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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

ČNB

Česká národní banka

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

HDP

Hrubý domácí produkt

IAD

Individuální automobilová doprava

ICT

Informační a komunikační technologie

ITI

Integrované územní investice

IZS

Integrovaný záchranný systém

KAP

Krajský akční plán

MAP

Místní akční plán

MF

Ministerstvo financí

MHD

Městská hromadná doprava

MŠ

Mateřská škola

OECD

Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (z anglického:
Organisation for Economic Co-operation and Development)

ORP

Obec s rozšířenou působností

PZI

Příliv zahraničních investic

SLDB

Sčítání lidu, domů a bytů

SO

Správní obvod

SŠ

Střední škola

UTB

Univerzita Tomáše Bati

ÚPV ČR

Úřad průmyslového vlastnictví České republiky

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VaV

Věda a výzkum

VHD

Veřejná hromadná doprava

VISO

Výstražný informační systém ochrany

VPM

Volná pracovní místa

ZŠ

Základní škola
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1 Východiska pro návrhovou část
1.1 Hlavní trendy a prognózy dalšího vývoje
1.1.1 Shrnutí hlavních identifikovaných trendů
Na základě publikace Globální megatrendy1 jsou vybrány trendy, které mají bezprostřední vliv na
budoucnost města Zlín:

Globální stárnutí
S rostoucí průměrnou délkou života roste i průměrný věk světové populace a většina světových
regionů konverguje ke stárnoucí společnosti. Divergentní oblasti jsou jedním ze zdrojů světových
migračních proudů. Tento trend povede k významným společenským a ekonomickým změnám
v rámci jednotlivých kultur. Bude se měnit např. celospolečenské vnímání stáří. V důsledku působení
globálního stárnutí se bude muset restrukturalizovat funkce veřejných, zejména důchodových,
systémů.
Jak je vidět v datech v následující kapitole, i obyvatelé města Zlína stárnou. Prognóza do roku 2040
ukazuje nárůst počtu obyvatel ve věku 65+ a u ostatních věkových kategorií je předpokládán pokles
obyvatel. Důvodem je nízká porodnost (od roku 2007 přirozený přírůstek kolísá) a také odliv
obyvatel mimo město. Ekonomické důsledky tohoto trendu jsou zřejmé. Vznikne nedostatek
pracovních sil, sníží se spotřeba a zpomalí se hospodářský růst. Stárnutí obyvatel pro město také
znamená větší důraz na zajištění sociálních služeb a zdravotní péče, řešení bydlení pro starší občany.

Rostoucí individualismus a síla jednotlivců
Tento trend reprezentuje výrazně sílící vliv jednotlivce či malých skupin na celospolečenské,
ekonomické i politické rozhodovací procesy. Roste síla jednotlivce vůči společnosti i ekonomickým
subjektům. Tento trend posiluje zvyšující se vzdělanost populace, rozšiřování individuálních svobod
a nové technologie. Jedná se o mladé lidé, osoby do 35 let a následně o seniory.
Vlivem odchodu rodin, které se stěhují do zázemí města, byty ve městě obsazují jednotlivci, a to je
znát na celkové populaci města Zlína. Vysvětluje to tedy skutečnost, že i když jsou byty ve městě
obsazeny, počet obyvatel města klesá. Zlínský kraj patří v České republice mezi kraje s nejnižší
úhrnnou rozvodovostí a průměrná délka trvání manželství při rozvodu je nejvyšší v ČR (14,4 let
v roce 2018). Na druhou stranu na území SO ORP Zlín je vyšší podíl věřících osob (nad 30 %), kteří
mají silnější komunitní vazby v území. Rozvoj těchto komunitních vazeb a sousedských vztahů je
potenciálem rozvoje do budoucna. Tato skutečnost se projevuje i vyšším podílem rodáků žijících ve
stejné obci, kde se narodili.

Rostoucí mobilita
Mobilitou se nerozumí pouze mobilita ve fyzickém slova smyslu, ale i pohyb informací, zboží a služeb
a i tzv. virtuální mobilita ve světové síti a sociální mobilita napříč společenskými strukturami. Vysoká
mobilita umožňuje globální propojení spotřebních a výrobních vzorců, nové modely práce

1

HAVRÁNEK, M. – POKORNÝ, O. (2016) Globální megatrendy pro aktualizovaný Strategický rámec udržitelného
rozvoje. Praha: Úřad vlády ČR.
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i sociálních kontaktů a interakcí. Mobilita je spojená s vyšším prostorovým pohybem osob
doprovázeným klesající uzavřeností lokalit. Území se začíná otevírat, prostorové vazby se rozvolňují.
Socioekonomické procesy se v současnosti vykazují mnohem menší prostorovou zakotveností. Lidé
se pohybují na větší vzdálenosti, dojíždí za prací každý den. Překonávání větší vzdálenosti není
takový problém, jak tomu bylo dříve. S mobilitou souvisí nejen přesun osob, materiálů a zboží, ale
i environmentální a sociální zátěže, které jsou mobilitou způsobeny.
Dopad rostoucí prostorové mobility obyvatel na město Zlín je podrobně řešen v Plánu udržitelné
městské mobility města Zlína, který se v současné době zpracovává.

Virtualizace světa
Od vzniku počítačů a internetu se stále více aktivit přesouvá z fyzického světa do virtuálního
kyberprostoru. Dochází k hybridnímu propojování, kdy je reálný svět úzce propojený se světem
virtuálním. Proměny trhu práce mění prostorové rozložení ekonomických aktivit, změnu velikosti
a zaměření podniků. Dochází stále častěji k fenoménu virtuální přítomnosti, kdy se jednotlivec
pomocí techniky virtuálně účastní různých událostí, včetně výkonu práce. Narůstá počet pracovních
možností práce z domu, což způsobuje i negativní trend. Osoba, která takto pracuje z domova,
nepřichází tak často do kontaktu s lidmi, ztrácí sociální kontakt, nerozumí některým dějům ve
společnosti, což může ovlivňovat její chování. Procento zaměstnaných osob ve věku 15 až 64 let,
kteří obvykle pracují z domova, činilo v Evropské unii (EU) v roce 2019 5,4 %.2 Obecně pracuje
z domova více osob samostatně výdělečně činných než zaměstnanců, více žen než mužů. Frekvence
práce z domova se s věkem zvyšuje.
V důsledku pandemie koronaviru se od března roku 2020 podíl pracovníků, kteří začali pracovat na
dálku, zvýšil. Některá odvětví se byla schopna přizpůsobit situaci lépe a některá hůře. Příchod
pandemie ještě více zvýšil potřebu rozvíjet digitální dovednosti pracovníků, nejen aby bylo možné
čelit výzvám vyplývajícím z rychlého vývoje technologií a nových způsobů práce, ale i proto, aby byly
firmy schopny rychlejší reakce na současnou krizi. Problematičtější se může stát řešení situace na
územích a v odvětvích, kde malé firmy představují větší podíl na zaměstnanosti.

Rostoucí objem migrace
Obyvatelé s vyšším příjmem ve věku 25 až 35 let se společně s dětmi stěhují do zázemí měst, posilují
tak proces stárnutí obyvatelstva ve městě a jejich koncentraci do panelových sídlišť. Obyvatelé se
stěhují do zázemí měst kvůli klidnějšímu prostředí, dostupnosti pozemků a levnějším pozemkům.
Zároveň pro ně dojezd představuje jen 15 až 20 minut do města, kam dojíždějí za prací, vozí tam děti
do škol, nakupují, využívají občanskou vybavenost města – sociální, zdravotní služby, kulturní,
sportovní infrastrukturu i technickou infrastrukturu apod. Město z těchto osob nemá žádné příjmy,
ale musí pro ně zajistit tuto infrastrukturu, kterou financuje z vlastního rozpočtu.
I v případě Zlína je zřejmé, že lidé odcházejí z města Zlína za bydlením do zázemí (vzhledem
k nedostatku rozvojových ploch pro bydlení) a do města každodenně migrují z výše zmíněných
důvodů. Za posledních 10 let se do města Zlína přistěhovalo 12 278 obyvatel a vystěhovalo se 13 071
obyvatel. Ztráta migrací byla ve městě Zlín za tohoto období 793 obyvatel. Zlín má velký potenciál
v lidech, kteří zde žijí, ale nemají zde trvalý pobyt (např. vysokoškolští studenti UTB).

2

European Union, 2020, ttps://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief__covid_and_telework_final.pdf
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Zintenzivňující se globalizace
Globalizace charakterizuje provázanost a vzájemnou závislost sociálněkulturních, ekonomických,
finančních, výrobních, přepravních, environmentálních a jiných systémů. Tato provázanost se
neustále prohlubuje. Počet funkčních regionů v ČR klesá (za posledních 20 let pokles o 20,7 %),
tzn., že roste jejich velikost, a přesto klesá jejich uzavřenost z hlediska trhu práce (tzn., roste počet
dojížďkových vztahů do zaměstnání přes hranice vymezených mikroregionů). Dochází k celkovému
růstu otevřenosti území. Důvodem, proč dochází ke snižování počtu pracovních mikroregionů,
je vliv globalizačního procesu v území spojený s vyšším prostorovým pohybem osob a doprovázený
klesající uzavřeností lokalit. Dochází k celkovému růstu otevřenosti území. Socioekonomické
procesy se v současnosti vykazují mnohem menší prostorovou zakotveností.
Dopad globalizace ovlivňuje i mimo jiné sídelní strukturu. Trend globalizace pro město například
znamená to, že některé firmy, které jsou ve městě vlastníky podniků, sídlí mimo město Zlín nebo
i mimo Českou republiku, a tím je s nimi zhoršená komunikace. Hůře chápou místní prostředí
a potřeby města, jelikož jsou zvyklí na jiné poměry. Méně se zajímají o okolí firmy a méně podporují
místní aktivity.

