro cílovou skupinu senioři. Podíl osob nad 65 let věku bude nadále vzrůstat a město
bude muset zajistit dostatečnou kapacitu domovů pro seniory, dostatečný počet lůžek
v rezidenčních službách, dostatek pečovatelských a ošetřovatelských služeb, služby osobní
asistence, odborné poradenství pro seniory aj. V důsledku postupného stárnutí populace je
třeba zajistit nejen dostatečnou pestrost a potřebnou kapacitu sociálních služeb, ale také
dostatečnou nabídku volnočasových a vzdělávacích aktivit pro zajištění aktivního života
seniorů, včetně dopravní obslužnosti. Pozitivním rysem je působení širokého spektra
organizací, poskytujících seniorům různé služby a fungující vzájemná spolupráce.

•

Ve městě není identifikována lokalita, ve které by docházelo ke kumulaci většího počtu
sociálně-patologických jevů. Avšak dochází k nárůstu počtu osob se specifickými problémy.
V posledních letech je na vzestupu zejména drogová problematika, dochází k růstu počtu
intravenózních uživatelů do dvaceti let, kteří dříve užívali drogy jiným způsobem. Tito lidé se
velmi často dostávají do tíživé životní situace. Tuto skutečnost dokládá také měnící se struktura
klientů azylového domu a noclehárny. V roce 2012 téměř 72 % klientů azylového domu a více
jak 63 % klientů noclehárny nespadalo do cílové skupiny, pro kterou je služba určena.

•

Ve městě Kopřivnice je dostatečná základní infrastruktura a kapacita pro poskytování
ambulantní lékařské péče, lůžková péče je zajištěna v dostupné vzdálenosti v nemocnici
v Novém Jičíně.

6.3. Bezpečnost
Klíčové otázky
•

Jaká je úroveň kriminality ve městě Kopřivnice ve srovnání s okresem Nový Jičín?

•

Jaké jsou hlavní problémy v oblasti bezpečnosti na území města a jeho okolí?

•

Existuje ve městě lokalita, ve které by docházelo ke kumulaci většího počtu trestných činů či
přestupků?

Město Kopřivnice bylo zařazeno v roce 1996 mezi prvních 9 měst vybraných do celostátních projektů
prevence kriminality a o rok později byla na Městském úřadě v Kopřivnici zřízena pracovní pozice
manažera prevence kriminality. Město Kopřivnice má zpracován Program prevence kriminality na
roky 2012-2013, jehož hlavním cílem je snižování míry a závažnosti kriminality a celkové zvyšování
pocitu bezpečí občanů. Program je zaměřen na podporu vhodných preventivních opatření a jedním
z dalších cílů je snižování potenciálního rizika a škody, které mohou nastat u jednotlivců a společnosti
v důsledku užívání všech typů drog. Od roku 1996 město zrealizovalo v oblasti prevence kriminality
69

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

celkem 84 projektů v celkové finanční výši přes 10 mil. Kč. Řada projektů má dlouhodobé trvání například Klub Kamarád, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, který byl zřízen v roce 1997 a
následně v roce 2001 zřízení pobočky Klubu Kamarád na ulici Horní, vybudování městského
kamerového systému v letech 1997, 1999, 2007, zřízení Krizového centra pro děti a mládež
„Čtyřlístek“ v Salusu, o.p.s. v roce 2002 aj.
Graf 41 Struktura trestných činů ve městě Kopřivnice v roce 2012 (v %)

Zdroj:

Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013, MÚ Kopřivnice

Nejvíce zatěžuje město Kopřivnici a jeho okolí dle dat oblastního oddělení Policie ČR následující
trestná činnost - krádeže vloupáním do komerčních objektů (kiosky, restaurace a stravovací
zařízení); krádeže vloupání do víkendových a ostatních objektů; krádeže věcí z automobilů; krádeže
jízdních kol; krádeže na osobách a kapesní krádeže; poškození cizí věci; podávání alkoholických
nápojů mládeži; šíření toxikomanie. Podíl trestných činů spáchaných na území města Kopřivnice se
pohybuje od roku 2007 v rozmezí 19,3 až 21,5 % z celkového počtu nápadů TČ v okrese Nový Jičín (v
roce 2012 byl podíl 19,1 %). Nejvíce trestných činů bylo evidováno v oblasti majetkové (Graf 41).
Míra objasněnosti TČ se v okrese Nový Jičín se v roce 2012 mírně zvýšila (47,7 %), což je v porovnání
s ostatními okresy Moravskoslezského kraje druhé nejvyšší procento (vyšší míru objasněnosti měl
pouze okres Bruntál 57,6 %). Na území města Kopřivnice se v posledních letech míra objasněnosti
stále snižuje. V roce 2012 bylo objasněno celkem 44,7 % deliktů, což je o necelá 2 % méně než v roce
2011.
Tabulka 21 Vývoj kriminality na území města Kopřivnice a okresu Nový Jičín v letech 2007-2012
r. 2007
celkový nápad TČ ve městě
počet občanů
Index nápadu TČ ve městě
celkový nápad TČ v okrese Nový Jičín
počet občanů
Index nápadu TČ v okrese Nový Jičín

r. 2008

r. 2009

r. 2010

r. 2011

r. 2012

674

603

656

654

647

613

23 248

23 172

22 978

22 892

22 803

22 649

29

26

28,5

28,6

28,4

27,1

3 140

3 121

3 339

3 171

3 321

3 209

152 352

152 506

152 563

152 524

151 835

151 960

20,6

20,5

21,9

20,8

21,9

21,1

Poznámka: Index nápadu TČ představuje počet trestných činů na 1000 obyvatel města
Zdroj:

Program prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta 2012 – 2013, MÚ Kopřivnice

Další klíčové problémy v této oblasti jsou v oblasti sociálně právní ochrany dětí. V posledních letech
vzrůstá počet dětí umístěných do ústavní výchovy – hlavní příčinou je situace, že se stále více rodin
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dostává do stavu, kdy nejsou schopni zajistit a zvládnout péči o nezletilé děti kvůli ztrátě bydlení,
špatné finanční situaci, z důvodu své závislosti apod. Současné možnosti velmi snadného získání
nevýhodných půjček a úvěrů způsobují, že se stále více rodin ocitá v tzv. dluhové pasti. V této oblasti
město realizovalo řadu aktivit spojených s prevencí. Například v současné době má město Kopřivnice
k dispozici nové preventivní videoklipy, které se zaměřují na spotřebitele. Jedná se o krátké loutkové
spoty, které poukazují na úskalí spojená s uzavíráním nepromyšlených půjček a upozorňují na triky
podomních prodejců.
Problémovou oblastí, které musí město v následujících letech věnovat zvýšenou pozornost je,
situace v oblasti drog. Tuto oblast na území města i SO ORP Kopřivnice monitoruje nezisková
organizace Renarkon o.p.s., se sídlem v Ostravě. Z výročních zpráv organizace vyplývá, že na území
města i SO ORP roste počet intravenózních uživatelů do dvaceti let, kteří dříve užívali drogy jiným
způsobem. Dále organizace upozorňuje na zvýšení (odhadem o 70 %) počtu osob, které zneužívají
léky. Počet uživatelů tvrdých drog se dle odhadu odborníků pohybuje okolo 300 a počet uživatelů
měkkých drog zejména marihuany v řádech tisíců. Ze zkušeností pracovníků o.p.s. Renarkon vyplývá,
že první experimenty s marihuanou se objevují již na druhém stupni základních škol (8. a 9. třída) a
v prvních ročnících SŠ mají mladí lidé zkušenosti už i s užíváním tvrdých drog.
V rámci sociologického průzkumu v roce 201218 byla vybranému vzorku respondentů položena
otevřená otázka týkající se identifikace veřejných prostranství nejvíce ohrožených sociálně
patologickými jevy a kriminalitou. Analýza ukázala, že nejvíce vnímají ohrožení kriminalitou
obyvatelé na sídlišti Sever (43,9 % respondentů) a v centru města (14,8 % respondentů). V této
lokalitě město v roce 2012 provedlo novelizaci vyhlášky, která zde zakazuje konzumaci alkoholu na
veřejnosti.
Shrnutí:
•

Město má vypracovaný Program prevence kriminality a protidrogové prevence, ve kterém jsou
jasně identifikovány problémy a specifikovány konkrétní aktivity zaměřené na vybrané cílové
skupiny. Město také provozuje webový portál zaměřený na informace z oblasti prevence
kriminality.

•

Město Kopřivnice nepatří mezi nejproblematičtější lokality v porovnání s ostatními městy
v okrese i kraji. Přesto se potýká s řadou problémů. Mezi nejčastější trestné činy patří
majetková trestná činnost.

•

Z hlediska bezpečnosti je ve městě z pohledu obyvatel označeno za nejproblematičtější lokalitu
sídliště Sever.

•

Ve městě a SO ORP vzrůstá počet osob závislých na omamných látkách, přičemž roste
především počet uživatelů tvrdých drog.

18

Výzkum veřejného mínění, zpracováno firmou AUGUR CONSULTING s.r.o., duben - květen 2012
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6.4. Kultura, sport a volnočasové aktivity
Klíčové otázky
•

Jaká je ve městě nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit?

•

S jakými hlavními problémy se v této oblasti město potýká?

Kultura patří mezi klíčové oblasti, které zpestřují život ve městě. V průběhu roku probíhá ve městě
celá řada kulturních a společenských akcí s mnoha hudebními a scénickými vystoupeními. Mezi
významné, které lákají místní, ale i regionální či mezinárodní účastníky i publikum, patří například
přehlídka netradičních divadel Kopřiva, výstava a soutěž plastikových modelů Beskyd Model Kit
Show, soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích Tatra, Memoriál Petra Douska, přehlídka
tvorby handicapovaných dětí a mládeže Motýlek, přenosy z Metropolitní opery, Tunning show nebo
Kopřivnické dny techniky.
Hlavním kulturním zařízením ve městě je kulturní dům Kopřivnice, jehož provozovatelem je
příspěvková organizace města Kulturní dům Kopřivnice. Spolu se zabezpečením provozu kulturního
domu a zajištěním kulturních a společenských akcí provozuje také kino Puls, informační centrum a
městskou knihovnu včetně poboček v místních částech Lubina, Mniší, Vlčovice a dvou poboček
v Kopřivnici. Zázemí pro různé kulturní a společenské aktivity nabízí ve městě také Regionální
muzeum v Kopřivnici, o.p.s. a Katolická beseda Kopřivnice. V místních částech Kopřivnice působí
v oblasti kultury a společenských akcí tradiční osvětové besedy (Osvětová beseda Mniší a Vlčovice) a
v místní části Lubina Společnost Katolického domu v KD Lubina. Ve městě působí řada zajímavých
tanečních, hereckých a hudebních souborů. Mezi velmi úspěšné patří např. Městský dechový
orchestr, cimbálová muzika Pramínky a mnohé další. Dlouhou tradici má v Kopřivnici loutkoherectví.
Loutkoherecký soubor Rolnička využívá pro svá představení prostory malého sálu v kulturním domě.
Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. provozuje čtyři muzejní expozice - Technické muzeum
automobilů značky Tatra, expozici slavného kopřivnického rodáka, olympijského vítěze Emila Zátopka
a jeho manželky Dany, Muzeum Fojtství a Šustalovu vilu. V Šustalově vile je část expozice věnována
rodákovi, malíři Zdeňku Burianovi.
V roce 2012 se ve městě uskutečnilo několik desítek kulturních, společenských či vzpomínkových akcí,
jejichž pořadatelem bylo město Kopřivnice. V Kulturním domě bylo v průběhu celého roku 2012
zrealizováno celkem 726 akcí, přičemž 64 % představuje promítání filmů v kině Puls.
Kulturní aktivity jsou ve městě každoročně podporovány prostřednictvím jednoho dotačního titulu Program na podporu kultury a osvětové činnosti. Program také podporuje akce k výročím
významných kopřivnických rodáků Z. Buriana (1905-1981) a E. Zátopka (1922-2000).
V posledních letech se nabídka v oblasti kulturního a společenského života ve městě stále rozšiřuje
a město se snaží podílet se na zajištění zajímavých akcí pro všechny věkové kategorie. Klíčovým
problémem, se kterým se město dlouhodobě potýká, je nedostatek finančních prostředků na
zkvalitnění technického stavu budov, ve kterých je kultura realizována. V posledních letech (20092010) se podařilo městu díky dotacím Ministerstva kultury zmodernizovat kino Puls. Víceúčelový
moderně vybavený sál s kapacitou 155 míst (s 10 místy pro vozíčkáře s doprovodem) se špičkovým
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technickým vybavením umožňuje promítání 3D filmů, živé přenosy z Metropolitní opery a nabízí
také možnosti pořádání hudebních či divadelních představení, přednášek, seminářů či prezentací.
V oblasti sportu se město spolupodílí na financování sportovních aktivit i chodu sportovních
zařízení. Nabídka sportovních a rekreačních aktivit ve městě je velmi pestrá. Každá cílová skupina zde
může najít zajímavé aktivity jak trávit volný čas. Mezi klíčová zařízení patří sportovní zařízení ve
správě příspěvkové organizace města Kopřivnice - Správa sportovišť Kopřivnice. Tato organizace
spravovala v roce 2013 celkem 10 sportovišť - letní a zimní stadion, krytý bazén, koupaliště,
skateboardový park, volejbalový areál s tenisovým kurtem, hřiště v místní části Vlčovice a Lubina,
lyžařský areál a běžecké tratě, kondiční cykloturistické trasy a zároveň zajišťovala údržbu dětských
hřišť na území města. Ve městě působí také celá řada sportovních klubů, které provozují některá
sportoviště na základě nájemní smlouvy s městem. Jedná se o tenisový areál v Kopřivnici, tenisový
kurt ve Vlčovicích a minigolfové hřiště v areálu letního koupaliště. Důležitou roli v oblasti sportu
sehrávají ve městě také soukromé subjekty, které také nabízejí řadu sportovních či volnočasových
aktivit jako jsou fitness centra, bowling, squash, badminton, šipky.
Velkým pozitivem pro město Kopřivnice je, že v oblasti sportu má zpracovánu Koncepci podpory
sportu města Kopřivnice do roku 2022. Koncepce je zaměřena celkem na 6 prioritních oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volnočasové aktivity dětí, mládeže a ostatních obyvatel města
Výkonnostní sport
Prioritní a preferované sporty
Tradiční sportovní akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici
Růst úrovně spokojenosti obyvatel se službami města (informovanost, sportovní komise,
spolupráce se sportovní veřejnosti, spolupráce se školami)
Sportovní infrastruktura

Každá prioritní oblast má jasně specifikovány priority, na které je soustředěna pozornost. Klíčovým
problémem v oblasti sportu ve městě je především technický stav sportovišť. Většina sportovních
areálů v majetku města by potřebovala poměrně velké opravy či celkovou rekonstrukci. V oblasti
sportu se však město dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků na rozsáhlé
rekonstrukce areálů a proto je nuceno realizovat pouze menší udržovací investice. V posledních
letech byly investice města zaměřeny především na zřízení a revitalizaci dětských hřišť a drobnější
úpravy veřejných sportovišť. Větší investice byly provedeny v lyžařském areálu a ve skateparku, který
byl v roce 2009 přemístěn do areálu letního stadionu. Město se také spolupodílelo na renovaci Areálu
zdraví - přírodní víceúčelový sportovní a relaxační areál, kde také vzniklo skautské centrum
VANAIVAN.
Sport patří mezi důležité oblasti života ve městě, což dokazuje nejen pestrá nabídka sportovních a
relaxačních areálů, ale také poměrně zajímavá nabídka sportovních a volnočasových akcí, které jsou
v průběhu roku ve městě realizovány. Mezi nejvýznamnější sportovní akce patří Běh rodným krajem
Emila Zátopka, cyklistický poloorientační maraton Kopřivnický Drtič, Sportovní hry zdravotně
postižených dětí a dospělých, Drakiáda, silvestrovská vyjížďka na kolech - výjezd na kopec Velký
Javorník (19. ročník), sportovní akce Domu dětí a mládeže a další. Na realizaci těchto akcí Město
Kopřivnice přispívá nemalými finančními prostředky.
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Činnost sportovních klubů a organizací je podporována ze strany města prostřednictvím dotačních
titulů, které jsou každoročně vyhlašovány. Hlavní podpora je zaměřena na akce a aktivity určené pro
děti a mládež. Dotační program zaměřený na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu nabízí
příspěvky na nájmy nebo energetické náklady spojené se sportovní činnosti mládeže do 21 let, na
tradiční akce a akce mimořádného významu pro Kopřivnici, na činnost včetně trenérské činnosti a na
volnočasové aktivity příměstského charakteru dle rozhodnutí rady a zastupitelstva města.
Kromě města přispívají na realizaci kulturních, sportovních či jiných volnočasových aktivit také místní
firmy s cílem aktivního zapojení zaměstnanců i obyvatel do společenského života ve městě.
V oblasti volnočasových aktivit zaměřených na děti a mládež sehrává významnou roli Dům dětí a
mládeže Kopřivnice, který je příspěvkovou organizací města. Tato organizace nabízí pravidelnou
zájmovou činnost v cca 100 kroužcích, organizuje letní tábory a pobytové akce, vzdělávací program,
provozuje odloučené pracoviště ve Štramberku, turistickou základnu v Kletné, Mateřské centrum
Klokan a dětský koutek Žirafka v budově kopřivnické radnice. Důležitým subjekty jsou také základní
umělecké školy. V Kopřivnici nabízí vzdělání v uměleckých oborech dvě školy Základní umělecká škola
Zdeňka Buriana (kapacita 700 žáků) a První soukromá základní umělecká škola MIS music, o. p. s.
(kapacita 770 žáků)

Shrnutí:
•

Nabídka kulturních aktivit je koordinována prostřednictvím významné organizace Kulturní dům
Kopřivnice, která je příspěvkovou organizací města a neziskových sdružení v oblasti kultury.

