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SWOT ANALÝZA MĚSTA KUŘIMI 
 
 
SWOT analýza je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním 
managementu; společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení 
strategických cílů, priorit a opatření návrhové části rozvojového plánu města.   
 Principem této analýzy je jednoduché, přesné a pokud možno přímé pojmenování 
vlastních předností a slabin z hlediska vnitřních podmínek života města a posouzení 
vnějších podmínek z hlediska příležitostí a rizik. Zdůrazněním silných stránek a eliminací 
slabých tak vzrůstá pravděpodobnost realizace příležitostí a omezují se rizika. 
 SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), 
Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (rizika). 
SWOT analýza tedy představuje kombinaci dvou analýz, S - W a O - T. 
 
 
Schéma SWOT analýzy 

 S - silné stránky W - slabé stránky 

O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 

T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
 

Legenda: 
SO – využít silné stránky na získání výhody 
WO – překonat slabiny využitím příležitostí 
ST – využít silné stránky na čelení rizikům 
WT – minimalizovat náklady a čelit rizikům 
 
 
 V průběhu roku 2005 postupně proběhlo 20 setkání v 7 pracovních skupinách 
(tematické oblasti analýzy jsou uvedeny níže). Jednání se postupně zúčastnilo více než 
80 osobností z řad zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelských 
subjektů, škol, zájmových sdružení, organizátorů sportovních a kulturních aktivit, apod.  
 
 
Tematické oblasti SWOT analýzy 

1. Doprava a dopravní obslužnost 
2. Životní prostředí a nakládání s odpady 
3. Ekonomika a podnikání 
4. Vzdělávání a lidské zdroje 
5. Sociální péče a zdravotnictví 
6. Kultura a společenský život 
7. Sport a volný čas 

 
   
 Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze 
textová verze SWOT analýzy. Kromě níže uvedeného analytického výčtu je na odboru 
investičním a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim k dispozici zpracovaná matice působení 
vnějších a vnitřních vlivů na rozvoj území. V přiloženém analytickém výčtu jsou 
jednotlivé silné a slabé stránky seřazeny sestupně ve směru „nejsilněji příležitostmi 
ovlivňovaná silná/slabá stránka“ > „nejsilněji ohroženími ovlivňovaná silná/slabá stránka“ 
(SO/WO > WO/WT).   
 V neposlední řadě je však nutno mít na zřeteli, že zpracovaná SWOT analýza 
podléhá vývoji v závislosti na ekonomickém a společenském rozvoji města, nejbližšího 
okolí i širšího regionu a tudíž je aktuální jen omezenou dobu. Mezním datem vzniklé 
analýzy byla situace k 1. 9. 2005.  
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>>>                                                                              DOPRAVA A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
 

S / silné stránky 

• Železniční vlečka do průmyslové zóny SEVER 

• Dopravní řešení vjezdu do města v jihovýchodní části Kuřimi (ve směru od Brna) 

 

W / slabé stránky 

• Nevyhovující stav přestupního uzlu (bariérovost, stav budovy nádraží ČD, špatné propojení se 
severní částí města) 

• Nedostatek přímého autobusového spojení s Brnem po zavedení Integrovaného dopravního 
systému Jihomoravského kraje (IDS JmK)                                 

• Nedostačující počet zastavení rychlíku ve směru Žďár nad Sázavou, Praha 

• Rušení přímého spojení s některými obcemi po zavedení IDS Jmk (prodloužení doby dojížďky do 
zaměstnání) 

• Nevyhovující stavebně technické řešení některých autobusových zastávek (např. Prefa rozcestí, 
Podlesí - konečná) 

• Rozdělení města tělesem železniční trati Brno - Havlíčkův Brod způsobující mj. komplikované 
dopravní propojení severní a jižní části města 

• Nedostatečné napojení sídliště Díly za sv. Janem na veřejnou hromadnou dopravu 

• Chybějící síť cyklostezek v intravilánu města i v širším zájmovém území 

• Nedostatečné technické řešení přechodů pro chodce a nájezdů na chodníky (bezbariérovost) 