Technologické změny
Nové technologie se v posledních letech vyvíjejí nebývalou rychlostí. Dle inovačního výhledu OECD
v současnosti lze indikovat 40 nových trendů v oblasti KET (key enabling technologies), které spadají
do čtyř rozhodujících oblastí – digitalizace, biotechnologie, pokročilé materiály, energetika a životní
prostředí. Rozhodujícími šesti technologickými trendy současnosti jsou internet (digitální
přítomnost), komputerizace všeho a možnost uložit data odkudkoli (superpočítač v kapse, využití
cloudů), internet věcí („senzorizace všeho“, řízení na dálku), umělá inteligence a Big Data, sdílená
ekonomika a její důvěryhodnost („distribuovaná důvěra“) a digitalizace hmoty.3
V rámci ČR je ve Zlínském kraji jeden z největších podílů podniků s inovacemi. Jak je uvedeno v rámci
Analytické části Integrované strategie pro ITI Zlínské aglomerace pro období 2021-2027, od roku
2016 do roku 2018 došlo v Zlínském kraji k nárůstu pracovišť vědy a výzkumu ze 191 na 221, z toho
tvoří 31,7 % pracovišť s 10 a více zaměstnanci. Na území města působí v této oblasti především
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Technologické inovační centrum Zlín, s.r.o., Zlínský kreativní klastr,
Plastikářský klastr.

3

OECD (2016): OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016. OECD Publishing, Paris. Dostupné z:
http://dx.doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-en
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1.1.2 Demografická prognóza obyvatel do roku 2040
Demografická prognóza je spočítána na základě Projekce obyvatelstva v krajích ČR – do roku 20704,
kterou v listopadu 2019 zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Tato projekce navazuje na střední
variantu prognózy vydané ČSÚ v listopadu 2018 pro celou ČR. Projekce pro kraje vychází z dat
demografické struktury obyvatelstva k 1. 1. 2019, přitom standardně očekává ve scénáři plynulý vývoj
jednotlivých demografických procesů, protože nemůže předvídat náhlé působení vnějších vlivů, např.
hluboké ekonomické krize, výrazné změny v systému sociálních či jiných legislativních opatření,
epidemie nemocí či zásadní objevy lékařské vědy, které mohou z krátkodobého i dlouhodobějšího
hlediska ovlivnit demografický vývoj. Při zpracování projekce ČSÚ byla uvažována jak přirozená složka
reprodukce (porodnost, úmrtnost), tak složka mechanická (migrace).
Předkládané hodnoty zpracované prognózy měst a SO ORP do roku 2029 s výhledem do roku 2039
z výše popsané aktuální prognózy ČSÚ vycházejí. Data byla přepočtena na základě pětiletých věkových
skupin obyvatelstva dle pohlaví, přičemž byla uzpůsobena dle reálných hodnot porodnosti. Jedná se
o prognózu, která je založena na současném trendu a vychází z aktuálních dat k 1. 1. 2019.
Obrázek 1.1: Vývoj počtu obyvatel města a SO ORP Zlín dle prognózy do roku 2040

Zdroj: ČSÚ; zpracování a prognóza PROCES, 2020.

Do roku 2040 je očekáván výrazný nárůst počtu seniorů, tedy občanů od 65 let věku. Jejich počet se
zvýší o téměř 2 400 osob a budou tvořit 27,6 % celkové populace Zlína, což je o 5,2 % více než v roce
2019.
Výrazný pokles je očekáván u produktivní složky obyvatelstva mezi 15 a 64 lety, kterých bude
v populaci o 3,5 % méně. Tento pokles představuje úbytek o 5 851 osob.
Značný pokles je dále očekáván u dětské složky obyvatel, kde ubyde oproti roku 2019 téměř 2 000
dětí (0-14 let). Podíl dětí v populaci se sníží o 1,6 %.

4

https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2070
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Tabulka 1.1: Prognóza vývoje obyvatel dle věkových skupin do r. 2040

Věková
skupina

Celkem

Muži

Ženy

0-14
15-64
65+
Celkem
0-14
15-64
65+
Celkem
0-14
15-64
65+
Celkem

2019
11 328
46 852
16 817
74 997
5 778
23 371
6 748
35 897
5 550
23 481
10 069
39 100

Počet
2040
9 376
41 001
19 194
69 571
4 835
20 932
8 127
33 894
4 541
20 069
11 067
35 677

Rozdíl
▼ -1 952
▼ -5 851
2 377
▲
▼ -5 426
-943
▼
▼ -2 439
1 379
▲
▼ -2 003
▼ -1 009
▼ -3 412
998
▲
-3
423
▼

2019
15,1 %
62,5 %
22,4 %
100 %
16,1 %
65,1 %
18,8 %
100 %
14,2 %
60,1 %
25,8 %
100 %

Podíl
2040
13,5 %
58,9 %
27,6 %
100 %
14,3 %
61,8 %
24,0 %
100%
12,7 %
56,3 %
31,0%
100 %

Rozdíl
▼ -1,6 %
▼ -3,5 %
▲ 5,2 %
▼ -1,8 %
▼ -3,3 %
▲ 5,2 %
▼ -1,5 %
▼ -3,8 %
▲ 5,3 %

Zdroj: ČSÚ; zpracování a prognóza PROCES, 2020.

Změna věkové struktury obyvatelstva k roku 2040 je graficky zobrazena níže formou věkové pyramidy
znázorňující změny ve struktuře pětiletých věkových skupin obyvatelstva. Výrazný pokles, který je
k roku 2040 předpokládán u věkových skupin 0-14 let a dále 25-49 let, je částečně vyvážen nárůstem
mladých lidí ve věku 15-24 let. Vzroste také počet obyvatel ve věku 50-64 let u mužů a 55-64 let u žen.
Poklesne počet mladších seniorek ve věku 65-74 let a vzroste počet seniorek od 75 let. Vzroste také
počet seniorů od 75 let. Procentuálně je níže vypsána také očekávaná změna v podílu dětí (0-14 let)
a seniorů (65 a více let) v populaci Zlína.

9

Obrázek 1.2: Věková pyramida města Zlín

Zdroj: ČSÚ; zpracování a prognóza PROCES, 2020.

Postupné změny v podílu dětské a seniorské složky obyvatelstva od roku 2005 znázorňuje dále
následující graf. U seniorské složky je vidět od roku 2005 růst z 16,2 % na 22,9 % v roce 2020, k roku
2040 se bude tento podíl i nadále postupně zvyšovat až na předpokládanou hodnotu 27,6 % v roce
2040.
Dětská složka obyvatel (tedy obyvatel ve věku 0-14 let) měla v roce 2005 podíl 13,0 % a k roku 2005
tato hodnota ještě mírně poklesla (o 0,1 %). Poté vzrostl podíl dětí na 15,3 % k 1. 1. 2020. Prognóza
dále předpokládá velmi mírný nárůst na maximum 15,4 % v roce 2025 a následný pokles na 13,5 %
obyvatel. Tato hodnota je nicméně stále vyšší než počáteční podíl dětí v populaci v letech 2005 a 2010.
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Obrázek 1.3: Podíl dětské a seniorské složky obyvatel ve městě Zlín

Zdroj: ČSÚ; zpracování a prognóza PROCES, 2020.

1.1.3 Ekonomická prognóza
Jedním z trendů, který se předpokládá v oblasti ekonomiky, je růst vlivu města v rámci aglomerace, což
se projevuje na koncentraci pracovních míst na území města (pozitivní aglomerační efekty spojené
s úsporami z rozsahu jsou důvodem k růstu města z hlediska koncentrace pracovních míst a počtu
aktivních podnikatelských subjektů na území města). Rozložení pracovních míst lze sledovat
prostřednictvím ukazatele počtu obsazených pracovních míst (viz následující obrázek). Ve vývoji je
patrný pokles způsobený ekonomickou recesí v roce 2009. V posledních letech dochází k nárůstu počtu
obsazených pracovních míst vzhledem k minimální míře nezaměstnanosti. Počet obsazených
pracovních míst v zázemí Zlína je ve srovnání s městem Zlínem dlouhodobě přibližně třetinový (podíl
města Zlína na počtu VPM Zlínské aglomerace činí 65 %, viz tabulka níže).
Obrázek 1.4: Počet obsazených pracovních míst (2004-2018)

Počet obsazených pracovních
míst

100 000
Zlín

Zázemí Zlína

80 000
60 000
40 000

20 000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Zdroj: MF, 2019.

Ve srovnání let 2009 a 2019 vzrostl počet obsazených pracovních míst ve městě Zlíně o 27,6 %, nárůst
pracovních míst v zázemí je ovlivněn především nárůstem pracovních míst v dalších střediscích
aglomerace, a to v Otrokovicích (stejný jako ve Zlíně) a ve Vizovicích (nárůst o 50,5 %). Tempo růstu
počtu pracovních míst v aglomeraci předčilo Zlínský kraj, který zaznamenal ve stejném období nárůst
o 24,6 %.
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Tabulka 1.2: Vývoj počtu obsazených pracovních míst mezi lety 2009 až 2019
Počet obsazených míst
2009

Změna

2019

Absolutně

Podíl ve Zlínské aglomeraci

Relativně (%)

2009

2019

Zlínská aglomerace

69 285

88 558

19 273

+27,8 %

100 %

100 %

z toho

Zlín

44 554

56 834

12 280

+27,6 %

64,3 %

64,2 %

Zázemí Zlína

24 731

31 724

6 993

+28,3 %

35,7 %

35,8 %

225 630

281 867

56 237

+24,9 %

Zlínský kraj
Zdroj: MF, 2020.