•

Město se podílí na podpoře kulturního a společenského života prostřednictvím realizace řady
akcí a dotačním programem zaměřeným na podporu kulturních organizací. Vedle financování
Kulturního domu Kopřivnice významně financuje oblast muzejnictví, muzejní expozice dotuje
částkou 2,7 mil. Kč ročně. Na druhou stranu však městu chybí jasná koncepce rozvoje kulturního
a společenského života.

•

Město se dlouhodobě potýká s nevyhovujícím technickým stavem většiny sportovních i
kulturních areálů v majetku města.

•

Sportoviště nabízejí obyvatelům a návštěvníkům řadu možnosti pro aktivní trávení volného času
a zároveň aktivity v oblasti sportu přispívají také ke zvyšování prestiže města. Ve městě lze
provozovat všechny významné sporty.

•

V oblasti sportu si město stanovilo koncepci na podporu rozvoje sportovních aktivit ve městě do
roku 2022, která přesně definuje oblasti a cíle na které je potřeba se zaměřit.

•

V oblasti nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež je velmi aktivní příspěvková organizace
města Dům dětí a mládeže Kopřivnice, která nabízí široké spektrum zájmové činnosti a také
základní umělecké školy.
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•

Město se snaží podporovat jednotlivé organizace v oblasti sportu prostřednictvím dotačních
programů.
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7

Doprava

Tato kapitola se věnuje dopravě a pozici města v dopravním systému a infrastruktuře. Doprava je
řešena jak v kontextu celého kraje a dostupnosti měst vyšších řádů, tak i ve vazbě na dostupnost
dopravy v rámci města. Doprava automobilem umožňuje relativně snadnou mobilitu jeho vlastníkům.
Ti, co automobil nevlastní, jsou závislý na poskytování veřejné dopravy. Jelikož patří veřejná doprava
mezi velmi často využívané prostředky za cestou do zaměstnání nebo škol, je na ní v této kapitole
kladen patřičný důraz. Specifickým typem dopravy pak je cyklodoprava, jejíž rozvoj město velmi
výrazně podporuje. Z tohoto důvodu považujeme za vhodné zabývat se tímto typem dopravy
detailněji. Protože, jak již bylo zmíněno, je doprava prostředkem každodenních procesů, migrace za
zaměstnáním a do škol a má velmi těsné vazby na provoz firem, jedná se o průřezovou disciplínu
podporující tyto procesy, a proto je nutné taky na ni takto nahlížet.
Klíčové otázky:
•
•
•
•

Jaká je pozice města v dopravní infrastruktuře? Jsou sídla vyššího významu dobře dostupná?
Jaká je dopravní dostupnost veřejnou dopravou po městě?
Jak velká je intenzita dopravy ve městě?
Stane se ve městě více nehod více nehod než v okrese nebo kraji?

•

Jaká je cyklodoprava ve městě a jaké příležitosti nabízí?

7.1. Vnější doprava
Město Kopřivnice leží na silnici I. třídy č. 58, jež je hlavním silničním spojením do Ostravy. V časové
dostupnosti do 20 minut se nachází nově vybudována dálnice mezi Hranicemi na Moravě a Ostravou,
prostřednictvím které jsou v dojezdové vzdálenosti do 40, resp. 60 minut krajská města Ostrava a
Olomouc. Nový Jičín, jako územně nadřazené sídlo, je dostupný do 15 minut. Město Kopřivnice leží
také na trati 325 Studénka – Věřovice, jenž umožňuje relativně snadné a rychlé spojení s Ostravou.
Obecně lze pozici města v dopravní síti považovat za dobrou, neboť jak služby specifické potřeby
(Nový Jičín), tak i vyšší služby (Ostrava) jsou dostupné do 15 až 45 minut.
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Obrázek 7

Dopravní dostupnost města Kopřivnice automobilem

Zdroj: ESRI

Spojení silniční dopravou (automobilem) Kopřivnice a vyšších administrativních sídel je relativně
dobré. Dostupnost veřejnou dopravou je však mírně horší, a to zejména o víkendu. Nejrychlejší
cesta autobusem ve všední den do Ostravy trvá 48 minut, což je o více jak 10 minut více než autem. O
víkendu se pak délka cesty autobusem prodlužuje o dalších 10 minut a rozdíl mezi cestou autem a
autobusem narůstá na 20 minut. Alternativou pak zůstává spojení vlakem, které trvá do Ostravy 43
minut, včetně víkendu. Nevýhodou tohoto spojení však může být přestup ve Studénce. Intenzita
autobusových a vlakových spojení do Ostravy ve všední dny je dostatečná. V průměru za 24 hodin
jede vlak do Ostravy 12krát, autobus 19krát. Během víkendového provozu klesá počet spojů o 2,
resp. o 11 v případě autobusu. Dostupnost Nového Jičína veřejnou dopravou je závislá na
autobusovém spojení, neboť cesta vlakem trvá více jak 1 hodinu a zahrnuje i několik přestupů. Nový
Jičín je z Kopřivnice dosažitelný autobusem ve všední den za 25 minut, což je o 7 minut déle než
autem. O víkendu se délka spojení prodlužuje o 6 minut. Intenzita dopravy je do Nového Jičína více
než dobrá. Ve všední den jede 53 spojů, o víkendu pak 13 spojů.
Tabulka 22

Počet a délka spojení mezi Kopřivnicí a nadřazeným administrativním centrem
auto

spojení
Kopřivnice - Ostrava

vlak
počet
čas [min]
ST
NE
ST
NE

autobus
počet
čas [min]
ST
NE
ST
NE

35

12

10

43

43

19

8

48

56

nejkratší [km] nejrychlejší [min]
34

Ostrava - Kopřivnice

34

35

45
0

45
0

48

61

Kopřivnice - Nový Jičín

11
0

9

18

15
0

23

12

53

13

25

31

Nový Jičín - Kopřivnice

12

18

0

0

0

0

52

13

22

25

Zdroj: idos.cz
Pozn.: max. 1 přestup, max. doba cesty do Ostravy 90 minut, do Nového Jičína 45 minut; referenční dny:
středa 3. 7. 2013 a neděle 7. 7. 2013
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Graf 42

Délka cesty mezi Kopřivnicí a administrativně nadřazenými centry

Pozn.: max. 1 přestup, max. doba cesty do Ostravy 90 minut, do Nového Jičína 45 minut; referenční dny: středa 3. 7. 2013 a
neděle 7. 7. 2013
Zdroj: idos.cz

Město Kopřivnice je součástí integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje KODIS.
Konkrétně se nachází v tarifní zóně 73. Na území Kopřivnice zastavují linky 631, 633, 634, 635, 636,
637, 638, 640, 641, 642, 643, 646, 649, 653, 662, 663, 664, 690, 697, 698, 699. Integrovaný dopravní
systém umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje snazší mobilitu do škol, zaměstnání a na
úřady. Přesto, že veřejná doprava dosahuje během víkendového provozu nižší intenzity, je možné ji
považovat za dostatečně zajímavou alternativu k dopravě automobilové. Kvalitní a dostupná
veřejná doprava může mít totiž kromě jiného i pozitivní dopad na stav ovzduší. Každodenně do a
z Kopřivnice přijede i vyjede přes 5 000 osob pouze do zaměstnání a škol. To je v porovnání
s populační velikostí města nezanedbatelné množství. Ve směru do Nového Jičína, na Příbor a na
Frenštát pod Radhoštěm, tedy ve směrech největší pracovní migrace, denně projede přes 14 tis.
osobních automobilů. Pokud by do zaměstnání a škol dojížděla a vyjížděla většina osob veřejnou
dopravou, mohlo by v důsledku dojít, i když k mírnému, zlepšení kvality ovzduší, a to hlavně
v zimních obdobích, kdy bývá situace nejhorší.

7.2.

Doprava uvnitř města

Centrem města prochází silnice II. třídy č. 480, která tvoří páteřní osu a v místní části Lubina se
napojuje na tranzitní komunikaci I/58, jež obsluhuje jednak nadregionální osobní dopravu, tak i
nákladní dopravu z průmyslové zóny. Samotným centrem města (sčítací bod II480: vyústění z I/58 křiž. s II/482) projede denně téměř 6 500 osobních automobilů a více jak 1 000 těžkých vozidel, tj.
nákladních aut a autobusů. Jedná se tedy o relativně silný provoz, který v čase zůstává konstantní.
Přesto, že se průmyslová zóna nachází v centrální části katastrálního území Kopřivnice, je dopravně
napojena téměř přímo na tranzitní komunikaci I/58. Zároveň průmyslovou část města od nejhustěji
obydlené oblasti odděluje železniční trať. Vzniká tak přirozená parcelizace městských funkcí, obytné a
výrobní. Autobusové nádraží, centrální dopravní uzel hromadné přepravy, leží na kraji samotného
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centra města, a to v blízkosti železniční stanice. Lokalizace obou těchto hlavních dopravních typů
veřejné přepravy blízko sebe umožňuje snazší využití multimodální dopravy a usnadňuje pohyb
obyvatel.
Veřejná doprava uvnitř města se výhradně uskutečňuje prostřednictvím linkové autobusové
dopravy. V současné době není provozována městská hromadná doprava. V Kopřivnici se nachází
celkem 27 autobusových zastávek. V místní části Lubina staví autobusy na 5 zastávkách, v části Mniší
na 1 zastávce, ve Vlčovicích 5 zastávek a v centrální části Kopřivnice na 16 zastávkách.
Nejvyužívanější zastávkami co do počtu spojů ve všední den z centrální stanice Kopřivnice, aut.
nádr. jsou: Kopřivnice, žel. st. (114), Kopřivnice, Kaufland (62), Kopřivnice, Lubina, rozc. (60) a
Kopřivnice, Čs. Armády (50). U naprosté většiny zastávek převládá počet spojů do centra (cílová
zastávka Kopřivnice, aut. nádr.) a ve všední den (viz. Příloha 15, Příloha 16).
Graf 43

Počet autobusových spojů z výchozí zastávky Kopřivnice, aut. nádraží

Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut – výjimku tvoří Kopřivnice, Vlčovice, u mostu, kam z centra zajíždí autobus
přes obec Tichá; referenční dny: středa 14. 8. 2013; neděle 18. 8. 2013
Zdroj: idos.cz
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Graf 44

Počet autobusových spojů do cílové zastávky Kopřivnice, aut. nádraží

Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut; referenční dny: středa 14. 8. 2013; neděle 18. 8. 2013
Zdroj: idos.cz

Intenzita veřejné dopravy uvnitř města je více než dostačující, pouze některé zastávky v místní části
Lubina obsluhují o víkendu pouze pět a méně spojů, což můžeme být pro obyvatele této místní
části limitující. Nízká či téměř žádná intenzita spojů z autobusového nádraží je také do zastávek
Alšova a Francouzská. Tyto stanice se však nachází v docházkové vzdálenosti od jiných více
využívaných zastávek. Zřízení vlastní městské hromadné dopravy není z pohledu intenzity dopravy
nutné, avšak pro zjištění skutečné poptávky po hromadné dopravě a jejím nastavení, by bylo
zapotřebí provést průzkum mezi občany. V České republice existují populačně stejně velká města či
dokonce i populačně poloviční města, která vlastní hromadnou dopravu mají a několik let ji úspěšně
provozují. Je tedy strategickým rozhodnutím města, zda-li městskou hromadnou dopravu zavést či
nikoliv. Relativně složitá sídelní struktura města, kdy se v centrální části katastrálního území
Kopřivnice nachází rozlehlý průmyslový areál a místní části Lubina, Mniší a Vlčovice leží mimo
kompaktní urbanizované území, má významný vliv na efektivitu dopravy, a to včetně té hromadné.
Kromě průzkumu po poptávce po městské hromadné dopravě by bylo vhodné, pokud by byla po
městské hromadné dopravě poptávka, zpracovat studii zabývající se její možnou efektivitou.
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Obrázek 8

Veřejná doprava uvnitř města ve všední den z centra

Zdroj: idos.cz
Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut – výjimku tvoří Kopřivnice, Vlčovice, u mostu, kam z centra zajíždí autobus
přes obec Tichá; referenční den: středa 14. 8. 2013

Obrázek 9

Veřejná doprava uvnitř města ve všední den do centra

Zdroj: idos.cz
Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut; referenční den: středa 14. 8. 2013
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Obrázek 10 Veřejná doprava uvnitř města o víkendu do centra

Zdroj: idos.cz
Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut; referenční den: neděle 18. 8. 2013