• Nevypořádané majetkoprávní vztahy pozemků pod komunikacemi 

• Stávající řešení křižovatky na nám. 1. května (II/385 a II/386) 

• Chybějící technická opatření ke zklidnění vjezdu do města ze směru od Blanska a od Tišnova 

• Špatný stav některých místních komunikací 

• Bodové závady na silnici I. třídy: chybějící odbočovací pruh z I/43 na Podlesí a křižovatka II/386 
a I/43 (u TYCO) 

• Neexistence regulačních plánů územně plánovací dokumentace (ÚPD) 

• Chybějící dopravní napojení Podlesí na síť místních komunikací 

• Velké dopravní zatížení silnice II/385 procházející středem města (14-15 tis. osobních vozidel 
denně, 2 tis. nákladních vozidel) 

• Nedostatečný počet veřejných parkovacích míst a nevyhovující šířka některých místních 
komunikací  

• Chybějící nástroje na omezení rychlosti na komunikacích v intravilánu města (Díly za sv. Janem, 
Podlesí, …)                                                                                                                                   

 

O / příležitosti 

• Výhodná dopravní poloha města - rychlé spojení s Brnem po silnici i vlakem; blízkost Brna jako 
významného dopravního uzlu (vč. mezinárodní a letecké dopravy) 

• Záměr Českých drah směřující k úpravám nádražní budovy 

• Existence IDS JmK (jeho využití pro místní veřejnou dopravu a spojení s okolím) a přestupního 
uzlu mezi železniční a silniční dopravou 

• Další etapy rozšíření IDS JmK  

• Redukce dopravního zatížení silnice II/385 procházející středem města v souvislosti s realizací 1. 
etapy R 43 v trase „německé dálnice“ vč. severní tangenty a napojení na I/43 
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T / ohrožení 

• Případné nedokončení R 43 v trase 2. etapy, resp. její zakončení severním obchvatem Kuřimi 
(severní tangenta) 

• Dopravní zatížení silnice II/385 procházející středem města po zprovoznění 2. etapy R 43 do 
Sebranic v trase „německé dálnice“  

• Latentní riziko likvidace napojení silnice II/386 na silnici I/43 ve stávající podobě a komplikace 
dopravního napojení průmyslové zóny na R 43 

• Zvýšení dopravní zátěže (vč. dopravy v klidu) v původní zástavbě v souvislosti s plánovanou 
výstavbou v návrhových lokalitách 

• Nedostatečný počet parkovacích míst v nové zástavbě budované soukromými investory 

• Obtížné napojení návrhové lokality bydlení Pod silnicí na I/43 a napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu 

• Hodnocení vodohospodářských poměrů správcem toku, které limituje možnosti další výstavby 
zpevněných ploch (komunikací a parkovacích ploch) 

 

 

>>>                                                              ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

S / silné stránky 

• Provedená rekultivace veškerých starých skládek

• Tradice péče o důležité segmenty krajiny jako je mokřad za Srpkem a subxerotermní stanoviště 
na lomu Cimperk 

• Časová a místní dostupnost sběrných dvorů a sběrných míst tříděného odpadu 

• Téměř 100% plynofikace města 

• Vybudovaný suchý polder v severní části města jako součást protipovodňových opatření 

 

W / slabé stránky 

• Nízké množství vytříděného odpadu na občana 

• Chybějící síť cyklotras a cyklostezek 

• Existence černých skládek 

• Nevyhovující vodohospodářské poměry území (chybí koordinace odtoku z retenčních nádrží, 
nekapacitní koryto Kuřimky) 

• Zahušťování zástavby v důsledku neexistence regulačních plánů ÚPD 

• Vysoký obsah dusíkatých látek a těžkých kovů v Kuřimce (z důvodu vypouštění odpadních vod v 
obcích Svinošice, Lipůvka; znečištění z areálu průmyslové zóny SEVER)  