Rovněž lze sledovat pozitivní trend v oblasti koncentrace podaných a platných patentů a vyšší míry
inovační aktivity podniků s 10 a více zaměstnanými osobami ve Zlínské aglomeraci. Zlínský kraj patří
k aktivnějším krajům (4,7 % platných patentů v ČR). V roce 2018 podali subjekty sídlící v Zlínském kraji
29 patentů, z toho 20 patentů bylo od subjektů z okresu Zlín. K 31. 1. 2018 bylo platných 171 patentů,
z toho 52 % bylo v okrese Zlín.
Tabulka 1.3: Patentová aktivita tuzemských podniků v ČR podle okresů v roce 2018

Území
Zlínský kraj

Podané patentové přihlášky
Udělené patenty
Soukromými
Soukromým
Celkem
Celkem
podniky
podnikům
29,0
11,5
31,3
16,3

Patenty platné k 31. 12.
Patřící soukromým
Celkem
podnikům
170,6
87,9

Kroměříž
Uherské
Hradiště

3,0

1,0

1,0

-

13,8

11,8

2,0

-

8,0

6,0

38,8

30,8

Vsetín

4,0

3,0

2,3

1,8

29,0

19,2

20,0

7,5

20,0

8,5

88,9

26,0

Zlín

Zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví ČR.

Ukazatel VaV, inovační aktivity podniků s 10 a více zaměstnanými osobami lze sledovat pouze na úrovni
kraje. Zlínský kraj patří ke krajům s vyšší mírou inovační aktivity podniků s 10 a více zaměstnanými
osobami. Podíl inovativních podniků je 50 %, přičemž inovace jsou především v oblasti podnikových
procesů.
Tabulka 1.4: Vybrané údaje o vědě a výzkumu ve Zlínském kraji
Ukazatel
Pracoviště VaV celkem
s 10 a více zaměstnanci VaV (FTE)*
Zaměstnanci VaV celkem (přepočtené osoby – FTE)*
výzkumní pracovníci
podle sektorů provádění:
podnikatelský
vládní
vysokoškolský
Podíl zaměstnanců VaV (FTE)* ze zaměstnaných v kraji celkem (%)
Výdaje na VaV celkem (mil. Kč)
podle druhu nákladů:
mzdové
ostatní běžné
investiční
Podíl výdajů na VaV na regionálním HDP (%)
Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka Zlínského kraje, 2019.
Pozn.: VaV: výzkum a vývoj, ÚPV ČR – Úřad průmyslového vlastnictví České republiky.
* přepočteno na plnou roční pracovní dobu věnovanou VaV činnostem (FTE).
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2016
191
61
2 320
1 197

2017
234
64
2 668
1 364

2018
221
70
2 679
1 327

1 956
12
352
0,8
2 622

2 341
12
314
0,9
3 356

2 317
22
340
.
3 530

1 368
1 027
227
1,2

1 944
1 135
277
1,4

2 011
1 152
367
.

Růst české ekonomiky byl v posledních 20 letech ovlivněn přílivem zahraničních investic (PZI), které
byly jedním z hlavních zdrojů růstu konkurenceschopnosti. Firmy pod zahraniční kontrolou přispěly
přímo i zprostředkovaně k zavádění moderních technologií, nových způsobů řízení a umožnily
propojení českého hospodářství na globální ekonomiku. Přímé zahraniční investice ve Zlínském kraji
v roce 2007 činily 36 843 mil. Kč a z toho okres Zlín se podílel na této částce ze 72,5 %. Po poklesu
v roce 2009 způsobeného celosvětovou recesí došlo k navýšení PZI v roce 2018 do Zlínského kraje na
hodnotu 61 611 mil. Kč. Rovněž se zvýšil PZI i do okresu Zlín na hodnotu 35 548 mil. Kč, ale podíl okresu
Zlín klesl na 57,37 % PZI v kraji. Pro srovnání kontextu je v níže uvedeném grafu uveden dlouhodobý
vývoj podílu na ČR bez Prahy5, který u okresu Zlín osciluje mezi 2 až 3 % a ve Zlínském kraji je
identifikován dlouhodobý rostoucí trend přerušený rokem 2018. Aktuální údaje ČNB zveřejňuje vždy
po 15 měsících, takže hodnoty za rok 2019 budou známy až v roce 2021.
Obrázek 1.5: Vývoj přímých zahraničních investic od roku 2007 - 2018

Zdroj: ČNB, Stav přímých zahraničních investic v ČR k 31. 12. – podle regionů, aktuální data.

Další vývoj ekonomiky na území města a celé aglomerace je postaven především na vývoji domácích
podniků a jejich inovací. Zlínská aglomerace je zásadním územím pro rozvoj Zlínského kraje, i když
v posledních letech dochází k intenzivnímu rozvoji i dalších oblastí (viz snížení podílu okresu Zlín na
PZI). Klíčovým partnerem dalšího rozvoje je Univerzita Tomáše Bati a vytváření spolupráce podniků
formou klastru. Určitou výhodu aglomerace je existence dalších silnějších center Otrokovice a Vizovice,
kde dochází k dalšímu růstu koncentrace pracovních míst z důvodu aglomeračních efektů. Z hlediska
názorů podnikatelských subjektů je klíčový rozvoj dopravy a vnější napojení města Zlína na
metropolitní oblasti Brna, Ostravy.
Předpokládá se rozšíření ekonomicky s vyšší přidanou hodnotou (znalostní ekonomiky), což už se
v současné době projevuje vysokým podílem studentů vysokých škol s trvalým pobytem v okrese Zlín
na počtu obyvatel ve věku 20 – 29 let, který patří mezi nejvyšší v rámci České republiky.

5

Praha dosahuje extrémně vysokých hodnot a došlo by ke zkreslení vývoje podílů.
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1.2 Problémová analýza
V rámci principu koncentrace je třeba identifikovat nejvýznamnější problémy, které ovlivňují další
oblasti. Pro identifikaci problémů byl využit princip triangulace a participace, kdy na základě různých
zdrojů dat (dotazníkové šetření obyvatel, podniků, rozhovory s osobnostmi, analýza sekundárních dat,
meta analýza strategických rozvojových dokumentů, náměty pracovních skupin) byly identifikovány ve
městě Zlín primární problémy týkající se:





rozvojových ploch v území pro bydlení a podnikání,
dopravní infrastruktury města,
bytového fondu,
demografického vývoje vč. stárnutí obyvatel.

Jednotlivé problémy jsou znázorněny ve stromu problémů včetně vyobrazení vztahů identifikovaných
problémů. Na řešení těchto problémů by měla být primárně zaměřena návrhová část.
Problémová oblast: ROZVOJOVÉ PLOCHY
Město se vzhledem ke své poloze a reliéfu potýká s problematikou nedostatku rozvojových ploch.
Poloha města situovaného v údolí mezi hřbety Vizovické vrchoviny není pro lokalizaci průmyslové
výroby zcela ideální a možnosti lokalizace další průmyslové výroby jsou ve Zlíně výrazně omezené.
Situace vyžaduje najít vhodná řešení pro kvalitní využití stávajících ploch, využití potenciálu Baťova
areálu pro začlenění do širšího centra města. Na území města je omezena kapacita ploch pro novou
výstavbu hromadného bydlení. Limitem je také přístup vlastníků vhodných pozemků (držení pozemků
v rezervě bez konkrétního záměru, neschopnost či neochota některého z vlastníků blokující další
využití, spekulativní přístupy). V kontextu nárůstu populační velikosti města je nutné řešit ve městě
bytovou výstavbu hromadného bydlení.
Problém: NEDOSTATEK ROZVOJOVÝCH PLOCH PRO PODNIKÁNÍ A BYDLENÍ

Problémová oblast: DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Rostoucí intenzita dopravy na komunikacích ve Zlíně je jedním z klíčových problémů, který úzce souvisí
i s růstem počtu dopravních nehod. Největší zátěž tvoří zejména tranzitní nákladní doprava, což je
způsobeno lokalizací výrobních a distribučních kapacit významných zaměstnavatelů ve městě. Příčinou
nárůstu intenzity dopravy je také narůstající míra automobilizace. K nižšímu využití bezmotorové
dopravy dochází mimo jiné díky nedostatečně rozvinuté cyklistické infrastruktury, špatného
technického stavu chodníků pro pěší, nedostatku přechodů pro chodce. Silniční dopravě není schopna
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konkurovat železniční doprava. Ve městě je nedostatečně řešeno parkování v centru města, na
sídlištích i v zázemí města. Tyto skutečnosti mají negativní důsledky na dopravní systém, ekonomiku
i kvalitu života ve městě.
Problém: VYSOKÁ INTENZITA DOPRAVY

Problém: NEDOSTATEČNĚ ROZVINUTÁ INFASTRUKTURA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ

Problém: NEDOSTATEČNÁ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA A DOPRAVNÍ TERMINÁLY
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Problém: NEDOSTATEČNĚ ŘEŠENÉ PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Problémová oblast: BYTOVÝ FOND
Rozvoj bydlení je pro město Zlín hlavním tématem. Vzhledem ke kopcovitému reliéfu Zlína a jeho
blízkému okolí a současné hustotě zástavby jsou možnosti nové bytové výstavby hromadného bydlení
ve Zlíně omezené. Cena nemovitostí i nájmů bytů je ve srovnání s dalšími krajskými městy Česka spíše
nadprůměrná. Roli na této skutečnosti může mít nedostatek nemovitostí na trhu a zvýšená poptávka.
Stávající byty jsou pro mladé rodiny drahé nebo jsou v nevyhovujícím technickém stavu, proto hledají
bydlení v zázemí města a odchází za levnějším bydlením.
Problém: NEDOSTATEK DOSTUPNÝCH BYTŮ

Problémová oblast: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ
Věkovou strukturu každé společnosti ovlivňují tři komponenty: porodnost, úmrtnost a migrace. Ve
Zlíně bude dále docházet k nárůstu počtu obyvatel ve věku 65+ a podíl ostatních věkových kategorií na
celkové populaci města se bude snižovat. Důvodem tohoto trendu ve městě je nízká porodnost a také
odliv obyvatel mimo město. Ekonomické důsledky tohoto trendu jsou zřejmé. Vznikne nedostatek
pracovních sil, sníží se spotřeba a zpomalí se hospodářský růst. Stárnutí obyvatel pro město také
znamená větší důraz na zajištění sociálních služeb a zdravotní péče, řešení bydlení pro staré lidi.
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Problém: STÁRNUTÍ OBYVATEL
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Obrázek 1.6: Strom problémů
Nevyhovujícím způsobem odstavená
vozidla, využívání veřejných prostor (vč.
komunikací) kolem zpoplatněných oblastí
v centru města
Snížená konkurenceschopnost železniční
dopravy a veřejné hromadné dopravy
Obtížná prostupnost některých částí
města pro chodce i cyklisty, nižší využití
bezmotorové dopravy
Přetížení silniční sítě a vysoké prostorové
nároky dopravy v klidu, rostoucí trend
počtu dopravních nehod, zvýšená
hlukovost

PROBLEMATICKÁ DOSTUPNOST
problémová oblast
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Dopravní
chování
upřednostňující IAD;
Tranzitní nákladní doprava

Nedostatek bydlení pro staré lidi
Omezená možnost budování objektů
hromadného bydlení

Snížení
spotřeby
hospodářského růstu

Nedostatek ploch pro bydlení

Odchod mladých rodin za levnějším
bydlením

Nedostatek ploch pro podnikání

Odchod lidí do zázemí města

NEDOSTATEK PLOCH PRO ROZVOJ
PODNIKÁNÍ A BYDLENÍ

NEDOSTATEK DOSTUPNÝCH BYTŮ

problémová oblast
ROZVOJOVÉ PLOCHY

obyvatel

Nedostatečně
rozvinutá
cyklistická
infrastruktura, špatný technický stav
chodníků pro pěší, nevyhovující přechody
pro chodce
Nevyhovující stav železniční sítě a absence
moderního
dopravního
terminálu
železniční a autobusové dopravy
Nedostatečné kapacity parkování ve
městě, příliš vysoké poplatky za parkování
ve městě

Výšková regulace
v určitých lokalitách

budoucí

zástavby

Památkově chráněná značná
domovního a bytového fondu

část

Zdlouhavý proces revitalizace Baťova
areálu v centru města
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zpomalení

Nedostatek sociálních služeb a zdravotní
péče
Nedostatek pracovních sil

STÁRNUTÍ OBYVATEL

problémová oblast
BYTOVÝ FOND

problémová oblast
DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

Vysoké ceny bytů
Nižší intenzita výstavby bytů

Nedostatek bydlení pro mladé rodiny
s dětmi, odliv obyvatel s dětmi do zázemí
města

Nevyhovující technický stav městských
bytů

Neatraktivita města pro mladé (odchází
z města)
Nízká porodnost

Bariéry další územní expanze města
způsobené fyzickogeografickými rysy
území

a

1.3 Identifikovaný rozvojový potenciál města
Rozvojový potenciál představuje souhrn vnitřních podmínek a zdrojů města, které mohou stimulovat
ekonomický, sociální a environmentální rozvoj. Níže jsou definovány možnosti rozvoje dle tematických
oblastí, které vyplývají z analýzy vnitřního prostředí.

Tematická oblast Územní plánování a urbanismus
Potenciálem je dlouhodobý koncepční urbanistický rozvoj města s rozvojem níže uvedených
dílčích oblastí:
 Dosažení vysokého standardu nově vznikající architektury v souladu s tradicí Zlína.
 Pokračování v trendu revitalizace veřejného prostoru a památkově chráněných budov.
 Podpora zachování vysokého podílu zelených ploch ve veřejném prostoru vycházející z koncepce
zahradního města.
 Kvalitní obnova památkově hodnotných objektů a souborů.
 Revitalizace Baťova areálu a jeho začlenění do širšího centra.
 Využití potenciálu Univerzity Tomáše Bati při rozvoji znalostní ekonomiky.
 Zvýšení atraktivity bydlení ve městě - podpora dostupnosti bydlení, regenerace obytných čtvrtí
včetně panelových sídlišť.

Tematická oblast Kvalita života
Potenciálem je udržení vysoké kvality života obyvatel s rozvojem níže uvedených dílčích oblastí:
 Zatraktivnění města pro mladé, prorodinná politika.
 Vytvoření podmínek pro dostatečné kapacity sociálních služeb.
 Spolupráce města a neziskových organizací na zlepšování sociální situace znevýhodněných
skupin obyvatel.
 Modernizace zdravotní péče.
 Pokračování v trendu rekultivace parků a veřejných prostranství i v okrajových částech města.
 Podpora výsadby stromů a zelených ploch v prostoru mezi zástavbou.
 Adaptační opatření reflektující klimatické změny (zachytávání a využití dešťové vody
k ochlazování veřejného prostoru, zelené střechy a stěny).
 Snížení světelného znečištění.
 Úspora energie ve veřejných městských budovách.
 Využití potenciálu studentů i absolventů UTB pro další rozvoj města.

Tematická oblast Vzdělání
Potenciálem je budování kvalitních škol nabízejících atraktivní moderní vzdělávání s rozvojem níže
uvedených dílčích oblastí:
 Zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních - budování odborných učeben, modernizace,
vybavení škol, optimalizace počtu žáků ve třídách i ve skupinách, technologie do škol.
 Zlepšování podmínek pro výuku mimořádně nadaných žáků na školách.
 Zvýšení úrovně přípravy budoucích pedagogů.
 Vycházet ze vzdělávacího systému fy Baťa včetně podpory experimentálního vzdělávání.
 Podpora řemeslných oborů na školách.
 Udržení tradice technického vzdělávání v regionu.
 Rozvoj on-line výuky na školách.
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 Rozvoj některých oborů v návaznosti na perspektivní odvětví ve městě.
 Spolupráce napříč školami všech stupňů vzdělávání - pokračování v realizaci projektu MAP, KAP.
 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na strategických projektech (Podpora praxí studentů
v podnicích).
 Strategie celoživotního vzdělávání na UTB s dopadem na celé území kraje.

Tematická oblast Doprava
Potenciálem je přívětivá doprava pro moderní rodinné město - bezpečná, ekologická, zklidněná
doprava podporující rozvoj města s rozvojem níže uvedených dílčích oblastí:
 Posílení udržitelných forem dopravy prostřednictvím realizace „Plánu udržitelné městské
mobility“.
 Další napojení na celostátní a mezinárodní dálniční síť prostřednictvím dálnice D49.
 Vybudování Prštenské příčky.
 Vybudování obchvatu Zálešné.
 Vyřešení dopravy v klidu na území celého města - vybudování záchytných parkovišť.
 Zklidnění dopravy v centru města.
 Zlepšení dopravního napojení obytných zón.
 Zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny Zlín – východ Příluky.
 Modernizace železniční trati 331 Otrokovice – Zlín – Vizovice.
 Vyřešení čištění odpadních vod v místních částech, které nejsou napojeny na kanalizační síť
s ČOV.
 Podpora infrastruktury pro sdílenou mobilitu.
 Rozvoj elektromobility a dalších bezemisních druhů dopravy.
 Podpora multimodality dopravy.
 Rozvoj preference veřejné dopravy a integrovaného záchranného systému na světelných
křižovatkách.