Obrázek 11 Veřejná doprava uvnitř města o víkendu z centra

Zdroj: idos.cz
Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut; referenční den: neděle 18. 8. 2013
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7.3. Intenzita dopravy
Jelikož je doprava velmi úzce spjatá s ekonomikou, resp. s ekonomickým výkonem firem, projevily se
v ní dopady ekonomické recese. Téměř na všech měřících bodech došlo k poklesu intenzity jak
osobní, tak nákladní dopravy. Výjimkou byl pouze měřící bod na výjezdu z Kopřivnice u
Štramberku, kde se mezi roky 2005 a 2010 intenzita dopravy mírně zvýšila. Mezi roky 2007 a 2010,
tedy v období od hospodářského vrcholu až po jeho samé dno, se zaměstnanost stejně jako tržby ve
firmách v Kopřivnici mírně snížily. Největší negativní změna jde na vrub firem skupiny Tatra a.s.
(Tafonco, a.s.; Taforge, a.s.; Tatra, a.s.; Tawesco, s.r.o.). Zbylé významné firmy zaznamenaly většinou
mírný růst tržeb a stagnaci zaměstnanosti. Celkově však zažily firmy spíše útlum, který se následně
pravděpodobně projevil i sníženou intenzitou dopravy. Hospodářský útlum firem se projevil
v některých hlavních dojížďkových a vyjížďkových obcích. Například v Příboru došlo k znatelnému
poklesu zaměstnanosti i tržeb firem. Na druhé straně například firmy ve Frenštátu pod Radhoštěm
ve stejném období zaznamenaly růst jak zaměstnanosti, tak tržeb. Zde však nejsou dostupná data za
největší firmu Continental Automotive Systems Czech.
Jediným měřícím bodem, kde byla zaznamenána rostoucí intenzita dopravy, bylo křížení
komunikací II/480 křiž. s II/482 - konec Kopřivnice. Jedná se o výjezd z Kopřivnice směrem do
Štramberku a dále na Ženklavu, Věřovice a Mořkov až na rozcestí Nový Jičín – Valašské Meziříčí.
Faktorem majícím vliv na zvýšení intenzity dopravy v tomto místě může být zpoplatnění silnice I. třídy
č. 48, které mělo za důsledek změnu trasy směrem na jih přes Kopřivnici.
Hlavním tranzitním tahem je silnice I. třídy č. 58, která je také nejvíce využívána nákladními vozy
z průmyslové zóny. Spojuje totiž průmyslovou oblast Moravskoslezského kraje zaměřenou na
automotive na jihu se Slovenskem, kde blízko hranic působí dva významní výrobci automobilů PSA
a KIA, a na sever s Polskem, kde rovněž působí další významní výrobci automobilů Fiat a GM.
Ostatní komunikace patří mezi silnice nižších tříd a jejich význam tak lze považovat spíše za lokální, a
to jak pohledu přepravy osob, tak nákladní dopravy.
Tabulka 23
číslo
1
2
3
4
5
6

Intenzita dopravy v Kopřivnici

úsek komunikace
osobní
I/58: kříž. s II/480 Příbor
6 839
II480: vyústění z I/58 křiž. s II/482
6 470
II/482: Závišice - vjezd
do Kopřivnice
4 594
II/480: křiž. s II/482 konec Kopřivnice
6 624
I/58: Vlčovice - odb. na
Lichnov
6 235
II/486: zaús. do I/58 hranice okresu NJ
1 390

2005
nákladní

celkem

osobní

2010
nákladní

celkem

Index
2010/05

1 660

8 545

5 550

1 458

7 062

0,83

1 351

7 880

6 440

1 005

7 507

0,95

715

5 340

4 250

589

4 880

0,91

778

7 425

7 204

1 053

8 341

1,12

1 377

7 646

4 498

831

5 415

0,71

183

1 600

948

104

1 088

0,68

Zdroj: ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2005 a 2010
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Obrázek 12 Úseky sčítání dopravy ve městě Kopřivnice a nejbližším okolí

Zdroj: ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2005 a 2010

Obrázek 13 Hlavní vyjížďkové směry s intenzitou dopravy a ekonomickým výkonem firem cílových obcí

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ŘSD – výsledky sčítání dopravy 2005 a 2010, justice.cz, Albertina
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7.4. Cyklodoprava
Skrze město Kopřivnice vede hlavní cyklotrasa regionálního významu, a to: 502 Starý Jičín – Nový
Jičín – Kopřivnice – Hukvaldy, z níž se v Kopřivnici odděluje trasa 6039 Kopřivnice – Nová Horka. Dále
město protíná cyklotrasa 6001 Hukvaldy – Kopřivnice – Příbor, která je stejně jako cyklistický okruh
6002 Příbor – Kopřivnice – Závišice, vhodná zejména pro treková kola, neboť již v současné době
nejsou systematicky udržovány. Místní částí Mniší vede také další významná cyklotrasa tzv.
Radhošťská stezka začínající v Ostravě a pokračující přes Příbor a Frenštát p. Radhoštěm až na
Radhošť. Město systematicky doplňuje síť cyklotras a cyklostezek na svém území. Od roku 2010 se
podařilo zprovoznit cyklostezku spojující průmyslovou zónu s centrem města v celkové délce 1,4 km.
Dále byla letos do provozu uvedena také 2,5 km dlouhá cyklostezka lemující vodoteč Kopřivnička
v centru města. V roce 2011 se Kopřivnice podílela na budování cyklotrasy z Příbora do místní části
Kopřivnice, Lubina, která je součástí cyklotrasy Poodří – Beskydy. V letošním roce se plánuje
dokončení dalšího úseku této cyklotrasy z místí části Kopřivnice, Lubina do Kopřivnice, Vlčovice
v délce 2,5 km. Tato cyklotrasa tak dosáhne délky přes 7 km. V budoucnu se plánuje její prodloužení
až do Frenštátu pod Radhoštěm. Celkově se tak na území města nachází 21,5 km cyklotras a
cyklostezek, přičemž v místní části Kopřivnice je navíc vybudován téměř 14 km kondiční areál pro
cyklisty Šostýn, který se skládá ze tří individuálních okruhů, a to: Červený kámen, Holý vrch a
Pískovna. V případě získání dotace by město rádo v roce 2014 zbudovalo také 1,5 km dlouhý úsek
mezi průmyslovou zónu a Vlčovicemi.
Síť cyklotras je možné považovat za relativně hustou, neboť na 1 km2 připadá 1,3 km cyklotrasy. Po
dokončení plánovaných cyklotras dojde k propojení všech místních částí a vznikne další alternativní
trasa do Příboru. Město tak nabídne kvalitní spojení cyklotrasami na všechny směry. Hustá síť
cyklotras může přilákat nové cyklisty, a to jak z řad turistů, tak místních. Ve výsledku může dojít k
velmi mírnému nárůstu počtu turistů a ve spojení s aktivní propagací také k vyššímu využívání kola
jako dopravního prostředku místními obyvateli. Pokud by se podařilo přilákat na kola více místních
obyvatel, mohlo by dojít i k mírnému zlepšení kvality ovzduší v důsledku poklesu emisí osobních
automobilů.
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Obrázek 14 Cyklotrasy na území města Kopřivnice

Zdroj: mapy.cz, MÚ Kopřivnice

Od roku 2008 se stalo na území města 27 nehod cyklistů. Nejvíce z nich (24) bylo evidováno
v městské části Kopřivnice. Nejčastějšími místy nehod byly ulice: Záhumení (4), Československé
armády (3), Obránců Míru (3) a Husova (3). Více jak 80% všech nehod si vyžádalo lehké zranění
cyklisty, pouze tři nehody měly za následek těžké zranění. Ve dvou třetinách případů byl zraněným
cyklistou muž. Deset nehod cyklistů se událo za účasti osobního automobilu. Obecně je však nehod
cyklistů v Kopřivnici málo, navíc bez fatálních důsledků. V průměru připadá na rok necelých 5 nehod,
avšak za první pololetí 2013 již bylo roku zaznamenáno 5 nehod a dá se tedy předpokládat
v letošním roce nadprůměrný počet nehod.
Graf 45

Nehody cyklistů v Kopřivnici od roku 2007 dle místních částí

Zdroj: Policie ČR

Přestože město Kopřivnice výrazně podporuje budování cyklotras, není členem Asociace cykloměst.
Zapojení města do projektu, který sdružuje všechna města podporující rozvoj cyklodopravy na jejich
území, by mohlo přinést nové podněty pro zlepšení a další rozvoj. Jedním z cílů asociace je totiž
výměna zkušeností českých měst. Sdílení dobrých i špatných zkušeností umožňuje zlepšovat kvalitu
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dopravy a šetřit veřejné prostředky. Navíc asociace poskytuje poradenství v oblasti plánování
rozvoje cyklistiky a městské mobility. To by mohlo být pro město Kopřivnice cenné zejména proto,
že má členitou sídelní strukturu, která je finančně náročná na obsluhování veřejnou dopravou.
Z tohoto důvodu se tak jeví cyklodoprava jako velmi zajímavá alternativa pro dopravu po městě,
navíc v kontextu blízkých a turisticky atraktivních Beskyd. Vizí asociace je, aby se na dopravě po
rovinatých územích na krátké vzdálenosti, tj. do 5 km, podílela cyklistická doprava 25 %. Tuto vizi by
bylo možné realizovat i na území Kopřivnice, kdy se sice v jižní části města nachází relativně členitý
terén, avšak urbanizovaná oblast leží na rovinatém území.

7.5. Nehodovost v dopravě
Obecným trendem v Moravskoslezském kraji je pokles počtu dopravních nehod, a to více jak o 50%
oproti roku 2007. Stejný trend, avšak ne již tak intenzivní, vykazují také statistiky počtu
usmrcených při dopravních v Moravskoslezském kraji. Mezi lety 2007 až 2012 klesl počet
usmrcených o více jak 40%. Přesto se však za stejné období zvýšila závažnost dopravních nehod, která
je vyjádřená jako počet usmrcených na 1 000 dopravních nehod.
Okres Nový Jičín sleduje stejný trend jako celý Moravskoslezský kraj. Počet nehod klesl o téměř 60%
ve srovnání s rokem 2007 a počet usmrcených při dopravních nehodách o 40%. Závažnost nehod se
však zvýšila o více jak 40%. Na druhé straně vývoj závažnosti dopravních nehod je silně ovlivněn
velkými závažnými nehodami, které mohou mít vliv na celkový trend. Vývoj nehodovosti je
zaznamenán v grafech v Příloze (Příloha 17; Příloha 18; Příloha 19; Příloha 20; Příloha 21).
Shrnutí:
•

Pozice města v dopravní síti lze považovat za dobrou, neboť dostupnost administrativně
nadřazených měst je do 15, resp. 45. (Nový Jičín, Ostrava)

•

Intenzita veřejné dopravy mimo město je dostatečná. Navíc ve vztahu k objemu pracovní a
školní migrace a intenzitě dopravy hlavních migračních proudů umožňuje snadnou dostupnost.
Veřejná doprava tak má potenciál mírně snížit znečištění ovzduší.

•

Silnice II. třídy č. 480 vytváří přirozenou osu města a železniční trať vedoucí napříč městem pak
odděluje dvě hlavní funkce města, výrobní a obytnou. Lokalizace autobusového nádraží a
železniční stanice umožňuje využití multimodální dopravy.

•

Město v současné dopravě neprovozuje městskou hromadnou dopravu. Veřejná doprava
v Kopřivnici je přesto obsluhována dostatečným počtem spojem, a to i navzdory relativně
roztříštěné sídelní struktuře města. Výjimkou jsou pak některé zastávky v Lubině. Navíc je
město součástí integrovaného dopravního systému, který usnadňuje obyvatelům
Moravskoslezského kraje mobilitu veřejnou dopravou.

•

Celkový pokles objemu dopravy mezi roky 2005 a 2010 ovšem s jednou výjimkou, a to křížením
komunikací II/480: křiž. s II/482, kde intenzita dopravy mírně vzrostla.

•

Intenzivní doprava po komunikaci I. třídy č. 58, která je tranzitním spojením z průmyslové zóny,
jejíž význam přesahuje regionální hranice (dodavatelé automotive).
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•

Silný důraz města na rozvoj cyklodopravy dal vzniknout relativně husté a bezpečné síti
cyklostezek. Po dokončení všech plánovaných tras dojde k vzájemnému propojení všech
místních částí.

•

Cyklodoprava může být alternativním dopravou po městě a pomoci tak ke zlepšení kvality
ovzduší ve městě v důsledku snížení emisí osobních automobilů.

•

Výzvou pro Kopřivnici může být členství v Asociaci cykloměst, která sdružuje města podporující
rozvoj cyklodopravy. Jejím cílem je sdílení zkušeností a zajištění odborné podpory jejím
členům.
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8

Životní prostředí a technická infrastruktura

Kapitola o životním prostředí se zaměřuje zejména na problematické oblasti jako je znečištění
ovzduší a technická vybavenost. Na druhé straně však neopomíjí ani analýzu cenných přírodních
oblastí jak z hlediska např. migrace zvěře, tak i složení a charakteru chráněných území. Analýza
nezahrnuje pouze území města, neboť přírodní procesy a faktory, které mají vliv na stav životního
prostředí v Kopřivnici, nerespektují administrativní hranice a velmi často probíhají v nadregionálním
kontextu. Například znečištění ovzduší významně ovlivňuje život obyvatel města, a to přesto, že má
původ především v Ostravě a Třinci a dalších městech na sever od Kopřivnice. V současnosti roste
podíl polských měst na horší kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji. Obdobně tomu je i v případě
územních systémů ekologické stability (ÚSES) a migračních koridorů zvěře, které vedou napříč
různými katastrálními územími. Právě proto je nutné si uvědomit, že vliv relativně malé územní
jednotky, jako je město Kopřivnice, může být pouze omezený a přinášet tedy spíše parciální zlepšení.
Přesto, je však potřebné věnovat životnímu prostředí pozornost, neboť může přinášet dílčí změny
v kvalitě života a přispívat k lepšímu image města.
Klíčové otázky:
•
•
•
•

8.1.

Jaká je kvalita přírodního prostředí v Kopřivnici a jejím okolí?
Jak velké je znečištění ovzduší, odkud pochází a jaké jsou možnosti města ovlivnit kvalitu
ovzduší?
Jaké množství odpadu město vytřídí a je dostatek míst, kde se dá odpad třídit?
Je technická vybavenost obce dostatečná? Pokud ne, tak kde existují rezervy?

Cenná přírodní území

Město Kopřivnice se nachází v přírodně velmi rozmanité oblasti mezi dvěma velkými chráněnými
krajinnými oblastmi Oderských vrchů a Beskyd. Tyto oblasti jsou cenné jednak krajinný rázem,
zachovalou přírodou, ale také výskytem velkých šelem jako je rys ostrovid, vlk obecný či medvěd
hnědý. Tyto druhy velkých šelem se společně vyskytují trvale v České republice pouze v oblasti
Beskyd. Jejich přítomnost je tak důkazem kvality přírodního prostředí.
Obecně se na Novojičínsku nachází relativně velké množství maloplošně chráněných území, a to
především přírodních památek a přírodních rezervací. Rozloha těchto území pak patří v kraji mezi
větší. Význam z hlediska ekosystémů jako celků mají zejména přírodní rezervace, jež mohou sloužit
jako lokální či regionální biocentra pro menší a střední živočichy a chráněné rostliny. V těsné blízkosti
Kopřivnice se také nachází velká chráněná oblast přírodní akumulace vod (Beskydy, viz příloha 25).
Tato území mají velký význam při regulaci odtokových režimů a mohou v důsledku přinášet ochranu
při velkých deštích a tím i snižovat dopad povodní. Přes území Kopřivnice vede nadregionální
biokoridor ÚSES, který využívají k migraci zejména velcí živočichové pohybující se na delší
vzdálenosti. Navíc těsně za katastrální hranicí města leží biocentrum nadregionálního významu
ÚSES. Tato centra fungují jednak jako dlouhodobá stanoviště pro menší živočichy a chráněné rostliny,
ale také jako určité zastávky pro zvěř migrující na dlouhé vzdálenosti. Do jižní a východní části města
zasahuje také Přírodní park Podbeskydí. Tyto oblasti jsou ceněné především pro svůj krajinný ráz a
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estetickou hodnotu. Přírodní park Podbeskydí je pak zajímavý pro svůj geologický původ, neboť se
jedná o mladé vyvřeliny, které na některých místech vystupují na povrch a vytvářejí skalnaté ostrohy.
V tomto prostředí se pak nacházejí cenní živočichové typu čápa černého či výra velkého a některé
velmi vzácné rostliny, například vstavače, které patří do rodu orchidejí. Další přírodní parky
nalezneme v Moravskoslezském kraji pouze čtyři.
Důležitou součástí životního prostředí ve městě je dostupnost přírodního prostředí, zejména pak
lesů. Na území města se nachází 176 ha lesa, kdy většina je lokalizována ve slabě obydlené východní
a jižní části. Největší lesní komplexy jsou pak zejména “Červený kámen“, “Brdy“ a “Pískovna“, menší
se pak nachází kolem řeky Lubiny a vodní nádrže Větřkovice. Právě přes tyto lesy v jižní části města
vede nadregionální a regionální biokoridor. Lesy, resp. lesní půdy tvoří v Kopřivnici 16% veškeré
výměry města, což je mírně vyšší podíl než ve SO POU (14%). Na druhé straně v Moravskoslezském
kraji tvoří lesy 36% rozlohy kraje. Při srovnání lesních půd se zastavěnou plochu na území města se
ukazuje, že na 1 ha zastavěné plochy připadají necelé 3 ha lesních půd. Většina lesů ve městě je pak
relativně silně rekreačně exponována. Jejich skladba má velmi nevyrovnanou věkovou strukturu a
podíl listnatých a jehličnatých stromů je přibližně vyrovnaný. V druhové skladbě lesů dominuje smrk
ztepilý, který tvoří 41% všech stromů ve městě. V rámci hospodaření s městskými lesy se vytěží
přibližně 1 000 m3 za rok, přičemž se každoročně osadí přes 1 ha holin.
Městská zeleň tvoří necelá 3 % plochy Kopřivnice, přičemž její dominantní složkou jsou travnaté
plochy. Celkově dochází v posledních deseti letech k úbytku zeleně zejména z důvodu nové výstavby
cyklotras, dětských hřišť a parkovišť. Na úbytku zeleně se podílí také odstraňovaní stromů ve
špatném zdravotním stavu. Poměr vykácených stromů vůči nově vysazeným se pohybuje v průměru
okolo 2,5 : 1. Město Kopřivnice se novou výsadbou snaží navracet původní druhy dřevin, především
pak jejich kultivary, které jsou odolnější vůči nepříznivým podmínkám. Úplná náhrada vykácených
stromů není v dnešní době v Kopřivnici technicky možná, neboť z důvodu ochranných pásem
technické infrastruktury a rostoucí výstavby se prostor pro novou výsadbu zmenšuje. Město
neopomíjí ani výsadbu rostlin na záhony. Jejich celková výměra se blíží k 3 tis. m2. Při zohlednění
plochy lesů na území města a městské zeleně lze kvalitu a směr hospodaření považovat za správný a
vedoucí k dlouhodobě udržitelnému a kvalitnímu přírodnímu prostředí.
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Graf 46