• Chybějící analýza sedimentů kalového pole v areálu průmyslové zóny SEVER 

• Nedostatek parkových a odpočinkových ploch veřejné zeleně, zejména v nové zástavbě 

• Hluk z železnice procházející středem města 

• Velký zdroj znečištění ovzduší (Slévárna Kuřim) 

• Vysoká dopravní zátěž na páteřních komunikacích v intravilánu města - ul. Tišnovská, 
Legionářská (emise, hluk) 

• Překročení imisních limitů prašnosti za rok 2003 a meze tolerance za rok 2004 

• Snížená estetická hodnota krajiny v západní části Kuřimi (okolí nového statku) 

• Nízká hospodářská hodnota lesů v katastru města 
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O / příležitosti 

• Zájmové území Kuřimi disponuje značným potenciálem nabídky přírodních lokalit poměrně 
vysoké kvality (množství přírodních památek a rezervací, přírodní park Baba; zasazení sídla do 
lesní krajiny) 

• Výchova a motivace občanů chovat se ekologicky (třídění odpadů, využívání obnovitelných zdrojů 
energie, osvěta - státní kampaň) 

• Zapojení města do projektů Národní sítě Zdravých měst ČR 

• Dotační podpora ze státního rozpočtu na využití mimoprodukčních funkcí krajiny, péče o 
významné krajinné prvky (MŽP) a na využití produkčních funkcí krajiny (MZe) 

• Vypořádání majetkoprávních vztahů ze strany státu - revitalizace rybníka Srpek  

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Zvýšení zátěže životního prostředí (např. emise, hluk, narušení krajinného rázu) vlivem 
vybudování rychlostní komunikace R 43 

• Vybudování tangenty spojující R 43 s I/43 a tím přetnutí rekreačního využití volné krajiny 
obyvateli města, včetně přerušení biokoridorů 

• Pokračující zahušťování zástavby na úkor veřejné zeleně a odpočinkových ploch 

• Zvýšení počtu individuálních zdrojů znečištění v důsledku návratu k používání kotlů na tuhá 
paliva (z důvodu vetší ekonomické výhodnosti) 

• Možné zvýšení obsahu dusíkatých látek a těžkých kovů v Kuřimce (z důvodu vypouštění 
odpadních vod v obcích Svinošice, Lipůvka a odpadů produkovaných subjekty v průmyslové zóně 
SEVER) 

• Latentní riziko kontaminovaných nánosů v kalovém poli Slévarny Kuřim (neexistuje přehled o 
stavu) 

• Nárůst neobdělávaných a zaplevelených ploch v katastru města 

 

 

>>>                                                                                               EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

 

S / silné stránky 

• Existence tradiční průmyslové zóny SEVER v severní části města 

• Dostupnost průmyslové zóny SEVER po železnici (železniční vlečka) 

• Dlouhodobá tradice průmyslové výroby (zejména v oboru obráběcích strojů, slévárenství) 

• Ekonomická základna města není závislá jen na jediném odvětví 

• Přítomnost významného zahraničního investora - největšího zahraničního zaměstnavatele v JmK 
soustředěného v jednom místě 

• Relativně nevýznamná skupina obyvatel s malou motivací k práci, absence významnějších 
problémových skupin obyvatelstva 

 

W / slabé stránky 

• Chybějící ubytovací kapacity hotelového typu 

• Nabídka maloobchodní sítě a služeb ve městě se orientuje na příjmově slabší skupiny 
obyvatelstva - second handy, slevněnky, bazary, herny 

• Dosud oboustranně malý zájem o komunikaci (spolupráci) mezi podnikateli a městem 

• Nedostatek odborníků v oborech s dlouhodobou tradicí (řemesla - obráběči, zámečníci, nástrojaři) 

 
Město Kuřim 

leden - září 2005  - 5 z 10 - 



Strategický plán rozvoje města Kuřimi                    SWOT analýza 

• Nevyhovující dopravně-obslužná síť obsluhující zónu SEVER (hromadná doprava do zaměstnání) 
v důsledku zavedení IDS JmK 