Tematická oblast Bezpečnost
Potenciálem je Zlín jako klidné, pohodové a bezpečné město pro obyvatele, podnikatele, studenty
i návštěvníky s rozvojem níže uvedených dílčích oblastí:
 Rozšiřování a modernizace informačních technologií pro podporu práce bezpečnostních orgánů
a IZS (např. kamerový systém, drony, Událostní informační systém, informační dopravní systém).
 Posilování důvěry občanů v policejní orgány a zvyšování pocitu bezpečí.
 Posílení terénní práce sociálních pracovníků s osobami bez přístřeší.
 Zajištění kvalitní úrovně kybernetické bezpečnosti veřejných institucí.
 Zlepšení bezpečnosti dopravy na cyklostezkách a přechodech pro chodce.
 Posílení programů civilní ochrany na MŠ, ZŠ, SŠ.
 Větší míra informovanosti veřejnosti a zapojení zájmových skupin obyvatel do preventivních
aktivit, vyšší míra připravenosti na krizové situace.
 Efektivní systém monitorování, vyhodnocování, spolupráce a reakce na globální bezpečnostní
rizika.
 Spolupráce města v oblasti bezpečnosti a krizového řízení s Univerzitou Tomáše Bati.
 Využití dotačních titulů.
 Věnovat pozornost ochraně obyvatelstva ukrytím.
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Tematická oblast Vstřícné město
Potenciálem je vytvoření vstřícného města k potřebám současných i budoucích obyvatel VŠECH
generací, atraktivní pro podnikatele, město přitažlivé pro české i zahraniční turisty s otevřenou
veřejnou správou a moderními prvky řízení s rozvojem níže uvedených dílčích oblastí:
 Využití potenciálu konceptu inteligentní specializace, tj. specializace v návaznosti na existující
vzdělávací, vědecko-výzkumnou a podnikatelskou základnu města Zlína, a to jak v tradičních
odvětvích průmyslu a služeb (zpracování plastů a pryže, gumárenství, strojírenství, obuvnictví,
výroba filmů), tak v nově se objevujících potenciálně progresivních odvětvích (ICT,
elektrotechnika, kreativní průmysl).
 Využití potenciálu rozvoje pro městskou poznávací turistiku v evropském kontextu.
 Budování silné značky města a její jedinečné postavení na trhu.
 Posílení strategického řízení města.
 Využití nástrojů ITI Zlínské aglomerace.
 Rozšíření systému moderní elektronické komunikace s občany (podpora eGovernmentu).
 Vstřícný aktivní přístup k zahraničním kvalifikovaným pracovníkům.
 Rozšíření spolupráce relevantních aktérů ke sjednocování propagovaných atraktivit.
 Uplatňování SMART řešení v oblasti řízení města, dopravy, bezpečnosti, řízení města, životního
prostředí, odpadového hospodářství.
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1.4 Shrnutí hlavních analytických poznatků s důrazem na souvislosti
Zlín je statutární město na východě Moravy a je centrem Zlínského kraje. Leží v údolí řeky Dřevnice na
rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Hustota zalidnění města Zlína je 728,8 obyvatel/km2. Město
má přibližně 75 tisíc obyvatel, v jeho aglomeraci žije více než 130 tisíc obyvatel. Ve Zlíně dochází k velmi
mírnému poklesu obyvatel. Od roku 2010 do roku 2020 poklesl celkový počet obyvatel o 779 osob,
tedy o 1 %. Při porovnávání s vybranými městy (Zlín, Olomouc, Pardubice, České Budějovice, Opava,
Liberec) měl Zlín u žen nejvyšší naději dožití při narození (83,2 let), u mužů vyšla naděje dožití jako
druhá nejvyšší (77,0 let). Ve Zlíně je také z porovnávaných měst nejvyšší průměrný věk (44,2 let). Ve
Zlíně a jeho okolí je patrný suburbanizační trend, nejvyšší přírůstek obyvatel (za 10 let) je v obcích
Doubravy a Lípa.
Prostorové uspořádání města je předurčeno fyzickogeografickými rysy území, kde se nachází. Pro
uspořádání města je charakteristická dominantní východo-západní osa urbanizovaného území, která
kopíruje údolí řeky Dřevnice. Naopak severní a jižní okraj města ohraničují zalesněné svahy pásů
Vizovické vrchoviny, které jsou určitými bariérami další územní expanze města. Podoba dnešního Zlína,
jeho současná velikost a význam, je neoddělitelně spjata s lokalizací výrobních závodů firmy Baťa právě
ve Zlíně a s tím spojeným intenzivním rozvojem průmyslu v 1. pol. 20. století. Zlín je ojedinělý svou
unikátní moderní funkcionalistickou urbanistickou strukturou. Je z části tvořen rozsáhlou Městskou
památkovou zónou zahrnující lokality historického jádra města, bývalé továrny firmy Baťa a obytných
čtvrtí převážně z období 1. pol. 20. století (asi 430 ha). Industriální Baťův areál v centru města je největší
problémovou lokalitou (70 ha). V poslední době prochází východní část Baťova areálu revitalizací
a začleňuje se do širšího centra města, také díky umístění řady veřejných institucí. Západní část má
průmyslový charakter, podstatná část zůstává zanedbaná. V posledních letech byla realizována řada
úspěšných projektů revitalizace veřejného prostoru. Rozvíjející se Univerzita Tomáše Bati může být ve
spolupráci s inovativními firmami zdrojem rozvoje znalostní ekonomiky a kvalifikovaných pracovních
příležitostí. Nová urbanistická koncepce by měla zohledňovat požadavky moderního univerzitního
města a zároveň respektovat základy funkcionalistického urbanismu, který je zdrojem identity Zlína.
Oblast bydlení je pro přilákání nových obyvatel do města klíčovým tématem. Značná část domovního
a bytového fondu na území města pochází z období 1. pol. 20. století a je památkově chráněná
(především zástavba baťovských domků). Město Zlín disponuje přibližně 2 000 byty, část bytového
fondu je určena k podpoře bydlení znevýhodněných obyvatel. Relativně vysoký podíl rodinných domů
se nachází v domovní struktuře města, relativně nižší je zastoupení nájemního bydlení. Nejhustěji
obydlenou zónou je sídliště Jižní svahy. Ve městě je ovšem nedostatek ploch pro výstavbu nových
budov hromadného bydlení. Na území Zlína se nenachází sociálně vyloučené lokality.
Ve městě existuje široká nabídka organizací poskytujících sociální péči. Největším poskytovatelem
zdravotní péče ve městě je Krajská nemocnice Tomáše Bati. Problémem je nedostatek kvalifikovaného
personálu a dlouhé čekací doby v případě některých odborných vyšetření. Na území města Zlína působí
několik významných kulturních a sportovních organizací s regionálním i nadregionálním významem
(např. Městské divadlo Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, PSG Berani Zlín aj.). Ve městě Zlín a jeho
okolí se nachází významné turistické atraktivity.
Vzdělávání je klíčovým prvkem rozvoje města z pohledu posilování společenského a ekonomického
rozvoje. Ve Zlíně je významným odkazem vzdělávací systém fy Baťa. Principy baťovského školství
mohou být v kombinaci přínosné i pro současné vzdělávání. Potenciálem v rozvoji školství může být
navázání na principy tohoto systému a přizpůsobit je současným požadavkům na vzdělávání
v kombinaci se současnými moderními trendy. Předškolní a základní vzdělávání ve městě Zlíně zajišťuje
42 mateřských škol a školských zařízení (22 MŠ zřizovaných městem a 20 MŠ či školských zařízení
zřizovaných jiným subjektem) a 21 základních škol (13 ZŠ zřizovaných statutárním městem Zlínem, 8 ZŠ
zřizovaných jiným subjektem). Lze sledovat určitou profilaci některých MŠ i ZŠ (pouze v rámci určitých
tříd, popř. ročníků). Pro zajištění kvalitního vzdělávání je třeba se zaměřit na zajištění zázemí a vybavení
škol, budování odborných učeben. Nabídka možností předškolního a základního vzdělávání je
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hodnocena jako dostatečná, a to i pro následující roky. Ve městě je pestrá nabídka oborů středního
vzdělávání (gymnázia s možností 4letého a 8letého studia, 11 středních škol s výběrem oborů
ukončených maturitní zkouškou či závěrečnou zkouškou a výučním listem). Ze strany studentů klesá
zájem o studium na vyšších odborných školách, jejich počet se dlouhodobě snižuje. Ve městě se nachází
dvě vyšší odborné školy, které nabízejí možnost vyššího odborného studia zakončeného absolutoriem.
Potenciál rozvoje má vysoká škola Univerzita Tomáši Bati ve Zlíně, která nabízí prezenční
i kombinovanou formu studia ukončenou titulem bakalář, magistr a doktor jak ve spolupráci s městem,
tak na poli vědy a výzkumu. Kvalita vzdělávání se odvíjí také od spolupráce mezi jednotlivými aktéry
v oblasti vzdělání, kteří působí na území města. Pozitivních faktorem je, že spolupráce ve městě
probíhá na různých úrovních (MŠ, ZŠ, SŠ, UTB, Zlínský kraj, Statutární město Ostrava, podniky, další
organizace).
Dopravní situace města je dána jeho umístěním v relativně úzkém údolí, což s sebou přináší určitá
omezení. Ve Zlíně je vysoká intenzita dopravy, která má navíc rostoucí trend. Svůj podíl na této
skutečnosti má nárůst individuální automobilové dopravy a tranzitní nákladní doprava vedoucí přes
město. Nepříznivým faktorem je rovněž to, že město Zlín leží poměrně daleko od hlavních dopravních
tras, což má dopad na různé oblasti života ve městě (podnikání, cestování, práce apod.). Situace se
zlepší po napojení na D49, výstavbou Prštěnské příčky, popř. realizací tunelu v centru města. Město
pociťuje nedostatečné řešení parkovacích míst v centru města i na sídlištích a v zázemí města. Situaci
s vysokou intenzitou dopravy nepřispívá ani špatný technický stav chodníků pro pěší a nedostatečně
rozvinutá cyklistická infrastruktura (časté vedení cyklotras ve společném uličním prostoru s motorovou
dopravou a nepropojenost cyklostezek). Nedostatečně je rovněž zajištěna železniční doprava do
města. Hlavní nádraží potřebuje nezbytnou modernizaci (vlakové i autobusové nádraží), stejně jako
železniční trať 331 (elektrizace a zdvojkolejnění). SŽDC počítá se zahájením prací v roce 2023
a uvedením do provozu v roce 2027. Pozitivní je nárůst osob využívajících MHD v posledních letech.
Ve Zlíně jsou zajištěny dostatečné dodávky pitné vody ze dvou hlavních zdrojů, na kanalizaci je
napojeno 95 % obyvatel.
Statutární město Zlín je dle dostupných dat i výsledků z anketního šetření obyvatel, provedeného
v roce 2020, bezpečným městem. Úroveň kriminality ve Zlíně je dlouhodobě nízká, celkový počet
trestných činů poklesl mezi lety 2013 a 2019 o 30,5 % na 1 044 trestných činů v roce 2019. Klesá
především počet krádeží a vloupání, naopak násilná kriminalita nebo ostatní majetková kriminalita
stagnuje. Většina obyvatel se cítí v místě svého bydliště bezpečně (uvedlo 80,1 % respondentů
s trvalým pobytem ve Zlíně v roce 2020). Největší obavy převládají z výskytu problémových osob.
K zajištění veřejného pořádku přispívá výrazná spolupráce a aktivní činnost Městské policie Zlín spolu
s Územním odborem Policie ČR ve Zlíně. Městská policie Zlín provádí osvětu a podílí se na realizaci
projektů a pořádání akcí pro veřejnost zaměřených na prevenci kriminality a sociálně-patologických
jevů. V oblasti bezpečnosti je obecně v posledních letech zvýšena potřeba zabezpečení kritické
informační infrastruktury (zajištění kybernetické bezpečnosti na úřadech, v nemocnicích, školách
a dalších zařízeních). Je žádoucí v rámci strategie města věnovat tomuto tématu zvýšenou pozornost.
Město Zlín má funkční Krizový plán a Havarijní plán, existuje integrovaný portál bezpečnosti a krizového
řízení sdružující organizace ochrany obyvatel. I přes aktivní snahu zvyšovat bezpečnost silniční dopravy
dochází k mírnému nárůstu dopravních nehod, což je také důsledkem zvyšování intenzity dopravy.
Město Zlín je přirozeným centrem dojížďky a vyjížďky za prací s velmi silnými vazbami zejména v rámci
okresu (klíčové vazby měst Zlín a Otrokovice a to v obou směrech). Město Zlín dlouhodobě vykazuje
nižší podíl nezaměstnaných osob oproti Zlínskému kraji. Úroveň mezd v regionu patří dlouhodobě
k nižším v ČR.
Počet ekonomických subjektů ve městě Zlín od roku 2013 zaznamenává nárůst. V roce 2019 se počet
ekonomických subjektů mírně snížil. Město Zlín vykazuje vyšší míru ekonomické aktivity v porovnání
se sledovanými městy (Olomouc, České Budějovice, Pardubice, Opava, Liberec). Pro zaměstnanost ve
městě mají velký význam průmyslová odvětví, existence tradičních dobře etablovaných odvětví
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s návaznostmi na aktivity v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Významné projekty Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou potenciálem rozvoje města Zlína v návaznosti na
etablovaná i potenciálně progresivní odvětví.
Životní prostředí města Zlína je pozitivně ovlivněno jeho polohou, jeho okolí má zachovalý krajinný ráz
s dobrou dostupností oblastí k rekreaci v přírodě. I přes bohatou průmyslovou minulost není životní
prostředí města zatíženo výrazným poškozením. Město se může chlubit vysokým zastoupením
zelených ploch a parků. Město má propracovaný systém údržby veřejných prostranství a snaží se
posilovat ekologickou stabilitu území (péče o lokality ÚSES, volně žijící živočichy apod.). Kvalitu
životního prostředí pociťují i obyvatelé města. Většina obyvatel Zlína je se stavem životního prostředí
ve Zlíně spokojena. Nedostatkem je vyšší míra znečištění ovzduší a hlukové zátěže v blízkosti hlavních
silničních komunikací. Příležitostí pro sledování kvality životního prostředí je zavedení SMART řešení.
Řízení města probíhá na základě významných strategických či koncepčních dokumentů v různých
oblastech. Postupně město Zlín zavádí systémy a nástroje řízení kvality pro fungování a zlepšování
výkonu veřejné správy, připravuje další projekty v této oblasti. Město vyplácí dotace na podporu
různých oblastí činnosti konkrétním subjektům přímo z rozpočtu i v rámci účelových fondů.
Pro propagaci města a komunikaci město využívá řadu komunikačních prostředků (Magazín Zlín,
webové stránky, portály, sociální online platformy, mobilní aplikace a další).
Město má plán uplatňování konceptu Smart City v řízení města, dopravě, oblasti životního prostředí
včetně nastavených opatření, jak občanům poskytovat služby kvalitně.
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1.5 SWOT analýza
1.5.1 SWOT analýza tematické oblasti Územní plánování a urbanismus
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Historicky ucelená urbanistická koncepce města
vycházející ze zásad funkcionalismu, unikátní
městský soubor vysoké architektonické
a urbanistické kvality, který je předmětem
památkové ochrany
 Koncepce města jako zahradního města, vysoký
podíl zelených ploch
 Atraktivní přírodní okolí města
 Proběhlé projekty revitalizace veřejného prostoru,
které vedly k jeho zkvalitnění
 Zlín jako centrum Zlínské aglomerace s více než
130 000 obyvateli
 Existence Univerzity Tomáše Bati jako silného
aktéra rozvoje území