Podíl druhů pozemků ve městě na celkové výměře Kopřivnice

Zdroj: ČSÚ – MOS

Ochrana přírody vyžaduje i nemalé investiční náklady. V okrese Nový Jičín se nejvíce finančních
prostředků vydává především na odpadní vody, což je dáno povinnosti obcí nad 2 000 obyvatel
vybudovat čističky odpadních vod. Tento limit splňuje více jak čtvrtina všech obcí v okrese a tudíž je
tato investiční položka v porovnání s krajem či Českou republikou nejvýznamnější. Na Novojičínsku
se na druhé straně vynakládá výrazně méně peněz na ochranu ovzduší a nakládání s odpady. To je
poněkud překvapující zjištění, neboť se v okrese nachází i několik významných znečišťovatelů.
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Tabulka 24

Počet chráněných území, k 31. 12. 2011
Maloplošná chráněná území
Chráněné
krajinné
oblasti

Národní
parky

Kraj, okres

z toho
národní
přírodní
rezervace

národní
přírodní
památka

celkem

přírodní
památka

přírodní
rezervace

Moravskoslezský kraj

-

3

151

8

10

57

76

Bruntál

-

1

33

4

2

8

19

Frýdek-Místek

-

1

57

1

5

22

29

Karviná

-

3

2

Nový Jičín

-

-

5 2

29

19

LQ kraj
LQ ČR
Opava

-

Ostrava-město

-

-

1

1

1

14

13

0,65

0,52

1,28

0,89

0,70

0,71

0,88

1,27

19

1

1

6

11

10

1

1

4

4

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní výpočty

Tabulka 25

Rozloha chráněných území, k 31. 12. 2011

Kraj, okres

Chráněné
krajinné
oblasti

Maloplošná chráněná území
Národní
parky

celkem

z toho
národní
přírodní
přírodní
památka
rezervace

národní
přírodní
památka

přírodní
rezervace

Moravskoslezsk
ý kraj

-

91 779

7283,39

467,68

1937,94

552,91

4324,87

Bruntál

-

27 791

2 383,36

254,22

1 147,48

12,33

969,33

Frýdek-Místek

-

50 130

2 720,09

101,98

466,2

221,97

1 929,94

Karviná

-

-

215,08

-

-

171,25

43,83

Nový Jičín

-

12 771

894,12

24,61

144,93

71,35

653,24

LQ kraj

0,43

0,61

1,05

1,23

LQ ČR

0,59

0,56

0,32

1,78

Opava

-

-

667,39

1,34

57,03

55,88

553,14

Ostrava-město

-

1 087

403,35

85,53

122,3

20,13

175,39

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní výpočty

19

LQ = Lokalizační kvocient. Jedná se poměrný ukazatel, srovnávající určitý typ sledovaného jevu na dvou
řádovostních úrovních. V tomto případě srovnává LQ rozlohu určitého typu chráněných území v okrese Nový

, kdy x
Jičín s rozlohou stejných typů chráněných území v kraji a České republice. Vzorec pro výpočet:
je rozloha konkrétního typu chráněného území v okrese, X celková rozloha chráněných území okrese, y rozloha
konkrétního typu chráněného území v kraji/ČR a Y celková rozloha chráněných území kraje či ČR.
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Tabulka 26

Investice na ochranu životního prostředí (tis. Kč), k 31. 12. 2011

Kraj, okres

celkem

Moravskoslezský kraj

ovzduší
4 793 904

Bruntál

z toho
odpadní vody

1 480 195

2 061 504

odpady
506 865

202 071

15 091

156 742

24 760

1 051 296

276 400

539 660

125 952

Karviná

762 692

135 852

139 654

278 264

Nový Jičín

292 717

515

280 734

10 291

LQ kraj

0,01

2,23

0,33

LQ ČR

0,01

2,47

0,24

241 384

6 450

208 758

19 641

2 243 744

1 045 887

735 956

47

Frýdek-Místek

Opava
Ostrava-město
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní výpočty

8.2. Znečištění ovzduší
Jak již bylo zmíněno výše, znečištění ovzduší je typem znečištění, jenž se může projevovat i na
relativně velké vzdálenosti od svého zdroje. Fyzicko-geografický profil území v okolí Odry, kdy na
dolním toku řeky u hranic s Polskem jsou lokalizovány největší znečišťovatelé ovzduší, umožňuje
proudění větrů ze severu tak, že se znečištěné ovzduší dostává na jih. Dochází tak v důsledku
fyzicko-geografických charakteristik k překračování imisních limitů i v Kopřivnici. Město tak spadá do
oblasti zhoršené kvality ovzduší. V oblastech zhoršení kvality ovzduší může docházet k narušování
přírodních ekosystémů a negativním dopadům na lidské zdraví. Žádné znečišťující látky nejsou pro
člověka prospěšné, avšak za jedny z nejnebezpečnějších je možné považovat tzv. PM 10 a PM 2,5,
tedy prachové částice o velikosti 10 resp. 2,5 μm. Tento typ znečištění je zvláště nebezpečný,
protože postihuje kardiovaskulární systém člověka a může způsobovat plicní potíže a navíc
v kombinaci s organickými látkami (VOC) může být jednou z příčin rakoviny plic. Mezi nejčastější
zdroje PM 10 a 2,5 patří spalovací procesy, těžba či prach z nezalesněných ploch. V Kopřivnici je dle
posledních dat také překročen celkový imisní limit na ochranu zdraví TV20.
Tabulka 27

Emise základních znečišťujících látek, k 31. 12. 2011
Emise (v tunách)

Kraj, okres
Moravskoslezský kraj

celkem

tuhé

Oxid siřičitý

Oxidy dusíku

Oxid
uhelnatý

173 351,7

4 516,7

22 274,6

20 758,1

125 802,3

2 677,0

325,6

793,5

387,9

1 170,0

Frýdek-Místek

78 399,0

1 477,2

5 348,4

3 815,1

67 758,3

Karviná

13 526,3

405,3

4 685,2

5 232,4

3 203,4

3 786,0

289,4

537,7

383,8

2 575,1

LQ kraj

2,93

1,11

0,85

0,94

LQ ČR

1,49

0,47

0,44

1,64

2 374,6

235,2

461,2

318,8

1 359,4

72 588,8

1 784,0

10 448,6

10 620,1

49 736,1

Bruntál

Nový Jičín

Opava
Ostrava-město
20

Celkový imisní limit na ochranu zdraví TV (SO2, NO2, PM10, PM2,5, Pb, CO, Benzen)
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Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní výpočty

Tabulka 28

2

Měrné emise základních znečišťujících látek (tuna/km ), k 31. 12. 2011
Emise (v tunách)

Kraj, okres

celkem

Moravskoslezský kraj
Bruntál

tuhé

Oxid siřičitý

Oxidy dusíku

31,9

0,8

4,1

3,8

Oxid
uhelnatý
23,2

1,8

0,2

0,5

0,3

0,8

64,9

1,2

4,4

3,2

56,1

Karviná

38

1,1

13,2

14,7

9

Nový Jičín

4,2

0,3

0,6

0,4

2,9

LQ kraj

2,85

1,11

0,80

0,95

LQ ČR

1,30

0,47

0,41

1,68

2,1

0,2

0,4

0,3

1,2

218,9

5,4

31,5

32

150

Frýdek-Místek

Opava
Ostrava-město

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní výpočty

Obrázek 15 Překročení imisního limitu TV (cílový imisní limit na ochranu zdraví)

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek 16 Překročení denních limitů PM 10 (částice menší než 10 μm) 36 dní v roce za rok 2011

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek 17 Překročení ročních limitů PM 10 (částice menší než 10 μm)

Zdroj: ČHMÚ
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Obrázek 18 Překročení ročních limitů PM 2,5 (částice menší než 2,5 μm)

Zdroj: ČHMÚ

Město Kopřivnice má zpracován Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnici a
obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností z roku 2008 a několik
dalších dokumentů řešících problematiku znečištění ovzduší. Program komplexně řeší všechny
možné zdroje znečištění vč. příležitostí a hrozeb, jimiž by se město mělo zabývat. Obecně
v Moravskoslezském kraji převažuje znečištění do ovzduší nad ostatními typy znečištění (voda,
odpadní vody, půda). Tento typ znečištění se projevuje, jak již bylo zmíněno, vysokou prostorovou
rozptýleností, a tudíž může mít významný vliv i na místa vzdálená několik desítek kilometrů. Nejvíce
nadlimitního znečištění ovzduší pochází z měst Karviná, Dětmarovice, Třinec a Ostrava, kde podniky
vyprodukují více jak 95% všech nadlimitních emisí. Z tohoto důvodu má město Kopřivnice omezené
možnosti intervencí ve směru výrazného snížení znečištění ovzduší. Avšak i přes omezené možnosti
by město nemělo na intervence rezignovat a být stále aktivní tak, jak i v současné době činí.
Například projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům“, který realizovalo město s ekologickou
organizací Arnika je dobrým příkladem měkkého nástroje na zlepšení kvality ovzduší v Kopřivnici.
Nadlimitní emise vyprodukované kopřivnickými podniky se podílí necelým 1% na celkových
nadlimitních emisích v Moravskoslezském kraji a město Kopřivnice je osmým největším
znečišťovatelem. Nabízí se tedy možnost dohod s podniky například na redukci emisí SOx, NOx, COx
a také tuhých emisí a těkavých organických látek (VOC). Současná aktuální data k roku 2011 ukazují,
že na území města se nachází 6 znečišťovatelů, přičemž tři z nich, Tatra, a.s., Tafonco, a.s. a
KOMTERM a.s., lze považovat za nejvýznamnější. Další pozitivní vliv na kvalitu ovzduší může mít
také dominantní druh dopravy ve městě. Jak je uvedeno v kapitole Doprava, cyklodoprava může být
pro pohyb obyvatel po městě velmi zajímavou alternativou, zvláště když město Kopřivnice silně
podporuje rozvoj cyklotras. Navíc, pokud by se městu podařilo dokončit plánové cyklotrasy, došlo by
k propojení všech částí města s průmyslovou zónou. Tím by se v zásadě odstranila nejvýraznější
bariéra dojížďky do zaměstnání na kole, neboť zejména místní části Vlčovice, Mniší a také zčásti
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Lubina nejsou dostatečně uspokojivě napojeny na průmyslovou část města. Intenzita a typ
nadlimitního znečištění v Moravskoslezském kraji v roce 2011 a také intenzita a nadlimitní
znečišťovatelé v Moravskoslezském kraji v roce 2011 jsou znázorněny v přehledné mapě (Příloha 22,
Příloha 23).
Obrázek 19

Znečišťovatelé ovzduší ve městě Kopřivnice za rok 2011 (bez SOx, NOx a COx)

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek 20 Největší zdroje emisí COx, NOx a SOx v Kopřivnici

Zdroj: ČHMÚ
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8.3.

Nakládání s odpady

V ORP Kopřivnice se za rok vyprodukuje téměř 150 tis. tun odpadu, přičemž největší složku (25%)
tvoří komunální odpad. Následují odpady ze železa a oceli, zeminy, odlévací formy a tuky. Celkem se
těchto největších pět složek podílí na produkci více jak dvěma třetinami. Na druhé straně se daří
recyklovat přes 80% veškerého vyprodukovaného odpadu. Největší podíl na recyklovaném odpadu
připadá na zeminu, strusku, odpady z metalurgických procesů, železo a ocel a také cihly. Tyto odpady
tvoří 95% veškeré recyklace odpadu na území SO ORP, přičemž pouze recyklace zeminy a kamení se
na celku podílí 50%. Jak je možné vidět, tak na území SO ORP Kopřivnice se recykluje zejména
průmyslový odpad, zatímco komunální odpad je odvážen mimo území SO ORP. Odvoz komunálního
odpadu mimo město je dán skutečností, že na území Kopřivnice se nenachází žádné zařízení na další
využití či uložení tohoto typu odpadu. V samotném městě Kopřivnice se nachází 7 míst, které jsou
oprávněny nakládat s odpady. V provozu je 5 sběren odpadu, 2 autovrakoviště a do nedávna také 2
recyklační, resp. třídící zařízení. Společnost van Gansewinkel Services s.r.o. v Kopřivnici provozuje
také deemulgační zařízení, jež odstraňuje průmyslové tekutiny, zejména oleje.
Tabulka 29

Struktura produkce odpadu v ORP Kopřivnice v roce 2011

Katalogové číslo odpadu

Název odpadu

Množství (t)

%

200301
170405

Směsný komunální odpad

36 749,4

25,1

Železo a ocel

25 368,8

17,3

170504

Zemina a kamení

15 520,6

10,6

100908

Licí formy a jádra použitá k odlévání

11 556,5

7,9

200125

Jedlý olej a tuk

10 202,7

7,0

ostatní

47 027,4

32,1

top 5 celkem

99 398,0

67,9

produkce celkem

146 425,3

100,0

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Graf 47

Struktura produkce odpadu v ORP Kopřivnice v roce 2011 (v tunách)

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)
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Tabulka 30

Struktura recyklace odpadu v ORP Kopřivnice v roce 2011

Katalogové číslo odpadu

Název odpadu

Množství (t)

%

170504

Zemina a kamení

63 590,9

52,2

100202

Nezpracovaná struska
Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických
procesů

24 921,6

20,4

15 945,3

13,1

170405

Železo a ocel

9 632,1

7,9

170102

Cihly

2 247,3

1,8

161104

5 553,3

4,6

top 5 celkem

ostatní

116 337,2

95,4

recyklace celkem

121 890,5

100,0

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Graf 48

Struktura recyklace odpadu v ORP Kopřivnice v roce 2011 (v tunách)

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Tabulka 31

Bilance odpadu v ORP Kopřivnice v roce 2011

odpad

Množství (t)

%

produkce 2011

146 425,3

100

recyklace 2011

121 890,5

83,24

Zdroj: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH)

Město samotné pak v roce 2012 vyprodukovalo přes 8 tun veškerého odpadu. To je v porovnání
s předchozím rokem o 14% méně. Největší složku, téměř 50%, tvoří směsný komunální odpad (SKO).
Jeho podíl však od roku 2009 postupně klesá. Naopak podíl tříděného odpadu se za poslední 4 roky
zvýšil z 15% na 20%. Pokles množství SKO je pravděpodobně zapříčiněn nárůstem množství jiných
typů odpadů jako je např. BRKO či tříděný komunální odpad. Přesto, že se městu daří třídit stále větší
podíl odpadů, patří se svými 33,87 kg na osobu k slabší polovině Moravskoslezského kraje.
Průměrně se totiž v Moravskoslezském kraji vytřídí 37,78 kg na osobu. Navíc i v nabídce míst ke
třídění, tzv. sběrných hnízd, tj. míst, kde je k dispozici alespoň jeden kontejner na plasty, papír a sklo,
město ve srovnání s krajem zaostává. Zatímco průměrně v kraji připadá 202 osob na jedno sběrné
hnízdo, tak v Kopřivnici 296, tedy téměř o třetinu více. Ve městě se nacházelo ke konci roku 2012
celkem 433 kontejnerů na plast (152), sklo (155) a papír (126). Důvody menšího množství
vytříděného odpadu v porovnání s krajem lze pravděpodobně hledat jak v nižší nabídce míst ke
třídění (sběrných hnízd), tak i ve slabší motivaci občanů třídit komunální odpad, a to i přesto, že za
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poslední roky došlo k nárůstu podílů vytříděného odpadu. Největší dostatek třídících kontejnerů
měřeno počtem obyvatel na jedno sběrné hnízdo mají obyvatelé Mniší a Vlčovic (Tabulka 32).
Naopak nejvíce obyvatel se o třídící kontejnery musí dělit v Kopřivnici a Lubině, tedy v nejhustěji
obydlených částech města. Dále Kopřivnice nabízí občanům 7 kontejnerů na recyklaci textilu a
starých oděvů a také přes 500 kontejnerů na směsný odpad.
Tabulka 32

Počet kontejnerů na třídění odpadu v Kopřivnici a dle místních částí
plast

papír

sklo
barevné

sklo bílé

celkem

počet
sběrných
hnízd

počet
obyvatel

počet obyvatel na
jedno sběrné
hnízdo

152

126

81

76

435

75

22174

296

Kopřivnice

132

112

69

65

378

64

19214

300

Lubina

11

8

6

5

30

5

1645

329

Mniší

5

3

3

3

14

3

717

239

Vlčovice

4

3

3

3

13

3

598

199

Obec
MČ
Kopřivnice

Zdroj: MÚ Kopřivnice

Mimo tradiční třídění plastu přímo do kontejnerů umožňuje Kopřivnice svým občanům alternativu
v podobě žlutých pytlů na plast, které si mohou vyzvednout na městském úřadě. Tuto možnost
využilo v roce 2012 téměř 900 zástupců rodin, jde však o mírný pokles oproti roku 2011. Do těchto
pytlů se vytřídí přibližně 10% všech vytříděných plastů.
Kopřivnice, resp. městem najatá společnost SLUMEKO, s.r.o., provozuje také pojízdnou sběrnu
nebezpečného odpadu. Do té občané odloží přes 10% veškerého nebezpečného odpadu a oproti roku
2011 bylo tímto způsobem vytříděno o 200 kg nebezpečného odpadu více. Dvakrát do roka
umožňuje město občanům odevzdat velkoobjemový odpad do mobilních kontejnerů. K tomu
jednou měsíčně sváží velkoobjemový odpad odložený u nádob na odpady. Nabídka mobilních
kontejnerů v docházkové vzdálenosti a dostatečná péče o odpady vedla k poklesu vzniku černých
skládek. Město vedle nabídky kontejnerů na nebezpečný odpad nabízí občanům spolu se společností
SULMEKO, s.r.o. třídit i biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO).
V rámci projektu zpětného odběru elektrozařízení uzavřelo město smlouvy s odbornými firmami na
sběr tohoto typu odpad. Jmenovitě šlo o společnosti Asekol, která se stará o sběr televizorů, PC
monitorů a malých spotřebičů, Elektrowin (chlazení, velké a malé spotřebiče) a Ekolamp zaměřující se
na světelné zdroje. Kopřivnice se také snaží bojovat s opuštěnými automobily v ulicích města. Pokud
město obdržení hlášení o existenci autovraku, kontaktuje majitele. Pokud majitel nereaguje, přesune
město autovrak na placené odstavné parkoviště. Po uplynutí dvou měsíců bez odezvy na výzvu
majiteli, je autovrak odevzdán odborné firmě k likvidaci. Náklady spojené s touto činností jsou zpětně
vymáhány po majiteli vozidla. Město Kopřivnice věnuje svou pozornost také na sledování starých
ekologických zátěží. V rámci monitoringu bylo zjištěno, že staré ekologické zátěže až na jednu
výjimku, kde již proběhla sanace, neohrožují kvalitu životního prostředí.
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Graf 49

Vývoj podílu jednotlivých složek odpadů ve městě Kopřivnici

Zdroj: MÚ Kopřivnice

Graf 50

Podíl druhů odpadů na celkové produkci ve městě Kopřivnici v roce 2012 (%)

Zdroj: MÚ Kopřivnice
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Obrázek 21

Místa určená k nakládání s odpady v Kopřivnici

Zdroj: Moravskoslezský kraj – Seznam oprávněných osob s nakládání s odpady

8.4.

Technická vybavenost

Technická vybavenost obce souvisí jak částečně s občanskou vybaveností, tak ale především se
životním prostředím obyvatel v obci. Technická vybavenost totiž určuje, kolik odpadů z domácností
jde přímo do okolí, a zároveň zajišťuje pohodlí občanů a určitý životní standard. Město Kopřivnice je
všech ohledech technické vybavenosti na stejné či lepší úrovni než ostatní obce v okrese, kraji i
České republice. Naprostá většina domácností tak ve městě disponuje plynovou přípojkou,
vlastním vodovodem, a to vč. teplé vody, připojením na kanalizaci a vlastním splachovacím
záchodem a koupelnou. Celkově je tedy technická vybavenost Kopřivnice na lepší než dobré úrovni.
Tabulka 33

Technická vybavenost obce Kopřivnice dle SLDB 2011
z toho

Počet osob

Byty

Obydlené
byty
celkem

Obydlené byty celkem

9 141

plyn zaveden do bytu

7 626

LQ okres

1,11

1,13

LQ kraj

1,08

1,10

LQ ČR

1,34

1,36

vodovod v bytě

8 607

%

83,4

94,2

v rodinných
domech

v bytových
domech

celkem

1 970

7 135

21 884

1 540

6 070

18 719

1 844

6 745

20 839

%

z toho
v rodinných
domech
5 535

85,5

4 371

95,2

5 283
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LQ okres

1,00

1,01

LQ kraj

1,01

1,01

LQ ČR

1,03

1,03

teplá voda

8 540

LQ okres

1,00

1,00

LQ kraj

1,01

1,01

LQ ČR

1,03

1,03

přípoj na kanalizační síť

8 096

LQ okres

1,36

1,41

LQ kraj

1,21

1,25

LQ ČR

1,13

1,14

žumpa, jímka

782

LQ okres

0,29

0,31

LQ kraj

0,36

0,38

LQ ČR

0,47

0,51

vlastní splachovací záchod

8 566

LQ okres

1,00

1,00

LQ kraj

1,01

1,00

LQ ČR

1,02

1,02

vlastní koupelna, sprchový
kout

8 576

LQ okres

1,00

1,00

LQ kraj

1,01

1,00

LQ ČR

1,02

1,02

93,4

88,6

8,6

93,7

93,8

1 842

1 062

750

1 829

1 839

6 680

7 020

29

6 721

6 721

20 675

18 919

2 256

20 728

20 758

94,5

5 284

86,5

2 868

10,3

2 174

94,7

5 242

94,9

5 286

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní výpočty

Graf 51

Technická vybavenost obce Kopřivnice dle SLDB 2011 – lokalizační kvocient

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní výpočty
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Přesto, že Kopřivnice má nadprůměrnou technickou vybavenost i ona trpí některými nedostatky. Za
největší lze považovat nevybavenost místních částí Mniší a Vlčovice kanalizací. V těchto místních
částech je nejvíce obyvatel napojeno na žumpu. Město si je však tohoto problému vědomo.
Kopřivnice disponuje zpracovanou návrhovou studii na odkanalizování místních částí Lubina, Mniší,
Vlčkovice. Studie z roku 2008 uvádí, že tyto místní části disponují pouze tzv. jednotnou kanalizací
budovanou v rámci „Akce Z“, která odvádí splašky do vodního toku Lubina. U obytných domů jsou
vybudovány žumpy a septiky s přepadem do jednotné kanalizace. Studie předpokládá do roku 2020
nárůst odpadů splaškové kanalizace, stejně tak znečišťujících látek a spotřeby vody. Studie podrobně
a dostatečně řeší různé alternativy vybudování kanalizace, a to včetně jejich ekonomických specifik.
Na konci roku 2012 byla dokončena kanalizace v místní části Lubina, kde se podařilo napojit na ČOV
63% rodinných domů. Pokud město Kopřivnice realizuje výstavbu kanalizace ve zbývajících místních
částech, lze považovat problém nakládání s odpadními vodami za vyřešený. Ostatní složky
technické vybavenosti jsou na vysoké úrovni i mimo jádrovou oblast města. Celkově lze tedy
považovat technickou vybavenost Kopřivnice i jednotlivých místních částí za dobrou, tedy za
předpokladu, že město dobuduje kanalizace i ve zbylých místních částech.
Obrázek 22 Vybavenost obydlených bytů základních sídelních jednotek města Kopřivnice žumpou

Zdroj: SLDB, 2011
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Obrázek 23 Vybavenost obydlených bytů základních sídelních jednotek města Kopřivnice kanalizací

Zdroj: SLDB, 2011

Obrázek 24 Vybavenost obydlených bytů základních sídelních jednotek města Kopřivnice vodovodem

Zdroj: SLDB, 2011
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Obrázek 25 Vybavenost obydlených bytů základních sídelních jednotek města Kopřivnice plynem

Zdroj: SLDB, 2011

106

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Shrnutí:
•

Kopřivnice leží v cenném přírodním prostředí mezi dvěma velkými CHKO. Na samotném území
města a v jeho těsné blízkosti se nachází významný nadregionální biokoridor a biocentrum.

•

Přírodní park Podbeskydí, který se rozkládá v jižní a východní části města, poskytuje útočiště
pro vzácné druhy živočichů a rostlin.

•

Fyzicko-geografické podmínky údolí Odry umožňují proudění vzduchu ze severní části
Moravskoslezského kraje a příhraničních polských měst, kde jsou lokalizovány velké zdroje
znečištění ovzduší. Tento jev způsobuje horší kvalitu ovzduší i v Kopřivnici. Přestože má město
má omezené možnosti výrazně ovlivnit kvalitu ovzduší, tak má zpracovaný Program na zlepšení
kvality ovzduší s možnými kroky, které mohou přinášet parciální pozitivní změny.

•

V Kopřivnici se nachází 6 znečišťovatelů ovzduší, přičemž největší jsou Tatra, a.s., Tafanco, a.s.
a KOMTERM a.s.

•

V SO ORP Kopřivnice se daří recyklovat více jak 80% veškerého odpadu. Největší složku
recyklace tvoří průmyslový odpad. V samotném městě, které vyprodukuje přes 8 tun odpadu,
se vytřídí 20% komunálního odpadu. Přesto patří Kopřivnice mezi podprůměrné obce v kraji.
Na druhé straně lze na datech za uplynulé 4 roky pozorovat rostoucí podíl vytříděného odpadu
na celkové produkci ve městě a také pozitivní návyky občanů, kdy v roce 2012 poklesl počet
nelegálních skládek odpadu.

•

Technická vybavenost obce je na lepší úrovni než dobré. Pouze připojení domácností na
kanalizaci v místních částech Mniší a Vlčovice je možné považovat za horší. Pozitivem však je,
že město v nedávné době dokončilo realizaci stavby kanalizace v Lubině a má zpracovanou
studii na dostavbu kanalizace i ve zbylých dvou místních částech.
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9

Cestovní ruch

Cestovní ruch (CR) je z hlediska ekonomického rozvoje chápán jako důležité odvětví místní
ekonomiky, které je orientováno na export služeb a produktů návštěvníkům - turistům, kteří do
města a blízkého okolí přijíždí trávit svůj čas. Pozitivní vliv cestovního ruchu na místní ekonomický
rozvoj je historicky prokázán a stejně tak jako dnes města soutěží o investice a pracovní místa,
soutěží turistické destinace o přízeň turistů a snaží se sezónu od sezóny přilákat více a více
návštěvníků. Klíčové v této oblasti však je, že ne každý region, město či oblast má přirozené dispozice
vyvíjet tyto aktivity úspěšně. Tato kapitola se zaměřuje na ověření potenciálu cestovního ruchu ve
městě Kopřivnice.
Klíčové otázky
•

Jaký je potenciál města Kopřivnice v oblasti cestovního ruchu?

•

Jakými zdroji v této oblasti město disponuje? Jaká je konkurenceschopnost na poli cestovního
ruchu?

Město Kopřivnice svým charakterem průmyslového města a nabídkou atraktivit (s výjimkou
jedinečného muzea Tatry) nepatří mezi destinace se silnými dispozicemi pro rozvoj cestovního ruchu.
Cestovní ruch nepředstavuje pro město významné odvětví a nepřináší ani výrazný ekonomický přínos.
Přesto však určité podmínky pro rozvoj CR ve městě existují a Kopřivnice se snaží svými aktivitami
tyto podmínky rozvíjet.
Kopřivnice je součástí turistického regionu Severní Morava a Slezsko a turistické oblasti Beskydy –
Valašsko21. Destinační management pro tuto oblast zajišťuje nezisková organizace Destinační
management turistické oblasti Beskydy-Valašsko22, o.p.s., se kterou město aktivně spolupracuje. Pro
rozvoj cestovního ruchu se město Kopřivnice spojilo s obcemi Štramberk, Příbor a Hukvaldy a založilo
“svazek“, který realizuje společné aktivity pod marketingovým označením Lašská brána Beskyd.
Spolupráce obcí funguje na bázi každoroční smlouvy o spolupráci bez právní subjektivity. Každá
z těchto obcí má svá specifika v oblasti cestovního ruchu a jejich společným cílem je zvýšit zájem o
region. Město Kopřivnice realizuje aktivity a má výraznější potenciál pro další rozvoj u dvou forem
cestovního ruchu:
⇒ kulturně poznávací … návštěvníci jsou motivováni možností poznávání kulturního dědictví,
kultury, zvyků a tradic. U tohoto typu CR může město rozvíjet aktivity zejména v oblasti:
…

muzejnictví - Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici spravuje
4 muzejní expozice ve 3 objektech (Technické muzeum Tatra; expozice Emila a Dany
Zátopkových, Lašské muzeum a Muzeum Fojtství). V okolí města jsou návštěvníkům
nabízeny expozice v muzeích věnovaných místním rodákům (Štramberk či Hukvaldy);

21

Vymezení turistických regionů a oblastí cestovního ruchu bylo stanoveno v roce 2005 agenturou Czech
Tourism
22
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. je organizací, která iniciuje a řídí celý
proces rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci se soukromým i státním sektorem a místními obyvateli
v turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Své aktivity zaměřuje na využití turistického potenciálu území, na zlepšení
image turistické oblasti a celkové zvýšení návštěvnosti.
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…

tradičních akcí - různé jarmarky, sportovní nebo kulturní akce. Mezi kulturní akce
(nad)regionálního významu patří divadelní přehlídka Kopřiva, Memoriál Petra Douska,
přenosy z Metropolitní opery, taneční soutěž Tatra, Beskyd Kit Show, Tunning show a
Kopřivnické dny techniky.

Graf 52 Vývoj počtu návštěvníků jednotlivých expozic Regionálního muzea Kopřivnice (rok 2005 = 100%)

Zdroj: MÚ Kopřivnice

V současnosti patří Regionální muzeum v Kopřivnici mezi 15 nejnavštěvovanějších muzeí
a památníků v České republice23 a je nejnavštěvovanějším muzeem Moravskoslezského kraje.
Svými expozicemi se vyrovnává z pohledu návštěvnosti mnohem větším a významným muzeím jako
například Židovské muzeum Praha, Vojenský historický ústav, památník Terezín či skanzen v Rožnově
p. R. V roce 2012 navštívilo tyto atraktivity zhruba 7,8 milionů lidí a Regionální muzeum v Kopřivnici,
které skončilo na patnácté příčce, prodalo téměř devadesát tisíc vstupenek (1,15 %). Tento pozitivní
vývoj návštěvnosti Regionálního muzea probíhá v posledních třech letech. Na začátku století klesal
počet návštěvníků muzea poměrně výrazně. Město na tuto skutečnost reagovalo rekonstrukcí
prostor Muzea Fojtství, v Technickém muzeu byla otevřena expozice Dany a Emila Zátopkových a byla
provedena úprava dalších výstavních prostor. Pozitivním krokem bylo také přestěhování Lašského
muzea do prostor Šustalovy vily a umístění stálé expozice věnované někdejší místní továrně na
hliněné zboží a kopřivnickým rodákům (především malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi). Tyto
kroky se pozitivně projevily od roku 2005, kdy návštěvnost muzea začala opět stoupat a v roce 2008
překročila 100 tisíc. Hospodářská recese se projevila na návštěvnosti především v roce 2009, kdy
počty návštěvníků klesly k 86 tis. Od roku 2010 se však situace stabilizovala a každoročně se
postupně počty návštěvníků jednotlivých expozic opět zvyšují (Graf 52).

23

Zdroj dat ročenka Ministerstva kultury ČR
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Graf 53 Podíl jednotlivých expozic na návštěvnosti Regionálního muzea Kopřivnice

Zdroj: MÚ Kopřivnice, vlastní výpočty

⇒

sportovně-rekreačního – motivem cest jsou sportovně zaměřené pobyty (vodní sporty,
cykloturistika, lyžování, pěší turistika).

Tato forma CR je pro Kopřivnici výzvou především v oblasti cykloturistiky a pěší turistiky. Kopřivnicí
a jejím blízkým okolím procházejí atraktivní cykloturistické trasy. Podrobně je cyklodoprava ve městě
a okolí popsána v kapitole Doprava (Kapitola č.7). Od roku 2008 má město zpracován návrh vedení
cyklotras a cyklostezek v Kopřivnici a místních částech a postupně realizuje v této oblasti dílčí
projekty na území města a místních částí. V následujících letech se předpokládá realizace projektu,
který propojí městkou část cyklostezek s cyklostezkami v okolní přírodě.
Určitý potenciál pro rozvoj CR nabízí také příměstské lesy. Město Kopřivnice se rozkládá mezi Bílou
horou a Červeným kamenem. Oba tyto kopce jsou vzájemně propojeny tzv. Lašskou naučnou
stezkou, která má Kopřivnickou část (16 zastavení) a Štramberskou část (13 zastavení)24. V současné
době je naučná stezka aktualizována za finanční podpory Moravskoslezského kraje a bude obsahovat
celkem 33 tabulí )18 kopřivnická a 15 štramberská část). Na Bílé hoře je návštěvníkům k dispozici
rozhledna spirálovitého tvaru, která nabízí zajímavý výhled na Jeseníky a předhůří Beskyd a mnoho
zajímavostí nabízí také okolí Červeného kamene (zřícenina hradu Šostýn, Raškova vyhlídka, Jasníkova
studánka a další). V roce 2012 získalo město dotaci z Programu rozvoje venkova na realizaci projektu
Příměstský les Šostýn, jehož cílem je zkvalitnění infrastruktury pro návštěvníky této lokality. V rámci
projektu je realizována výstavba dvou přístřešků a původní nefunkční Bezručova vyhlídka byla
nahrazena novou dřevěnou rozhlednou. V místní části Lubina (Větřkovice) má určitý potenciál
z pohledu rekreace přehradní nádrž o rozloze 19,2 ha. Vodní plocha nádrže slouží jako přírodní
koupaliště a je využívána k rybolovu. Rozvoj CR spojený s touto nádrží je vázán na výrazné investice,
které by zvýšily atraktivitu pro koupání i vodní sporty.

9.1. Základní infrastruktura CR
Každá turistická destinace musí mít kromě přírodních a historických dispozic k dispozici infrastrukturu
a služby na takové úrovni, která by turisty neodrazovala od opakované návštěvy, ale naopak jejich
pobyt zpříjemnila natolik, aby se do města a okolí rádi vraceli. Základní infrastruktura CR zahrnuje
zejména ubytovací a stravovací zařízení, doplňková infrastruktura jsou dále informační, kulturní,

24

http://www.lasska-brana.cz/cz/lasska-brana/mapa-lasske-naucne-stezky-cl124.html
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společenská a další zařízení, která jsou dostatečně kapacitní a jejichž personál je schopen
komunikovat v mezinárodních jazycích a uspokojovat poptávku návštěvníků po turistických zážitcích.
Tabulka 34

Kapacita ubytovacích zařízení v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko (rok 2012)

Kopřivnice
SO ORP Kopřivnice
Štramberk
Příbor
Hukvaldy
celkem TO Beskydy – Valašsko
celkem TR Severní Morava a
Slezsko

Počet
Počet
ubytovacích
lůžek
zařízení
4
312
13
781
5
384
3
48
1
58
309
17 105
858

Struktura návštěvníků (%)
rezidenti
70,1
66,1
1)
74,3
2)
66,6
i.d.
2)
88,3

47 122

nerezidenti
29,9
33,9
1)
25,7
2)
33,4
i.d.
2)
11,7

83,0
1)

Průměrný
počet
přenocování
2,4
10,1
1)
3,2
2)
1,9
i.d.
2)
2,7

17,0

Průměrná
doba
pobytu
3,4
14,1
1)
4,2
2)
2,9
i.d.
2)
3,7

3,1

4,1

2

Poznámka: TR = turistický region, TO = turistická oblast, i.d. = důvěrný údaj, údaj za r. 2011 ) údaj za r. 2010
Zdroj: Město Kopřivnice, ČSÚ veřejná databáze

V turistické oblasti Beskydy – Valašsko je celkem 309 hromadných ubytovacích zařízení, přičemž
v oblasti Lašská brána se nachází celkem 13 zařízení (4,2 %) a v samotné obci Kopřivnice se nachází
pouze 4 zařízení (1,3 %). Shora uvedená čísla jsou do určité míry zkreslena tím, že ne všechna
ubytovací zařízení jsou sledována. Počet ubytovacích zařízení, a tedy i počet přenocování a počet
lůžek, v Kopřivnici je větší, než uvádí tabulka. Na druhou stranu malý podíl Kopřivnice a okolí vůči
turistické oblasti Beskydy-Valašsko je realitou.
Nabídka ubytovací zařízení je skromná, ale pro potřeby města dostatečná. Pro návštěvníky jsou
dostupná ubytovací zařízení od hotelu s certifikací 3 hvězdičky, přes penziony až po levnější formu
ubytování v podobě ubytovny. Kromě ubytování v hotelech a penzionech je návštěvníkům k dispozici
na území SO ORP autokemp Štramberk, Příbor a ubytování v chalupách lidového rázu ve Štramberku.

9.2. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve městě a SO ORP Kopřivnice
Podmínky pro rozvoj CR ve městě a jeho okolí lze posoudit na základě poptávky. Určitý, i když ne
příliš přesný obraz je možné získat z dat o vývoji počtu návštěvníků hromadných ubytovacích
zařízení25 (Tabulka 35) a průměrném počtu přenocování.
Tabulka 35
rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v Kopřivnici v letech 2000-2012
Počet
meziroční
příjezdů
srovnání
hostů
9 745
8 996
-7,7%
9 525
5,9%
6 788
-28,7%
7 093
4,5%
7 353
3,7%
6 467
-12,0%
6 009
-7,1%

z toho
rezidenti
70,0%
60,1%
59,7%
66,1%
64,5%
75,7%
73,7%
77,7%

Průměrný počet přenocování

nerezidenti
30,0%
39,9%
40,3%
33,9%
35,5%
24,3%
26,3%
22,3%

celkem
4,2
3,7
3,3
2,8
2,6
2,6
2,7
2,7

rezidenti
3,8
2,3
2,2
1,9
1,9
1,8
1,7
1,9

nerezidenti
5,3
5,8
4,8
4,5
3,8
4,9
5,3
5,3

25

Údaje jsou monitorovány ČSÚ, provozovatelé ubytovacích zařízení však nemají povinnost vykazovat počty
návštěvníků ani informace o jejich délce pobytu. Proto je nutno na uvedené informace pohlížet s určitou mírou
zkreslení.
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Počet
z toho
Průměrný počet přenocování
meziroční
příjezdů
srovnání
rezidenti
nerezidenti
celkem
rezidenti
nerezidenti
hostů
2008
8 382
39,5%
73,4%
26,6%
2,2
1,7
3,7
2009
4 542
-45,8%
80,3%
19,7%
1,7
1,6
1,8
2010
7 930
74,6%
79,5%
20,5%
2,3
2,1
3,2
2011
7 467
-5,8%
81,9%
18,1%
2,9
2,7
3,6
2012
6 425
-14,0%
70,1%
29,9%
2,4
2,2
2,9
Pozn.: tabulka uvádí pouze zařízení, která jsou pravidelně sledována ČSÚ; nejsou tedy zahrnuta všechna
ubytovací zařízení v Kopřivnici.
Zdroj: ČSÚ – veřejná databáze, vlastní výpočty
rok

Přestože mezi obcemi svazku Lašská brána patří Kopřivnice a Štramberk k nejnavštěvovanějším
lokalitám, tak vývoj počtu návštěvníků příliš pozitivní není. Za posledních dvanáct let město
nedosáhlo návštěvnosti z roku 2000 (index 2012/2000 byl 66 %).
Celková délka pobytu ve městě se v posledních deseti letech pohybuje v rozmezí 3,3 až 3,8 dní, což
dokládá, že město nepatří mezi turistické cíle určené pro dlouhodobé pobyty. Délka pobytu také
naznačuje, že se často jedná spíše o ubytované na pracovních/obchodních cestách než o turisty, kteří
přijíždějí do Kopřivnice a okolí kvůli jejím historickým nebo přírodním zajímavostem.
Výjimkou v trendu ubytovaných byl rok 2009, kdy se ve městě také projevily následky hospodářské
recese. V roce 2009 se snížil počet návštěvníků téměř na polovinu roku 2008 (index 2009/2008 byl
54,2%) a průměrná délka pobytu klesla na 2,7 dní. Pozitivem pro město je, že v roce 2010 propad
dále nepokračoval, naopak zvýšil se opět jak počet návštěvníků (index 2012/2009 byl 141,5 %), tak
průměrná délka pobytu (r. 2012 3,4). Trend však patrně zobrazuje spíše vývoj obchodních cest nebo
vývoj počtu sezónních pracovníků než čistě vývoj počtu ubytovaných turistů, i když i ti jsou zde jistě
zahrnuti.
Z pohledu struktury návštěvníků převažují domácí návštěvníci (rezidenti). Zahraniční návštěvníci
však tvoří nezanedbatelný podíl na návštěvnosti města i celého území SO ORP Kopřivnice (viz Tabulka
34). V letech 2000 – 2004 se podíl zahraničních návštěvníků pohyboval v rozmezí 30 – 40 %. Do určité
míry lze tento výrazný podíl zahraničních návštěvníků spojit s příchodem zahraničních investorů do
průmyslové zóny města. Zahraniční zástupci zajišťovali v počátku zahájení provozu nových výrobních
areálů a po určité době vedení předávali místním manažerům, což vedlo k určitému snížení podílu
zahraničních návštěvníků. Tuto skutečnost dokládají i data z let 2005- 2008, kdy se podíl nerezidentů
pohyboval mezi 20 až 27 %. Poměrně výrazný pokles celkového počtu zahraničních návštěvníků od
roku 2009 (index 2009/2008 byl u nerezidentů 40,1 %) lze spojovat s důsledky celosvětové
ekonomické krize. Pozitivem pro město je rok 2012, kdy se podíl zahraničních návštěvníků
pohyboval opět na téměř 30 %.
Vývoj počtu zahraničních návštěvníků souvisí spíše s vývojem a atraktivitou místní ekonomiky pro
investory, protože lze předpokládat, že určitý podíl zahraničních návštěvníků, patrně i dosti vysoký,
tvoří lidé přijíždějící do místních firem za obchodem či za prací, ne běžní turisté.
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Graf 54

Vývoj návštěvnosti města Kopřivnice v letech 2000-2012 (100% = rok 2000)

Zdroj: ČSÚ, agentura CzechTourism, vlastní výpočty

Zahraniční návštěvníci navíc ve městě tráví mnohem delší čas v porovnání s domácími. Průměrný
počet přenocování nerezidentů (2,9) je vyšší než rezidentů (2,2). Průměrný počet přenocování
u rezidentů se od roku 2000 až do roku 2009 stagnoval či se mírně snižoval. V posledních třech letech
je i u tohoto indikátoru zaznamenán pozitivní vývoj, kdy se průměrný počet přenocování zvýšil nad
dva dny.
Podíváme-li se na vývoj návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení v SO ORP Kopřivnice (Příloha
26), je situace v území mnohem příznivější. Od roku 2009 se počet návštěvníků v území neustále
zvyšuje. V posledních dvou letech navíc došlo k výraznému nárůstu u průměrného počtu přenocování
i průměrné doby pobytu. Zatímco v roce 2010 byla průměrná délka pobytu 3,6 dne, tak v roce 2012
to bylo již 14,1 dne. Na základě výše uvedených informací lze usuzovat, že návštěvníci přijíždějící do
Kopřivnice velmi často využívají ubytovacích zařízení v atraktivnějších lokalitách SO ORP.
Shrnutí
•

Město nelze považovat za významnou turistickou destinaci. Město má určitý potenciál pro
rozvoj určitých forem CR. Tento fakt si velmi dobře uvědomuje a z hlediska návštěvnosti města
a okrajově i z hlediska ekonomického přínosu se snaží tento potenciál dostatečně využít.

•

Ve městě se nachází Regionální muzeum, které patří mezi 15 nejnavštěvovanějších muzeí
v České republice a je nejnavštěvovanějším muzeem Moravskoslezského kraje.

•

Spolupráce města Kopřivnice v rámci svazku Lašská brána znamená pro město pozitivní přínos.
Svazek nabízí návštěvníkům kombinaci historických památek, zajímavého okolí, zajímavého
společenského, kulturního i sportovního dění, určité příležitosti k individuální rekreaci a
pestrou nabídku alternativních výletů za zajímavostmi v blízkém i vzdálenějším okolí.
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10

Místní části města Kopřivnice

Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek26, které
lze sloučit do čtyř ucelených částí – městské sídlo Kopřivnice, přilehlá místní část Lubina, Mniší a
Vlčovice. V následující kapitole jsou uvedeny všechny dostupné informace až na úroveň místních
částí, které je možné získat z dostupných statistických zdrojů. Místní části Lubina, Mniší a Vlčovice
zaujímá necelých 10 % rozlohy celého města Kopřivnice, přičemž největší rozlohu mí místní část
Lubina (Tabulka 36).

10.1. Obyvatelstvo
Ve všech třech místních částech žije z celkového počtu obyvatel 13,5 % populace, což je v porovnání
s rokem 2001 o 2,4 p.b. více - viz Graf 55. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel byl v posledních deseti
letech v části Lubina (1,7 p.b. mezi roky 2001 a 2012), která má také nejvyšší podíl 7,6 % - viz Tabulka
36.
Graf 55 Vývoj podílu obyvatel jednotlivých částí města Kopřivnice na celkovém počtu mezi roky 1991 a 2011

Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Ročenka města Kopřivnice 2006, 2012, Demografická
ročenka měst 2002 - 2011

26

Základní sídelní jednotka je jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a
urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru.
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Tabulka 36
část města
Kopřivnice

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých částech Kopřivnice mezi roky 1991 a 2011
Rozloha
2
(km )

Počet/podíl obyvatel
1991

%

2001

%

2006

%

2012

%

Index
růstu
2011/2001

2 506

21 588

89,6%

21 160

89,1%

20 475

87,9%

19 537

86,5%

93,4

Lubina

152

1 371

5,7%

1 391

5,9%

1 538

6,6%

1 709

7,6%

122,2

Mniší

45

644

2,7%

661

2,8%

701

3,0%

729

3,2%

109,1

Vlčovice

45

499

2,1%

535

2,3%

571

2,5%

611

2,7%

113,6

96,0
Celkem
2748 24 102 100,0% 23 747 100,0% 23 285 100,0% 22 586 100,0%
Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Ročenka města Kopřivnice 2006, 2011, Demografická
ročenka měst 2002 - 2011

Populace ve všech čtyřech částech Kopřivnice stárne. Nejvíce proces stárnutí doléhá na místní část
Vlčovice, kde dětská složka představuje pouze 12,5% (Lubina 17,2% a Mniší 16,6%). Výrazné stárnutí
obyvatelstva ve Vlčovicích dokládá také index stáří. V roce 2011 připadalo na 100 dětí ve věku 0-14
let téměř 143 osob ve věku 65 a více let, zatímco v ostatních místních částech je počet dětské složky
zatím stále vyšší (index stáří Lubina 85,5 a Mniší 84,9).
Graf 56 Věková struktura v jednotlivých místních částech města Kopřivnice v roce 2011

Zdroj: SLDB 2011, Krajská správa ČSÚ v Ostravě

Úroveň vzdělanosti obyvatelstva je v jednotlivých místních částech poměrně vyrovnaná, vyjma
místní části Mniší. V Mniší má 59,5 % obyvatel nižší vzdělání (základní 19%, střední bez maturity
40,5%). Naopak nejvyšší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných osob má místní část Vlčovice, kde podíl
vysokoškoláků pohyboval v roce 2011 téměř na 15 % (průměr ČR 12,5 %).
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Graf 57 Vzdělanostní struktura v jednotlivých místních částech města Kopřivnice v roce 2011

Zdroj: SLDB 2011, Krajská správa ČSÚ v Ostravě

Věkové struktuře obyvatel v jednotlivých místních částech odpovídá také zastoupení vzdělávacích
institucí. Z celkového počtu mateřských škol se jedna nachází v místní části Lubina a druhá v Mniší.
V posledních třech letech jsou kapacitně obě mateřské školy plně vytíženy. V následujících letech se
požadavky na kapacitu MŠ budou mírně snižovat, vlivem postupného poklesu podílu dětské složky.
V obou místních částech fungují také malotřídní základní školy. Zatímco v ZŠ v Kopřivnici se počty
žáků snižují, tak v Lubině i Mniší se v posledních třech letech počet žáků zvyšuje. Kapacitně jsou však
stále naplněny na 70 -75%, což se ani v následujících letech příliš nezmění.

10.2. Bydlení
Struktura bytového fondu v místních částech Lubina, Mniší a Vlčovice je odlišná od struktury městské
části Kopřivnice. Zatímco ve městě je bytový fond tvořen zejména bytovými domy, v místních částech
jsou to domy rodinné. Z celkového počtu rodinných domů se v místních částech nachází 48 %. Dle
údajů SLDB 2011 se v místní části Vlčovice dokonce nenachází žádný bytový dům. Stáří bytového
fondu v místních částech je obdobné. Ve všech třech místních částech bylo vystavěno téměř 60 %
bytů do roku 1980. Graf 58 ukazuje, že v posledních deseti letech je nová bytová výstavba realizována
zejména v místních částech a v centrální části Kopřivnice pouze okrajově.
Graf 58 Stáří bytového fondu v jednotlivých místních částech města Kopřivnice

Zdroj: SLDB 2011, Krajská správa ČSÚ v Ostravě
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Podle dostupných informací jsou v posledních letech v místních částech také realizovány další
rozvojové záměry města – rozvoj služeb, podnikání, zkvalitnění dopravní infrastruktury a další.

10.3. Doprava
Doprava a její intenzita se v místních částech projevuje odlišně, což je dáno jak hustotou zalidnění,
tak služeb a také relativním postavením jednotlivých místních částí v dopravní síti. Nejnižší intenzita
dopravy osobních i těžkých vozidel je v místní části Mniší. Zde za den projede necelý 1 000 osobních
vozidel a mírně přes 100 těžkých vozidel (měřící bod - II/486: zaús. do I/58 - hranice okresu NJ).
Relativně nízké dopravní zatížení je způsobenou periferní polohou této místní části jak vůči hlavním
tranzitním tahům, tak i samotnému jádru města. Zbylé místní části registrují oproti Mniší vysokou
intenzitu dopravy, což je dáno tím, že Lubina a Vlčovice leží na hlavní tranzitní komunikaci I/58 jak
pro osobní, tak nákladní vozy z průmyslové zóny, a městská část Kopřivnice zase koncentruje všechny
důležité služby denní potřeby.
V současné době se buduje cyklistické propojení místních částí Lubiny a Vlčovic. Prozatím jsou
cyklotrasami spojeny pouze Kopřivnice s Lubinou a Lubina s Mniší. Dobudováním všech plánovaných
cyklotras, vč. napojení průmyslové zóny a Vlčovic, dojde k vytvoření dostupné sítě cyklotras ze všech
místních částí. Pouze Mniší bude s touto sítí spojeno buď klasickou pozemní komunikací II/486, kde je
však nízká dopravní intenzita, nebo regionální cyklotrasou 6001 přes Lubinu. Napojení Mniší na
cyklotrasy tak může být pro občany této místní části mírně limitující. V tomto kontextu má
cyklodoprava předpoklady být alternativním dopravním prostředek při pohybu po městě.
Veřejná autobusová doprava v rámci města je dobře dostupná ze všech místních částí, pouze část
Lubiny Větřkovice je obsluhována relativně nízkým počtem spojů, což může být zejména pro některé
starší občany omezující. Z ostatních místních částí se lze pohodlně dopravit do centra města.
Přesto, že v některých místních částech je relativně intenzivní doprava, možnosti snížení intenzity
jsou omezené. To je dáno lokalizací průmyslové zóny v centru katastrálního území města. Pokud tedy
lidé dojíždí do zaměstnání do průmyslové zóny automobilem, tak musí jet vždy alespoň přes jednu
místní část, stejně jako kamiony z továren při výjezdu z Kopřivnice projíždí buď přes Lubinu či
Vlčovice. Na druhé straně město bude pravděpodobně v blízké době nabízet kvalitní síť cyklotras,
která spolu s dobrou dostupností veřejné autobusové dopravy po městě, umožní obyvatelům snadné
a přitom i k životnímu prostředí šetrné cestování za službami v rámci města.

10.4. Životní prostředí
Místní části jsou stejně jako celé město ovlivněny znečištěním ovzduší ze severu Moravskoslezské
kraje, avšak město má velmi omezené nástroje intervencí. Ty složky ochrany životního prostředí,
které město může ovlivnit, se snaží zlepšovat. Příkladem může být budování kanalizační sítě a ČOV
v místních částích Lubina, Mniší a Vlčovice. V minulém roce se městu podařilo dostavět kanalizaci a
ČOV v Lubině a v současné době disponuje zpracovanou studií na odkanalizování i zbývajících dvou
místních částí. Ostatní složky technické vybavenosti jsou na velmi dobré úrovni. Město jako celek pak
patří co do vybavenosti technickou infrastrukturou (kanalizace, vodovod, plyn apod.) mezi
nadprůměrná města v kraji i ČR.
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Obrázek 26 Sběrná hnízda (min. 1 kontejner na plast, sklo a papír) v Kopřivnici a místních částech

Zdroj: MÚ Kopřivnice

Odpadové hospodářství, resp. třídění komunálního odpadu, lze označit za mírnou slabinu města.
Zatímco v místních částech Mniší a Vlčovice je dostatek vhodně lokalizovaných míst (sběrných hnízd)
pro třídění odpadu, tak místní části Lubina a Kopřivnice dosahují výrazně většího počtu osob na jedno
sběrné hnízdo než je průměr v kraji. Přesto, že většina sběrných hnízd se nachází v nejhustěji
obydlených místech, tak některá místa jak v Kopřivnici, tak v Lubině jsou pokryta hůře (Obrázek 26).
Celkově je však kvalita životního prostředí dobrá, a to jak v kontextu technické vybavenosti místních
částí, tak i kvalitního přírodního prostředí v okolí. Za negativní lze považovat pouze znečištění
ovzduší, které však není lokálním, ale regionálním problémem, a také horší třídění komunálního
odpadu ve srovnání s ostatními městy a obcemi v kraji.
Shrnutí:
•

Místní části populačně v posledních letech stále rostou. Nejvyšší nárůst počtu obyvatel byl
v posledních deseti letech v části Lubina. Proces stárnutí obyvatel probíhá i ve všech třech
místních částech, avšak nejvíce proces stárnutí doléhá na místní část Vlčovice, kde index stáří
překročil hodnotu 100.

•

Vzdělanostní struktura je poměrně vyrovnaná. Místní část Mniší má nejvyšší zastoupení osob
s nižším stupněm vzdělání, naopak místní část Vlčovice má nejvyšší počet vysokoškolsky
vzdělaných osob.

•

V místních částech je realizována nová bytová výstavba v Kopřivnici. V těchto lokalitách je
významná poptávka po individuální výstavbě – výstavba rodinných domů.
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•

Intenzita dopravy je v jednotlivých místních částech odlišná. Nižší intenzita dopravy je pouze
v Mniší, Lubina a Vlčovice leží na hlavní tranzitní komunikaci I/58. Velkým pozitivem pro MČ je
rozvoj cyklotras. Postupně dochází k propojení jednotlivých místních částí Kopřivnice.

•

Odpadové hospodářství je obecně mírnou slabinou města jako celku. V místní části Mniší a
Vlčovice je vhodně umístěno dostatečné množství míst (sběrných hnízd) pro třídění odpadu,
naopak v MČ Lubina jsou některá místa hůře pokryta.

•

Celkově je však kvalita životního prostředí dobrá, a to jak v kontextu technické vybavenosti
místních částí, tak i kvalitního přírodního prostředí v okolí. Za negativní lze považovat pouze
znečištění ovzduší, které však není lokálním, ale regionálním problémem, a také horší třídění
komunálního odpadu ve srovnání s ostatními městy a obcemi v kraji.

•

Veřejná autobusová doprava v rámci města je dobře dostupná ze všech místních částí, pouze
část Lubiny Větřkovice je obsluhována relativně nízkým počtem spojů.
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Příloha 1

Časová dostupnost výrobců automobilů z Kopřivnice

Zdroj: ACEA (European automobile manufactures association); mapy.cz
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Příloha 2

Vývoj počtu obyvatel v Kopřivnici a dalších městech mezi lety 1991 až 2012
Město

Rozloha
2
(km )

Počet obyvatel
1991

2001

2006

2012

Hustota
Index
zalidnění
růstu
2
2012/2001 (obyv./km )

Bohumín

31,03

23 690

23 244

22 974

21 726

93,5

700

Frenštát pod Radhoštěm

11,43

11 211

11 376

11 173

10 958

96,3

959

Frýdlant nad Ostravicí

21,92

9 747

9 808

9 645

9 808

100,0

447

Nový Jičín

44,71

26 460

26 970

26 180

23 731

88,0

531

Příbor

22,15

9 528

8 785

8 779

8 541

97,2

386

Studénka

30,91

10 714

10 538

10 233

9 928

94,2

321

Třinec

85,37

40 309

38 953

37 746

36 401

93,4

426

Kopřivnice

27,48

24 204

23 731

23 286

22 649

95,4

824

121,3
41 782
41 621
41 256
98,7
340
SO ORP
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, Demografická ročenka měst
2002 – 2011
Příloha 3

Box 1: Dodavatelsko - výrobní vazby podle automobilového průmyslu

Finální výrobci jsou na konci produkčního řetězce a jsou zodpovědní za výrobu a montáž finálních
výrobků určených pro konečné spotřebitele.
Tier-1 dodavatel vyrábí celé systémy či jednotlivé moduly, které dodává přímo konečnému výrobci .
Za systémy a moduly se považují díly nebo celé skupiny dílů tvořící jednu technologickou a funkční
jednotku. Tier-1 dodavatel participuje na samotném (výzkumu a) vývoji výrobku a jeho inovacích,
výrobek skládá a dodává. Příkladem může být montáž přístrojové desky, pedálový modul či kolový
systém. Tento typ dodavatelů může mít i významný globální rozsah – dodávat finálnímu výrobci ve
všech jeho globálních lokalitách. Díky přesunu velké části vývoje a inovačních aktivit od konečného
výrobce na tyto dodavatele vzniká mezi konečným výrobcem a tier-1 dodavatelem vzájemná
závislost, která jim samozřejmě oproti dalším typům dodavatelů zvětšuje manévrovací a vyjednávací
prostor.
Tier-2 dodavatelé vyrábí díly složené z jiných součástek. Jedná se sice o poměrně specializované
výrobky, které však netvoří tak velkou přidanou hodnotu, respektive nedosahují takové složitosti jako
výrobky u kategorie předešlé. Výrobek je často součástí většího systému či modulu. Po dodavateli
tohoto patra jsou vyžadovány inženýrské dovednosti zaměřené na výrobní proces výrobku s cílem
splnit požadovaná kritéria na kvalitu, cenu a flexibilitu. Tyto díly jsou dodávány buď přímo finálnímu
výrobci či dodavateli prvního patra; záleží na typu výrobku.
Tier-3 dodavatel vyrábí jednoduché díly a součástky s nízkou přidanou hodnotou, z kterých se
nejčastěji skládají jednotlivé složitější prvky (komponenty a celky). Příkladem je pryžové těsnění,
dráty, hadice a jiné spojovací materiály, válcování plechů, polotovary či tepelné a izolační materiály.
Dalším příkladem jsou jednouché výrobky, které nemají přímou vazbu na konečný výrobek (př. obaly,
nástroje, palety atd.). I tyto díly a výrobky mohou být nicméně dodávány přímo finálnímu výrobci.
Výrobky jsou nejčastěji vyráběny podle přesné dokumentace dodané zákazníkem (odběratelem) a po
tomto typu dodavatelů nejsou vyžadovány dovednosti a schopnosti zvyšující přidanou hodnotu
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výrobku, naopak významným kritériem úspěchu je cena při dodržení požadované kvality. Na tento
typ dodavatelů je také vyvíjen největší tlak, je zde často nejsilnější konkurence a vzhledem k nízké
přidané hodnotě a absenci specifického know-how mohou být jednodušeji nahrazeni.

Příloha 4

Věková struktura vyjížďky a dojížďky 2001

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, okres Nový Jičín, 2001

Příloha 5

Věková struktura vyjížďky a dojížďky 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011
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Příloha 6

Vyjížďka dle ekonomické činnosti 2011 (CZ – NACE), podrobná klasifikace

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011

Příloha 7

Dojížďka dle ekonomické činnosti 2011 (CZ – NACE), podrobná klasifikace

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škol, 2011
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Příloha 8

Vzdělanostní struktura ve městě a SO ORP Kopřivnice v roce 2011
muži
město muži
0,3%
13,1%

bez vzdělání
základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez
43,3%
maturity)
úplné střední s maturitou
25,4%
nástavbové studium
2,0%
vyšší odborné vzdělání
1,1%
vysokoškolské
10,9%
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Příloha 9
140

ženy

celkem

SO ORP muži
0,3%
12,5%

město ženy
0,2%
20,7%

SO ORP ženy
0,3%
21,5%

město celkem
0,3%
17,0%

SO ORP celkem
0,3%
17,1%

43,8%

31,0%

30,7%

36,9%

37,1%

25,4%
2,1%
1,1%
11,1%

29,7%
3,8%
2,0%
9,5%

29,0%
3,7%
1,8%
9,9%

27,6%
2,9%
1,6%
10,1%

27,3%
3,0%
1,4%
10,5%

Počet tříd na základních školách v letech 2002, 2006 – 2011 (počet)
128

120

107

102

99

96

93

91

šk. rok
2007/08

šk. rok
2008/09

šk. rok
2009/10

šk. rok
2010/11

šk. rok
2011/12

100
80
60
40
20
0
šk. rok
2002/03

šk. rok
2006/07

Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2002, 2006 - 2011
Příloha 10

Počet žáků na základních školách v letech 2002, 2006 – 2011 (počet)

3 500
3 022
3 000
2 441

2 500

2 248
2 105

1 997

1 935

1 936

šk. rok
2009/10

šk. rok
2010/11

šk. rok
2011/12

2 000
1 500
1 000
500
0
šk. rok
2002/03

šk. rok
2006/07

šk. rok
2007/08

šk. rok
2008/09

Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2002, 2006 - 2011
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Příloha 11

Počet pedagogů na základních školách v letech 2002, 2006 – 2011 (počet)

250
200
200

175
157

160

156

151

152

šk. rok
2007/08

šk. rok
2008/09

šk. rok
2009/10

šk. rok
2010/11

šk. rok
2011/12

150

100
50

0
šk. rok
2002/03

šk. rok
2006/07

Zdroj: MÚ Kopřivnice – Ročenka města Kopřivnice za roky 2002, 2006 - 2011

Příloha 12

Celkové saldo migrace do škol 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škola, 2001 a 2011

Příloha 13

Celkové saldo migrace do škol věkové kategorie 6-14 let 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škola, 2001 a 2011
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Příloha 14

Celkové saldo migrace do škol věkové kategorie 15+ let 2001 a 2011

Zdroj: ČSÚ: Dojížďka do zaměstnání a škola, 2001 a 2011

Příloha 15

Přehled počtu spojů veřejné dopravy v Kopřivnici z centra

odkud

kam

Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží

Kopřivnice, žel.st.
Kopřivnice, Kaufland
Kopřivnice, Lubina, rozc.
Kopřivnice, ČS. Armády
Kopřivnice, Lubina, Na Holotě
Kopřivnice, Dura
Kopřivnice, Tatra vrát.2
Kopřivnice, kolonie
Kopřivnice, Vlčovice, rozc.
Kopřivnice, Vlčovice, u kostela
Kopřivnice, Uhelné sklady
Kopřivnice, rest. Pod kaštany
Kopřivnice, Vlčovice, Zábřežky
Kopřivnice, Erich Jeager
Kopřivnice, Bang&Olufsen
Kopřivnice, Cirex
Kopřivnice, Mniší, střed
Kopřivnice, Vlčovice, u mostu
Kopřivnice, Vlčovice, rozc. Mniší
Kopřivnice, Lubina, kult. dům
Kopřivnice, Lubina, pož. zbrojnice
Kopřivnice, Lubina, točna
Kopřivnice, nám.
Kopřivnice, Alšova

čas [min]
ST
NE
2
2
1
1
3
3
2
4
4
9
3
5
2
4
3
3
6
12
7
13
4
4
3
3
5
7
4
6
6
0
4
0
8
10
13
33
6
8
5
0
7
0
8
0
4
8
34
0

počet
ST
114
62
60
53
38
36
36
36
31
31
30
28
27
23
18
18
16
15
12
8
8
8
6
1

NE
29
13
19
18
13
3
3
13
7
7
9
9
7
3
0
0
7
1
6
0
0
0
5
0
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odkud

kam

Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží

Kopřivnice, Střední školy
Kopřivnice, Husova
Kopřivnice, Francouzská

čas [min]
ST
NE
5
0
0
0
0
0

počet
ST
1
0
0

NE
0
0
0

Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut – výjimku tvoří Kopřivnice, Vlčovice, u mostu, kam z centra zajíždí autobus
přes obec Tichá; referenční dny: středa 14. 8. 2013 a neděle 18. 8. 2013
Zdroj: idos.cz

Příloha 16

Přehled počtu spojů veřejné dopravy v Kopřivnici do centra

odkud

kam

Kopřivnice, žel.st.
Kopřivnice, Kaufland
Kopřivnice, Lubina, rozc.
Kopřivnice, ČS. armády
Kopřivnice, Lubina, Na Holotě
Kopřivnice, Uhelné sklady
Kopřivnice, Dura
Kopřivnice, Tatra vrát.2
Kopřivnice, rest. Pod kaštany
Kopřivnice, kolonie
Kopřivnice, Vlčovice, rozc.
Kopřivnice, Vlčovice, u kostela
Kopřivnice, Vlčovice, Zábřežky
Kopřivnice, Vlčovice, u mostu
Kopřivnice, Erich Jeager
Kopřivnice, Mniší, střed
Kopřivnice, Bang&Olufsen
Kopřivnice, Cirex
Kopřivnice, Vlčovice, rozc. Mniší
Kopřivnice, nám.
Kopřivnice, Lubina, kult. dům
Kopřivnice, Lubina, pož. zbrojnice
Kopřivnice, Lubina, točna
Kopřivnice, Alšova
Kopřivnice, Střední školy
Kopřivnice, Husova
Kopřivnice, Francouzská

Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží
Kopřivnice, aut. nádraží

čas [min]
ST
NE
2
2
1
1
3
6
1
4
4
9
4
5
4
0
3
0
3
3
3
3
6
12
7
14
5
8
8
15
6
0
6
10
7
0
5
0
8
13
3
9
5
0
7
0
8
0
7
0
0
0
0
0
0
0

počet
ST
NE
119 31
107 29
66
20
54
21
43
13
36
9
35
0
33
0
33
9
33
11
30
8
30
8
27
8
26
8
22
0
16
8
14
0
14
0
10
3
9
5
8
0
8
0
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Pozn.: max. 1 přestup v rámci města do 15 minut; referenční dny: středa 14. 8. 2013 a neděle 18. 8. 2013
Zdroj: idos.cz
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Příloha 17

Vývoj počtu dopravních nehod v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Ročenky dopravní nehodovosti

Příloha 18

Vývoj počtu usmrcených při dopravních nehodách v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Ročenky dopravní nehodovosti

Příloha 19

Vývoj počtu závažnosti dopravních nehod v Moravskoslezském kraji
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Zdroj: Ročenky dopravní nehodovosti

Příloha 20

Vývoj nehodovosti v okresech MSK – indexy 07/12

Zdroj: Ročenky dopravní nehodovosti, vlastní výpočty

Příloha 21

Nehodovost v okrese Nový Jičín (počet nehod, počet usmrcených, závažnost nehod)

Zdroj: Statistické ročenky dopravy
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Příloha 22

Intenzita a typ nadlimitního znečištění v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Zdroj: IRZ – Integrovaný registr znečišťování
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Příloha 23

Intenzita a nadlimitní znečišťovatelé v Moravskoslezském kraji v roce 2011

Zdroj: IRZ – Integrovaný registr znečišťování
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Příloha 24

Míra znečištění ovzduší ve vztahu k investicím (tis. Kč/obyv.) do jeho ochrany

Zdroj: CHMI, ČSÚ, vlastní výpočty
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Příloha 25

Ochrana území na Novojičínsku

Zdroj: Cenia – Česká agentura životního prostředí
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Příloha 26

Vývoj návštěvnosti SO ORP Kopřivnice v letech 2000-2012 (100% = rok 2000)

Zdroj: ČSÚ, agentura CzechTourism, vlastní výpočty
Příloha 27

Počet domů podle období výstavby v Kopřivnici do roku 2011

Období
počet domů
výstavby
r. 2011
1919 a dříve
99
1920 - 1970
730
1971 - 1980
372
1981 - 1990
305
1991 - 2000
186
2001 - 2011
298
Zdroj: SLDB 2011
Příloha 28

počet domů
r. 2001
103
1160
318
27
162
-

rodinné domy
93,9%
70,1%
72,3%
76,4%
96,2%
97,0%

z toho
bytové domy
4,0%
29,6%
26,6%
23,6%
2,2%
2,7%

ostatní budovy
2,0%
0,3%
1,1%
0,0%
1,6%
0,3%

Počet bytů podle období výstavby v Kopřivnici v roce 2011

Období výstavby

počet bytů
celkem

počet bytů v
%

z toho v %
rodinné domy

bytové domy

ostatní budovy

1919 a dříve

140

1,6%

77,1%

21,4%

1,4%

1920 - 1970

3054

33,8%

21,6%

78,3%

0,1%

1971 - 1980

2842

31,5%

12,8%

86,9%

0,3%

1981 - 2000

2459

27,2%

20,2%

79,7%

0,0%

2001 - 2011

533

5,9%

58,9%

40,7%

0,4%

9028

100,0%

21,5%

78,3%

0,2%

Celkem
Zdroj: SLDB 2011

27

Jedná se o počet domů vystavěných v letech 1991 - 2001
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Příloha 29

Struktura bytového fondu podle typu bytu (%)
byty se sníženou kvalitou

ostatní

standardní byty

100,0%

80,0%

60,0%

40,0%

20,0%

0,0%
celkem

rodinné domy

bytové domy

ostatní budovy

Poznámka: Standardní byty = Základním příslušenstvím je koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout
a splachovací záchod; základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá
jej jen nájemce bytu. Ústředním vytápěním vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je
umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo
plynové vytápění. Byt se sníženou kvalitou = byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným
základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s
ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Ostatní byty = mají vytápění ústřední nebo elektrické,
plynové, etážové vč. kamen a splachovací záchod vlastní a koupelnu společnou nebo mají vytápění ústřední
nebo elektrické, plynové, etážové vč. kamen a splachovací záchod společný a koupelnu vlastní anebo bez
vytápění ale s vlastní koupelnou i záchodem.
Zdroj: SLDB 2011
Příloha 30

Přehled zařízení poskytujících sociální služby ve městě Kopřivnice a okolí v roce 2013

28

Název organizace

Poskytovaná služba
Odlehčovací služba
Domácí zdravotní péče
Pečovatelská služba
Denní stacionář Kopretina
Azylový dům a noclehárna
Chráněné bydlení
Osobní asistence
Odborné sociální poradenství
Ošetřovatelská a pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Soc. služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní
péče (následná lůžková péče)
Pečovatelská služba
Azylový dům - Domov pro matky s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Krizová pomoc – poradenství (není soc. služba dle zákona
108/2006 sb.)
„Máš čas?“, o.s.
• Nízkoprahové denní centrum
Město Kopřivnice
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Renarkon, o.p.s.
• Terénní programy
Zdroj: internetové stránky organizací, II. střednědobý plán sociálních služeb na léta 2013 - 2016
•
•
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice p.o. •
•
•
Zámek Nová Horka, p.o.
•
Centrum pro zdravotně postižené
•
Moravskoslezského kraje
•
Charita Kopřivnice
•
Město Štramberk
•
•
THERÁPON 98, a.s.
•
•
•
Salus o.p.s.
•

28

Jedná se o Přehled registrovaných sociálních služeb podle zákona o sociálních službách na území měst Kopřivnice a
Štramberk a obcí Závišice a Ženklava
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Příloha 31

Registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách mimo území města Kopřivnice,
Štramberku a obcí Závišice a Ženklava, které využívají občané tohoto území
Druh služby

Denní stacionář
Domov pro osoby se zdravotním
handicapem
Domov pro seniory
Chráněné bydlení
Odlehčovací služby (paliativní péče)
Osobní asistence zdravotně
znevýhodněných osob a seniorů
Týdenní stacionář pro osoby
s mentálním a kombin. postižením

Název zařízení/poskytovatel
Služby sociální péče
Diakonie ČCE - Příbor
EDEN Nový Jičín - Slezská diakonie
Domov Duha Nový Jičín, p.o.
KARMEL Tichá - Slezská diakonie
Domov Duha Nový Jičín, p.o.
Domov Hortenzie Frenštát p. R., p.o.
Domov Příbor, p.o.
Sociocentrum OASA Petřvaldík, s.r.o.
ARCHA Nový Jičín – Slezská diakonie
Hospic Citadela Valašské Meziříčí – Diakonie ČCE

Forma služby
ambulantní
ambulantní
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová
pobytová

Podané ruce, o.s., Frýdek-Místek

terénní

Domov Jitka, o.p.s., Vsetín

pobytová

Služby sociální prevence
Soc. aktivizační služby pro zrakově
postižené
Sociálně terapeutické dílny
Sociální rehabilitace nevidomých a
slabozrakých
Tísňová péče

EFFATHA Nový Jičín - Slezská diakonie

terénní,
ambulantní
ambulantní

Tyfloservis, o.p.s. středisko Ostrava

ambulantní

Sociálně aktivizační služby - SONS, o.s.

Tísňová péče Dorkas Nová Ves – Slezská diakonie
Sociální poradenství
Rodinná a manželská poradna Nový Jičín –
Centrum psychol. pomoci, p.o.
Odborné sociální poradenství
Kafira, o.s.
Odborné soc. poradenství Nový Jičín – SONS, o.s.
Poznámka: SONS = Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Zdroj: II. střednědobý plán na léta 2013-2016, Město Kopřivnice
Tabulka 37

terénní
ambulantní
ambulantní
terénní

Zabezpečení zdravotní péče v Moravskoslezském kraji dle okresů (rok 2011)
Ambulantní péče

1]

3]

Nemocnice

Odborné léčebné
5]
ústavy

lékaři (přepočtený
lékaři (přepočtený
4]
lůžka
2]
2]
lékaři
počet)
počet)
(přepočtený lůžka
na 1000
na 1000
na 1000
počet)
celkem
celkem
celkem
obyvatel
obyvatel
obyvatel
Česká republika
33 137,6
3,157
10 427,7
0,993 60 336
5,748
1 245,2 21 672
Moravskoslezský kraj
3 508,4
2,846
1 103,8
0,895
6 282
5,096
157,8 2 864
Bruntál
228,8
2,371
63,9
0,663
477
4,943
9,1
220
Frýdek-Místek
573,6
2,712
202,4
0,957
1 003
4,742
26,7
553
Karviná
632,0
2,392
200,3
0,758
1 314
4,973
11,8
256
Nový Jičín
384,8
2,526
94,6
0,621
612
4,018
7,7
116
Opava
405,6
2,289
85,4
0,482
526
2,968
93,1 1 553
Ostrava-město
1 283,6
3,879
457,1
1,382
2 350
7,103
9,4
166
1]
2]
Poznámka:
ambulantní části lůžkových zařízení a samostatná ambulantní zařízení, včetně zubních lékařů;
3]
4]
5]
lůžková část; bez lůžek dialyzačních, včetně novorozeneckých; bez lázeňských léčeben;
lůžková část
Zdroj:
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ČSÚ Ostrava
ČR, kraje, okresy
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