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Úvod
Proces strategického plánování socioekonomického rozvoje města Štětí byl zahájen na
základě rozhodnutí zastupitelstva města Štětí (dále jen zadavatel) v červnu 2007.
Je založen na hledání shody o budoucnosti města mezi představiteli mnoha různých institucí
ve městě. K práci na strategickém plánu rozvoje města byli přizváni členové zastupitelstva,
městského úřadu, zástupci místních podnikatelů, škol, státní správy, sportovních
a společenských a dalších organizací zde působících. Zúčastnili se i občané, kteří nejsou
členy žádných organizací.
V rámci první fáze projektu, která trvala přibližně 6 týdnů a která se zabývala analýzou
místního prostředí, byl připraven Profil města Štětí. Jeho obsahem jsou základní informace
o obyvatelstvu, technické, sociální, vzdělávací, kulturní a společenské infrastruktuře, místní
ekonomice a podnikatelském prostředí a o stavu životního prostředí. Profil města Štětí
shrnuje údaje o městě, jeho nejbližším okolí a porovnává je s okresními, krajskými a
republikovými údaji. Vznikl tak obraz vnitřních podmínek a postavení a vztahů města
k blízkému i širokému okolí.
Při zpracování profilu města bylo využito již zpracovaných rozvojových dokumentů z různých
oblastí, výsledků průzkumů a rozborů územního plánu města z roku 2005, které zadavatel
předal zpracovateli. Dalšími zdroji informací byly statistické údaje, místní a odborná
literatura, tisk a informace od pracovníků městského úřadu.
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1. Identifikace řešeného území
Strategický plán rozvoje města Štětí řeší socioekonomický rozvoj sídelního útvaru, který je
vymezen celým správním územím města, t.j. po vnějším obvodu katastrů sídel:
Štětí I

Chcebuz

Štětí II

Újezd u Chcebuze

Hněvice

Brocno

Čakovice u Radouně

Počeplice

Radouň u Štětí

Stračí

Samotné město Štětí má podle údajů ČSÚ 8 300 obyvatel, s přičleněnými obcemi 9 144.
Město eviduje následující počty obyvatel:
město bez cizinců
město vč. cizinců
město + obce bez cizinců
město + obce vč. cizinců

7 728
8 303
9 066
9 680

(evidence obyvatel Štětí, 2006)
V relevantních částech tohoto profilu je zhodnoceno i území širší, které vytváří pro Štětí
zázemí (dopravní, rekreační, zaměstnání, zdravotní, vzdělávací, ochrana ŽP apod.).

Základní údaje o řešeném území:
kraj
celková výměra vymezeného řešeného území činí cca
počet obyvatel (2006)
plocha zemědělského půdního fondu
plocha lesního půdního fondu
nadmořská výška v území
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Ústecký
5 386 ha
9 680
3 009 ha
1 523 ha
155 m.n.m.
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Mapa řešeného území

Výřez z mapového podkladu z územního plánu, Studio Kapa, 2004 (Měřítko 1 : 100 000)
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2. Postavení města – širší vztahy
Obsahem kapitoly je seznámení se zájmovým územím v souvislosti s návazností na okolní
sídla, která vývoj a rozvoj města ovlivňují. Jedná se o stručné shrnutí dále v dokumentu
podrobněji zpracovaných jednotlivých kapitol.
Řešené území města Štětí je součástí rozsáhlého regionu Roudnicko – Litoměřické kotliny,
která disponuje výrazně kontrastními krajinnými podmínkami. Ty lze charakterizovat na jedné
straně vysokými hodnotami přírodního a kulturně
historického charakteru, zároveň však je území především
podél historické vodní cesty a řeky Labe intenzivně
využíváno pro průmysl.
Vlastní město Štětí leží na rozhraní dvou správních
regionů – Středočeského a Ústeckého kraje, a to poměrně
vzdálené od jejich obou center, a tudíž v důsledku
blízkostí větších, strategičtěji umístěných a urbanistickohistoricky významnějších měst jako jsou Litoměřice, Roudnice nad Labem a Mělník se
dostává Štětí do jejich stínu. To následně ovlivňuje jeho postavení jako regionálního centra.
Přesto je Štětí pověřenou obcí a díky rozvinutému průmyslu a tím i přiměřené nabídce
pracovních příležitostí přirozeným centrem spádového území pro okolní obce.
Při územní reorganizaci v roce 1960 byl roudnický okres zrušen a spolu s Roudnicí n. L. bylo
Štětí připojeno k okresu Litoměřice a tím i do nově zřízeného Severočeského kraje. Bylo to
politické rozhodnutí, přestože po staletí vytvořené zvykové vazby směřovaly spíše do
středních Čech, do Mělníka a do Prahy.
Pod správu Městského úřadu Štětí spadá kromě vlastního města s více než
8 000 obyvatel také dalších 9 obcí s necelými 1 400 obyvateli. Přidružené obce jsou: Brocno,
Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Veselí a Újezd. Kromě Hněvic leží
všechny obce na pravém břehu Labe stejně jako Štětí. Město se stalo centrem správního
území o rozloze 53,86 km2 s 9 680 obyvateli (2006). Průměrná hustota osídlení je 180 osob
na 1 km2. Od 1. 1. 2003 patří město do nově vytvořeného Ústeckého kraje a k obci
s rozšířenou působností Litoměřice.
Atraktivní krajinné i historicko památkové hodnoty řešeného území vytvářejí vhodné
podmínky zejména pro rekreačně odpočinkovou funkci, a to pro krátkodobou (denní či
víkendovou) turistiku. Silně zastoupena je také specificky česká rekreační forma odpočinku –
chalupaření, které nijak vzhledově neodlišuje objekty od obytných kromě míry údržby a péče
o vzhled. Protože na rozdíl od funkce trvalého bydlení převážně využívá starší památkově
cenné objekty, je v tomto regionu i podporou zachování historické paměti území. Pro obvyklý
cestovní ruch je město využíváno v omezené míře (výjimku tvoří tradiční kulturní
a společenské akce).
V průběhu posledních desetiletí došlo k mnohým nevhodným zásahům do krajiny
a především organismů sídel, narušení jejich funkční a hmotové prostorové struktury,
promítající se výrazně nejen do siluety obcí, ale i jejich každodenního života. Negativní
zásahy se však také projevují v architektonickém znehodnocení jednotlivých původních
objektů, které nevhodnými úpravami fasád ztratily své proporce a často i celkový charakter.
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Také výrobní aktivity a především jejich důsledky, spojené s výrazným nárůstem těžké
nákladní dopravy a nároků na skladovací a manipulační plochy, zanechávají na přírodním
prostředí nesmazatelné vlivy. Přesto lze konstatovat, že předpoklady rozvoje řešeného
území jsou velmi dobré, což dokazuje i vývoj v posledním desetiletí.
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3. Historie
Kapitola seznamuje s historickým vývojem zájmového území a dalšími souvislostmi, které
měly a mohou mít vliv na další rozvoj tohoto regionu. Je zde popsán proces osidlování
krajiny, její vývoj po stránce demografické i hospodářské, případně jsou zde uvedeny
zajímavosti, které mohou znamenat pro oblast mnohé rozvojové možnosti.
Úrodná polabská krajina s kdysi bohatým rybolovem byla osídlena odpradávna, mnohem
dříve, než na památný Říp měl podle pověsti vystoupit praotec Čech v čele našich
slovanských předků. Četné archeologické nálezy dokládají nepřetržité osídlení zdejší krajiny
již od třetího tisíciletí před naším letopočtem. V té době ještě Labe teklo velkým obloukem
pod severovýchodními svahy a zdejší pravěká sídliště asi ležela na jeho tehdejším levém
břehu (nebo na ostrově?) v říčním meandru. Při některé z četných povodní, snad někdy v
1. tisíciletí, přemístil veletok své koryto a ustálil je v dnešní trase.
Na konci 1. tisíciletí osídlilo zdejší krajinu české etnikum. To však bylo v průběhu 17. a 18.
století vytlačeno německými osídlenci, kteří se přistěhovali ze severněji položených
pohraničních končin. Tok Labe se ve zdejším regionu stal jazykovou hranicí. Po vzniku
Československa v roce 1918 opět nastal příliv česky mluvících obyvatel. Ti byli z velké části
vypuzeni při německé okupaci roku 1938. Po 2. světové válce bylo německé obyvatelstvo
odsunuto do Německa a také Štětí se svým okolím se znovu počeštilo, podobně jako celé
bývalé sudetoněmecké pohraničí.
Poloha Štětí, přimknutého
k Labi,
ležícího
mimo
středověké i novověké dálkové
cesty
a
dostatečně
vzdáleného
od
velkých
sousedních měst Mělníka,
Roudnice a Litoměřic, dávala
této
lokalitě
po
celou
historickou
dobu
spíše
izolovaný charakter. Nebyl zde
totiž žádný hrad nebo zámek,
žádný klášter ani bohatí a
slavní feudálové, nekonala se tu nějaká významná bitva ani se zde nenarodila osobnost,
která by sebe a tím i Štětí proslavila v kultuře nebo v politice. V rané fázi štětských dějin, v
letech 1300 - 1850, tedy po dobu nejméně 550 let, bylo městečko Štětí úzce spjato s osudy
mělnického panství. Za ta léta se vytvořila silná vazba k městu a zámku Mělník. Městem se
stalo v r. 1549 majestátem císaře Ferdinanda I. Před třicetiletou válkou (1618) mělo město
asi 500 obyvatel a 70 domů. Obyvatelstvo se zde živilo zemědělskou, řemeslnickou a
obchodnickou činností.
Saské vojsko, vracející se bitvy na Bílé hoře v listopadu 1620, vypálilo městečko, které se
jen pomalu z této zkázy vzpamatovávalo. 18. století znamenalo rozvoj řemesel a obchodu.
Významný byl cech punčochářů, který měl v tisícovém městečku 87 mistrů tohoto řemesla.
Přínosem byla i labská lodní doprava, která zaměstnávala řadu obyvatel města i okolí (tažení
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lodí proti proudu). Městečku se ale nevyhnuly ani války. Procházející vojska několikrát
během 18. století odebírala potraviny, materiál i peníze.
V období od r. 1885 do r. 1949 bylo Štětí součástí politického okresu Dubá. Po jeho zrušení
bylo začleněno do bývalého roudnického okresu.
Štětí bylo poklidným městečkem a rovnováhu narušovaly mimo válek jen přírodní katastrofy
v podobě povodní a požárů. V r. 1900 mělo město téměř 5 000 obyvatel a přes 700 domů.
K rozvoji přispělo v 2. pol. 19. století vybudování železnic na obou březích Labe (levobřežní
už 1851). Rozvíjel se menší průmysl (pivovar, cukrovar, koželužna, dřevozpracující firmy).
Urbanismus městečka a sousedních vsí se dlouhá léta neměnil a jejich vzhled zůstával
zakonzervován do pozdně středověké podoby, pokud ji nepřerušil občasný zhoubný požár.
Zaběhnutý poklidný stereotyp se radikálně změnil až ve druhé polovině 20. století, když se
zde započalo s budováním gigantické papírny a celulózky, tehdy největší ve střední Evropě,
a do povědomí obyvatel Československa Štětí vstoupilo jako město papíru. