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Úvod 
 
Program rozvoje města je základním plánovacím dokumentem a nástrojem řízení rozvoje 
města. Je zakotven v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v ustanoveních, 
které se týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce. Město 
Luhačovice doposud nemělo žádnou komplexní rozvojovou koncepci, která je pro řízení 
a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti města zcela nezbytná.  
 
Zpracovaný program rozvoje je pro město Luhačovice důležitý zejména z důvodu: 

� potřeby praktického podkladu pro aktivizaci vnitřních zdrojů města a efektivní 
realizaci rozvojových aktivit 

� zvýšení připravenosti k podání žádostí o dotační podporu a zvýšení šance 
úspěšně čerpat finanční prostředky z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie 

� potřeby relevantních podkladů pro rozhodování městského zastupitelstva 
v rozvojových otázkách zásadního významu 

 
Program rozvoje slouží k zachycení hlavních problémů rozvoje města a formulaci možných 
řešení. Už při jeho tvorbě jsou slaďovány představy jednotlivých subjektů o rozvoji města, 
což napomáhá k prevenci budoucích sporů a zajištění kontinuity rozvoje. Podporuje 
vytváření platformy spolupráce různorodých subjektů tak, aby byl využit potenciál lidí 
a organizací působících ve městě. Program rozvoje je také podkladem pro cílený 
a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu a nástrojem koordinace 
rozvoje v širším kontextu. 
 
Výše uvedené důvody vedly zastupitelstvo města Luhačovice k rozhodnutí zpracovat 
program rozvoje města, a to na období 2014 – 2022. Samotné zpracování dokumentu 
probíhalo od září 2013 do června 2014, s metodickou podporou Krajského úřadu Zlínského 
kraje, odboru strategického rozvoje kraje, a materiálů, které vznikly v rámci projektu 
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ realizovaného 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Podkladem pro tvorbu programu rozvoje byly i názory a potřeby občanů, podnikatelů 
a zájmových organizací působících ve městě, vyjádřené v dotazníkovém šetření, které 
proběhlo v průběhu listopadu 2013. 
 
Tvorbou programu rozvoje byl pověřen starosta města PhDr. František Hubáček, za pomoci: 

� realizačního týmu  Ing. Bc. Marie Semelová 
Ing. Michael Jahoda 
Ing. Jiří Šůstek 
Ing. Magdalena Blahová 
 

� metodického vedení PhDr. Jana Pšejová 
Mgr. Vladimíra Vondráčková 
 

� pracovní skupiny  
Mgr. Roman Lebloch 
Mgr. Tomáš Mejzlík 
Bc. Eva Tomalová 
Ing. Karel Zicha 
Ing. Marian Ležák 
PhDr. Blanka Petráková 
Ing. Roman Dostálek 

MUDr. Karel Malík 
Ing. Martin Plášek 
Ing. Jan Křenek 
Ing. Jiří Dědek 
MUDr. Eduard Bláha 
Mgr. Radek Bednařík 

 
Na tvorbě programu rozvoje města se dále podíleli úředníci Městského úřadu Luhačovice 
a ředitelé příspěvkových organizací. 
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Analytická část 
 

1. Území 

Poloha, geografická situace 
 
Lázeňské město Luhačovice se nachází v jihovýchodní části České republiky, 22 km jižně od 
krajského města Zlína, 30 km východně od města Uherské Hradiště. Město je centrem 
správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice, který se skládá celkem z 15 
obcí. 
 

Obrázek 1 Poloha m ěsta Luha čovice 

 
 

Město Luhačovice tvoří 4 katastrální území. Jsou to  Luhačovice, Polichno, Řetechov, 
Kladná Žilín. Z hlediska rozlohy katastrálních území a počtu obyvatel je situace v městských 
částech následující (údaje z evidence obyvatel k 31.12.2013): 
 
Tabulka 1 Rozloha a po čet obyvatel jednotlivých částí m ěsta Luha čovice 

 rozloha katastrálního 
území v km2 

počet obyvatel 
(k 31.12.2013) 

   Luhačovice 14,50 4 404 
   Polichno 4,88 277 
   Řetechov 5,34 224 
   Kladná Žilín 8,27 206 
celkem 32,99 5 111 

Zdroj: Český úřad zeměměřičský a katastrální, evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice  
 
Na celkové rozloze 33 km² se ze 17 % podílí orná půda a ze 42 % lesní půda. Město leží 
v údolí, kterým protéká říčka Šťávnice. 
Z hlediska geomorfologického spadá město Luhačovice do oblasti Slovensko-moravské 
Karpaty a celku Vizovická vrchovina. Minimální nadmořská výška dosahuje v této oblasti 
250 m n. m. Nejvyšší vrcholem v okolí je Komonec (672 m n. m.) Východní a jihovýchodní 
část okolí Luhačovic je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. 
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Území spadá do mírně teplé oblasti, která je charakterizována průměrnou teplotou v červenci 
16 až 18 °C, v lednu –2 až –4 °C, s po čtem 30 – 50 letních dnů. Průměrná roční teplota činí 
7 až 8 °C a pr ůměrný úhrn dešťových srážek od 550 do 750 mm. 
 
Základní údaje o městě z hlediska správního členění v rámci České republiky, velikosti 
a počtu obyvatel shrnuje následující tabulka. 
 
Tabulka 2 Základní údaje o Luha čovicích 

Stát (NUTS 1) Česká republika 
NUTS 2 Střední Morava 
Kraj (NUTS 3) Zlínský 
Okres Zlín 
Obec Luhačovice 
Obec s pověřeným obecním úřadem Luhačovice 
Obec s rozšířenou působností Luhačovice 
Počet obyvatel 5 102 (září 2013) 
Katastrální výměra 33 km² 
 
Na místní říčce Šťávnici byla ve 20. letech minulého století vybudována přehradní nádrž. 
Toto vodní dílo leží asi 2 km od centra lázeňského města, v katastrálním území sousedních 
Pozlovic, a jeho základní úlohou je chránit území před povodněmi, které byly časté 
především v minulosti. Kromě této funkce slouží v současnosti přehrada také k rekreaci jak 
místních obyvatel, tak především lázeňských turistů. 
Zásadní vliv na rekreační využití přehrady měl projekt jejího celkového vyčištění, který 
realizovalo Povodí Moravy, s.p. od podzimu 2010 do jara 2012. Celkem bylo odtěženo 
a vyvezeno téměř 300 tisíc m3 bahna, investice směřovaly také do zpevnění břehů, 
vybudování stezky okolo přehrady nebo do osvětlení. Hlavním cílem bylo omezit výskyt 
nebezpečných sinic, které už delší dobu znemožňovaly koupání v přehradě. 
 
Luhačovice jsou však především známé díky minerálním pramenům, které zde vyvěrají. 
Právě tento faktor umožnil rozvoj cestovního ruchu. Mezi nejznámější prameny na území 
města Luhačovice patří Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného, Sv. Josefa 
a Nový Jubilejní. 
Luhačovické vody jsou považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě, pro vysoký obsah 
minerálních látek a pro vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. V lázních se využívá 
celkem šestnáct hydrogen-uhličitano-chlorido-sodných kyselek a jeden pramen sirný. Teplota 
vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 a 12 °C. Minerální prameny obsahují zejména sodík, 
vápník, hořčík, chlór, bróm, jód, kyselinu uhličitou, rozpuštěný oxid uhličitý. 
 
Město je také centrem národopisného regionu luhačovické Zálesí. Leží na hranicích 
Valašska, Slovácka a Hané a je tak typickou přechodovou oblastí, ve které se střetávají 
prvky jednotlivých regionů. 
  

Historie m ěsta 
 
Archeologické nálezy z Obory u Luhačovic dosvědčují, že první osídlení v této oblasti bylo již 
v 7. století našeho letopočtu. Ještě se však nejednalo o trvalé osídlení, především kvůli 
nepřátelským vpádům. První písemná zprava o Luhačovicích je pak z roku 1412, kdy se 
připomínají jako součást světlovského panství. Pod toto panství spadala i Kladná, Řetechov 
a Žilín, které byly natrvalo připojeny k Luhačovicím v roce 1633. Polichno bylo součástí 
uherskobrodského panství. Obec Kladná Žilín byla utvořena z původních samostatných částí 
v roce 1850. 
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V roce 1590 náležely Luhačovice rodu Bartodějských z Bartoděj. Po Bílé Hoře propadly 
konfiskaci a získal je Maxmilián z Lichtenštejna. Ten je 1629 odprodal Gabrielovi Serenyimu. 
Tento rod vlastnil pozemky v Luhačovicích a okolí i např. budovu zámku až do konfiskace 
roku 1945.  
 
Právě Serenyiové přispěli k rozvoji Luhačovic, protože poznali, že minerální prameny by se 
daly využit pro podnikání. První pramen, který tento rod upravil, byla Amandka, a to na konci 
18. století. Začala se rozvíjet infrastruktura a budovaly se první ubytovací kapacity pro 
přijíždějící hosty. 
V polovině 19. století měly lázně 10 pojmenovaných domů s 83 pokoji, dvě kuchyňská 
stavení a dvě náměstí - Hlavní a Josefské. Kolem roku 1860 byl upraven další pramen – 
Vincentka, který je dodnes asi nejznámějším luhačovickým pramenem. V roce 1895 
zaznamenaly lázně do té doby největší počet hostů - až 1 700. 
 
Výrazným mezníkem se stal rok 1902, kdy byly lázně přeměněny na akciovou společnost.  
Předsedou správní rady byl tehdy zvolen hrabě Otto Serenyi, ředitelem lázní se stal MUDr. 
František Veselý. Usilovali v lázních o maximální rozvoj, vybavení a vysokou léčebnou 
úroveň. Věnovali mimořádnou péči minerálním pramenům a uvědomovali si význam 
kvalitního a bohatého kulturního a společenského života v místě. 
Důležité v tomto období bylo také vybudování železničního spojení, do Luhačovic začaly 
jezdit přímé vlaky z Prahy, Brna a Olomouce. 
 

Obrázek 2 Jurkovi čův dům                                             Obráz ek 3 Symboly m ěsta – znak a prapor 

 
Zdroj: www.luhacovice.cz 
 
 
Na počátku 20. století přichází do města slovenský architekt Dušan Jurkovič, který zde 
postavil několik budov ve stylu lidové secese. V letech 1902–1914 zásadně ovlivnil vzhled 
jednotlivých budov i celý urbanismus luhačovických lázní. Asi nejznámější je Jurkovičův dům 
na Lázeňském náměstí, dále Chaloupka, Sluneční lázně, budova Jestřabí a Vodoléčebný 
ústav, které utvářejí podobu lázeňského místa a lákají svým půvabem lázeňské hosty, turisty 
a další návštěvníky. 
 
V roce 1936 byly Luhačovice povýšeny na město. Místní části Řetechov a Kladná Žilín byly 
k městu připojeny během rozsáhlých integrací obcí v druhé polovině 70. let (1976), Polichno 
v roce 1980. Od roku 1976 spadaly pod město také Pozlovice a Podhradí jako jejich součást. 
Pozlovice se hned po revoluci (konkrétně 24.11.1990) opět osamostatnily, stejně tak 
Podhradí v roce 1993. 
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Shrnutí 
Lázeňské město Luhačovice, se svým přírodním a kulturním prostředím, s dobrou 
dostupností do krajského centra, nabízí svým obyvatelům vhodné místo pro bydlení, práci 
i volný čas a návštěvníky láká na léčivé prameny, charakteristickou architekturu, bohatý 
kulturní život a příjemné prostředí s kvalitními službami. 
 
 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 
 
Počet obyvatel města Luhačovice se postupně zvyšoval od roku 1869, kdy 
v Rakousko-Uhersku proběhlo první moderní sčítání lidu, až do roku 1991, kdy měly 
Luhačovice nejvíce obyvatel v celé své historii. Tehdy ve městě žilo 5828 lidí. Od tohoto data 
se však proces obrátil a obyvatel ve městě začalo každým rokem pomalu ubývat, a to 
především kvůli snižující se porodnosti a migraci obyvatelstva za prací a za lepšími životními 
podmínkami. Tento pokles znamenal, že na konci roku 2012 žilo v Luhačovicích 5206 osob 
(k 31. 12. 2012), na konci roku 2013 celkem 5111 osob. 
Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 je uveden v příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
 
Pokud bychom měli tento klesající trend porovnat s vývojem počtu obyvatel v celém obvodu 
obce s rozšířenou působností Luhačovice nebo dokonce v celém Zlínském kraji, došli 
bychom k závěru, že situace je velmi podobná. 
 
Vývoj  a klesající trend v počtu obyvatel v Luhačovicích znázorňuje následující graf. 
 
Graf 1 Vývoj po čtu obyvatel v letech 2001 - 2012  

 
Zdroj: evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice 
 
 
Když se podíváme na přirozený přírůstek obyvatelstva v Luhačovicích, zjistíme, že za 
posledních 10 let se neustále pohybuje v záporných číslech. Během let 2006 – 2011 se sice 
tento úbytek zmenšil, což je důsledkem toho, že rodinu začaly zakládat silné ročníky 70. let, 
ale ani tak se nepřehoupl do kladných čísel, stejně jako na území celého územního obvodu 
ORP Luhačovice. 
I ve zlínském okrese a celém kraji je dlouhodobý trend záporného přirozeného přírůstku, ale 
oproti Luhačovicím se během zmiňovaného období několikrát dostal do kladných čísel. 
 
Také migrační přírůstek se v lázeňském městě dlouhodobě pohybuje v záporných číslech. 
Obyvatelé odchází především za větší nabídkou pracovních příležitostí, a také lepšími 
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platovými podmínkami. Trend záporného migračního přírůstku je obdobný také v rámci 
obvodu ORP Luhačovice i Zlínském kraji, i když není tak výrazný a v některých letech se 
dokonce dostal do lehce kladných čísel. 
 
Celkový přírůstek v Luhačovicích je tedy záporný, a tak město pomalu ale jistě ztrácí 
obyvatele. Jak již bylo zmíněno, jde především o důsledek nízké natality a migrace za prací. 
Tento trend je typický pro celý Zlínský kraj i území ORP Luhačovice. U Luhačovic má však 
tento proces o něco intenzivnější charakter, protože pokud porovnáme roky 2001 a 2011, 
tedy léta kdy proběhla celorepubliková sčítání lidu, vyjde nám, že v ORP Luhačovice žilo 
v roce 2011 téměř 97 % obyvatelstva z roku 2001, ale ve městě Luhačovice pouze 93 %. 
 
Informace o přirozeném a migračním přírůstku dokreslují následující grafy. 
 
Graf 2 Celkový p řírůstek obyvatel  letech 2001 - 2012  

 
Zdroj: evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice 
 

Graf 3 Vývoj p řírůstku a úbytku obyvatel v letech 2001 – 2012 

 
Zdroj: evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice 
 
 
Tabulka s údaji o počtech živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých 
občanů města za jednotlivé roky 2001 – 2012 a celkové počty obyvatel k 1.1. a 31.12. je 
uvedena v příloze č. 2. 
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Na území města Luhačovice převládá obyvatelstvo v produktivním věku, jeho počet však 
neustále klesá, stejně jako počet lidí ve věku 0 – 14. Naopak velmi rychle roste počet 
obyvatel v poproduktivním věku, což má za následek stárnutí populace. Tento jev je typický 
pro celou ČR stejně jako pro Zlínský kraj. 
 
V Luhačovicích je však v rámci srovnání podíl starších obyvatel vyšší. Potvrzuje to také 
index stáří, což je ukazatel podílu počtu osob nad 65 let a lidí ve věku 0 – 14 let. 
V Luhačovicích tento index stoupl v roce 2011 na hodnotu 161, i když v roce 2002 dosahoval 
hodnoty pouze 110. Oproti tomu ukazatel za celou republik dosahuje hodnoty pouze 113, 
podobné číslo je i ve Zlínském kraji. Trend velmi rychlého stárnutí populace v Luhačovicích 
potvrzuje i průměrný věk obyvatelstva, který stoupl během posledních 10 let o 3 roky. V roce 
2011 dosahoval hodnoty 43,4 roku. Pro srovnání průměrný věk ve Zlínském kraji je přibližně 
41 let. Dá se předpokládat, že trend stárnutí obyvatel a přibývání počtu seniorů bude 
pokračovat i nadále. 
 
 
Tabulka 3 Vývoj v ěkové struktury obyvatelstva v letech 2002 - 2011  

  2002 2003 2004 2005 2006 
0 - 14 let 796  14,3 % 769  13,8 % 741  13,5 % 684  12,6 % 664  12,3 % 
15 - 64 let 3 883  69,9 % 3 903  70,3 % 3 871  70,4 % 3 851  70,8 % 3 828  70,9 % 
65 a více let 877  15,8 % 882  15,9 % 888  16,1 % 907  16,6 % 908  16,8 % 

celkem obyvatel  5 556 100 % 5 554 100 % 5 500 100 % 5 442 100 % 5 400 100 % 
           
 2007 2008 2009 2010 2011 
0 - 14 let 642  11,9 % 622  11,6 % 620  11,6 % 600  11,4 % 624  12 % 
15 - 64 let 3 839  71,1 % 3 795  70,7 % 3 745  70,2 % 3 660  69,8 % 3 573  68,7 % 
65 a více let 918  17 % 951  17,7 % 973  18,2 % 987  18,8 % 1 006  19,3 % 

celkem obyvatel 5 399 100 % 5 368 100 % 5 338 100 % 5 247 100 % 5 203 100 % 
Zdroj: Český statistický úřad 
(Pozn.: údaje o obyvatelích z ČSÚ a evidence obyvatel MěÚ Luhačovice se liší, vliv má i započítávání 
cizinců žijících ve městě.) 
 
 
 
Graf 4 Vývoj pr ůměrného v ěku v letech 2002 – 2011 ve srovnání  

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Graf 5 Vývoj indexu stá ří v letech 2002 – 2011 ve srovnání 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Údaje z roku 2012 o věkové struktuře obyvatel, kteří se stěhují do Luhačovic a také obyvatel, 
kteří naopak město opouštějí, je součástí přílohy č. 3 
 
 
Pokud se zaměříme na vzdělanostní strukturu obyvatel města, zjistíme během let 2001 – 
2011 pokles podílu osob se základním vzděláním o 6 procentních bodů (z 21 % na 15 %). 
Naopak podíl osob s vysokoškolským vzděláním se zvýšil o 3 procentní body (z 10 % na 
13 %). Důvodem je fakt, že v současné době mají mladí lidé mnohem větší šanci se na 
vysokou školu dostat, než tomu bylo v minulosti. Dá se říci, že tento trend kopíruje jak situaci 
ve Zlínském kraji, tak v celé České republice. 
 
Konkrétní údaje o vzdělanostní struktuře za rok 2011 ukazuje následující graf a tabulka. 
 
Graf 6 Vzd ělanostní struktura obyvatel Luha čovic v roce 2011  

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Tabulka 4 Vzd ělanostní struktura obyvatel Luha čovic v roce 2011  

 celkem relativně (%) 

obyvatelstvo ve věku 15 a více let 4565  

nezjištěno 155 3,40 

bez vzdělání 10 0,22 

základní včetně neukončeného 719 15,75 

střední vč. vyučení (bez maturity) 1521 33,32 

úplné střední (s maturitou) 1340 29,35 

nástavbové studium 145 3,18 

vyšší odborné vzdělání 59 1,29 

vysokoškolské 616 13,49 

Zdroj: Český statistický úřad 
 

Sociální situace 
 
Údaje o národnostní struktuře obyvatel pochází ze sčítání lidu, domů a bytů. V roce 2011 
bylo v rámci sčítání uvedení národnosti čistě dobrovolné a mnoho lidí žádnou národnost 
neuvedlo. V Luhačovicích to bylo dokonce čtvrtina všech respondentů. Dá se však 
předpokládat, že naprostá většina z těchto lidí jsou buď Češi, nebo Moravané. Pokud 
bychom se zaměřili pouze na obyvatele, kteří uvedli nějakou národnost, zjistili bychom, že 
k české národnosti se přihlásilo přes 74 % obyvatel a k moravské národnosti přes 23 % 
obyvatel. Oproti roku 2001 se k moravské národnosti přihlásil více než dvojnásobek lidí, a to 
na úkor národnosti české. Z ostatních národností přesáhli 1 % pouze Slováci. Zbylé 
národnostní menšiny netvoří dohromady ani 1 %. 
Obdobná data jsou také v okrese Zlín i v celém Zlínskému kraji. 
 