 Limitující rozvoj v důsledku umístění města v údolí
 Horší dopravní napojení na národní a mezinárodní
dopravní infrastrukturu a železniční síť
 Intenzivní automobilová doprava procházející
centrem města – zhoršení kvality veřejného
prostoru
 Absence dlouhodobé rozvojové urbanistické
koncepce města
 Absence Plánu ochrany pro Městské památkové
zóny Zlín
 Nerespektování památkové ochrany vlastníky
objektů památkové zóny
 Kompetence kanceláře hlavního architekta

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

 Vytvoření dlouhodobé rozvojové koncepce
a rozvoj města v souladu s koncepcí
 Iniciativní role města v procesech urbanistické
přestavby (komunikace, návrhy, metodiky,
propagace, popularizace)
 Pokračování v trendu revitalizace veřejného
prostoru a památkově chráněných budov
 Revitalizace Baťova areálu a jeho začlenění do
širšího centra
 Dosažení vysokého standardu nově vznikající
architektury v souladu s tradicí Zlína
 Využití potenciálu Univerzity Tomáše Bati při
rozvoji znalostní ekonomiky
 Podpora zachování vysokého podílu zelených
ploch ve veřejném prostoru vycházející
z koncepce zahradního města
 Rozvoj města v souladu s podporou kvalitního
životního prostředí
 Podpora dostupnosti bydlení
 Spolupráce města při modernizaci stavebního
fondu
 Regenerace obytných čtvrtí včetně panelových
sídlišť
 Přiměřená intenzifikace stávající zástavby
 Kvalitní obnova památkově hodnotných objektů
a souborů
 Realizace opatření usměrňující dopravu v centru
města
 Podpora alternativních způsobů dopravy na úkor
IAD (železnice, trolejbusy, cyklistika apod.)

 Neorganizovaná zástavba nízké architektonické
kvality, rozšiřování ploch „urban sprawl“
 Nárůst intenzity dopravy, který povede k vyšší
fragmentaci prostoru centra
 Další vylidňování města Zlína a stárnutí populace
 Limity v památkové zóně omezující další rozvoj
lokalit
 Nedostatečná kapacita bytového fondu, nárůst
cen bydlení
 Nedostatečná spolupráce s Univerzitou Tomáše
Bati, nevyužití potenciálu
 Nepředvídatelnost rozhodování veřejné správy
v oblasti výstavby
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1.5.2 SWOT analýza tematické oblasti Kvalita života
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Vysoká naděje dožití ve srovnání s vybranými
městy
 Atraktivita bydlení ve Zlíně
 Bytový fond ve vlastnictví města, který z části
slouží znevýhodněným skupinám obyvatel
 Ve Zlíně se nenachází sociálně vyloučené lokality
 Široké spektrum poskytovatelů sociálních služeb
 Poměrně nízký počet osob v exekuci
 Fungující systém zdravotní péče ve městě
 Zřízené fondy na podporu kulturních, sportovních
a volnočasových aktivit a organizací (Kulturní fond,
Filmový fond, Fond mládeže a tělovýchovy a Fond
pro-rodinných aktivit)
 Široká síť sportovní infrastruktury ve městě Zlín
 Existence tradičních kulturních institucí
 Kulturní a sportovní akce s mezinárodním
významem (ZLÍN FILM FESTIVAL, Barum Czech
Rally Zlín)
 Vysoké zastoupení zeleně v prostoru města
 Dobrá dostupnost zeleně a území k rekreaci
v blízkosti města
 Životní prostředí města nenese zátěž
průmyslového znečištění z minulosti
 V prostoru města nejsou zdroje silného
průmyslového znečištění

 Stálý mírný pokles počtu obyvatel
 Relativně vysoké stáří bytového fondu města,
nutnost dalších investic do modernizace
 Vyšší ceny nájmů a nemovitostí v porovnání
s podprůměrnou úrovní mezd obyvatel Zlína
 Nedostatek větších bytů v bytovém fondu města
 Město nemá příspěvkovou organizaci poskytující
sociální služby
 Nedostatečné kapacity některých druhů sociálních
služeb (domovy pro seniory)
 Nedostatek volných ploch pro novou výstavbu
hromadného bydlení
 Kvalita zdravotní péče hodnocena veřejností
nepříznivě
 Některá zdravotnická centra nejsou plně
bezbariérová
 Nedostatek pravidelných kulturních aktivit v letní
sezóně (zejm. v měsíci červenec) v porovnání
s jarní a podzimní sezónou
 Chybějící platné strategické dokumenty pro oblast
rozvoje kultury, sportu a volnočasových aktivit na
území města
 Intenzivní doprava procházející centrem města,
která je zdrojem znečištění ovzduší a hlukové
zátěže
 Snížená kvalita příměstské krajiny erozí půdy,
dlouhodobým deficitem srážek
 Znečištění ovzduší lokálními topeništi
 Nedostatečné technické vybavení pro nakládání
s odpady
 Nedostatečná připravenost na čerpání fondů EU
a národních fondů
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 Aktivní prorodinná politika, zatraktivnění města
pro mladé
 Zajištění dostupného bydlení pro mladé rodiny
s dětmi
 Vytvoření podmínek pro dostatečné kapacity
sociálních služeb
 Spolupráce města a neziskových organizací na
zlepšování sociální situace znevýhodněných skupin
obyvatel
 Modernizace zdravotní péče
 Nové trendy v chování lidí – zdravý životní styl
a aktivní pohyb všeobecně
 Využití zkušeností jiných měst pro realizaci nových
kulturních a sportovních akcí
 Pokračování v revitalizaci sídlišť
 Pokračování v trendu rekultivace parků
a veřejných prostranství i v okrajových částech
města
 Podpora výsadby stromů a zelených ploch
v prostoru mezi zástavbou
 Adaptační opatření reflektující klimatické změny
(zachytávání a využití dešťové vody k ochlazování
veřejného prostoru, zelené střechy a stěny)
 Zlepšení environmentální hodnoty příměstské
krajiny, adaptace na klimatickou změnu, podpora
realizace protierozních opatření a opatření pro
retenci vody v krajině
 Snížení intenzity dopravy v centru města
 Snížení světelného znečištění
 Realizace projektů pro zvýšení atraktivity města
 Úspora energie ve veřejných městských budovách
 Podpora udržitelné mobility
 Rozvoj SMART řešení v oblasti životního prostředí
 Využití potenciálu studentů i absolventů UTB pro
další rozvoj města
 Podpora infrastruktury přívětivé k rodinám s dětmi
(snižování bariér)

 Zastarávání bytového fondu ve vlastnictví města
vedoucí k nízké kvalitě bydlení, k haváriím rozvodů
a nízké atraktivitě
 Na trend stárnutí populace nebude reagováno
odpovídajícím způsobem, nebudou zajištěny
dostatečné kapacity sociálních služeb pro seniory
 Nízká úroveň podpory sociálně znevýhodněných
obyvatel vedoucí k jejich sociálnímu vyloučení
 Nedostatek zdravotnického personálu vedoucí
k omezení služeb
 Nedostatečná pohybová aktivita dětí
 Krácení veřejných zdrojů pro kulturní, sportovní
i volnočasové aktivity
 Nedostatečné kulturní a sportovní vyžití města ve
srovnání s jinými městy
 Zhoršení stavu památek a nedostatek finančních
prostředků (např. z důvodu nezískání dotací
a grantů od kraje, státu, popř. z EU) na jejich
údržbu a provoz)
 Zhoršení péče o veřejnou zeleň
 Zanedbání opatření zmírňující vlivy klimatické
změny, zhoršení kvality života v sídlištích
 Nepřipravenost města na požadavky nové
legislativy v odpadovém hospodářství
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1.5.3 SWOT analýza tematické oblasti Vzdělání
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Existence strategického plánování v oblasti školství
 Dostatečná kapacita míst v mateřských školách na
území města
 Dostatečná kapacita péče o děti do 3 let v denním
režimu v jeslích zřizovaných městem
 Bohatá nabídka činností v mateřských školách
(profilace)
 Existence mateřské školy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami
 Dostatečná kapacita sítě základních škol včetně
školních družin a školního stravování
 Specificky zaměřené třídy některých škol
(Ekoškola, Montessori, třída nadaných apod.)
 Existence základních škol pro žáky s různými
formami postižení
 Poměrně bohatá a vysoce kvalitní nabídka
základního uměleckého vzdělávání
 Existence zařízení poskytující zájmové vzdělávání
(Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková
organizace a další) a jejich spolupráce se
základními školami
 Rehabilitační stacionář Nivy pro děti s denní
i týdenní docházkou, s možností péče přes noc pro Zlín a široké okolí
 Zastoupení všech skupin oborů, které mají
návaznost na regionální trh práce, na středních
školách ve Zlínském kraji
 Úspěšná realizace projektů MAP, KAP
 Působení Univerzity Tomáše Bati a jejích součástí
ve městě
 Rozšiřující se nabídka studijních programů na UTB
 Existence silných výzkumných jednotek UTB ve
Zlíně v oblasti polymerního inženýrství,
plastikářské nebo gumárenské chemie,
automatizace a řízení technologických procesů,
aplikované informatiky, bezpečnostních
technologií a alternativních zdrojů energie,
potravinářství nebo obouvání
 Spolupráce mezi středními školami a podniky
v regionu
 Existence informačních a vzdělávacích portálů
v oblasti školství
 Existence Univerzity třetího věku na UTB

 Zastaralé části některých škol a vybavenost
odborných učeben
 Nerealizované investiční požadavky některých škol
 Překračující finanční možnosti zřizovatele na
provozní výdaje základních škol
 Nedostatečná prezentace úspěchů vzdělávacího
a výchovného systému
 Nedostatečná atraktivita Zlína pro studenty z ČR
i ze zahraničí
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 Spolupráce aktérů v oblasti vzdělávání na
strategických projektech
 Zvyšování kvality vzdělávání na všech stupních
 Modernizace vybavení škol
 Zlepšování podmínek pro výuku mimořádně
nadaných žáků na školách
 Optimalizace počtu žáků ve třídách i ve skupinách
 Podpora řemeslných oborů na školách
 Podpora praxí studentů v podnicích
 Zvýšení úrovně přípravy budoucích pedagogů
 Udržení tradice technického vzdělávání v regionu
 Vycházet ze vzdělávacího systému fy Baťa včetně
podpory experimentálního vzdělávání
 Rozvoj on-line výuky na školách
 Rozvoj některých oborů v návaznosti na
perspektivní odvětví ve městě
 Pokračování v realizaci projektu MAP, KAP
 Založení Centra podpory pedagogických činností
na Fakultě humanitních studií
 Strategie celoživotního vzdělávání na UTB
s dopadem na celé území kraje

 Nedostatek pedagogických pracovníků
s potřebnou aprobací a nepedagogických
pracovníků
 Nepříznivý demografický vývoj
 Úbytek dětí v soukromých zařízeních a s tím
spojena vyšší poptávka po mateřských školách
zřizovaných statutárním městem Zlín
 Možný nesoulad kapacity mateřských a základních
škol s územním rozložením poptávky
 Změna legislativy (požadavky na přijímání dětí do
MŠ, změny hygienických předpisů apod.)
 Snížení rozpočtu škol v následujících letech vlivem
dopadů epidemie koronaviru
 Nenaplnění potenciálů Univerzity Tomáše Bati
v oblasti rozvoje s dopadem na město Zlín
 Pokles zájmu žáků a studentů o polytechnické
a technické vzdělávání
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1.5.4 SWOT analýza tematické oblasti Doprava a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY
 Existence strategických dokumentů v oblasti
dopravy (generel dopravy, Strategický rámec
rozvoje veřejné dopravy, Plán udržitelné městské
mobility – v přípravě)
 Společný dopravní podnik Dopravní společnost
Zlín-Otrokovice, s.r.o.
 Zvyšování podílu osob přepravovaných MHD
 Dobrá dopravní dostupnost mezinárodních letišť
 Dostatečné zdroje pro zásobování pitnou vodou
 Odkanalizováno je 95 % obyvatel Zlína

SLABÉ STRÁNKY
 Poloha Zlína poměrně daleko od hlavních
dopravních transevropských koridorů TEN-T
 Vysoká intenzita dopravy na silnici I/49 na trase
Otrokovice-Zlín, včetně tranzitní nákladní dopravy
projíždějící centrem města
 Absence moderního dopravního terminálu
železniční a autobusové dopravy
 Neelektrizovaná, jednokolejná železniční trať 331
Otrokovice-Vizovice
 Nepropojenost cyklostezek v rámci města i v rámci
nadregionálních tras
 Časté vedení cyklotras ve společném uličním
prostoru s motorovou dopravou
 Nízký podíl cyklistů na dělbě přepravní práce
 Vysoká poptávka po parkovacích místech ve městě
 Úzké ulice v obytné zástavbě (špatná dopravní
obslužnost např. vozidly integrovaného
záchranného systému)
 Rostoucí trend počtu dopravních nehod
 Špatný technický stav některých komunikací
včetně chodníků
 Existence nevyhovujících přechodů pro chodce
 Chybějící vyhrazené pruhy pro veřejnou dopravu
a integrovaný záchranný systém
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 Posílení udržitelných forem dopravy
prostřednictvím realizace „Plánu udržitelné
městské mobility“
 Další napojení na celostátní a mezinárodní dálniční
síť prostřednictvím dálnice D49
 Vybudování Prštenské příčky
 Vybudování obchvatu Zálešné
 Zklidnění dopravy v centru města
 Zlepšení dopravního napojení obytných zón
 Zlepšení dopravního napojení průmyslové zóny
Zlín – východ Příluky
 Modernizace železniční trati 331 Otrokovice – Zlín
– Vizovice
 Vyřešení čistění odpadních vod v místních částech,
které nejsou napojeny na kanalizační síť s ČOV
 Rozvoj a podpora bezpečnosti silničního provozu
prostřednictvím výchovných a osvětových akcí,
zaměřených především na děti a mládež
 Podpora infrastruktury pro sdílenou mobilitu
 Rozvoj elektromobility a dalších bezemisních
druhů dopravy
 Vybudování záchytných parkovišť
 Vyřešení dopravy v klidu na území celého města
 Podpora multimodality dopravy
 Rozvoj preference veřejné dopravy
a integrovaného záchranného systému na
světelných křižovatkách

 Další nárůst dopravní intenzity
 Ovlivnění využití veřejné hromadné dopravy např.
pandemií
 Zpoždění ve výstavbě důležitých dopravních
staveb
 Růst další automobilizace obyvatelstva
 Přetížení dopravního systému z důvodu
developerské výstavby, změn v občanské
vybavenosti a dalších veřejných služeb
 V rámci modernizace sportovišť může dojít
k nedostatečnému řešení systému parkování při
pořádání velkých sportovních akcí (již v současné
době jsou na hranici své kapacity)
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1.5.5 SWOT analýza tematické oblasti Bezpečnost
Výroky ve SWOT analýzy vychází z analytických podkladů a ze SWOT analýzy Plánu preventivních aktivit
města Zlína na léta 2020 – 2022.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Nízká úroveň kriminality s klesajícím trendem
v rámci srovnání se stejně velkými krajskými městy
 Občané se ve městě cítí bezpečně
 Plán preventivních aktivit města Zlína na léta 2020
- 2022
 Kvalitně zpracovaný a funkční Krizový plán
a Havarijní plán ORP Zlín
 Digitální povodňový plán města s provázaností na
výstražný informační systém ochrany (VISO)
 Velmi dobrá spolupráce složek integrovaného
záchranného systému
 Městská policie Zlín využívající moderní trendy
policejní práce
 Digitální městský kamerový dohlížecí systém
 Preventivní akce a projekty v oblasti rizikových
projevů chování pro děti, mládež, veřejnost
 Preventivní aktivity v oblasti dopravní bezpečnosti
u dětí a mládeže
 Dobrá spolupráce aktérů v oblasti bezpečnosti
(např. spolupráce UTB – samospráva, UTB soukromý sektor)
 Široká možnost vzdělávání v oblasti
bezpečnostních programů na středoškolské
a vysokoškolské úrovni

 Koncentrace rizikových osob na vybraných místech
ve městě
 Dochází k mírnému nárůstu dopravních nehod, což
je také důsledkem zvyšování intenzity dopravy
 Omezená průjezdnost vozidel IZS v obytných
zónách
 Nízká úroveň zabezpečení veřejných institucí
a orgánů veřejné správy v oblasti kybernetické
bezpečnosti
 Absence pracovní skupiny prevence kriminality ve
struktuře samosprávy města
 Nevhodně legislativně nastavený systém výměny
informací mezi Krizovým štábem ORP Zlín
a Krajskou hygienou stanicí
 Potenciální bezpečností riziko vyplývající z blízkosti
státní hranice
 Nedostatečný počet strážníků i policistů na
okrskových pracovištích a místních částech města
Zlína
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 Nastavení vhodných komunikačních kanálů
s ústředními správními orgány a městem
a dalšími aktéry v oblasti prevence kriminality
a krizového řízení
 Rozšiřování a modernizace informačních
technologií pro podporu práce bezpečnostních
orgánů a IZS (např. kamerový systém, drony,
Událostní informační systém, informační
dopravní systém)
 Posilování důvěry občanů v policejní orgány
a zvyšování pocitu bezpečí
 Posílení terénní práce sociálních pracovníků
s osobami bez přístřeší
 Zajištění kvalitní úrovně kybernetické
bezpečnosti veřejných institucí
 Zlepšení bezpečnosti dopravy na cyklostezkách
a přechodech pro chodce
 Posílení programů civilní ochrany na MŠ, ZŠ, SŠ
 Větší míra informovanosti veřejnosti a zapojení
zájmových skupin obyvatel do preventivních
aktivit, vyšší míra připravenosti na krizové
situace
 Efektivní systém monitorování, vyhodnocování,
spolupráce a reakce na globální bezpečnostní
rizika
 Spolupráce města v oblasti bezpečnosti
a krizového řízení s Univerzitou Tomáše Bati
 Využití dotačních titulů
 Věnovat pozornost ochraně obyvatelstva ukrytím
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Nelegální migrace osob
Omezení finančních zdrojů na aktivity zaměřené
na prevenci kriminality a ochranu obyvatelstva
Zvýšené negativní reakce obyvatel na sociálně
vyloučené skupiny
Nárůst počtu sociálně vyloučených osob, větší
počet osob bez domova, snižování věkové
hranice, zvýšená agresivita jedinců
Omezená legislativa neumožňující
bezpečnostním složkám efektivně zajišťovat
veřejný pořádek
Nárůst rizikových projevů chování u dětí
a mladistvých včetně zneužívání alkoholu
a návykových látek
Nedostatek nízkoprahových volnočasových
aktivit pro rizikové skupiny mládeže
Zadlužování obyvatel
Zvyšující se počet dopravních nehod
Nedostatečné zajištění kybernetické
bezpečnosti, ohrožení fungování kritických
infrastruktur
Nedostatečné zohlednění bezpečnostních rizik
při pořádání hromadných akcí a budování
nových objektů pro tyto akce (sportovní
i kulturní)

1.5.6 SWOT analýza tematické oblasti Vstřícné město
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Dlouhodobě nízký podíl nezaměstnaných osob
 Dlouhodobý pozitivní vývoj počtu obsazených
pracovních míst
 Dlouhodobě vysoká míra podnikatelské aktivity
v porovnání se sledovanými městy
 Významní zaměstnavatelé ve městě
 Existence průmyslových zón ve městě a blízkost
významných průmyslových zón v jeho okolí
 Město Zlín a jeho okolí je přirozeným centrem
výzkumu a vývoje Zlínského kraje
 Působení klastrů ve městě (Plastikářský klastr,
Zlínský kreativní klastr)
 Existence Centrály cestovního ruchu Východní
Morava, o.p.s., Destinačního managementu
Zlínsko a Luhačovicko
 Pozitivní trend v návštěvnosti města
 Ve Zlíně se nachází řada atraktivit v oblasti
gastronomických podniků
 Zlín má zcela jednoznačný, jedinečný a silný prvek
v podobě baťovské architektury a „fenoménu
Baťa“
 Ve Zlíně se nachází nejnavštěvovanější turistické
cíle v kraji a další významné atraktivity a akce
 Realizace projektů pro rozvoj informačních
a komunikačních technologií na Magistrátu města
Zlína
 Přehledně zveřejněný rozpočet města
„rozklikávací“ formou
 Existence účelových fondů, poskytované dotace
z rozpočtu města
 Existence Komunikační strategie pro statutární
město Zlín v oblasti kulturních, sportovních
a volnočasových aktivit
 Existence internetového portálu www.ic-zlin.cz
 Existence mobilních aplikací pro občany a turisty
 Realizace projektů komisí místních částí
a participativního rozpočtu „TVOŘÍME ZLÍN“

 Stárnutí obyvatel
 Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po pracovní
síle
 Nižší úroveň mezd
 Nedostupné bydlení pro mladou generaci
 Omezená nabídka rozvojových ploch pro smíšenou
výrobu
 Vysoké ceny komerčních nemovitostí
 Nevyhovující současný stav Baťova areálu a dalších
nevyužívaných lokalit
 Chybějící atraktivní brand destinace
 Chybějící jednoduché produkty typu City Card
propojené se vstupem do atraktivit
 Nedostatek parkovacích míst ve Zlíně a jeho okolí
s předpoklady pro rozvoj turismu
 Nedokončená síť cyklostezek v regionu
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 Využití potenciálu konceptu inteligentní
specializace, tj. specializace v návaznosti na
existující vzdělávací, vědecko-výzkumnou
a podnikatelskou základnu města Zlína, a to jak
v tradičních odvětvích průmyslu a služeb
(zpracování plastů a pryže, gumárenství,
strojírenství, obuvnictví, výroba filmů), tak v nově
se objevujících potenciálně progresivních
odvětvích (ICT, elektrotechnika, kreativní průmysl)
 Využití potenciálu rozvoje pro městskou poznávací
turistiku v evropském kontextu
 Budování silné značky města a její jedinečné
postavení na trhu
 Posílení strategického řízení města
 Využití nástrojů ITI Zlínské aglomerace
 Rozšíření systému moderní elektronické
komunikace s občany (podpora eGovernmentu)
 Implementace prvků SMART CITY v řízení města
 Vstřícný aktivní přístup k zahraničním
kvalifikovaným pracovníkům
 Rozšíření spolupráce relevantních aktérů ke
sjednocování propagovaných atraktivit

 Ekonomická recese s dopadem na rostoucí podíl
nezaměstnaných osob
 Snížení ekonomické síly území
 Prohlubující se nesoulad mezi vzděláním
a požadavky trhu práce
 Nedostatek kvalifikované pracovní síly
 Odchod velkých zaměstnavatelů
 Další snižování počtu přenocování ve městě
 Vyšší aktivita konkurenčních destinací
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