• Město nevlastní pozemky vhodné pro investory (pokud je vlastní, pozemky nejsou ucelené) 

• Malá provázanost absolventů s potřebami trhu práce; nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou 
na trhu práce 

• Vysoká dopravní zátěž ve městě 

 

O / příležitosti 

• Malá vzdálenost a dobrá časová dostupnost Kuřimi od Brna 

• Tradiční silná spádovost města jako centra dojížďky za prací 

• Trvalý zájem investorů o volné rozvojové plochy a firem o prostory k podnikání; naplnění 
investičních záměrů firem přicházejících do průmyslové zóny     

• Zájem firem nabízejících pracovní příležitosti 

• Dlouhodobě relativně nízká míra nezaměstnanosti (vůči celostátnímu průměru, Jihomoravskému 
kraji i srovnatelným městům regionu)     

• Stavba R-43 (zrychlí spojení Kuřimi na D1 a v dalších etapě severním směrem, čímž zvýší 
atraktivitu lokality pro investory; v průmyslové zóně „ZÁPAD“ otevírá možnost dopravního napojení) 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Zhoršující se vodohospodářské poměry mohou omezovat možnosti dalšího rozšiřování 
zastavěných ploch    

• Prohlubující se nedostatek odborníků v „tradičních“ místních oborech (nástrojář, zámečník, 
obráběč, apod.) s největší poptávkou ze strany zaměstnavatelů 

• Případné snižování počtu zaměstnanců u největších podnikatelských subjektů 

• Mnoho jednotlivých vlastníků pozemků v plánované průmyslové zóně ZÁPAD (nevyjasněné 
majetkoprávní vztahy) 

• Špatný stav areálu „Nového statku“ a vysoká zanedbanost „Starého statku“ znesnadňuje vstup 
pro malé a střední podniky 

• Nenaplnění investičních záměrů firem přicházejících do průmyslové zóny 

• Latentní riziko odchodu nejvýznamnějších investorů (zaměstnavatelů) za levnější pracovní silou 
mimo ČR 

• Prodlužovaní přípravy, resp. nedokončení stavby R 43 

• Latentní riziko likvidace napojení silnice II/386 na silnici I/43 ve stávající podobě a komplikace 
dopravního napojení průmyslové zóny na R 43 

 

 

>>>                                                                                        VZDĚLÁVÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE 

 

S / silné stránky 

• Nabídka volnočasových aktivit DDM, ZUŠ a Městské knihovny; aktivní činnost spolkových 
organizací (Junák, SK Kuřim, SDH, Sokol, Orel) 

• Využití počítačových učeben a tělocvičen k volnočasovým aktivitám v odpoledních a večerních 
hodinách 
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• Dobré prostorové i organizační podmínky pro tělovýchovu neorganizované mládeže - veřejně 
přístupná školní hřiště, soutěže pro neformálně organizovanou mládež (Kuřimská liga malé kopané, 
Kuřimská běžecká liga) 

• Kapacita ZŠ má přiměřenou rezervu i vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji 

• Nová budova ZUŠ s komorním sálem (koncerty pro veřejnost, apod.) 

• Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřim 

• Počet dětských hřišť ve městě 

 

W / slabé stránky 

• Stav stravovacího provozu MŠ Zborovská neodpovídá Vyhlášce č. 137/2004 Sb, o hygienických 
požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní hygieny při činnostech epidemiologicky 
závažných 

• Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a obětavých organizátorů - současně nedostatečná 
motivace, podmínky i docenění významu jejich činnosti 

• Nevyhovující stavebně-technický stav některých školských objektů a jejich vysoká energetická 
náročnost 

• Chybějící „velká“ víceúčelová tělocvična nebo sportovní hala 

• Kapacita MŠ neodpovídá zvyšující se poptávce 

• Nedostatečná údržba a ochrana hřišť u škol po ukončení výuky  

 

O / příležitosti 

• Dostupná dostačující síť škol všech stupňů a směrů včetně alternativního školství (Brno, Tišnov) 

• Nový školský zákon umožňující zřízení tříd s rozšířenou výukou (tělesné výchovy, cizích jazyků 
apod.) a ukládající ustavení Školních rad, které může přinést zlepšení komunikace mezi rodiči, 
školou a radnicí 

• Podpora mezinárodních kontaktů škol a mládeže (výměnné pobyty dětí, apod.) 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. 

 

T / ohrožení 

• Další přenášení nákladů dříve hrazených státem na zřizovatele – město 

• Redukce počtu veřejných dětských pískovišť v důsledku značných provozních nároků a 
legislativních změn 

• Sociopatologické jevy (gamblerství, alkoholismus, drogy apod.), kriminalita dětí a mládeže 

 

 

>>>                                                                                  SOCIÁLNÍ PÉČE A ZDRAVOTNICTVÍ 

 

S / silné stránky 

• Nabídka specializované zdravotnické péče na poliklinice 

• Služby Penzionu pro důchodce     

• Home care - domácí ošetřovatelská péče (hradí zdravotní pojišťovna na základě doporučení 
lékaře) 

• Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech 

• Organizace stravování seniorů a invalidních občanů 
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W / slabé stránky 

• Velmi nízký stupeň bezbariérovosti v Penzionu pro důchodce, Kulturním domě a Městské 
knihovně     

• Chybějící prostory pro náhradní bydlení pro vystěhované neplatiče nájemného 

• Nedostatečné zázemí pro poskytování některých služeb seniorům nebydlícím v Penzionu pro 
důchodce 

 

O / příležitosti 

• Blízkost sítě nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení 

• Legislativní změny v systému financování Penzionů pro důchodce 

• Legislativní změny umožňující příznivější podmínky pro zřízení ošetřovatelských lůžek v Penzionu 
pro důchodce 

• Legislativní změny umožňující vstup soukromého kapitálu do sociálních služeb 

 

T / ohrožení 

• Stárnutí populace a zvyšující se počet občanů nárokujících sociální služby pro seniory    

• Oddalování přijetí zákona o sociální pomoci - dopad na financování Penzionu pro důchodce a na 
úroveň  služeb pro seniory a zdravotně postižené občany 

• Legislativní bariéry znemožňující racionalizaci systému spoluúčasti obyvatel Penzionu pro 
důchodce na jeho financování    

• Legislativní nedořešení zdravotní a důchodové politiky 

• Špatné legislativní podmínky pro vstup konkurence do sítě zdravotnických zařízení 

• Malá „spádovost“ Kuřimi (vzhledem k blízkosti Brna) znamená nízký potenciál pro 
samofinancování některých služeb přímo v Kuřimi 

• Špatná organizace lékařské služby první pomoci v Jihomoravském kraji 

 

 

>>>                                                                                     KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 

 

S / silné stránky 

• Tradice rockového festivalu 

• Knihovna s výkonem regionální funkce pro okres Brno-venkov 

• Aktivní činnost Klubu maminek podporovaná městem 

• Výlepy plakátů na plochy města zdarma, hlášení měst. rozhlasem zdarma a společná prezentace  
zdarma na plakátech „KAM v Kuřimi“; zveřejnění ve Zlobici zdarma 

• Zámecké nádvoří vybavené pro pořádání open air kulturních podniků (lavičky, zastřešené 
pódium, letní kino) 

• Galerie moderního umění v areálu zámku 

• Nastavení rovných pozic pro všechny potenciální pořadatele kulturních akcí zrušením poplatků ze 
vstupného 

• Nová budova ZUŠ s využívaným komorním sálem 

• Činnost Společenského centra 

 

W / slabé stránky 
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• Nevhodné (skružovité) plakátovací plochy 

• Poměrně extenzivní ediční činnost města (ročenky, knihy a jiné publikace) 

• Nevyhovující prostorové (kapacitní) podmínky Městské knihovny 

• Bariérovost kulturních zařízení (Kulturní dům, Městská knihovna)  

• Neexistence kulturního zařízení pro mládež umožňujícího hlasitou hudební produkci do pozdních 
nočních hodin 

• Neefektivní systém fungování Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro kulturní aktivity 

• Nedostatek restaurační zařízení pro zákazníky s vyššími nároky na kulturu stolování a obsluhy 
(„vyhlášená restaurace“) včetně chybějících ubytovacích zařízení ve městě 

• Architektura města má málo výraznějších prvků 

• Nízká kulturní úroveň místního TV infokanálu 

• Vykořeněnost z místní folklórní tradice a neexistence adekvátní tradice městského zažívání 
kultury 

• Neexistence tradičních amatérských kulturních souborů (divadlo, sbor, orchestr, folklór apod.) 
ani jiných významnějších místních kulturních tradic 

• Minimální využití nám. Osvobození pro kulturní a společenské akce  

• Špatný stavebně-technický stav Kuřimského zámku 

 

O / příležitosti 

• Získání nových investorů pro sponzorské aktivity vybraných kulturních akcí 

• Avizovaný vznik kulturního centra pro mladé v areálu golfového hřiště v lokalitě Zákostelí 

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj. (využití partnerství, 
INTERREG IIIA) 

 

T / ohrožení 

• Příliš úzký okruh pořadatelů kulturních akcí a tvůrců kultury 

• Blízkost Brna limituje poptávku po místní nabídce kulturních pořadů   

• Poměrně malé množství nemovitých kulturních památek 

 

 

>>>                                                                                                         SPORT A VOLNÝ ČAS 

 

S / silné stránky 

• Plavecký areál s krytým bazénem jako výrazný „imagemaker“ města 

• Veřejně přístupná venkovní školní sportoviště 

• Podpora města prostřednictvím Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti a programu 
Podnikatelský obolus   

• Široká nabídka sportovního areálu v jižní části města 

• Společná bezplatná propagace sportovních podniků ve městě na plakátech „KAM v Kuřimi“, na 
plakátovacích plochách a ve Zlobici 

• Dlouholetá tradice fotbalu a házené 

• Pestrá nabídka organizovaných druhů sportu 

• Příznivé rozložení sportovišť ve městě 
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W / slabé stránky 

• Chybějící síť cyklotras a cyklostezek 

• Chybějící víceúčelová sportovní hala   

• Špatný stavebně-technický stav objektu sokolovny 

• Slabé sponzorské zázemí (vzhledem k ekonomickému potenciálu města)   

• Špatný technický a provozní stav plaveckého areálu a jeho energetická náročnost  

• Nedostatek soukromých komerčních investic do sportu  

• Chybějící vybavení a zázemí pro atletiku u ZŠ i v prostoru fotbalového stadionu 

• Chybějící nabídka sportů pro žačky a dorostenky   

• Nedostatek kvalitních trenérů mládeže a obětavých organizátorů - současně nedostatečná 
motivace, podmínky i docenění významu jejich činnosti  

• Chybějící ubytování levnějšího charakteru pro sportovce a turisty (turistická ubytovna)  

• Špatný technický stav a zázemí fotbalového stadionu (tribuna a prostor pod tribunou) 

• Chybějící zázemí krytého plaveckého bazénu  

• Nedostatek antukových kurtů – tenis, nohejbal, volejbal; chybějící víceúčelové antukové hřiště 
na Podlesí  

 

O / příležitosti 

• Příchod nových investorů do města a možnost sponzorských aktivit      

• Nově vznikající projekty cyklotras za hranicí řešeného území    

• Možnost využití finančních zdrojů z dotačních titulů EU, ČR, JmK, aj 

 

T / ohrožení 

• Zvyšující se provozní náklady sportovních oddílů 

• Odchod talentované mládeže a trenérů do ekonomicky silnějších klubů (zejména v Brně) 

• Narušování hospodářské soutěže dotační politikou EU (ohrožení stávajících sportovně 
podnikatelských aktivit - horolezecká stěna provozovaná soukromým podnikatelem) 
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