Tabulka s údaji o národnostní struktuře v Luhačovicích je v příloze č. 4. 
 
 
Graf 7 Národnostní struktura obyvatel v roce 2011 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Na území města se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. Počet osob, které kvůli 
nízkým příjmům a dalším nepříznivým okolnostem čerpají dávky v hmotné nouzi, je zhruba 
30. Lidem bez přístřeší, kterých je v řádu jednotek, pomáhají hledat bydlení pracovnice 
sociálního odboru městského úřadu. Pro ubytování lidí bez domova využívají nejčastěji 
ubytovny v okolí, ve městě takové zařízení není. 
Problematické chování sociálně slabých obyvatel (přestupky, trestné činy) není v rámci 
města nijak zásadní, stejně jako s uživateli návykových látek. 
 

Spolková, osv ětová a informa ční činnost 
 
Ve městě Luhačovice působí kolem 30 spolků v různých odvětvích činnosti. Mezi nejčastější 
druhy patří spolky sportovní, kulturní a zájmové. Mnohé z nich se v určité míře věnují i dětem 
či mládeži. Tyto spolky mají každoročně možnost získat finanční prostředky pro svou činnost 
z rozpočtu města Luhačovice formou grantů. 
Řada spolků a organizací pořádá ve městě různé akce, festivaly, sportovní soutěže, a to pro 
své členy i pro širokou veřejnost nejen z Luhačovic.  
Bližší informace a přehled spolků a organizací je v příloze č. 5. 
 
Informace o dění ve městě jsou poskytovány několika způsoby. Kromě veřejných zasedání 
zastupitelstva města jsou to webové stránky města, měsíčník Luhačovické noviny, který je 
zdarma distribuován do všech domácností, dále na internetu dostupná televize Luha TV, 
ročenka města a také vývěsky a informační tabule. 
 

Shrnutí 
Počet obyvatel Luhačovic každým rokem klesá, a to postupně od roku 1992. Záporná čísla 
vykazuje přirozený i migrační přírůstek – počet narozených je menší než počet zemřelých 
a počet vystěhovalých převažuje nad těmi, kteří se do města přistěhují. K tomu se přidává 
také stárnutí populace. Průměrný věk v Luhačovicích je vyšší než průměr ve Zlínském kraji 
i v celé ČR a má rostoucí trend. 
Podle údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů se v Luhačovicích hlásí k české 
národnosti 74,4 % občanů, k moravské 23,2 % občanů a ke slovenské 1,7 % občanů (z těch 
kteří národnost ve sčítání uvedli), zbylé národnosti netvoří dohromady ani 1 %. 
Spolková činnost ve městě je poměrně bohatá, kolem 30 spolků a organizací působí ve 
sportu, kultuře a dalších oblastech, řada z nich pracuje s dětmi a mládeží. 
 
 

3. Hospodá řství 

Ekonomická situace 
 
V roce 2011 bylo ve městě Luhačovice evidováno 1 594 ekonomických subjektů. Z tohoto 
počtu se v naprosté většině jedná o OSVČ (74 %) a ekonomické subjekty s 1-9 zaměstnanci 
(19 %). Větší podniky s více než 250 zaměstnanci jsou ve městě pouze dva a to ZÁLESÍ a.s. 
a Lázně Luhačovice, a.s. 
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Tabulka 5 Po čet ekonomických subjekt ů dle po čtu zam ěstnanc ů 

počet zaměstnanců počet ekonomických subjektů % 

0 504 73,68 

1-9 132 19,30 

10-19 22 3,22 

20-49 18 2,63 

50-99 4 0,58 

100-249 2 0,29 

250-499 1 0,15 

500-999 1 0,15 

1000-2499 0 0 

2500 < 0 0 

nezjištěno 910 - 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Při pohledu na strukturu ekonomických subjektů zjistíme, že naprostá většina z nich se řadí 
do terciéru, tedy do sektoru služeb (74 %), což je oproti celému ORP a také Zlínskému kraji 
asi 10 procentních bodů vyšší údaj. Tento nadprůměrný podíl sektoru služeb je dán tím, že 
Luhačovice jsou lázeňským městem, jsou tedy častým cílem turistů a lázeňských hostů, kteří 
vyhledávají místní služby. Naopak podíl priméru a sekundéru je oproti hodnotám za ORP 
Luhačovice a celý kraj menší. Podíl v průmyslovém sektoru je 23 % a v zemědělství 3 %. 
 
Srovnání jednotlivých sektorů pro území Luhačovic, ORP Luhačovice a celého Zlínského 
kraje ukazuje následující tabulka. Za ní následuje přehled ekonomických subjektů ve městě 
podle odvětví. 
 
Tabulka 6 Srovnání podíl ů ekonomických subjekt ů v jednotlivých sektorech hospodá řství 
(r. 2011) 

 
podíl ekonomických 
subjektů v priméru 

(sektor zemědělství) 

podíl ekonomických 
subjektů v sekundéru 

(sektor průmyslu) 

podíl ekonomických 
subjektů v terciéru 

(sektor služeb) 

Luhačovice 3,2 % 22,8 % 74,0 % 

ORP Luhačovice 4,8 % 31,1 % 64,1 % 

Zlínský kraj 4,2 % 29,9 % 65,9 % 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
 
Tabulka 7 Struktura ekonomických subjekt ů v Luha čovicích dle odv ětví (r. 2011) 

Odvětví 
Počet 
ekonomických 
subjektů 

% 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 51 3,20 

Zpracovatelský průmysl 232 14,55 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu 3 0,19 

Zásobování, činnosti související 8 0,50 

Stavebnictví 121 7,59 
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových 
vozidel 

322 20,20 
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Doprava a skladování 32 2,01 

Ubytování, stravování a pohostinství 241 15,12 

Informační a komunikační činnosti 27 1,69 

Peněžnictví a pojišťovnictví 24 1,51 

Činnost v oblasti nemovitostí 61 3,83 

Profesní, vědecké a technické činnosti 187 11,73 

Administrativní a podpůrné činnosti 18 1,13 

Veřejná správa a ochrana; povinné sociální zabezpečení 6 0,38 

Vzdělávání 14 0,88 

Zdravotní a sociální péče 37 2,32 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 32 2,01 

Ostatní činnosti 112 7,03 

Nezařazeno  66 4,14 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Podpora podnikání ze strany města je spíše v podobě spolupráce při řešení momentálních 
problémů, na které může mít město vliv, případně nabízí pronájem volných prostor 
v nemovitostech, které vlastní. 
 
 
Zemědělství 
Na celkové katastrální výměře města se ze 47 % podílí zemědělsky využívaná půda, ze 
42 % lesní půdy, zbytek připadá na zastavěné a ostatní plochy. Na zemědělsky využívané 
půdě o celkové ploše 1 541 ha se převážně podílí louky a pastviny, 16 % výměry je 
využíváno jako orná půda. 
Zemědělství není v Luhačovicích příliš zastoupeno. Celkem je v této činnosti evidováno 51 
ekonomických subjektů. Je to do jisté míry dané charakterem krajiny, která je v okolí 
Luhačovic poměrně členitá a dosti zalesněná, což zemědělskou činnost limituje. 
 
Na území města se nachází pouze jeden významnější podnik, který se alespoň z části 
zaměřuje také na zemědělskou výrobu, a to ZÁLESÍ a.s – závod Agro. Zemědělství jako 
historicky nejstarší výrobní činnost této firmy činí v současné době cca 2 – 3 % z celkového 
obratu společnosti. Hlavním zaměřením závodu Agro je chov masných krav s převahou 
plemene Masný Simentál. Od roku 2004 jsou veškeré plochy převedeny z konvenčních ploch 
do systému ekologického zemědělství a produkce orné půdy je určena pro produkci vlastních 
krmiv. Stavy hovězího dobytka se v době letní pastvy pohybují od 900 do 1 000 ks. Závod 
rovněž provozuje maloobchodní prodejnu zemědělských potřeb. 
 
Pozemkové úpravy na katastru Luhačovic nebyly prováděny a nepřipravuje se v tomto směru 
žádná změna. 
 
 
Průmysl 
Sektor průmyslové výroby se na struktuře ekonomických subjektů ve městě podílí pouze 
z 23 %, což je podprůměrný údaj ve srovnání s ORP Luhačovice, Zlínským krajem i celou 
ČR. Jelikož jsou Luhačovice tradičně lázeňské město, průmyslová výroba zde není ve větším 
rozsahu rozšířena. Ve městě nenajdeme žádnou průmyslovou zónu a průmyslové výrobě se 
na území Luhačovic věnuje pouze jeden větší podnik, a to ZÁLESÍ a.s. Tato společnost se 
zaměřuje především na chemický a strojírenský průmysl. Konkrétně jsou to tři její závody - 
závod Plasty, závod Obaly a závod Kovo. 
Luhačovice jsou známé i díky potravinářskému průmyslu, především díky výrobě známých 
lázeňských oplatků a minerálních vod. 
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Navržená koncepce rozvoje ploch výroby a skladování potvrzuje dostatečné oddělení 
urbanistických funkcí obytných a výrobních zón: plochy výroby a skladování jsou 
soustředěny v jižní části města, podél Uherskobrodské ulice. Výrobní aktivity umístěné mimo 
hlavní výrobní zónu města svou velikostí, umístěním i vlivem na blízké okolí nepředstavují 
velká rizika a v řešení územního plánu je jejich umístění tolerováno. 
V územním plánu města je navržené zvětšení ploch výroby a skladování jen minimální 
(5,7 ha), a to jen v JZ části města (podél Uherskobrodské ulice u ČOV). Výraznější rozvoj 
ploch výroby v lázeňském městě není žádoucí. 
 
 
Služby 
Díky skutečnosti, že Luhačovice jsou lázeňským městem, je zde výrazně zastoupen sektor 
služeb. Podíl sektoru služeb (74 %) je velmi nadprůměrný v porovnání s ORP Luhačovice 
nebo Zlínským krajem. 
Obyvatelé Luhačovic mají k dispozici základní služby, které jsou potřebné k běžnému životu. 
Většinou jsou situovány do centra města a přilehlých ulic a také v lázeňském areálu. Služby 
jsou využívány nejen obyvateli Luhačovic, ale také obyvateli z okolních obcí a samozřejmě 
turisty a lázeňskými hosty. 
 
Ve městě se nachází prodejny spotřebního zboží všeho druhu (textil, nábytek, drogerie, 
květinářství, prodejny obuvi, zlatnictví, hodinářství, elektro, knihkupectví, stavební materiál 
atd.) Ve městě sídlí pobočka České pošty. Finanční instituce jsou zde zastoupeny Českou 
spořitelnou, GE Money Bank a Komerční bankou. Lidé mají nepřetržitý přístup k jejich 
bankomatům a také k bankomatu ČSOB. K dispozici jsou také advokátní kanceláře, 
kadeřnictví, kosmetika, manikúra a pedikúra, realitní kanceláře, servisy a opravny, čerpací 
stanice, internetové služby atd. 
 
Pro přijíždějící turisty a hosty lázní je připravena široká nabídka ubytovacích a stravovacích 
zařízení (hotely, penziony, restaurace, pizzerie, prodejny rychlého občerstvení, kavárny, 
cukrárny apod.). 
 
V Luhačovicích je několik malých prodejen potravin a 2 supermarkety (Albert a PENNY 
market). I když je město různými službami poměrně dobře vybaveno, některé přece jenom 
chybí nebo mají ve městě malý rozsah (v dotazníku pro obyvatele bylo uváděno mezi 
odpověďmi např. potřeba dalšího obchodu s potravinami kvůli konkurenci, trh se zeleninou 
a ovocem, obchod s domácími potřebami, elektronikou, průmyslovým zbožím atd.). Tyto 
nedostatky řeší obyvatelé Luhačovic dojížděním do větších měst, a to buď do Uherského 
Brodu nebo do Zlína. 
 
 
Cestovní ruch 
Protože jsou Luhačovice lázeňským městem, na cestovním ruchu a s ním spojenými 
službami jsou závislé. Město má mnoho atraktivit cestovního ruchu, za kterými jezdí turisté 
z širokého okolí. Nejsou to jen samotné lázně a s nimi spojené léčivé prameny a léčebné 
procedury, ale také jedinečná architektura města, kulturní a folklórní tradice Luhačovického 
Zálesí a další kulturní památky. Nedaleko se také nachází přehradní nádrž vhodná 
k rekreaci. Okolí Luhačovic ovšem disponuje také krásnými přírodními lokalitami. Proto zde 
nechybí také potřebná infrastruktura v podobě množství turistických stezek a cyklotras. Jsou 
zde i mnohá kulturní a sportovní zařízení jako např. lázeňské divadlo, městský dům kultury 
s kinem a galerií, muzeum, sportovní centrum s krytou halou a venkovními hřišti, nově 
vybudovaná krytá plovárna, tenisové kurty a další. 
 
Luhačovice jsou největší moravské lázně s dlouhou tradicí lázeňské léčby dýchacích cest, 
trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. Proslulé jsou přírodními léčivými prameny. 
Nejznámějšími minerálními prameny jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen 
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Dr. Šťastného, Sv. Josefa a Nový Jubilejní. Kvalitu jim zajišťuje vysoký obsah minerálních 
látek a vynikající proplynění volným oxidem uhličitým. Lázeňská léčba je založena na využití 
přírodních léčivých zdrojů v kombinaci s nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními 
metodami. 
 
Obrázek 4 Hala Vincentka a pramen Ottovka  

       
Zdroj: www.luhacovice.cz 
  
Jedinečné přírodní prostředí města inspirovalo slovenského architekta Dušana Jurkoviče 
k vytvoření zcela unikátního souboru staveb ve stylu lidové secese. V letech 1902–1914 zde 
zásadně ovlivnil vzhled jednotlivých budov i celý urbanismus luhačovických lázní. Asi jeho 
nejznámější stavbou je Jurkovičův dům. Je to jedna z prvních staveb, kterou Jurkovič 
v Luhačovicích postavil. Ve své době byl nazýván barevnou pohádkou, v současné době je 
tento dům dominantou a nejkrásnější stavbou v Luhačovicích. V roce 2002 byla dokončena 
rekonstrukce této budovy, služby byly doplněny o bazén, saunu a restauraci pro ubytované 
hosty. Kromě Jurkovičova domu navrhl nebo přeměnil tento architekt i množství dalších 
staveb. Jsou to např. vily Chaloupka, Jestřabí, Valaška, Vlastimila, Hudební pavilon, 
Vodoléčebný ústav, Sluneční lázně, Inhalační pavilon atd. 
 
Obrázek 5 Architektura Dušana Jurkovi če – Chaloupka, Jest řabí 

   
Zdroj: www.luhacovice.cz 
 
Na území městě i v lázeňském areálu se rozkládá městská památková zóna a celkem se 
v Luhačovicích nachází 34 kulturních památek. Kromě budov Dušana Jurkoviče jsou to 
například kaple svaté Alžběty, která stojí  na Lázeňském náměstí a je nejstarší stavbou 
lázeňského středu z konce roku 18. století. Další významnou kulturní stavbou je místní 
Lázeňské divadlo, které slouží veřejnosti již přes sto let. 
Luhačovice se již řadu let snaží o zápis lázeňského středu se stavbami Dušana Jurkoviče do 
Seznamu světového dědictví UNESCO. Nominační proces probíhal v první fázi samostatně, 
nyní ve spolupráci s dalšími lázněmi v České republice i jinde v Evropě. 
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Ve městě stojí také původně barokní zámek ze 17. století, který byl v minulém století 
přestavěn. Původní barokní sídlo vlastnil hraběcí rod Serényiů. V současnosti slouží jako 
sídlo Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. 
Ve městě je také Muzeum luhačovického Zálesí, spadající pod Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. Muzejní prostory se nachází v kulturním domě Elektra. Expozice muzea v sobě 
spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje Luhačovice jako centrum 
tradičního národopisného regionu luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léčivých vod 
a rozvíjejícím se lázeňstvím a jako specifickou městskou část, vyrůstající mezi vesnicí 
a lázněmi. 
  
Nedaleko města, na katastru Pozlovic, byla v roce 1930 postavena přehradní nádrž. Nachází 
se na hranici CHKO Bílé Karpaty. Zabírá plochu 40 ha a její hráz je vysoká 17 m. Její hlavní 
a původní funkcí je snižování průtoků v době povodní a rybolov. V současnosti je ale 
především využívána k rekreaci. Je cílem častých procházek, odpočinkovou a klidovou 
zónou. Je vhodná pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line bruslení, koupání, vyjížďky na 
loďkách atd. S Luhačovicemi je propojena Jurkovičovou alejí. Jezdí k ní také vyhlídkový 
vláček z centra Luhačovic. V blízkosti přehrady je koupaliště Duha, půjčovna loděk, 
minigolfové hřiště, venkovní posilovací stroje a další infrastruktura pro cestovní ruch. V roce 
2012 bylo ukončeno rozsáhlé vyčištění a odbahnění celé přehrady. 
 
 
Obrázek 6 P řehrada  

   
 
 
Podle údajů z roku 2011 je v Luhačovicích cekem 39 ubytovacích zařízení s 1640 pokoji 
a 3130 lůžky. Tento počet oproti předešlým rokům mírně poklesl, především z důvodu 
probíhající ekonomické krize. Negativní vliv na celou lázeňskou oblast i na ni navazující 
služby má také úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví omezující lázeňskou péči 
hrazenou ze zdravotního pojištění. 
V Luhačovicích je v současnosti místním obyvatelům a lázeňským turistům k dispozici 
59 stravovacích zařízení. Návštěvníci města mají na výběr z několika desítek restaurací, 
které jsou umístěny i v lázeňských hotelech, otevřeny jsou cukrárny, kavárny, prodejny 
rychlého občerstvení atd. 
  
Nejvýznamnějšími subjekty podnikajícími v cestovním ruchu jsou Lázně Luhačovice, a.s. 
a Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice. 
Akciová společnost Lázně Luhačovice patří počtem lůžek a hostů mezi největší lázeňská 
zařízení v republice, disponuje ubytovací kapacitou 1300 lůžek v 10 hotelech 
a 8 penzionech. Dále má v majetku a spravuje celý lázeňský areál o rozloze 20 ha včetně 
lázeňské kolonády a kamenného divadla. Její hlavní zaměření je léčení onemocnění 
dýchacích cest dětí a dospělých. Kromě toho se zde léčí poruchy pohybového aparátu, 
trávicího ústrojí, výměny látkové (cukrovka), nemoci oběhového ústrojí a onkologická 
onemocnění. 
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Lázeňské hotely MIRAMARE Luhačovice patří do privátního řetězce lázeňských a wellness 
hotelů ROYAL SPA. Nabízí téměř 200 lůžek, ve 119 pokojích. Kromě hlavní budovy hotelu 
Miramare nabízí ubytování ve vile Valaška, která je dílem architekta Dušana Jurkoviče, a vile 
Antoaneta. 
Kromě lázeňské léčby je návštěvníkům nabízena široká škála relaxačních a wellness pobytů. 
 
Informační servis pro návštěvníky a turisty zajišťuje informační centrum, které je otevřeno 
celoročně. Zajišťuje také  předprodej vstupenek na kulturní akce, úschovu zavazadel, nabízí 
k prodeji mapy a suvenýry, pořádá pravidelné prohlídky města s průvodcem atd. V roce 2012 
byl také zmodernizován informační systém města v podobě nových směrovníků a vývěsních 
tabulí. 
 
Luhačovice nabízejí velké množství kulturních akcí, především v období hlavní lázeňské 
sezóny (květen – září). Organizují je Lázně Luhačovice, a.s., město prostřednictví městského 
domu kultury, ale také celá řada menších subjektů. 
 
K hlavním kulturním akcím a programům patří: 

� slavnostní Otevírání pramenů 
� kolonádní koncerty (celkem 38 za rok 2012) 
� koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR 
� divadelní představení v Lázeňském divadle 
� Luhačovická pouť 
� Festival  Janáček a Luhačovice (koncerty vážné hudby) 
� Akademie Václava Hudečka a Svátky hudby 
� Divadelní Luhačovice 
� Písní a tancem (mezinárodní festival dětských folklorních souborů) 
� koncerty a představení v městském domu kultury Elektra 
� představení v kině Elektra, výstavy v galerii Elektra 
� festival smíchu a zábavy Luhačovický švihák 
� Sokolka žije! 
� festival Luhovaný Vincent 
� jarmarky (Velikonoční, při otevírání pramenů, při luhačovické pouti, 

Svatováclavský, předvánoční atd.
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V Luhačovicích je významná také tzv. kongresová turistika. Vhodné prostory pro pořádání 
kongresů a obdobných akcí, včetně široké nabídky ubytování a stravování, lákají mnoho 
organizátorů. Tradičně se zde pořádají kongresy se zdravotnickou tématikou (diabetologické 
dny, biologická psychiatrie, pediatrické dny), pravidelně také kongres Odpady a další, které 
přilákají stovky účastníků. To se pozitivně odrazí ekonomicky i z hlediska propagace města 
a regionu. 
 
Široká nabídka je připravena i pro milovníky sportovních aktivit.  Sportovní hala Radostova 
nabízí kromě venkovního fotbalového hřiště také fitcentrum, tenisový a badmintonový kurt, 
bowlingové a kuželkářské dráhy a vnitřní halu pro volejbal, basketbal, házenou, tenis, 
nohejbal, kopanou. 
Přímo v centru města je plovárna s 25m bazénem, u přehrady koupaliště Duha, minigolf, 
tenisové kurty, dětská hřiště atd. 
Pro cykloturisty je v okolí města k dispozici množství cyklotras. Lidé, kteří nemají vlastní kolo, 
mohou využít služeb půjčovny kol. Luhačovice a okolí nabízejí také výborné podmínky pro 
pěší turistiku. Návštěvníci si mohou zvolit z mnoha okruhů v okolí Luhačovic nebo navštívit 
jiné turistické cíle této oblasti (např. poutní místo Malenisko, zřícenina hradu Starý Světlov 
a další). 
 
Významným nástrojem pro využití evropských finančních zdrojů pro cestovní ruch je 
Integrovaný plán rozvoje území (IPRÚ). Jde o základní nástroj financování rozvoje 
cestovního ruchu v oblastech s vysokou koncentrací infrastruktury a služeb cestovního ruchu 
ve Zlínském kraji v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední 
Morava (ROP SM). Koordinátorem přípravy a realizace všech Integrovaných plánů rozvoje 
území je Zlínský kraj, řídícího výboru se kromě zástupců kraje účastní také ostatní partneři 
z jednotlivých obcí v území a zástupci podnikatelského a neziskového sektoru. 
 
Území vhodná pro zpracování IPRÚ byla vymezena v Aktualizaci programu rozvoje 
cestovního ruchu ve Zlínském kraji v roce 2006 a jsou to oblasti Horního Vsacka, Rožnovska 
a Luhačovicka, kam spadá správní území Luhačovic a Pozlovic. 
IPRÚ obsahuje analýzu cestovního ruchu dané oblasti, cíle a strategie k jejich dosažení 
a konkrétní aktivity směřující k naplnění cílů. Na základě schválených IPRÚ pak Úřad 
Regionální rady vyhlašoval výzvy k předkládání žádostí o dotaci na projekty podnikatelského 
i veřejného a neziskového sektoru. S přispěním evropských dotací tak byl realizován 
například městský informační systém a městská plovárna v Luhačovicích, rozšíření parkovišť 
a nové koupaliště u Luhačovické přehrady, finanční prostředky na rekonstrukce čerpali také 
vlastníci hotelů a dalších ubytovacích zařízení (např. Alexandria, Ambra, Augustiniánský 
dům, Krystal, Pohoda, Vyhlídka).  
V rámci IPRÚ bude z evropských dotací podpořena také aktuálně probíhající rekonstrukce 
ul. Dr. Veselého v Luhačovicích a plánovaná rekonstrukce Jurkovičovy aleje spojující 
lázeňský areál a přehradu stezkou určenou pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře. 
 
 

Trh práce 
 
Vzhledem k tomu, že Luhačovice jsou především lázeňským městem, je nejvíce ekonomicky 
aktivních obyvatel zaměstnáno v sektoru služeb, po kterých je ve městě největší poptávka. 
 
Pokud se zaměříme na míru nezaměstnanosti ve městě, zjistíme, že během let 2008 – 2010 
stoupla na dvojnásobnou hodnotu (ze 3,7 % na 7,4 %). I tato vyšší hodnota nezaměstnanosti 
je ale pod úrovní míry nezaměstnanosti v celém Zlínském kraji, která dosáhla v roce 2008 
výše 5,5 % a v roce 2010 byla 10,4 %. Důvodem tohoto rostoucího trendu počtu 
nezaměstnaných osob byla vrcholící celosvětová hospodářská krize v těchto letech. 
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Pak začala nezaměstnanost postupně klesat a v roce 2011 dosáhla v Luhačovicích úrovně 
7 %. Když tento údaj porovnáme s celým ORP Luhačovice (7,8 %), Zlínským krajem (9,3 %) 
a celou naší republikou (8,5 %), dojdeme k závěru, že míra nezaměstnanosti v Luhačovicích 
se pohybuje na relativně nízké úrovni, i když oproti období před hospodářskou krizí je stále 
vyšší. 
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných (nezaměstnanost delší než 12 měsíců) pak tvoří přibližně 
jednu třetinu (33,5 %) z celkového počtu nezaměstnaných osob ve městě. 
 
 
Graf 8 Vývoj míry nezam ěstnanosti v letech 2008 – 2011 
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Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 
S mírou nezaměstnanosti souvisí také ukazatel počtu uchazečů o zaměstnání na jedno 
volné pracovní místo. Údaj za město Luhačovice byl v roce 2011 17,8 uchazečů na 1 volné 
pracovní místo, tedy téměř stejně jako v celém kraji (18,5). 
 
 
Graf 9 Vývoj po čtu uchaze čů na 1 volné pracovní místo v letech 2008 – 2011 

 
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání opět koresponduje s vývojem míry 
nezaměstnanosti. Zatímco v roce 2008 byl jejich počet 118, o 2 roky později jich bylo více 
než dvojnásobek (252). V roce 2011 začal počet uchazečů o zaměstnání opět klesat 
a dosáhl hodnoty 191, z toho 30 mělo zdravotní postižení. 
 
 
Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku ukazuje, že nejhůře hledají práci mladí lidé do 
30 let a také uchazeči nad 50 let, což je obdobná situace jako jinde v republice. 
 
Tabulka 8 Struktura uchaze čů o volné pracovní místo podle v ěku (Luha čovice, rok 2011)  

 počet uchazečů počet uchazečů 

do 19 let 6 40 – 44 let 19 

20 – 24 let 27 45 – 49 let 24 

25 – 29 let 28 50 – 54 let 25 

30 – 34 let 12 55 – 59 let 31 

35 – 39 let 19 60 a více let 5 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Velkou roli v úspěšnosti hledání práce hraje nepochybně dosažené vzdělání uchazečů 
o pracovní místo. Nejlépe se na trhu práce uplatňují lidé s vysokoškolským vzděláním, 
naopak nejvíce uchazečů o pracovní místo v Luhačovicích jsou lidé s výučním listem. 
 
Tabulka 9 Struktura uchaze čů o volné pracovní místo podle vzd ělání (Luha čovice, rok 2011)  

 počet uchazečů počet uchazečů 

základní vzdělání 21 
úplné stř. odborné vzdělání 
s maturitou (bez vyučení) 

35 

nižší střední odborné vzdělání 3 vyšší odborné vzdělání 1 
stř. odborné vzdělání s výučním 
listem 89 bakalářské vzdělání 3 

stř. nebo stř. odborné vzdělání 
bez maturity i  výučního listu 

1 vysokoškolské vzdělání 17 

úplné stř. všeobecné vzdělání 8 doktorské vzdělání 1 
úplné stř. odborné vzdělání 
s vyučením i maturitou 

17 absolventi škol 15 

Zdroj: Český statistický úřad 
 
Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva na celkovém počtu činil podle dat ze sčítání lidu 
v roce 2011 49,9 %, což je prakticky totožný údaj jako z roku 2001 (kdy byl podíl 50,5 %). 
V podílu ekonomicky neaktivního obyvatelstva se oproti roku 2001 zvýšila dominance složky 
nepracujících důchodců (ze 46,1 % na 52,9 % ekonomicky neaktivních obyvatel), naopak 
velmi výrazně klesl podíl studentů a žáků (ze 39,9 % na 30,4 % ekonomicky neaktivních 
obyvatel). Ukazuje se tady trend postupného stárnutí populace. 
 
Zaměstnanost obyvatel Luhačovic podle sektorů národního hospodářství ukazuje, že více 
než 62 % obyvatel města je zaměstnáno v terciéru (sektoru služeb). Pokud tento 
nadprůměrný údaj porovnáme s ORP Luhačovice (53,5 %) a se Zlínským krajem (50,5 %) 
vidíme, že v Luhačovicích jsou služby spojené s lázeňstvím pro zaměstnanost opravdu velmi 
důležité. Jelikož podíl zaměstnanců v zemědělství (3 %) je prakticky totožný jak s ORP 
Luhačovice tak celým krajem, musí se nadbytek pracovníků ve službách projevit menším 
podílem zaměstnanců v průmyslu (28 %) a stavebnictví (7 %) oproti stejným ukazatelům za 
celé ORP a Zlínský kraj. 
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Graf 10 Zam ěstnanost obyvatel podle sektor ů v roce 2011 

 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 vyjíždělo do zaměstnání celkem 885 
obyvatel obce, což je téměř trojnásobně menší hodnota, než tomu bylo v údajích ze sčítání 
v roce 2001, kdy za prací vyjíždělo 2369 osob. Naprostá většina lidí vyjížděla za prací 
v rámci obce (358) nebo okresu (320). 
 
Tabulka 10 Vyjížd ějící obyvatelstvo (rok 2011) 

Vyjížd ějící celkem 1 253 
vyjížd ějící do zam ěstnání 885  

v rámci obce 358  

do jiné obce okresu 320  

do jiného okresu 
kraje 108 

do jiného kraje 74  

v tom: 

do zahrani čí 25 

vyjížd ějící do škol 368  

v rámci obce 106  

v tom: 

v tom: 
mimo obec 262  

Zdroj: Český statistický úřad 
 

Shrnutí 
V Luhačovicích, které jsou největšími lázněmi na Moravě, výrazně převládá sektor služeb 
nad ostatními oblastmi (průmysl, zemědělství). Ve městě působí jedna významná 
průmyslová společnost, s dalším větším rozšiřováním ploch pro výrobu a skladování se 
nepočítá. Většina podnikatelů a firem je závislá na počtu přijíždějících lázeňských hostů, 
turistů a dalších návštěvníků. 
Míra nezaměstnanosti v poslední letech rostla (obdobně jako jinde v ČR), stále se ale drží 
výrazně pod průměrem v rámci celého Zlínského kraje. 
Nabídka služeb je poměrně široká, pro hosty i obyvatele města je k dispozici řada kulturních 
akcí, sportovišť, tras pro cyklisty, in-line bruslaře i pěších turistů. 
K největším atraktivitám cestovního ruchu patří samotný areál lázní, přírodní léčivé prameny, 
kulturní památky spojené s Dušanem Jurkovičem i moderní funkcionalistické stavby, blízká 
přehrada a celé okolní přírodní prostředí CHKO Bílé Karpaty. 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 
 
Zásobování vodou 
Město Luhačovice je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě (skupinový vodovod 
Luhačovice) včetně průmyslových areálů v jihozápadní části města. Zdrojem skupinového 
vodovodu jsou prameniště Horní Lhota, Komonec, skupinový vodovod Vlára a úpravna vody 
Ludkovice. 
Místní část Polichno je zásobována vodou z veřejné vodovodní sítě ze skupinového 
vodovodu Luhačovice. Řetechov čerpá vodu z veřejné vodovodní sítě, zdrojem pitné vody je 
prameniště pod vrchem Na Maleniskách. Vydatnost zdroje není vždy zcela dostatečná. 
Dřívější problémy s nedostatkem pitné vody v Kladné Žilín a také v sousedních Přečkovicích 
(místní část města Bojkovice) byly vyřešeny v roce 2009 vybudováním nového vodovodu, 
který zajišťuje zásobování ze skupinového vodovodu Vlára. 
Vodovody provozuje Moravská vodárenská a.s. 
Na území města se nacházejí také přírodní léčivé zdroje, silně mineralizované uhličité 
minerální vody, které mají stanoveny jednotlivé stupně ochranných pásem. Pomocí 
vodovodních řadů minerálních vod jsou rozváděny k využití k léčebným procedurám do 
jednotlivých lázeňských objektů. 
 
 
Kanalizace 
Území Luhačovic má vybudovanou soustavnou kanalizační síť, která pokrývá celé současně 
zastavěné území. Odpadní vody z Luhačovic, Pozlovic a Podhradí jsou přiváděny na 
městskou čistírnu odpadních vod na jihozápadním okraji města, která je postupně 
rekonstruována. Stoková síť je celkově v provozuschopném stavu, ovšem technický stav 
v některých lokalitách je především vlivem stáří fyzicky dožitý a poškozený. 
V Polichně byla postupně budována nesoustavná kanalizační síť. Zaúsťují do nich dešťové 
odpadní vody, splaškové odpadní vody předčišťované v septicích i bez předčištění. 
V územním plánu je uveden návrh vybudování jednotného kanalizačního systému 
a společné biologické ČOV pro Ludkovice, Biskupice a Polichno. 
V místní části Řetechov vybudovaná kanalizace směřuje do vlastní čistírny městských 
odpadních vod (není do ní ale napojena veškerá zástavba obce). 
V Kladné Žilín není vybudována žádná kanalizační soustava pro odvádění odpadních vod. 
Do toku Kladénky jsou odváděny dešťové vody a předčištěné i nepředčištěné splaškové 
odpadní vody. I zde je v návrhu vybudování splaškové kanalizace zaústěné do biologické 
ČOV. 
Kanalizaci a obě ČOV provozuje Moravská vodárenská a.s. 
 
Zásobování plynem a teplem 
Území města je plynofikováno kromě části Kladná – Žilín, kde se s plynofikací nepočítá. 
Zásobování teplem je individuální (plyn, elektřina), lázeňské budovy využívají především 
centrální zásobování teplem. Některé domácnosti mají kotle na tuhá paliva. 
 
Zásobování elektrickou energií, veřejné osvětlení 
Spotřeba elektrické energie je zajišťována z rozvodné soustavy 22kV napájené ze spínací 
stanice v Pozlovicích. K transformaci elektrické energie je na řešeném území umístěno 
celkem 39 trafostanic (v každé místní části tři, zbytek přímo v Luhačovicích). Kladná Žilín je 
zásobena z rozvodny Slavičín. 
Distribuční síť NN ve vnitřním městě a u soustředěné výstavby je provedena kabelovým 
vedením, na okraji města a v městských částech je venkovní vedení. 
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Obdobně je rozvedeno i veřejné osvětlení. Jeho správu ve městě zajišťuje příspěvková 
organizace Technické služby Luhačovice. V nejbližších letech se připravuje postupná 
rekonstrukce sloupů, kabelů i svítidel. 
 
Horší příjem televizního signálu v Luhačovicích byl v minulosti vyřešen satelitním vysíláním. 
Kladná Žilín je částečné pokryta TV vysílačem Valašské Klobouky – Ploštiny, Uherský Brod 
– Javorina. Polichno má převaděč v k.ú. Biskupice, na Řetechov jde TV signál z převaděčů 
Pozlovice a Dolní Lhota. 
Dosahy mobilních operátorů jsou na dobré úrovni. Zájemci o internetové připojení si mohou 
vybírat z několika dodavatelů na trhu. 
 

Dopravní infrastruktura 
 
Silniční doprava 
Území města Luhačovice neprotíná žádná dálnice ani rychlostní komunikace. Nejbližší 
nájezd na rychlostní komunikaci je v Otrokovicích na R55, která navazuje na dálniční síť. 
Tento nájezd je od Luhačovic vzdálen 28 km. R55 má v budoucnu vést blíže Luhačovicím, 
a to Uherským Hradištěm a dále se napojit na D2 u Břeclavi. Městem nevede ani žádná 
silnice I. třídy. 
Páteří Luhačovic je silnice II/492 (Masarykova ulice, Uherskobrodská ulice), která se 
napojuje za Zlínem na silnice I/49. Městskou částí Kladná Žilín vede silnice II/496, která se 
napojuje na silnici I/50, vedoucí dále směrem na Slovensko. Tato silnice je uvažovaná jako 
první etapa JV obchvatu města, který by měl odlehčit nevyhovující dopravní situaci v centru 
Luhačovic. 
Přes Luhačovice a místní části vedou tyto silnice: 

� II/490 Říkovice – Holešov – Fryšták – Zlín – Luha čovice – Uherský Brod – 
  Nivnice – Dolní N ěmčí 

� II/492 Luhačovice – Zádve řice (I/49) 
� II/496 Luhačovice – Bojkovice – I/50  
� III/4922 Luhačovice – Pozlovice 
� III/49025 Ludkovice – Řetechov  

 
Data ze sčítání dopravy z roku 2010, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic, ukazují, že 
celkově projíždí denně centrem Luhačovic přes 6000 motorových vozidel. Kamionů denně 
městem projede přibližně 900. Právě vysoká intenzita automobilové dopravy včetně té 
nákladní negativně ovlivňuje dopravní situaci ve městě, působí hluk a znečištění ovlivňující 
také lázeňský areál, který od hlavní silnice odděluje pouze úzký pruh lesa. Řešení formou 
vybudování obchvatu se zatím nedaří realizovat. V minulosti byla zpracována studie 
obchvatu Luhačovic, na základě které je trasa obchvatu zahrnuta do územního plánu 
Luhačovic i dokumentů Zlínského kraje. 
 
 
Tabulka 11 Údaje o intenzit ě dopravy v Luha čovicích (rok 2010) 

druh vozidel sčítací úsek 6-2860 (silnice II/492) 

těžká motorová vozidla celkem 899 

osobní a dodávková vozidla 5130 

jednostopá motorová vozidla 42 

sou čet všech vozidel 6071 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic (Sčítání dopravy 2010) 
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Místní komunikace 
Správu místních komunikací nebo také chodníků zajišťuje příspěvková organizace 
Technické služby Luhačovice. Celkem je jich v Luhačovicích a částech téměř 62 km (bez 
účelových komunikací). Nejčastějším povrchem u komunikací vyšších tříd je asfaltobeton, 
kamenná dlažba nebo litý asfalt, u komunikací IV. třídy převládá litý asfalt a betonová dlažba. 
 
 
Tabulka 12 Délky místních komunikací v Luha čovicích 

typ komunikace délka (m) 

místní komunikace II. třídy 4 274 

místní komunikace III. třídy 23 587,5 

místní komunikace IV. třídy 34 111,2 

účelové komunikace v majetku města 3 578,3 

účelové komunikace soukromé 3 103,1 

celkem 68 654,1 

Zdroj: Pasport místních komunikací 
 
 

Tabulka 13 P řehled komunikací a chodník ů, které vyžadují rekonstrukci  

 komunikace chodníky 

rekonstrukce ul. Ludkovická 2 525 m2 dlažba 299 m2 

rekonstrukce a sanace ujíždějící části komunikace Čs. armády 925 m2 asfalt  

rekonstrukce ul. Holubyho – předlažba komunikace a chodníků 692 m2 dlažba 332 m2 

rekonstrukce asf. části ul. Újezda a chodníků 500 m2asfalt 150 m2 

Řetechov – rekonstrukce chodníků k Pozlovicím  460 m2 

Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků souběžných s II/490  1 050 m2 

Polichno – chodníky před č.p. 53 a 76  490 m2 
Zdroj: Technické služby Luhačovice, p.o. 
 
V roce 2014 se počítá se zahájením dvou významných investičních akcí. Na jaře začne 
komplexní rekonstrukce pěší zóny ul. Dr. Veselého, která je hlavní spojnicí centra města 
a lázeňského areálu. Nová podoba povrchu komunikace bude plynule navazovat na již 
zrekonstruované úseky chodníku podél hlavní ulice v Luhačovicích. Spolu s komunikací se 
budou rekonstruovat také sítě pod povrchem, veřejné osvětlení i opěrná zeď podél pěší 
zóny. 
Na podzim proběhne rekonstrukce Jurkovičovy aleje, která slouží pěším a cyklistům jako 
spojnice vedoucí k přehradě. Kromě zrekonstruovaného povrchu stezky bude vybudován 
nový most přes Šťávnici a nové veřejné osvětlení. 
 
Doprava v klidu 
Potřeba parkovacích míst je z důvodu cestovního ruchu a lázeňství velmi vysoká. V centru 
Luhačovic je z rozhodnutí města většina parkovacích míst zpoplatněna. Bezplatné parkoviště 
pro osobní auta i autobusy se nachází v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. 
Více než 100 parkovacích míst přímo v centru nabízí dvoupodlažní parkoviště u radnice 
(spodní část je vyhrazena pro ubytované hosty), kde je první hodina parkování zdarma. Větší 
parkovací plocha se nachází také v blízkosti lázeňského areálu, u křižovatky do Pozlovic. 
Cena parkovného se liší v závislosti na konkrétní lokalitě, pohybuje se od 5 Kč/hod až po 
20 Kč/hod, případně je možné využít parkovací karty. 
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Železniční doprava 
Městem Luhačovice vede pouze jediná železniční trať (č. 346, jednokolejná), které v obci 
také končí. V nedalekém Újezdci u Luhačovic se napojuje na trať č. 341, která dále vede do 
Kunovic a v opačném směru do Bylnice. Ve městě jsou dvě železniční zastávky. První se 
nachází přímo v Luhačovicích a druhá v místní části Polichno. 
 
Cyklodoprava 
Luhačovicemi a okolím vede několik cyklotras, pro náročnější cyklisty i rodiny s dětmi. 
K dispozici je cykloturistická mapa a také cykloprůvodce Luhačovickým Zálesím. Trasy 
vedou např. směrem do Biskupic (tímto směrem je vybudovaná i asfaltová cyklostezka), 
Řetechova, do Kladné Žilín a dále na Slavičín, dojet po trasách se dá až do Zlína nebo 
Vizovic. 
Také Jurkovičova alej, spojující lázeňský areál s přehradou, je určena pro chodce i cyklisty, 
kteří mohou po nově zrekonstruované komunikaci projít nebo projet okolo celé přehrady. 
 

Dopravní obslužnost 
 
V Luhačovicích je k dispozici jak autobusová, tak vlaková veřejná doprava. Vnitřní městská 
doprava není, ale je možno využívat dopravu i mezi jednotlivými městskými zastávkami na 
trasách veřejné autobusové dopravy. 
Nejintenzivnější spoje autobusové dopravy jsou na trase mezi Luhačovice a krajským 
městem Zlínem, kam dojíždí lidé do práce, do školy, za lékařskou péčí nebo různými 
službami. Cesta do centra kraje trvá v závislosti na vybrané lince 30 – 40 minut. Ve všední 
den je z Luhačovic do Zlína vysláno 53 autobusových linek, z toho 4 linky vyjíždějí z Polichna 
a 2 přímo z části Řetechov. O víkendech je celkový počet autobusů na této trase omezen na 
17 linek. Jelikož autobusy jezdí do Zlína v pracovních dnech přibližně každých 20 minut, je 
četnost spojů na této trase dostačující. 
Co se týče autobusových spojů do dalších měst regionu je situace o něco horší. Do 
Uherského Brodu jezdí denně 18 autobusů. Tuto trasu urazí v průměru za 20 minut a vyjíždí 
z Luhačovic v intervalech přibližně jedné hodiny. Přímé spojení na Petrůvku a do Slavičína je 
ve všední dny zajištěno 17 spoji, o víkendu 4. Cesta trvá 20 - 30 minut. 
Cestování směrem do Uherského Hradiště je možné autobusy, častější jsou ale vlakové 
spoje (s přestupem nebo přímé). 
 
Z Luhačovic jezdí také dálkové autobusové spoje, např. do Brna (6-8 přímých spojů a další 
s přestupem), do Prahy (3 přímě spoje, další např. s přestupem na vlaky IC, EC, Pendolino), 
do Ostravy, Havířova, Liberce (jedno přímé spojení denně). 
 
Spojení místních částí je rozdílné. V Polichně je vlaková zastávka, využít je možné 
i autobusy směřující na Uherský Brod nebo opačným směrem. Dopravní spojení je tady 
častější než v ostatních městských částech. Na Řetechov a zpět do Luhačovic míří ve všední 
dny 4 spoje, do Kladné Žilín 6 spojů. O víkendech je ale spojení velmi omezeno nebo není 
vůbec. Podobné je to také ve večerních a nočních hodinách. 
Od občanů se objevují požadavky na větší četnost spojení, obecně ve večerních hodinách 
nebo víkendových dnech a také více směřující do městských částí. Vzhledem k nízké 
obsazenosti takových spojů a ekonomické nákladnosti se k rozšíření zatím nepřistoupilo.  
 
Aktuální je jednání s dopravci o spojení města a přehrady veřejnou dopravou, které by 
především během hlavní lázeňské sezóny usnadnilo hostům, turistům i místním obyvatelům 
návštěvu tohoto oblíbeného místa (možnost koupání, cyklistiky, in-line bruslení, občerstvení 
atd.)  
 
Hlavní autobusoví dopravci v Luhačovicích jsou ČSAD Vsetín a HOUSACAR. 
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Z Luhačovic denně jezdí 3 rychlíky do Prahy a zpět. 5 rychlíků jezdí také do Otrokovic, odkud 
cestující mohou nastoupit na MHD a dopravit se do Zlína. Osobní vlaky jezdí pouze do 
Újezdce u Luhačovic, kde je třeba přestoupit na vlaky směr Kunovice nebo Bylnice. 

Shrnutí 
Technická infrastruktura v Luhačovicích je funkční a kapacitně dostačující. Město a městská 
část Řetechov mají vlastní čistírnu odpadních vod. V ostatních částech není jednotná 
kanalizace vybudována, do místních vodních toků se dostává odpad předčištěný v septicích 
i ten nepředčištěný. 
Katastrem města neprochází žádná dálnice ani silnice první třídy. Hlavní komunikace, silnice 
č. II/492, prochází centrem i v blízkosti lázeňského areálu. Dlouhodobě navrhovaný obchvat 
především pro těžké nákladní automobily zatím vybudován nebyl. 
Dopravní spojení především ve všední dny je dobré, autobus do Zlína jede přibližně každých 
20 minut. Problematičtější je spojení na Řetechov a do Kladné Žilín a také obecně doprava 
o víkendech a ve večerních a nočních hodinách. Luhačovice mají kromě autobusů také 
vlakové spojení (osobní i rychlíkové spoje). 
 
 

5. Vybavenost 

Bydlení 
 
Podle dat ze sčítání obyvatel domů a bytů z roku 2011 je v Luhačovicích celkem 1191 domů. 
Z nich naprostou většinu tvoří rodinné domy, desetinu tvoří domy bytové. Obydlených domů 
je v Luhačovicích přibližně 80 %, z neobydlených je pětina využívána k rekreaci. 
Bytů je ve městě 2520, z toho 20 % je neobydlených. Z celkového počtu obydlených bytů se 
přibližně polovina nachází v rodinných domech a polovina v bytových domech. 
Důvodem neobydlenosti domů a bytů je z části fakt, že slouží pouze k rekreaci. 
Seznam objektů ve městě s číslem evidenčním obsahuje celkem 18 položek. 
 
Tabulka 14 P řehled dom ů a bytů v Luha čovicích 

  domy byty 

počet celkem 1 191 2 520 

obydlené celkem 957 2 007 

podíl obydlených 80,40 % 79,6 % 

podíl rodinných domů 86,20 % - 

podíl bytů v rodinných domech - 53,30 % 

podíl bytů v bytových domech - 45,20 % 

podíl neobydlených určených k rekreaci 20,60 % 15,60 % 

podíl ve vlastnictví města - 3,20 % 
Zdroj: Český statistický úřad 
 
Městu Luhačovice patří celkem 80 bytů, což jsou přibližně 3 % z celkového počtu bytů v obci. 
Polovina z nich (41) se nachází v ulici Družstevní, kde převažují bytové (panelové) domy. 
25 bytů je v domě s pečovatelskou službou (Strahov) a 10 v nástavbách domů 
vybudovaných z dotace MMR. U těchto bytů se počítá s tím, že se uvolní k prodeji. Byt ve 
vlastnictví města je také v základní a mateřské škole. 
Město Luhačovice nevede seznam zájemců o obecní byty.  V případě uvolnění obecního 
bytu je vyhlášen záměr města jej pronajmout. Z došlých žádostí zájemců vybírá rada města. 
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Během posledních 10 let (2004 – 2013) bylo v Luhačovicích kolaudováno celkem 
229 bytových jednotek. Z toho 64 v rodinných domech a 165 v bytových domech. Nejvíce 
kolaudací proběhlo v roce 2007 a to 90 bytových jednotek, z toho 79 v bytových domech 
(hlavní podíl mají tehdy dokončené polyfunkční bytové domy). 
 
Uzemní plán města Luhačovice vymezuje vhodné nové plochy pro bytovou výstavbu. Přímo 
v Luhačovicích jsou to lokality Slunná, Padělky, V Drahách, Štěpnice, Vinohrádek, Stráň, 
Družstevní, Hradisko, Branka, Lužné, nad Moravou, U Rosy, Antonína Slavíčka, Pražská 
čtvrť, Čs. armády, Kamenná, Pod Vodojemem (rezerva). Jejich výměra je 55 ha, 
předpokládaná kapacita je 369 RD (z toho 50 připadá na rezervu). 
V Kladné Žilín mají v návrhu zastavitelné plochy pro rodinné domy výměru 4,4 ha (30 RD), 
v Polichně 4,2 ha (34 RD) a na Řetechově 6,4 ha (54 RD). 
Celková výměra těchto ploch je téměř 70 ha. Většina pozemků je v soukromém vlastnictví. 
Město nepoužívá žádný nástroj pro podporu individuální bytové výstavby. 
 
Do kategorie sociální bydlení lze v Luhačovicích zahrnout pouze dům s pečovatelskou 
službou a také domov pro seniory. Žádné startovací byty se ve městě nevyskytují. 
 

Školství a vzd ělávání 
 
V Luhačovicích je obyvatelům k dispozici mateřská škola a základní škola s oběma stupni. 
Středoškolské vzdělání mohou studenti získat na místní střední odborné škole. Kromě toho 
je v Luhačovicích také základní umělecká škola a dům dětí a mládeže. Mimo katastr města 
dojíždí do škol podle sčítání lidu, domů a bytů celkem 262 dětí. Dojíždí především do 
okolních větších měst jako je Zlín, Uherský Brod nebo Uherské Hradiště. 
 
Mateřská škola 
Mateřská škola sídlí na ulici Komenského. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž 
zřizovatelem je město Luhačovice. Součástí jejího areálu je zahrada přístupná veřejnosti. 
Mateřská škola má v provozu celkem 6 tříd, z toho jedna je pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami (logopedická). Počet žáků se v současnosti pohybuje kolem 150 – 
ve školním roce 2012-2013 to bylo 152 žáků. Vzhledem k počtu narozených dětí se dá 
předpokládat mírný pokles počtu žáků pro nadcházející roky. Od 1.9.2013 činí úplata za 
předškolní vzdělávání 500 Kč na jedno dítě měsíčně. 
 
Tabulka 15 Mate řská škola Luha čovice 

školní rok počet tříd počet žáků 
počet pedagogických 

pracovníků 
počet nepedagogických 

pracovníků 

2010 - 2011 6 149 12 9 

2011 - 2012 6 151 12 8 

2012 - 2013 6 152 12 8 
Zdroj: vlastní hodnocení školy 
 
Základní škola 
Základní škola Luhačovice je příspěvkovou organizací města, sídlí na ulici Školní. Škola má 
dvě odloučené pracoviště pro první stupeň (na Školní 811 a v místní části Kladná – Žilín) 
a dvě vlastní školní jídelny. V areálu školy bylo v roce 2011 vybudováno nové víceúčelové 
hřiště. Maximální kapacita školy je 800 žáků, školní družina pojme až 115 dětí. Tato kapacita 
nyní není naplněna. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo základní školu 545 dětí ve 
27 třídách. Demografický vývoj navíc ukazuje, že počet dětí bude v nadcházejících letech 
přibližně stejný, poté pravděpodobně začne mírně klesat. 
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Do školy dojíždějí žáci z jedenácti okolních obcí, nejvíce ze sousedních Pozlovic, Biskupic 
a Dolní Lhoty. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu 231 dojíždějících žáků, což 
bylo 42 % z celkového počtu dětí, ve školním roce 2011/2012 byl podíl dojíždějících 37 %. 
 
 
Tabulka 16 Základní škola Luha čovice 

školní rok 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 

    počet tříd 1. stupeň 11 10 10 

    počet tříd 2. stupeň 16 17 17 

počet tříd celkem 27 27 27 

    počet žáků 1. stupeň 225 200 208 

    počet žáků 2. stupeň 341 335 337 

počet žáků celkem 566 535 545 

počet pedagogických pracovníků 42 42 45 

počet nepedagogických pracovníků 22 19 19 
Zdroj: výroční zprávy o činnosti ZŠ 
 
Ve městě působí také základní škola při dětské léčebně, zřizovaná Zlínským krajem. 
Zajišťuje výchovu a vzdělávání dětí, které se přijíždějí léčit do lázní. 
 
 
Střední škola 
Střední odborná škola Luhačovice vznikla v roce 1967. Zřizovatelem školy je Zlínský kraj. 
Škola žákům nabízí maturitní i nematuritní obory ke studiu. K maturitním oborům patří 
management umění a reklamy, tradiční umělecká řemesla – design a tvorba keramiky, 
design a zpracování kovů, design a zpracování dřeva, stavba strunných hudebních nástrojů. 
Obory s výučním listem má škola tři a to kuchař – číšník, kuchař – kuchařka, číšník – 
servírka. 
Kapacita střední školy je 550 žáků. Studentům slouží moderní Domov mládeže, který má 
kapacitu 64 lůžek, se školní jídelnou a dalším zázemím pro volnočasové aktivity. Během 
posledních let klesá počet žáků navštěvující školu i počet tříd. V současnosti má škola 340 
žáků ve 13 třídách. 
 
Tabulka 17 St řední odborná škola Luha čovice 

školní rok počet tříd počet žáků 
počet pedagogických 

pracovníků 
počet nepedagogických 

pracovníků 

2010 - 2011 15 387 44 20 

2011 - 2012 14 363 38 20 

2012 - 2013 13 340 38 19 
Zdroj: výroční zprávy SOŠ 
 
 
Základní umělecká škola 
Základní umělecká škola Luhačovice sídlí na Masarykově ulici. Jedná se o příspěvkovou 
organizaci Zlínského kraje. Nabízí celkem čtyři obory vzdělání, konkrétně hudební, taneční, 
výtvarný a literárně-dramatický. Maximální kapacita základní umělecké školy je 400 žáků, ve 
školním roce 2012/2013 navštěvovalo ZUŠ celkem 363 žáků, naprostá většina z nich (263) 
si vybrala hudební obor. Celkový počet pedagogických pracovníků činí 20. 
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Dům dětí a mládeže 
Dům dětí a mládeže Luhačovice je příspěvkovou organizací  města, zaměřuje se na využití 
volného času dětí, mládeže i dospělých. DDM má 4 interní pedagogické pracovníky, 
36 externích pracovníků na klubovou činnost, zájmové kroužky nebo na tábory. V roce 2012 
navštěvovalo DDM Luhačovice celkem 514 dětí, které měly na výběr ze 47 zájmových 
kroužků. 
Rodiny s dětmi mohou v DDM využít setkání a akce v Klubku a Klubíčku. 
Další informace o příspěvkových organizacích města (MŠ, ZŠ, DDM) včetně financování 
z městského rozpočtu jsou uvedeny v kapitole 7. Správa města. 
 

Zdravotnictví 
 
V Luhačovicích se vzhledem k přítomnosti léčebných pramenů nachází lázeňské léčebny, 
které se zaměřují na nemoci dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. 
V ulici Masarykova je zdravotní středisko, které je sídlem většiny praktických lékařů ve 
městě. V témže středisku funguje také jedna ze dvou lékáren v Luhačovicích. 
Největším subjektem v oblasti lázeňské péče jsou Lázně Luhačovice, a.s. Disponují 
kapacitou 1022 lůžek pro dospělé a 248 lůžek pro děti. V roce 2011 využilo jejich služeb 
celkem 29,7 tis. hostů, v roce 2012 to bylo 28,5 tis. hostů a v roce 2013 celkem 30,1 tis. 
hostů. 
 
Tabulka 18 Po čet zdravotnických za řízení v Luha čovicích 

zdravotnické zařízení počet 

ordinace praktického lékaře pro dospělé 4 

ordinace praktického lékaře pro děti a mládež 2 

ordinace stomatologa 4 

ordinace gynekologa 2 

ordinace specialistů  8 

lékárna 2 
Zdroj: Registr zdravotnických zařízení 
 
Ve městě není žádná lékařská pohotovostní služba. Občané Luhačovic v případě nouze 
musí využít služeb pohotovosti v Uherském Brodě (13 km), který je nejblíže, nebo ve Zlíně 
(22 km). V těchto městech jsou také nejbližší nemocnice v okolí Luhačovic. 
Nejbližší zdravotnická záchranná služba sídlí ve Slavičíně (12 km; splňuje požadovanou 
dostupnost do 20 minut). 
 
V odpovědích občanů v dotazníku na otázku, co jim ve městě chybí, se často objevovala 
zmínka o odborných lékařích (např. ortoped, oční), RTG, pohotovosti i častějších ordinačních 
hodinách (odpověď týkající se chybějících zdravotních služeb uvedlo 12,5 % z těch 
respondentů, kteří na tuto otázku nějak odpověděli). 
 

Sociální pé če 
 
Ve městě se nachází Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace Zlínského 
kraje. Byl vybudován v 30. letech minulého století a původně sloužil jako učitelský dům a 
dále jako kojenecký ústav pro děti do 1 roku. Domov je určen zejména těm seniorům, kteří 
nejsou vzhledem ke změně svého zdravotního stavu, nebo sociální situace, nadále schopni 
žít ve svém přirozeném prostředí. Skládá se ze dvou budov. Hlavní budova je bezbariérová 
a jsou zde ubytovaní uživatelé, kteří potřebují větší míru pomoci či asistence. Kapacita je 
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34 lůžek. Vedlejší budova je částečně bariérová. Uživatelé zde bydlí ve čtyřech bytech. 
Každý byt je vybaven společným sociálním zařízením. Kapacita je 16 lůžek. Celkem má tedy 
Domov pro seniory Luhačovice kapacitu 50 lůžek, které je v současnosti plně využita. Domov 
zaměstnává celkem 34 lidí. 
Zlínský kraj připravuje na jiném místě v Luhačovicích výstavbu nového domova pro seniory, 
který nahradí stávající domov, který již v mnoha ohledech není ve vyhovujícím stavu. Město 
pro tento účel poskytlo kraji pozemky v ulici Družstevní. 
Senioři mohou využít také dům s pečovatelskou službou – Strahov, který vlastní město 
Luhačovice. Je primárně určen pro osoby důchodového věku a má kapacitu celkem 
25 bytových jednotek. Pořádají se v něm také různé akce a programy pro jeho uživatele. 
 
Dostupná je také charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba, jejímž poskytovatelem je 
Charita Svaté rodiny Luhačovice. Charitní pečovatelská služba zajišťuje pomoc a podporu 
seniorům a zdravotně postiženým, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, zdravotního 
postižení, věku nebo osamocení v nepříznivé sociální situaci. Tato služba je zajišťována 
uživatelům od 19 let jejich věku. Pomoc poskytuje formou ambulantní a formou terénní. 
V roce 2012 uskutečnily pracovnice 12 064 návštěv u 80 klientů pečovatelské služby. 
Ošetřovatelská péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře v domácím 
prostředí (např. aplikace inzulínu, injekce, odběry, ošetřování proleženin, podávání léků, 
nácvik sebeobsluhy, péče o klienty trvale upoutané na lůžko atd.). V roce 2012 proběhlo 765 
ošetřovatelských návštěv u 52 klientů. 
 
Charita Svaté rodiny Luhačovice zřizuje také denní stacionář. Jde o zařízení provozované od 
1. 9. 2005. Posláním denního stacionáře je poskytování kvalitní služby lidem, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. 
Vedle ambulantní služby poskytuje denní stacionář také aktivizační programy pro seniory 
a širokou veřejnost. Akce jsou určeny pro aktivní seniory i jiné osoby. V roce 2012 bylo 
uspořádáno celkem 89 akcí a programů, z toho 45 v domově s pečovatelskou službou 
Strahov a 44 v denním stacionáři. Těchto akcí se zúčastnilo téměř 900 návštěvníků. 
Maximální kapacita denního stacionáře pro celodenní pobyt je 6 uživatelů. 
 
Charita nabízí také možnost zapůjčení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které jsou 
na základě potřebnosti uživatelů průběžně dokupovány. 
V rámci Charity Svaté rodiny Luhačovice fungovala také Poradna SPOLU, ta však 31. 12. 
2012 ukončila činnost z důvodu nedostatku finančních zdrojů (financována byla z dotací 
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu). Služby Poradny SPOLU byly určeny 
plnoletým osobám v nepříznivé či obtížné životní situaci spojené s nezaměstnaností. 
 
V Luhačovicích není zavedeno komunitní plánování sociálních služeb. 
 
Další sociální služby jsou k dispozici i v okolních městech a obcích (Slavičín – např. služby 
charity sv. Vojtěcha, poradenské centrum R-Ego – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
programy prevence, klub KamPak? – nízkoprahové zařízení pro mládež do 26 let, Uherský 
Brod – např. služby charity, azylového domu pro matky s dětmi, Zlín, Velehrad – domov pro 
osoby se zdravotním nebo mentálním postižením, Loučka – domov pro seniory, Pozlovice – 
Domov spokojeného stáří, atd.). 
 
Senioři mají možnost navštěvovat ve městě řadu akcí. Město pořádá pravidelně setkání se 
seniory, kde se kromě kulturního programu dozví aktuální informace o dění ve městě. 
Aktivně v této oblasti vystupuje také výbor pro občanské záležitosti (návštěvy seniorů, 
gratulace, organizování akcí atd.). 
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Kultura 
 
Významným subjektem v oblasti kultury je Městský dům kultury Elektra Luhačovice, jenž je 
příspěvkovou organizací města. Je pořadatelem a organizátorem kulturních akcí, festivalů, 
divadelních představení, koncertů, výstav, jarmarků a jiných společenských akcí v oblasti 
kultury. V městském domě kultury se v roce 2012 uskutečnilo kromě plesů a kongresů 
63 kulturních pořadů, které navštívilo 17 433 návštěvníků. 
 
V prostorách domu kultury se nachází také kinosál, ve kterém probíhají pravidelné filmové 
projekce. V roce 2012 se v kině promítlo 147 projekcí, které navštívilo celkem 4 451 osob. 
Mimo svou hlavní činnost, pořádání filmových projekcí, je kinosál využíván také jako 
divadelní sál s kapacitou až 251 diváků. V loňském roce se zde uskutečnilo 15 divadelních 
představení, které zhlédlo 2 065 diváků. 
Kromě kinosálu se v domu kultury nachází i galerie. V roce 2012 proběhlo v galerii celkem 
14 výstav. Nejúspěšnější byla výstava pohlednic k 600. výročí první písemné zmínky 
o Luhačovicích, spojená s výstavou k 25. výročí ZUŠ Luhačovice: Luhačovice v historických 
pohledech (cca 5 000 návštěvníků). 
 
V budově domu kultury působí také Muzeum Luhačovického Zálesí, které je součástí Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Expozici Známé i neznámé Luhačovice doplňují krátkodobé 
výstavy a doprovodné programy pro školy a veřejnost. 
 
Přímo v areálu lázní se nachází Lázeňské divadlo, ve kterém lázně nabízejí během roku 
mnoho kulturních programů, a to nejen pro lázeňské hosty, ale pro širokou veřejnost 
(divadelní hry, festivaly, koncerty, přehlídky). Významnou akcí jsou Divadelní Luhačovice.  
Cílem této přehlídky je nabídnout divákům výběr nejlepších a nejzajímavějších komorních 
představení českých a slovenských divadelních scén. V roce 2012 se v lázeňském areálu 
a v divadle konalo 216 akcí, které navštívilo celkem 13 580 diváků. Během lázeňské sezóny 
probíhají pravidelné kolonádní koncerty, k nejoblíbenějším patří např. Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR. 
 
K dalším významným kulturním akcím patří např. otevírání a svěcení pramenů, pouť, 
jarmarky, koncerty atd. K poctě významného českého skladatele je od roku 1992 každoročně 
pořádán hudební Festival Janáček a Luhačovice, který náleží k prestižním hudebním akcím 
v České republice. 
K celorepublikově významným patří mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní 
a tancem (v roce 2014 proběhne 22. ročník). 
Kulturní akce probíhají i v místní sokolovně, pravidelně se prezentuje také místní folklorní 
soubor Malé Zálesí. K novějším kulturním programům patří multižánrový festival Luhovaný 
Vincent, který v roce 2013 proběhl počtvrté a který nabízí široký a pestrý program (film, 
hudba, literatura, divadlo, fotografie, různé performance atd.) 
 
Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí je součástí kapitoly č. 3 Hospodářství. 
 
Část respondentů dotazníkového šetření uvádí, že většina z pořádaných kulturních akcí je 
zaměřena na turisty a také starší generaci. Proto také požadují prostřednictvím více akcí 
i pro mladší generaci. 
 
V centrální části Luhačovic se rozkládá městská památková zóna, ve které leží většina 
kulturních památek (je jich přes třicet). Typické jsou především stavby od slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče (např. Jurkovičův dům, Chaloupka nebo Valaška, které slouží 
pro ubytování a služby lázeňským hostům). Mimo lázeňských staveb je ve městě také kaple 
sv. Anežky nebo místní barokní zámek ze 17. století (zde sídlí ZUŠ a DDM). Město usiluje 
o zapsání lázní s typickou architekturou na seznam světového dědictví UNESCO. 
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Sport a t ělovýchova 
 
Největší koncentrace sportovních aktivit v Luhačovicích se nachází ve Sportovním centrum 
Radostova. Nachází se zde fotbalová hřiště, fitcentrum, tenisový a badmintonový kurt, 
2 bowlingové dráhy a 4 kuželkářské dráhy a vnitřní hala pro volejbal, basketbal, házenou, 
tenis, nohejbal, kopanou. 
Obyvatelé Luhačovic a turisté mohou využít také služeb městské plovárny s jejím hlavním 
25metrovým bazénem. V blízkosti přehrady je vybudován sportovní areál s minigolfovým 
hřištěm, 3 tenisovými kurty, hřištěm na nohejbal nebo volejbal, stolní tenis, kuželky. U 
přehrady je také venkovní koupaliště Duha Pozlovice. Přímo v lázeňském areálu jsou 
antukové tenisové kurty. Cyklisté mohou využít několik tras okolím města, nově 
rekonstruovaná trasa kolem celé přehrady je vhodná i pro in-line bruslení. 
Dětem slouží dětská hřiště, část respondentů ale v dotazníku uváděla, že by ocenila jejich 
větší počet a nové vybavení. 
Místa určená pro sportovní aktivity jsou také v jednotlivých městských částech (hřiště, dětské 
herní prvky atd.). 
 
Řada hotelů a penzionů nabízí wellness procedury, masáže, saunu apod. 
 
Další sportovní a volnočasové aktivity, které v Luhačovicích chybí, jsou např. v Uherském 
Brodě nebo ve Zlíně (zimní stadion, lanové centrum atd.). 
 
Ve městě působí také řada sportovních spolků a organizací, které nabízí aktivní trávení 
volného času pro děti i dospělé (fotbalový klub, TJ Slovan, TJ Sokol, tenisový klub, 
volejbalový klub, sportovní kroužky na DDM atd.). 
 

Shrnutí 
Bydlení 
Územní plán Luhačovic vymezuje možné lokality pro nové plochy bydlení, jejichž rozsah je 
ve městě a jeho částech celkem cca 70 ha. Nabídka bydlení je dobrá, problematická pro 
zájemce o bydlení je spíše relativně vysoká cena nemovitostí. 
Školství 
Město nabízí místním občanům i obyvatelům okolních obcí dostatečné kapacity pro 
vzdělávání jejich dětí. Obyvatelům je k dispozici mateřská škola a základní škola, do které 
dojíždějí děti i ze spádových obcí. Kromě toho působí v Luhačovicích také střední odborná 
škola s obory přímo uplatnitelnými ve městě (např. kuchař, číšník). 
Zdravotnictví 
Většina lékařů sídlí ve zdravotním středisku v centru města, zdravotnická záchranná služba 
dojíždí ze Slavičína. Lékařská pohotovost je v Uherském Brodě a Zlíně. Občané 
v dotazníkovém šetření uváděli, že by uvítali pohotovost přímo ve městě a také přítomnost 
více odborných lékařů a více ordinačních hodin. Ve srovnání s městy obdobné velikosti je ale 
nabídka lékařské péče velmi dobrá. Specifickou oblastí zdravotnictví v Luhačovicích je 
lázeňská léčebná péče, využívající místní minerální prameny, které jsou veřejně dostupné 
všem. 
Sociální péče 
Sociální péči zajišťuje domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou a místní Charita 
Svaté rodiny (ošetřovatelské a pečovatelské služby, denní stacionář apod.). Technicky 
i provozně zastaralá budova domova pro seniory byla měla být podle rozhodnutí zřizovatele, 
Zlínského kraje, během několika let nahrazena novou budovou v jiném místě Luhačovic. 
Nezastupitelnou roli v sociální péči ve městě zajišťuje charita, jejíž činnost je podporována 
z několika zdrojů (zdravotní pojišťovny, úhrady klientů, dotace, příspěvky, sponzoři atd.). 
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Kultura, sport 
Místním obyvatelům i hostům lázní je během celého roku k dispozici řada kulturních aktivit, 
programů a akcí a několik sportovišť (sportovní hala, venkovní hřiště, krytá plovárna, 
přehrada a venkovní koupaliště, tenisové kurty, minigolf, nabídka wellness atd.). Většina 
společenských a kulturních akcí se soustřeďuje do období hlavní lázeňské sezóny (květen – 
září), řada z nich se zaměřuje přímo na přijíždějící lázeňskou klientelu. 
 

6. Životní prost ředí 

Stav životního prost ředí 
 
Kvalita půd, míra ohrožení erozí 
Půdní erozí je ohroženo několik lokalit na katastru města a tato problematika je průběžně 
monitorována. Podle aktuálních stavů jsou přijímána opatření k eliminaci škod. 
Trvalé travní porosty se vyskytují zejména v jihozápadní části katastru a jsou využívány 
firmou ZÁLESÍ a.s. Luhačovice. 
 
Tabulka 19 Vým ěry pozemk ů dle funkce 

 výměra v ha  výměra v ha 

orná půda 557 lesní půda 1370 

zahrady 68 vodní plochy 29 

ovocné sady 23 zastavěné plochy 62 

trvalé travní porosty 895 ostatní plochy 294 

Zdroj: Rozbor udržitelného rozvoje území obce  

 
Kvalita ovzduší 
V řešeném území je kvalita ovzduší na velmi dobré úrovni. Tato skutečnost je ovlivněná 
zejména tím, že město i místní části jsou plynofikovány (s výjimkou Kladné Žilín). Ve městě 
se nenachází žádný významný průmyslový znečišťovatel ovzduší. 
Pokud porovnáme území ORP Luhačovice s dalšími ORP ve Zlínském kraji, zjistíme, že 
v tomto srovnání vychází okolí Luhačovic velmi dobře a to ve všech měřených údajích (SO2, 
NO2, tuhé látky, polétavý prach PM10 a PM2,5). 
 
Problémem znečišťování ovzduší je doprava přes centrální část. Přímo centrem města  
a v těsné blízkosti lázeňského areálu prochází frekventovaná silnice II. třídy č. 492. Podle 
údajů z celostátního sčítání dopravy z roku 2010 byla na této komunikaci průměrná intenzita 
vozidel za 24 hodin celkem 6 071 (z toho 899 těžkých motorových vozidel). 
Snahou města Luhačovice je odklonění nákladní dopravy mimo město. 
 
Kvalita vody 
Ve městě i místních částech je zaveden vodovod, potřeba pitné vody je řešena odběrem 
z vodních nádrží Karolinka a Ludkovice. Ve městě a místní části Řetechov se nacházejí 
čističky odpadních vod. Ke zlepšení situace v této oblasti je pozornost zaměřena na 
vybudování čističek odpadních vod v místní části Polichno a Kladná Žilín. 
Městem protéká vodní tok Horní Olšava zvaná také Šťávnice. Kvalita vody v tomto toku se 
zlepšila odkanalizováním 4 obcí a vybudováním čističky proti proudu řeky nad Luhačovicemi.  
Vzhledem k tomu, že ve městě se nenacházejí průmyslové podniky, je čistota vodního toku 
ovlivněna pouze zemědělskou činností a případnými přívalovými dešti.   
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Na Šťávnici byla vybudována přehradní nádrž, jejíž základní úlohou je chránit území před 
povodněmi, které byly časté především v minulosti. Kromě této funkce slouží v současnosti 
přehrada také k rekreaci jak místních obyvatel, tak především lázeňských turistů. 
Zásadní vliv na rekreační využití přehrady mělo její rozsáhlé čištění ukončené v roce 2012. 
Hlavním cílem bylo omezit výskyt nebezpečných sinic, které už delší dobu znemožňovaly 
koupání v přehradě. 
 
Na území města se nacházejí prameny minerální vody, které jsou využívány k lázeňské 
léčbě. 
 
Míra ohrožení hlukem, existence protihlukových stěn a podobných zařízení 
Nejvýznamnějším zdrojem hluku ve městě je automobilní doprava. Vzhledem k poloze hlavní 
komunikace není o instalaci protihlukových stěn uvažováno. K omezení snížení hluku je 
směřován záměr města odklonit nákladní dopravu mimo lázeňské město. 
 
Plochy brownfields 
Ve městě se nenacházejí žádné lokality s ekologickými zátěžemi. Bývalá městská skládka 
komunálního odpadu Loska byla v uplynulých letech revitalizována. 
Na území Luhačovic se dle seznamu identifikovaných lokalit brownfields s rozlohou  nad 
0,5 ha ve Zlínském kraji nenachází žádná plocha nebo areál označovaný jako brownfields. 
 
Odpadové hospodářství 
Odpadové hospodářství je řešeno prostřednictvím Technických služeb Luhačovice, která je 
příspěvkovou organizací města. Odpady jsou soustřeďovány ve sběrném dvoře. Město má 
zpracován projekt na zřízení nového sběrného dvora. 
V minulosti měly Luhačovice vlastní skládku odpadu (Loska). Skládka fungovala na 
východním okraji města od sedmdesátých let, komunální odpad se na ni vyvážel do roku 
1996. V posledních letech na ni bylo zakázáno ukládání odpadů a sloužila jako deponium 
zeminy. Kvůli ekologické zátěži bylo nutné provést rekultivaci, která byla ukončena v roce 
2011 (s přispěním dotačních prostředků z OPŽP). 
 
Komunální odpad je vyvážen na skládky ve Slavičíně a Uherském Brodě. Biologicky 
rozložitelný odpad z městské zeleně a od občanů je zpracováván na kompostárně 
a využíván na zkvalitňování zelených ploch a při výsadbě zeleně. 
Ve městě je zaveden sběr tříděných složek odpadů - papír, plast, směsné sklo, tetrapaky. 
V posledních dvou letech se město umístilo na 1. místě v soutěži měst ve sběru vytříděných 
odpadů na jednoho občana v rámci Zlínského kraje. 
 
Na katastru města není skladován radioaktivní či jinak nebezpečný odpad, který by 
ohrožoval obyvatelstvo a životní prostředí. 
 

Ochrana životního prost ředí 
 
Východní a jihovýchodní část okolí Luhačovic je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. Přímo ve městě má sídlo Správa CHKO Bílé Karpaty a krajské středisko Agentury 
ochrany přírody a krajiny Zlín. 
Celková rozloha CHKO činí 746 km2, Luhačovice se nachází na jejím okraji. Zřízena byla 
výnosem Ministerstva kultury ČSR na konci roku 1980. Celá oblast byla po dlouhou dobu 
kultivována člověkem, mnohá místa lze označit jako harmonickou krajinu, ve které jsou 
v rovnováze jak její přírodní, tak člověkem vytvořené části. Typické jsou jedinečné květnaté 
louky s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin nebo rozsáhlé lesní 
komplexy s řadou typických prvků karpatské květeny i fauny. 
 



Program rozvoje města Luhačovice 2014 – 2022 

 36 
 

Na katastru Luhačovic se nachází také čtyři evropsky významné lokality (EVL). Jde o lokality 
Luhačovice – zámek (výskyt netopýra velkého a vrápence malého), Polichno a Polichno – 
Pod duby (výskyt bourovce trnkového), Újezdecký les (dubohabřiny asociace Galio-
Carpinetum, eurosibiřské stepní doubravy a bourovec trnkový). 
Střety nebo problémy v oblasti ochrany přírody se v Luhačovicích neobjevily. 
 

Shrnutí 
Město Luhačovice je lázeňským městem, které je součástí chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. Na základě velmi dobrých klimatických podmínek a zejména  kvality ovzduší jsou 
vyhledávány lázeňskými návštěvníky k ozdravným pobytům. Město podniká kroky k tomu, 
aby se kvalita životního prostředí nadále rozvíjela a udržela na velmi vysoké úrovni. 
 
 

7. Správa m ěsta 

Městský ú řad a kompetence m ěsta 
 
Město Luhačovice se v rámci svých činností řídí především zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích, představuje územní samosprávný celek s právní subjektivitou. Dle definice zákona 
jde o základní územní samosprávné společenství občanů tvořící územní celek, který je 
vymezen hranicí svého území. 
 
Luhačovice jsou obcí s rozšířenou působností. V rámci přenesené působnosti vykonává 
Městský úřad Luhačovice státní správu pro svůj správní obvod, do kterého patří obce 
Biskupice, Bohuslavice nad Vláří, Dolní Lhota, Horní Lhota, Lipová, Ludkovice, Petrůvka, 
Podhradí, Rudimov, Sehradice, Slopné, Šanov, městys Pozlovice a město Slavičín. 
 
Správní obvod ORP Luhačovice má rozlohu 178,4 km2, žije v něm celkem 19 tisíc obyvatel 
(18 996 k 31.12.2012). Ve srovnání s ostatními ORP v rámci Zlínského kraje, kterých je 
třináct, patří rozlohou k těm menším (největší rozlohu 662,4 km2 má ORP Vsetín), z hlediska 
počtu obyvatel je třetí nejmenší. Méně obyvatel má ORP Bystřice pod Hostýnem (15,8 tis. 
obyvatel) a ORP Vizovice (16,8 tis. obyvatel), naopak nejvíce obyvatel má, i s ohledem na 
velká města, ORP Zlín (99,2 tis. obyvatel) a ORP Uherské Hradiště (90,6 tis. obyvatel). 
 
S okolními obcemi Luhačovice uzavřely několik veřejnoprávních smluv. Na katastru Pozlovic 
vykonává svou činnost luhačovická městská policie, pro Biskupice, Ludkovice, Podhradí, 
Dolní Lhotu, Horní Lhotu, Sehradice a Slopné město projednává přestupky. 
 
Zastupitelstvo města Luhačovice má v současném volebním období 21 členů, radu města 
tvoří 7 členů, včetně starosty a místostarostky města. Zastupitelstvo města zřídilo výbor 
kontrolní, finanční, pro občanské záležitosti a osadní výbory v místních částech Kladná Žilín, 
Polichno a Řetechov. Rada města zřídila komisi kontrolní, finanční a stavební. 
 
V současné době město Luhačovice zaměstnává 57 pracovníků. 
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Obrázek 7 Organiza ční schéma 

 
 
 
 
Příspěvkové organizace a organizační složky města 
Město Luhačovice má celkem šest příspěvkových organizací a jednu organizační složku. 
 
Tabulka 20 Seznam p říspěvkových organizací a organiza čních složek m ěsta 

Seznam p říspěvkových organizací m ěsta 
Dům dětí a mládeže Luhačovice, p.o., Masarykova 76, IČ 75062194 

Mateřská škola, p.o., Komenského 301, IČ 70997951 

Městský dům kultury Elektra, p.o., Masarykova 950, IČ 373281 

Sportovní centrum Radostova, p.o. Hradisko 1029, IČ 70974942 

Technické služby Luhačovice, p.o., Uherskobrodská 188, IČ 49156764 

Základní škola Luhačovice, p.o., Školní 666, IČ 49156608 

Seznam organiza čních složek m ěsta 

Městská knihovna Luhačovice, Masarykova 350 
 
Dům dětí a mládeže 
Organizace měla v roce 2012 42 interních a externích pracovníků. Do 47 zájmových kroužků 
chodilo celkem 514 dětí. Kromě táborů, pobytových akcí, různých aktivit v rámci spolupráce 
s městem a ostatními organizacemi nebo firmami, kroužků pro děti i dospělé funguje na 
DDM i otevřené rodinné centrum Klubko a Klubíčko pro rodiče s dětmi od 2 let. 
 
Mateřská škola 
V mateřské škole je celkem 6 tříd, včetně logopedické. Jsou přijímány děti zejména ve věku 
3 – 6 let (v roce 2012 celkem 153 dětí). Pracuje zde 12 pedagogů a 9 správních 
zaměstnanců. 
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V roce 2013 proběhlo kompletní zateplení a výměna oken a dveří ve všech budovách 
mateřské školy. Projekt zřizovatel, město Luhačovice, spolufinancoval s pomocí dotace 
z Operačního programu Životní prostředí. 
 
Městský dům kultury Elektra 
Městský dům kultury zaměstnává 12 pracovníků. Spadá pod něj také městské turistické 
a informační centrum, kino, galerie, Luhačovická televize a vydávání Luhačovických novin. 
Probíhá postupná modernizace budovy, vyměňují se okna, v závislosti na množství 
finančních prostředků od zřizovatele. Významnou investicí byla digitalizace kina, podpořená 
ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. 
 
Sportovní centrum Radostova 
Zaměstnává 21 pracovníků. Kromě venkovních sportovišť (fotbalové hřiště, tenisový kurt) 
nabízí vnitřní prostory haly a sálu, možnost zahrát si kuželky, badminton, bowling, tenis, 
využití fitcentra, sauny, masáží. V budově sportovního centra je také restaurace a možnost 
ubytování. 
V rámci sportovního centra funguje od konce roku 2010 nově vybudovaná městská plovárna, 
která je přímo v centru města. Vybudována byla s přispěním dotace z Regionálního 
operačního programu Střední Morava. 
 
Technické služby Luhačovice 
Pracuje zde v průměru 37 zaměstnanců, včetně činnosti v rámci veřejně prospěšných prací. 
Zajišťují servisní služby pro město Luhačovice (údržba města, svoz odpadů, provoz 
sběrného dvora, péče o zeleň, dětská hřiště, opravy komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, správa městských bytů, správa hřbitova). 
 
Základní škola 
Ve škole pracuje 64 pedagogických a nepedagogických pracovníků, počet žáku je 545. 
Kromě hlavní školní budovy se vyučuje také v budově pro 1. a 3. třídy na Školní 811 (bývalé 
jesle), druhé třídy jsou v budově v Kladné Žilín. Kromě toho jsou v provozu dvě školní jídelny 
a školní družina. K dispozici mají žáci také sportovní halu a venkovní sportoviště. 
Škola byla v roce 2009 částečně zateplena, stejné práce včetně výměny oken a dveří  na 
budově na Školní 811 proběhly v roce 2013. Oba projekty byly spolufinancovány 
z Operačního programu Životní prostředí. 
 
Městská knihovna 
Knihovna, která zaměstnává 3 pracovníky, funguje kromě Luhačovic ve formě poboček také 
v městských částech Kladná Žilín, Polichno a Řetechov, má více než 1 000 čtenářů. Během 
roku pořádá různé výstavy a besedy. Na budově v Luhačovicích byla v roce 2013 opravena 
střecha, která již byla v havarijním stavu. Problematický z hlediska technického stavu je 
i zbytek budovy. 
 
 
Příspěvky na financování provozních výdajů a výdajů na činnost příspěvkových organizací 
a organizační složky jsou schvalovány v rámci rozpočtu města. Kromě toho město investuje 
do zhodnocování staveb a zařízení, které organizace užívají (např. zmíněné projekty na 
zateplení budov ZŠ a MŠ), v rozsáhlejších případech s přispěním různých dotací. 
Celkový neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím byl v roce 2012 
37,6 mil. Kč, což je 39,47 % běžných výdajů města. 
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Tabulka 21 Investi ční a neinvesti ční příspěvky pro p říspěvkové organizace, p říjmy a výdaje 
organiza ční složky m ěsta (v tis. K č) 

2010 2011 2012 
 

neinvestiční 
příspěvek 

investiční 
příspěvek 

neinvestiční 
příspěvek 

investiční 
příspěvek 

neinvestiční 
příspěvek 

investiční 
příspěvek 

DDM 373 0 459 0 442 0 

Mateřská škola 1 749 0 1 886 0 2 595 0 

MěDK Elektra 4 866 150 6 112 0 5 577 1 970 

SC Radostova 2 154 332 6 622 332 5 040 332 

Technické služby 20 207 5 252 22 561 920 22 092 0 

Základní škola 3 501 0 4 282 0 4 282 0 

 příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 

Městská knihovna 139 1 456 389 1 825 128 1 747 

Zdroj: hospodaření města Luhačovice 
 

Hospoda ření a majetek m ěsta 
 
Údaje o plnění rozpočtu města Luhačovice za roky 2007 až 2012 jsou podrobně uvedeny 
v příloze č. 6. 
 
V následujícím grafu je znázorněna bilance rozpočtového hospodaření za stejné období, 
tedy 2007 – 2012. 
 
Graf 11 Bilance rozpo čtového hospoda ření města v letech 2007 – 2012 
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Zdroj: odbor finanční Městského úřadu Luhačovice, ročenky města 
 
Z údajů v grafu vidíme, že přebytek rozpočtu byl na začátku a konci sledovaného období 
(v letech 2007, 2008 a 2012), v období 2009 – 2011 město hospodařilo s deficitem, který 
v roce 2010 dosáhl výše 45 mil. Kč. Kromě nižších příjmů (především daňových) měly vliv na 
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hospodaření také větší investiční akce města (např. výstavba nové plovárny v letech 2009 
a 2010), které byly financovány formou úvěru. 
 
Město Luhačovice řadu svých investičních i neinvestičních projektů realizuje s přispěním 
jiných než vlastních zdrojů. Nejčastěji jde o prostředky z fondů Evropské unie nebo dotace 
ze státního rozpočtu. Přehled o získaných dotacích města znázorňuje následující graf. 
Největší objem dotací se zatím městu podařilo získat v letech 2009 – 2011, kdy byly 
realizovány projekty výstavby dvoupodlažního parkoviště v ulici Solné, vodovodu Kladná 
Žilín – Přečkovice, městské plovárny a proběhla také sanace skládky odpadů Loska. 
 
Graf 12 Objem získaných nenárokových dotací v letec h 2007 – 2013  
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Zdroj: odbor finanční Městského úřadu Luhačovice 
 
 
V dalším grafu vidíme znázorněn podíl běžných výdajů města na celkových příjmech 
v jednotlivých letech 2007 – 2012. 
 
Graf 13 Podíl b ěžných výdaj ů města na celkových p říjmech v letech 2007 – 2012 
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Zdroj: odbor finanční Městského úřadu Luhačovice, ročenky města 
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Město Luhačovice ze svého rozpočtu pravidelně jednou ročně uděluje granty jako účelové 
finanční prostředky na kulturně vzdělávací, sportovně – tělovýchovnou a jinou obecně 
prospěšnou činnost. Granty se přidělují na základě výsledků výběrového řízení, do kterého 
subjekty předkládají své žádosti. V roce 2013 byly schváleny granty ve výši 2,4 mil. Kč, 
v obdobné výši jako v předešlých letech. 
 
 
K nemovitému majetku, jehož vlastníkem je město Luhačovice, patří především nemovitý 
majetek využívaný příspěvkovými organizacemi a organizační složkou města (ZŠ, MŠ, 
sportovní centrum, plovárna, dům kultury, zámek, budovy technických služeb, knihovna), 
majetek využívaný pro městský úřad (radnice, dům č.p. 137) a městskou policii. V každé 
z městských částí je jedna nemovitost vlastněná městem (slouží např. jako volební místnosti) 
a také budovy sborů dobrovolných hasičů. 
 
Město dále vlastní obecní byty a byty v domě s pečovatelskou službou a také objekty, které 
pronajímá soukromým subjektům (zdravotní středisko, tržnice Pod Lipami – cyklo Duháň, 
budova u nádraží – zubní ordinace, restaurace U Mata, část prostor je komerčně 
pronajímána také v budově městské policie a v č.p. 137). 
Kromě toho město spravuje chodníky a komunikace, veřejné osvětlení, veřejné WC, městský 
hřbitov a cca 280 ha lesních pozemků. 
 

Bezpečnost 
 
Přímo v Luhačovicích sídlí obvodní oddělení Policie ČR, od roku 1992 je zřízena obecně 
závaznou vyhláškou také městská policie. Kromě dohledu nad dodržováním zákonů, obecně 
závazných vyhlášek a nařízení přispívá k prevenci kriminality, dohlíží na přechodech pro 
chodce v časech, kdy děti jdou do školy a ze školy, provádí odchyt toulavých zvířat, zajišťuje 
bezpečnost a pořádek během mimořádných kulturních a sportovních akcích a kontroluje 
zpoplatněné parkovací plochy města. V roce 2012 přijala celkem 251 oznámení od občanů. 
Policie ČR využívá při své práci také cyklohlídky. 
 
Podle údajů obvodního oddělení Policie ČR bylo na území města v roce 2012 spácháno 
168 trestných činů (např. 36 krádeží a vloupání, 12 majetkových trestných činů a 24 
násilných trestných činů). Počet spáchaných přestupků byl podle statistik policie 643 (z toho 
například 409 přestupků za držení hovorového zařízení během jízdy a 67 řidičů pod vlivem 
alkoholu atd.). 
Na odbor správní Městského úřadu Luhačovice na přestupkový úsek bylo v roce 2012 
podáno 142 podnětů na projednání přestupků (v roce 2011 123 podnětů, v roce 2010 
137 podnětů, v roce 2009 116 podnětů na projednání přestupků). 
 
 
Základním údajem pro možnost srovnání úrovně kriminality v území je tzv. index kriminality 
(počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel). 
Jak je vidět z následujících map a údajů, Zlínský kraj a také obvodní oddělení Luhačovice 
vykazují oproti ostatním územím nízké hodnoty indexu kriminality (čím světlejší barva 
v mapě, tím nižší index kriminality). 
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Obrázek 8 Mapy kriminality pro Zlínský kraj, územní  odbor Zlín a odvodní odd ělení Luha čovice 
(období 1/2013 – 10/2013) 
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Zdroj: www.mapakriminality.cz 
 
Tabulka 22 Srovnání kriminality vybraných obvodních  odd ělení Policie ČR (období 1/2013 – 
10/2013) 

 zjištěno objasněno 

 
počet 

trestných 
činů 

index 
počet 

trestných 
činů 

% 

počet 
obyvatel 

OOP 
oblast 

OOP Luhačovice 131 90 65 50 14 537 157 km2 

OOP Slavičín 71 75 39 55 9 499 92 km2 

OOP 
Uherský Brod 

419 101 222 53 41 606 304 km2 

OOP Zlín 1 285 169 638 50 75 920 120 km2 

Zdroj: www.mapakriminality.cz 
 
 
Důležitou součástí práce Policie ČR a městské policie je preventivní činnost. V rámci 
prevence probíhá např. pravidelný dohled na přechodech pro chodce (především v době 
přesunu dětí do školy a ze školy), každoročně jsou pořádány akce v rámci Týdne mobility, 
probíhají besedy apod. 
 
 
Krizové řízení, varovný systém 
Město Luhačovice má k dispozici krizový plán ORP Luhačovice, zpracovaný Hasičským 
záchranným sborem Zlínského kraje. Je ustanoven krizový štáb ORP Luhačovice, stálá 
pracovní skupina krizového štábu, bezpečnostní rada města a povodňová komise. 
Předsedou je starosta města. 
 
Krizový plán shrnuje možná nebezpečí na území ORP Luhačovic, pro samotné město 
Luhačovice je to nebezpečí přirozené povodně (vodní tok Luhačovického potoka), zvláštní 
povodně (v případě narušení vodního díla Luhačovická přehrada), dále nebezpečí 
rozsáhlých lesních požárů, havarijního znečištění vody (možným zdrojem je benzinová 
čerpací stanice) nebo havárie v silniční dopravě (městem prochází frekventovaná silnice 
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II. třídy č. 492). Z hlediska zranitelnosti území jsou nejproblematičtější obytné čtvrti 
s vysokou koncentrací obyvatel a významné lázeňské, kulturní a obchodní objekty. 
 
Organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany upravuje obecně závazná vyhláška 
Požární řád města Luhačovice. Přímo ve městě sídlí jednotka Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje, kategorie JPO I. Kromě toho fungují sbory dobrovolných hasičů 
v Luhačovicích (JPO II), v Kladné Žilín (JPO V), Polichně (JPO V) a Řetechově (JPO V). 
Nejbližší další jednotka HZS Zlínského kraje je v Uherském Brodě. 
 
Ochranu před povodněmi řeší zpracovaný povodňový plán ORP Luhačovice. 
 
Varování obyvatelstva zajišťuje nový obousměrný varovný a informační systém, na který jsou 
napojeny dvě nové sirény (na budově radnice a č.p. 137) a jedna původní siréna (umístěná 
na budově hasičské stanice) a také šest nových hlásičů na sloupech veřejného osvětlení 
v Pražské čtvrti, kde je horší dosah sirén. Realizace projektu, spolufinancovaného z ROP 
Střední Morava, proběhla v roce 2013. Systém bude napojen na komunikační infrastrukturu 
Zlínského kraje, stejně jako ostatní nově vybudované systémy varování obyvatelstva 
v jednotlivých ORP Zlínského kraje. 
V místních částech Kladná Žilín, Polichno a Řetechov funguje původní analogový bezdrátový 
systém hlásičů. 
 

Vnější vztahy a vazby 
 
Město Luhačovice je členem následujících organizací: 
 
Svaz měst a obcí České republiky, který je zájmovým sdružením právnických osob, členy 
tvoří měst a obce. Svaz se podílí na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních 
opatření, které se nějakým způsobem dotýkají kompetencí obcí. Členové svazu tvoří 40 % 
všech obcí v České republice, z hlediska zastoupení občanů představují členské obce 
a města 75 % z celkového počtu obyvatel republiky. 
Sdružení lázeňských míst České republiky je dobrovolnou nevládní organizací lázeňských 
měst a obcí,  na jejichž území se nacházejí i lázeňská zařízení a mají schválený statut lázní. 
Snaží se aktivně přispívat k vytváření podmínek a nástrojů pro regeneraci a rozvoj lázeňství 
a lázeňských míst, usiluje o spolupráci mezi státem, obcemi a občany, lázeňskými 
organizacemi a sdruženími i o mezinárodní spolupráci. 
České lázně – salony Evropy jsou dobrovolný svazek obcí Karlovy Vary, Františkovy Lázně, 
Mariánské Lázně a Luhačovice, které usilují, spolu s dalšími lázněmi v Evropě, o společný 
zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je nevládní organizace spojující 
především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné 
kulturní hodnoty, především nemovité památky. Existuje od roku 1990, Luhačovice jsou 
členem od roku 1991. K významným aktivitám sdružení patří péče o dotační Program 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, organizace 
každoročních Dnů evropského dědictví, pořádání odborných seminářů a konferencí atd. 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky je nezávislé sdružení právnických 
a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jehož cílem je rozvoj a 
zvyšování úrovně sociálních služeb. 
Sdružení obcí střední Moravy představuje dobrovolný svazek obcí z Olomouckého 
a Zlínského kraje. Zaměřuje se na koordinační a poradní funkce, usiluje o hospodářský a 
kulturní rozvoj měst a obcí v regionu střední Moravy. 
Mikroregion Luhačovské Zálesí vznikl v roce 1999, tvoří ho 22 obcí. Jen o něco málo větší 
území zahrnuje do své působnosti Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, která je 
sdružením fyzických a právnických osob soukromého, neziskového a veřejného sektoru. 
Jejím cílem je obnova a všestranný rozvoj regionu Luhačovské Zálesí, koordinace 
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rozvojových projektů, poradenství, propagace regionu. V rámci naplňování místní rozvojové 
strategie realizuje Strategický plán LEADER, který definuje jednotlivé prioritní osy rozvoje. 
Na rozvojové projekty je možné čerpat dotační prostředky z Programu rozvoje venkova. 
 
Město bylo členem také Regionu Zlínsko, který ukončil svoji činnost k 31.12.2013. Tento 
svazek obcí se zaměřoval na vzájemnou koordinaci aktivit, tvorbu doporučení a námětů pro 
hospodářský, sociální a kulturní rozvoj regionu ve vztahu k cestovnímu ruchu.  
 
S fungování městské knihovny souvisí členství ve Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius. 
Město Luhačovice je akcionářem ve společnostech Valašská vodohospodářská a.s. 
a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 
 
Členské příspěvky jednotlivým organizacím, ve kterých město působí, v roce 2013 činily 
celkem 160 tis. Kč. 
 
Partnerskými městy Luhačovic v zahraničí jsou Piešťany (www.piestany.sk) a Topol’čany 
(www.topolcany.sk) na Slovensku a Ustroń (www.ustron.pl) v Polsku. 
 
 

Shrnutí 
Luhačovice jsou obcí s rozšířenou působností, do správního obvodu spadá 15 obcí a měst. 
Město zřizuje šest příspěvkových organizací a jednu organizační složku. 
Z hlediska rozpočtu města ve sledovaném období 2007 – 2012 hospodařilo město nejdříve 
s přebytky (roky 2007 a 2008), v následujících letech sice rostly příjmy, ale i vyšší výdaje 
vedly k deficitům rozpočtu (roky 2009 – 2011). V roce 2012 už město opět hospodařilo 
s přebytkem (1,3 mil. Kč). I schválený rozpočet na rok 2013 počítá s přebytkem, který 
zohledňuje klesající tendenci příjmů oproti předešlým rokům (vliv ekonomické krize) a tomu 
odpovídající potřebu úspor na straně výdajů. 
Poměrně bezpečné prostředí města pozitivně ovlivňuje fakt, že zde sídlí služebna státní 
Policie ČR a na pořádek dohlíží také městská policie. Také místní stanice profesionálních 
hasičů HZS Zlínského kraje spolu s dobrovolnými hasiči minimalizuje dobu dojezdu 
k situacím, které vyžadují jejich zásah. 
Podkladem pro řešení krizových situací ve městě i správním obvodu je krizový plán, požární 
řád města a povodňový plán. Zmodernizovaný varovný a informační systém zajišťuje 
potřebnou infrastrukturu pro varování obyvatel. 
Členství ve sdruženích a svazcích odráží jednak polohu města (regionální uskupení, 
mikroregion a MAS), ale např. také to, že Luhačovice jsou lázeňským městem a významná 
část území je součástí městské památkové zóny. 
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Východiska pro návrhovou část 
 
Východiska pro návrhovou část vyplývají z poznatků o Luhačovicích, z výstupů SWOT 
analýzy, kterou vytvářela pracovní skupina, a z výsledků dotazníkového šetření, které bylo 
určeno obyvatelům města, podnikatelským subjektům a zájmovým organizacím. Východiska 
vyjadřují základní podněty pro návrhovou část programu rozvoje města. 
 

SWOT analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

� klidné lázeňské město 

� čisté životní prostředí, zeleň, upravenost 
a čistota města 

� historické, kulturní a společenské dědictví, 
jedinečnost místa 

� architektura, památky 

� široká nabídka pro využití volného času, 
sportovní příležitosti 

� bohatá kulturní nabídka, spolkový život, folklor 

� klidné místo pro život, kvalitní a bezpečné 
bydlení 

� poloha města a geografické podmínky 

� potenciál pro rozvoj cestovního ruchu  

� kvalitní ubytovací kapacity a gastronomie 

� významné osobnosti spojené s městem 

� centrum oblasti Luhačovické Zálesí 

� dopravní dostupnost 

� dostupné kvalitní školství (ZŠ, MŠ, SOŠ) 

� sezónní návštěvnost 

� hustota silniční dopravy, transitní doprava 

� stav komunikací a chodníků 

� stav infrastruktury (vodovod, kanalizace, VO) 

� nedostatečná kapacita pro parkování 

� nevyvážený rozvoj města (např. „dědina“) 

� odliv mladých lidí, stárnutí obyvatel 

� vysoké ceny nemovitostí 

� chybějící cyklostezka směrem do Újezdce 

� spolupráce podnikatelů a dalších subjektů 
v cestovním ruchu 

� nedostatek pracovních příležitostí 

� chybí kvalifikovaná pracovní síla 

� nedostatečné propojení cílů města a lázní 

� příhraniční oblast 

 

Příležitosti (O) Ohrožení (T) 

� využití dotací pro další rozvoj města 

� vstup do UNESCO nebo jiné struktury, využití 
kulturního dědictví 

� příležitost zlepšovat si zdraví, stárnutí populace 
– vliv na poptávku po lázeňství 

� růst poptávky po aktivní dovolené 
(agroturistika, zážitky) 

� zvýšení počtu turistů (nebo také pracovní síly) 
ze Slovenska, turisté z východu 

� propagace celého regionu 

� návrat k tradicím a zvykům 

� zkvalitnění dostupnosti (silniční síť, kvalitní 
spoje) 

� omezení podpory lázeňské péče vlivem 
legislativy 

� ekonomická krize, pokles kupní síly 

� vyčerpání přírodních zdrojů (minerálních 
pramenů) 

� globalizace, ztráta jedinečnosti místa 

� živelná zástavba bytových domů za účelem 
zisků cizích investorů 

� ohrožení provozovatelů ubytovacích kapacit 
(slevové portály) 

� rušení spojů veřejné dopravy 

� nevyřešení R49 směrem na Slovensko 
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SWOT analýza přehledným způsobem vyjadřuje, jaké má město silné a slabé stránky a jaké 
na něj působí vnější faktory, které mohou ovlivnit rozvoj území požadovaným směrem nebo 
ho naopak brzdit a utlumovat. 
 
Mezi hlavní silné stránky Luhačovic patří bezesporu výskyt léčivých minerálních pramenů 
a lázeňství. Připojuje se k tomu čisté životní prostředí, historické a kulturní dědictví spolu 
s výraznou architekturou, které přispívají k jedinečnosti místa. Ubytovací kapacity, nabídka 
gastronomie a možnosti trávení volného času podporují potenciál pro další rozvoj cestovního 
ruchu. Město je poměrně dobře dopravně dostupné. Obyvatelům nabízí klidné prostředí, 
bezpečnost nebo například dostupné kvalitní školství. 
 
K problémům, se kterými se město potýká, patří především hustota silniční dopravy 
a transitní doprava procházející centrem města a v těsné blízkosti lázeňského areálu. 
Z hlediska cestovního ruchu a lázeňství, které významně ovlivňuje většinu podnikatelských 
subjektů ve městě, je problémem sezónní návštěvnost, která se koncentruje do období 
hlavní lázeňské sezóny a především v zimních měsících je počet návštěvníků a hostů 
omezen. Jedinečnost lázeňského místa s sebou nese kromě pozitiv také například relativně 
vysoké ceny nemovitostí a spotřebitelské ceny. Dlouhodobým trendem, nejen 
v Luhačovicích, je postupný pokles počtu obyvatel a také stárnutí populace. 
 
Během tvorby SWOT analýzy se v rámci pracovní skupiny objevila i další témata, jako 
například propojení s evropskou kulturní cestou Dušana Jurkoviče, propagace architektury 
a staveb formou miniatur, jako problematické oblasti byly zmíněny nedostatečná podpora 
podnikání, kultury, nedostatečná orientace klíčových osob v problematice rozvoje, 
jednostranné podnikatelské příležitosti zaměřené na služby pro cestovní ruch, který ale 
zároveň významně ovlivňuje fungování celého města, chybějící doprava na přehradu a více 
spojů ve večerních hodinách nebo nedostatek financí na opravy budov. Opakovaně se 
objevila poznámka o chybějící vizi. Reakcí na to a další okolnosti je právě tento zpracovaný 
program rozvoje města. 
 
 

Dotazníkové šet ření 
 
Jako součást zpracování programu rozvoje města Luhačovice proběhlo v listopadu 2013 
dotazníkové šetření zaměřené na základní cílové skupiny, kterými byli obyvatelé města 
a městských částí, podnikatelské subjekty a zájmové organizace v Luhačovicích. 
Dotazník pro obyvatel byl součástí Luhačovických novin (2 000 ks), které jsou distribuovány 
do domácností, a byl také k dispozici v elektronické verzi k doplnění přímo na webu města. 
Obyvatelé vyplnili a odevzdali celkem 330 dotazníků. 
 
Dále bylo osloveno 62 podnikatelských subjektů, z nichž 14 dotazník vyplnilo a vrátilo. 
V případě zájmových organizací to bylo 33 oslovených subjektů a 19 vyplněných dotazníků. 
 
Základní informace z vyhodnocených dotazníků jsou uvedeny v následujícím přehledu, 
podrobnosti celého dotazníkového šetření jsou součástí příloh tohoto dokumentu. 
 
Dotazníkové šetření mezi obyvateli města: 
Většině respondentů se v Luhačovicích žije dobře, 59 % z nich uvedlo odpověď spíše dobře 
nebo velmi dobře. 29 % je se svým názorem na pomezí (odpověď ani dobře, ani špatně). 
Občané jsou spokojení především se životním prostředím (80 %), dále s oblastí bydlení 
(77 %), bezpečnosti (73 %), kulturou a sportem (62 %). 
Nejvíce nespokojených respondentů měly oblasti rozvoje města (46 %), mezilidské vztahy 
(43 %) a podmínky pro podnikání (41 %). V otevřené otázce, co se občanům ve městě 
nelíbí, se často objevovaly odpovědi týkající se parkování, dále velký provoz v centru, 
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chybějící obchvat nebo špatný stav chodníků. Obyvatelům chybí více obchodů a služeb, širší 
nabídka kulturních akcí, i mimo sezónu, ordinace některých odborných lékařů a zdravotní 
pohotovost. 
 
U vybraných rozvojových projektů měly nejvíce podpory plány na cyklostezku směrem do 
Újezdce, energetické úspory na budově ZŠ nebo oprava zámku. Při rozdělování finančních 
prostředků z rozpočtu města podpořili respondenti především péči o veřejnou zeleň 
a prostředí ve městě, rekonstrukci místních komunikací a chodníků, opravu památek 
a podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit. 
 
Věkové skupiny respondentů jsou zastoupeny rovnoměrně, nejvíce odpovědí bylo od 
obyvatel ve věku 30 – 49 let (30 %) a také od obyvatel, kteří žijí v Luhačovicích od narození 
(54 %). 
 
 
Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty: 
Vyplněné dotazníky odevzdaly subjekty z různých podnikatelských oblastí, od menších 
provozoven po dva nejvýznamnější zaměstnavatele ve městě (průmyslový podnik ZÁLESÍ 
a.s. a poskytovatel lázeňských služeb Lázně Luhačovice, a.s.). Podnikatelé by uvítali užší 
spolupráci a komunikaci s městem, propagační aktivity, zajištěné fungování městské 
infrastruktury, podporu cestovního ruchu. 
 
 
Dotazníkové šetření mezi zájmovými organizacemi: 
Respondenti z řad zájmových organizací tvoří různorodou skupinu, z hlediska oblasti 
zaměření i velikosti (od subjektů s několika málo členy po sportovní organizace s desítkami 
členů). Členská základna je většinou stabilní. 57 % respondentů je se spoluprací s městem 
spokojeno nebo spíše spokojeno. Zájmové organizace by uvítaly především podporu své 
činnosti (finanční, materiální) a propagaci. Plánují na období programu rozvoje řadu 
různorodých akcí, ať už pořádaných tradičně nebo rozšiřujících stávající nabídku. 
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Návrhová část 
 

1. Strategická vize 
 
Strategická vize představuje formulaci základního směru rozvoje města v dlouhodobém 
horizontu a ten je dále rozpracován do jednotlivých programových cílů, opatření 
a konkrétních rozvojových aktivit. 
 

Luhačovice 2022 jsou největším lázeňským městem na Moravě, správním, kulturním 
a turistickým centrem regionu. Základní vizí je být atraktivním, ale zároveň i klidným 
a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské vztahy. Být místem, které udržuje 
a rozvíjí tradiční kulturní a společenské dění a vytváří dobré podmínky pro podnikání, 
především v oblasti cestovního ruchu. Zároveň jsou příjemným místem pro život, kde se 
snoubí harmonie přírody, historie i současnosti. Snaží se nabídnout  obyvatelům i hostům 
a návštěvníkům co nejlepší podmínky jak pro běžný každodenní život, tak také pro 
krátkodobé zregenerování duše i těla. 

 

2. Programové cíle 
 
Programové cíle vyjadřují, čeho chce město Luhačovice dosáhnout realizací svého  
programu rozvoje, popisují žádoucí stav obce na konci platnosti dokumentu. 
 

Cíl č. 1 Cestovní ruch a láze ňství 
Cílem je podpora a další rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a lázeňství, které představují 
hlavní ekonomické zdroje města, místních občanů a podnikatelského sektoru. Plánována je 
postupná modernizace a rekonstrukce prostor městského domu kultury, kde se odehrává 
velká část kulturních programů nebo slouží pro kongresovou turistiku. Atraktivitu města 
podpoří také rekonstrukce veřejných prostranství (pěší zóna, náměstí) i výstavba oblíbených 
a žádaných cyklistických stezek spojujících Luhačovice s okolím.  

Cíl č. 2 Aktivní a bezpe čné město 
Tento cíl je zaměřen na nabídku služeb pro občany i návštěvníky, možnosti trávení volného 
času dětí, mládeže i dospělých, v bezpečném prostředí, na podmínky spolkové činnosti nebo 
dostupného bydlení. 
Kromě vybraných aktivit v rámci tohoto cíle město Luhačovice i nadále plánuje pokračovat 
v každoročním udělování finančních grantů z rozpočtu pro zájmové organizace a spolky 
působící ve městě. 

Cíl č. 3 Životní prost ředí a infrastruktura 
Jednotlivá opatření v rámci tohoto cíle řeší oblast dopravy (statická doprava, stavební 
úpravy, rekonstrukce) a jejího vlivu na život ve městě, stav a postupnou rekonstrukci místní 
infrastruktury (místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení). Další skupinu aktivit tvoří 
plány oprav budov v majetku města a snižování jejich energetické náročnosti, péče o životní 
prostředí a revitalizace okolí bytových domů a center místních částí. 
Město dlouhodobě řeší také problematiku nákladní transitní dopravy, která projíždí přímo 
městem, v těsném sousedství lázeňského areálu. Nákladná varianta řešení v podobě 
obchvatu města by byla žádoucí, zatím ale není realizovatelná. Zákaz vjezdu nákladním 
vozidlům aktuální legislativa neumožňuje, čeká se na nový zákon, který by mohl nejen 
Luhačovicím v této oblasti pomoci. 
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3. Opatření a aktivity 
 
Opatření představují zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují 
přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý 
charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období nebo ve stanoveném 
kratším časovém úseku. 
 
CÍL č. 1 CESTOVNÍ RUCH A LÁZEŇSTVÍ 
Opatření: 

1.1. Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch 
1.2. Cyklistické stezky 
1.3. Veřejná prostranství 
1.4. Kulturní nabídka, propagace města 

 
 
CÍL č. 2 AKTIVNÍ A BEZPEČNÉ MĚSTO 
Opatření: 

2.1. Spolková činnost 
2.2. Sport a volný čas 
2.3. Kvalita služeb DDM, ZUŠ, knihovny 
2.4. Dostupné bydlení 

 
 
CÍL č. 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA 
Opatření: 

3.1. Doprava 
3.2. Místní infrastruktura 
3.3. Rekonstrukce budov, úspory energií 
3.4. Životní prostředí 
3.5. Revitalizace sídlišť, center místních částí 

 
 
Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových 
aktivit  (projektů, činností). 
U rozvojových aktivit jsou stanoveny následující charakteristiky: 

� období realizace – předpokládané rok(y) realizace dané aktivity 
� odhadované finanční náklady – v tisících Kč 
� možné zdroje financování – plné financování z rozpočtu města, případně 

spolufinancování s využitím dotačních prostředků (strukturální fondy EU, státní 
rozpočet, krajský rozpočet, atd.) 

� důležitost – stanovení předpokládaného pořadí realizace aktivit, s ohledem na 
finanční možnosti města a návaznost aktivit; důležitost: 1 – vysoká, 2 – střední, 
3 - nízká 

� odpovědnost za řešení – jednotlivé odbory Městského úřadu Luhačovice, 
příspěvkové organizace nebo organizační složky odpovídající za splnění aktivity 
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Přehled opat ření a aktivit 
 
CÍL č. 1 CESTOVNÍ RUCH A LÁZEŇSTVÍ 

Opatření 1.1. Infrastruktura pro kulturu a cestovní ruch 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Venkovní úpravy   

prostranství před hlavním 
vchodem MěDK 

2015 500 R 1 MěDK 

b) Rekonstrukce vestibulu 
kina a horního salonku 
MěDK 

2019 - 2022 2 500 R 3 MěDK 

c) Úprava zázemí a WC 
v salonku MěDK 2019 - 2022 600 R 3 MěDK 

d) Dokončení vnitřních 
interiérů v budově 
hlavního sálu MěDK 

2019 - 2022 2 500 R 3 MěDK 

 
Opatření 1.2. Cyklistické stezky 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Rekonstrukce 

Jurkovičovy aleje 2014 9 000 R, EU 
(ROP SM) 1 OSM 

b) Cyklostezka Polichno – 
k.ú. Újezdec 2016 10 000 R, SR 

(SFDI) 1 OSM 

c) Cyklostezka Biskupice - 
Polichno 

2017 10 000 R, SR 
(SFDI) 

1 OSM 

 
Opatření 1.3. Veřejná prostranství 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Rekonstrukce ul. Dr. 

Veselého 2014 - 2015 35 000 R, EU 
(ROP SM) 1 OSM, OŽP 

b) Rekonstrukce nám. 
28. října 

2020 - 2022 20 000 R, EU 3 OSM, OŽP 

 
Opatření 1.4. Kulturní nabídka, propagace města 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Jarmarky a venkovní 

kulturní akce s 
programem 

2015 - 2022 200 / rok R 2 MěDK 

b) Reprezentační publikace 
města 2020 - 2022 500 R 3 MěDK 

 
 
 
CÍL č. 2 AKTIVNÍ A BEZPEČNÉ MĚSTO 

Opatření 2.1. Spolková činnost 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Hasičská zbrojnice 

Řetechov 2014 1 300 R 1 OSM, OV 
Řetechov 

b) Rekonstrukce zázemí 
kina MěDK 2020 - 2022 1 000 R 3 MěDK 
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Opatření 2.2. Sport a volný čas 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Revitalizace dětských 

hřišť 2015 - 2022 200 / rok R, OZ 1 TS, OSM 

b) Zámecká zahrada 
v novém kabátě (studie, 
realizace) 

2015 - 2017 2 000 R, OZ 2 DDM, TS, 
OSM, OŽP 

c) Obnova sportovišť 
Radostova 

2017 - 2020 6 000 R 2 SC R 

 
Opatření 2.3. Kvalita služeb DDM, ZUŠ, knihovny 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Výměna vnitřního 

vybavení knihovny 2017 - 2018  1 000 R 2 knihovna 

b) Zámek – bezbariérový 
přístup 

2015 200 R 2 TS, OSM 

 
Opatření 2.4. Dostupné bydlení 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Výstavba bytového domu 

s malometrážními byty 2020 - 2022  R, OZ 3 OSM, OS 

 
 
 
CÍL č. 3 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A INFRASTRUKTURA 

Opatření 3.1. Doprava 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Řešení statické dopravy 

u panelových BD 2015 2 000 R 1 OSM, OD 

b) Řešení dopravy v ulici 
Družstevní (úpravy 
křižovatky, přecházení 
chodců, atd.) 

2016 - 2017  R, OZ 1 OSM, OD 

c) Rekonstrukce mostu v ul. 
Družstevní 2016 - 2018 10 000 R, OZ 1 OSM, OD 

d) Rekonstrukce ul. 
Nádražní 2019 - 2022  R, OZ 2 OSM, OD 

e) Stavební úprava ul. 
Nábřeží 

2019 - 2022  R, OZ 2 OSM, OD 

f) Stavební úprava 
křižovatky ul. 
Masarykova x Nádražní 

2019 - 2022  R, OZ 3 OSM, OD 

g) Autobusové nádraží – 
stavební řešení a 
přemístění přechodu 

2019 - 2022  R, OZ 3 OSM, OD 

h) Stavební úprava 
křižovatky u zámku 2019 - 2022  R, OZ 3 OSM, OD 

i) Stavební úprava  ul. 
Hrazanská 

2019 - 2022  R, OZ 3 OSM, OD 
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Opatření 3.2. Místní infrastruktura 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Rekonstrukce místních 

komunikací, chodníků 2015 - 2022 21 200 R 1 TS, OSM 

b) Osvětlení přechodů na ul. 
Masarykova - 
Uherskobrodská 

2015 - 2017 300 / rok R, OZ 1 OSM, TS 

c) Rekonstrukce veřejného 
osvětlení 

2015 - 2022 30 000 R, OZ 1 TS, OSM 

d) Rekonstrukce schodišť 2015 - 2022 300 / rok R 2 TS, OSM 

e) Rozšíření hřbitova 2020 - 2022  R 3 TS, OSM 

 
Opatření 3.3. Rekonstrukce budov, úspory energií 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Rekonstrukce budovy 

knihovny 2016 - 2017 5 000 R 1 knihovna, 
OSM 

b) ZŠ – energetické úspory 
(dokumentace, realizace) 2015 - 2018 15 000 R, OZ (EU) 1 ZŠ, OSM 

c) Rekonstrukce školní 
jídelny a kuchyně MŠ 

2015 3 000 R 1 MŠ, OSM 

d) Dokončení výměny oken, 
úprava fasády MěDK 

2015 - 2018 2 500 R 2 MěDK 

e) Oprava zámku 
(dokumentace, realizace) 2015 - 2018 13 000 R, OZ, ZK 2 OSM, DDM, 

OŽP 

f) Plovárna – energetické 
úspory 

2018 4 000 R, OZ 2 SC R, OSM 

g) Budova TS Luhačovice – 
energetické úspory 2018 4 300 R, OZ (EU) 2 TS, OSM 

h) Revitalizace budovy č.p. 
137 2018 - 2020 8 000 R, OZ 2 OSM, TS 

i) Dokončení dveří a 
vstupních vchodů MěDK 

2018 - 2020 300 R 2 MěDK 

j) Rekonstrukce 
elektrických rozvodů 
MěDK 

2020 – 2022 2 000 R 3 MěDK 

k) Rekonstrukce 
vzduchotechniky 
v hlavním sále a v kině 
MěDK 

2020 - 2022 4 000 R 3 MěDK 

l) Vybudování zázemí 
s výtahem pro hlavní sál 
MěDK 

2020 - 2022 2 000 R 3 MěDK 

m) Oprava budovy ZŠ 
Kladná Žilín 

2020 - 2022 2 000 R 3 ZŠ, OSM 

 
Opatření 3.4. Životní prostředí 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 
a) Obnova komunální 

techniky 2015 - 2022 9 100 R, OZ 2 TS 

b) Modernizace školní 
zahrady MŠ 2017 1 000 R, OZ 2 MŠ, OSM 

c) Nové středisko odpadů 2017 - 2019  R, OZ 2 TS, OSM, OŽP 

d) Stavba ČOV Polichno 2019 – 2022  R, OZ 3 OSM, OŽP, 
OV Polichno 

e) Stavba ČOV Kladná Žilín 2019 - 2022  R, OZ 3 OSM,OŽP, OV 
Kladná Žilín 
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Opatření 3.5. Revitalizace sídlišť, center místních částí 

aktivita období 
realizace 

finan ční náklady 
(tis. K č) 

zdroje 
financování důležitost odpov ědnost 

za řešení 

a) Revitalizace sídliště 
Družstevní 2018 - 2022  R, OZ 2 OSM, TS 

b) Revitalizace sídliště 
Masarykova 2018 - 2022  R, OZ 2 OSM, TS 

c) Revitalizace sídliště 
Zahradní 2018 - 2022  R, OZ 2 OSM, TS 

d) Revitalizace centra obce 
Kladná Žilín 2018 - 2022  R 2 OSM, TS, OV 

Kladná Žilín 

e) Revitalizace centra obce 
Polichno 2018 - 2022  R 2 OSM, TS, OV 

Polichno 

f) Revitalizace centra obce 
Řetechov 2018 - 2022  R 2 OSM, TS, OV 

Řetechov 

 
 
Použité zkratky: 
 
R – rozpočet města 
OZ – ostatní zdroje (dotační prostředky) 
EU – zdroje Evropské unie 

SR – státní rozpočet 
ZK – Zlínský kraj 

 
OSM – odbor správy majetku 
OŽP – odbor životního prostředí 
OD – odbor dopravy 
OS – odbor sociální 
MŠ – mateřská škola 
ZŠ – základní škola 

TS – Technické služby Luhačovice 
MěDK – Městský dům kultury Elektra 
DDM – Dům dětí a mládeže 
SC R – Sportovní centrum Radostova 
OV – osadní výbor 

 

4. Podpora a realizace programu 
 
Úspěšná implementace Programu rozvoje města Luhačovice vyžaduje nastavení procesu 
postupného naplňování, efektivní komunikaci a spolupráci dotčených subjektů. 
Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti Programu rozvoje města je schopnost 
představitelů města rozpracovat schválený Program do konkrétních realizačních úkolů, 
koordinovaně s přípravou a schvalováním rozpočtu města, a proces průběžně kontrolovat 
a aktualizovat. Nositelem aktivit je Městský úřad Luhačovice, který bude při naplňování 
Programu rozvoje města spolupracovat s ostatními partnery a využívat dostupné finanční 
zdroje (rozpočet města, evropské, národní a regionální zdroje). 
 
 

realiza ční role kompetentní pozice konkrétní osoba 

garant starosta města PhDr. František Hubáček 

koordinátor tajemník městského úřadu Ing. Michael Jahoda 

administrátor 
vedoucí odboru správy majetku 

projektová manažerka 
Ing. Jiří Šůstek 

Ing. Magdalena Blahová 
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Garant  prostřednictvím pověřených pracovníků městského úřadu zodpovídá za věcné 
naplňování aktivit Programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace 
aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti města. Navrhuje a iniciuje 
změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské 
či místní úrovni. Předkládá ke schválení zastupitelstvu města zprávy o realizaci programu, 
jeho případné aktualizace a akční plány. Svolává případná jednání pracovní skupiny. 
 
Koordinátor  zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností 
spojených s naplňováním a aktualizací Programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu 
vyhodnocování a monitoringu. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování orgánů města 
a garanta Programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek 
a podnětů, které se v průběhu platnosti Programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení 
pracovníků, kteří budou zapojeni do realizace programu. Zodpovídá za organizaci přípravy 
akčních plánů. 
 
Administrátor  zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů 
v návaznosti na využití Programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a 
přípravě podkladů pro vyhodnocování, včetně řízení rizik. Zajišťuje sběr podkladů pro 
monitoring programu. Zajišťuje podklady pro koordinátora a garanta a v případě potřeby se 
podílí na přípravě širších jednání (veřejná projednání, pracovní skupina) tak, aby docházelo 
ke smysluplnému využití zpracovaného dokumentu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Harmonogram řízení a organizace realizování aktivit: 

� projednání s pracovníky ve fázi před schválením 
� seznámení s obsahem schváleného dokumentu 
� zadání dlouhodobých úkolů vedoucím dotčených odborů, organizací 
� zpracování dílčích plánovacích a organizačních dokumentů k jednotlivým úkolům 
� zavedení systému pravidelného vyhodnocování plnění Programu rozvoje města a 

monitoring jednotlivých prováděných aktivit 
 
 
Akční plán  slouží pro krátkodobé, akční řízení Programu rozvoje města. Město bude 
zpracovávat přehledné akční plány na každý rok v souladu s rozpočetem města a výhledem 
na následující rok. Akční plán navázaný na možnosti rozpočtu bude nástrojem pro řízení 
konkrétních aktivit a jejich případných etap. Akční plán bude schvalován zastupitelstvem 
města. 

orgány města 
(rada města, zastupitelstvo města) 

 

garant Programu rozvoje města 
 

koordinátor Programu rozvoje města 
 

administrátor Programu rozvoje města 
 

realizátoři rozvojových aktivit 
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Monitoring pln ění Programu rozvoje města 

� Program rozvoje města bude pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocován formou písemné 
zprávy o plnění zadaných úkolů, stavu jejich plnění a nutnosti aktualizace Programu. 
Součástí zprávy budou informace od řešitelů jednotlivých aktivit. Zpráva bude projednána 
na poradě realizačního (případně monitorovacího) týmu. 

� Výsledná (výroční) zpráva bude předložena zastupitelstvu města společně s případným 
návrhem na úpravu či aktualizaci nebo doplnění Programu rozvoje města. Aktualizace či 
dílčí revize Programu budou provedeny dodatkem schváleným v zastupitelstvu města. 

� Souběžně s tvorbou akčního plánu bude zpracována aktualizace harmonogramu 
a finanční části Programu a vyhodnocení předchozího akčního plánu v návaznosti na 
Program jako celek. 

 
 
 
Zpřístupn ění dokumentu  
Program rozvoje města Luhačovice bude dostupný na webových stránkách města 
Luhačovice (www.mesto.luhacovice.cz v části Dokumenty města), v tištěné podobě bude 
k dispozici u starosty města a na odboru správy majetku Městského úřadu Luhačovice. 
 
 
 
 
 
 
 
Následují jednotlivé přílohy Programu rozvoje města, včetně harmonogramu projektových 
aktivit, který je pro větší přehlednost součástí dokumentu také jako samostatná příloha. 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Vývoj po čtu obyvatel Luha čovic od roku 1869 
 
Počet obyvatel Luhačovic měl v 19. a 20. století rostoucí trend, obdobně jako probíhal rozvoj lázeňství 
a lázeňských služeb a infrastruktury. Jak ukazuje graf, nárůst obyvatel se zastavil až na začátku 90. let 
21. století (v roce 1991), s výjimkou výkyvu mezi lety 1940 a 1950. 
Od roku 1991 počet obyvatel postupně klesá. Přirozený i migrační přírůstek je záporný, a to prakticky ve 
všech letech 2001 – 2012, které ukazuje Graf 2 v kapitole 2 analytické části tohoto dokumentu. 
 
 

Vývoj po čtu obyvatel Luha čovic
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Zdroj: Český statistický úřad 
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Příloha č. 2 Počty narozených, zem řelých, p řist ěhovalých a vyst ěhovalých v období 2001 – 2012 
 
Následující tabulka detailně popisuje přirozený a migrační přírůstek (úbytek) obyvatel v Luhačovicích 
v jednotlivých letech období 2001 – 2012, tedy počet živě narozených, zemřelých, počet přistěhovalých 
a vystěhovalých a také celkový počet obyvatel na začátku a na konci každého roku. 
 

  

počet 
obyvatel 
k 1.1. 

živě 
narození  zemřelí přirozený 

přírůstek přist ěhovalí  vyst ěhovalí  migra ční 
přírůstek  

celkový 
přírůstek  

počet 
obyvatel 
k 31. 12. 

2001 5687 41 65 -24 91 109 -18 -42 5645 
2002 5645 42 55 -13 98 156 -58 -71 5574 
2003 5574 45 67 -22 94 93 1 -21 5553 
2004 5553 35 58 -23 89 109 -20 -43 5510 
2005 5510 37 68 -31 83 110 -27 -58 5452 
2006 5452 45 58 -13 86 126 -40 -53 5447 
2007 5447 45 63 -18 91 95 -4 -22 5439 
2008 5439 47 57 -10 89 113 -24 -34 5406 
2009 5406 46 72 -26 83 87 -4 -30 5372 
2010 5372 38 57 -19 74 129 -55 -74 5296 
2011 5296 58 61 -3 65 93 -28 -31 5266 
2012 5266 33 58 -25 88 123 -35 -60 5206 

Zdroj: evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice 
 
 
 
 
 

Příloha č. 3 Věková struktura p řist ěhovalých a vyst ěhovalých v roce 2012 

  
Zdroj: evidence obyvatel Městského úřadu Luhačovice 
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Příloha č. 4 Národnostní struktura obyvatel Luha čovic v roce 2011 
 

 celkem relativn ě (%) 
obyvatelstvo celkem 5172  

česká 2875 55,59 

moravská 897 17,34 

slezská 3 0,06 

slovenská 66 1,28 

německá 4 0,08 

polská 2 0,04 

ukrajinská 9 0,17 

vietnamská 6 0,12 

z toho národnost 

neuvedeno 1310 25,33 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

 

Příloha č. 5 Spolky v Luha čovicích 
 
Mezi spolky a organizace, které působí v Luhačovicích a v jednotlivých částech, patří: 
 
� BiFu Luhačovice (15 členů; zaměření na 

cyklistiku) 
� Český klub nedoslýchavých HELP 
� Český svaz včelařů (46 členů; kroužek pro 

mládež) 
� Český zahrádkářský svaz (145 členů) 
� Dechová hudba Zálesanka (12 členů) 
� Divadelní soubor "Jednou za rok" (13 členů) 
� Dívčí saxofonový orchestr 
� Fotbalový klub Luhačovice (100 členů, z toho 50 

do 18 let; 2 družstva mužů, 1 družstvo dorostu, 2 
družstva žáků a přípravka) 

� Holky v akci (18 členů, z toho 1 do 18 let; působí 
v Kladné Žilín) 

� Charita Svaté rodiny Luhačovice 
� JAWA CLUB Luhačovice 
� Junák Luhačovice (32 členů, z toho 24 do 18 let) 
� Jurkovičův svět, o.s. 
� Klub seniorů Kladná Žilín (12 členů) 
� Klub volejbalistů Polichno (25 členů) 
� Korunka Luhačovice, občanské sdružení 
� Luhačovický okrašlovací spolek CALMA (45 

členů, z toho 20 do 18let) 

� Luhovaný Vincent (12 členů) 
� Malé Zálesí, o.s. – folklorní soubor (kolem 80 

členů, od dětí od 4 let až po dospělé) 
� Myslivecká sdružení Luhačovice, Kladná Žilín, 

Polichno a Řetechov 
� Občanské sdružení Leluja  - folklorní soubor (56 

členů) 
� Rybářský svaz Luhačovického Zálesí (205 členů) 
� Římskokatolická farnost Luhačovice 
� Sbory dobrovolných hasičů v Luhačovicích, 

Kladné Žilín, Polichně a Řetechově 
� Smíšený pěvecký sbor Leoše Janáčka (37 členů) 
� Spolek aktivních seniorů (50 členů) 
� Svaz tělesně postižených Luhačovice 
� TJ Slovan Luhačovice (270 členů, z toho 90 do 

18 let; družstvo stolního tenisu, oddíl cyklistiky, 
oddíl orientačního běhu, oddíl lyžování, oddíl 
softballu) 

� TJ Sokol (156 členů, z toho 45 do 18 let; oddíl 
házené, oddíl kuželek, oddíl sálové kopané, 
pořádání kulturních akcí) 

� Tenisový klub 2000 Luhačovice (137 členů, 
z toho 33 do 18 let) 
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Příloha č. 6 Plnění rozpo čtu m ěsta Luha čovice za období 2007 – 2012 
(Zdroj: odbor finanční Městského úřadu Luhačovice, ročenky města) 
 
 
Plnění rozpočtu za rok 2007 
 tis. Kč % plnění 
dotace ze SR 71 072  
daňové příjmy 61 659  
nedaňové příjmy 23 691  
kapitálové příjmy 11 501  
Příjmy celkem 167 923 99 
kapitálové výdaje 22 986  
běžné výdaje 135 140  
Výdaje celkem 158 126 93 
Saldo 9 797  
 

Plnění rozpočtu za rok 2008 
 tis. Kč % plnění 
dotace ze SR 80 054  
daňové příjmy 62 847  
nedaňové příjmy 25 486  
kapitálové příjmy 14 300  
Příjmy celkem 182 687 98 
kapitálové výdaje 36 427  
běžné výdaje 141 348  
Výdaje celkem 177 775 94 
Saldo 4 912  

 
Plnění rozpočtu za rok 2009 (v tis. Kč) 
 schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

plnění 
31.12. 

% plnění k upr. 
rozpočtu 

daňové příjmy 59 395 64 209 58 146 90,56 
nedaňové příjmy 12 149 13 609 13 320 97,88 
kapitálové příjmy 400 6 075 7 095 116,79 
přijaté dotace 113 272 143 841 143 490 99,76 

Příjmy celkem 185 216 227 734 222 051 97,50 
běžné výdaje 123 487 142 668 137 123 96,11 
kapitálové výdaje 85 553 101 691 97 019 95,41 

Výdaje celkem 209 040 244 359 234 142 95,82 
Saldo -23 824 -16 625 -12 091 72,73 
 
Plnění rozpočtu za rok 2010 (v tis. Kč) 
 schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

plnění 
31.12. 

% plnění k upr. 
rozpočtu 

daňové příjmy 52 178 55 705 57 294 102,9 
nedaňové příjmy 14 689 16 529 16 345 98,9 
kapitálové příjmy 5 226 6 786 6 786 100,0 
přijaté dotace 183 170 162 120 155 652 96,0 

Příjmy celkem 255 263 241 140 236 077 97,9 
běžné výdaje 112 101 123 332 117 719 95,4 
kapitálové výdaje 200 792 166 967 163 493 97,9 

Výdaje celkem 312 893 290 299 281 212 96,9 
Saldo -57 630 -49 159 -45 135 91,8 
 
Plnění rozpočtu za rok 2011 (v tis. Kč) 
 schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

plnění 
31.12. 

% plnění k upr. 
rozpočtu 

daňové příjmy 55 089 57 474 55 090 95,85 
nedaňové příjmy 14 396 17 762 17 618 99,19 
kapitálové příjmy 5 106 12 323 12 323 100,00 
přijaté dotace 112 308 131 648 131 364 99,78 

Příjmy celkem 186 899 219 207 216 395 98,72 
běžné výdaje 139 831 158 572 154 967 97,73 
kapitálové výdaje 53 070 64 594 64 411 99,72 

Výdaje celkem 192 901 223 166 219 378 98,30 
Saldo -6 002 -3 959 -2 983 75,35 
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Plnění rozpočtu za rok 2012 (v tis. Kč) 
 schválený 

rozpočet 
upravený 
rozpočet 

plnění 
31.12. 

% plnění k upr. 
rozpočtu 

daňové příjmy 51 822 54 306 55 457 102,12 
nedaňové příjmy 19 722 23 224 22 898 98,60 
kapitálové příjmy 8 000 6 233 6 234 100,02 
přijaté dotace 27 417 25 063 24 768 98,82 

Příjmy celkem 106 961 108 826 109 357 100,49 
běžné výdaje 87 180 97 589 95 292 97,65 
kapitálové výdaje 17 632 13 119 12 739 97,10 

Výdaje celkem 104 812 110 708 108 031 97,58 
Saldo 2 149 -1 882 1 326  
 
 

 


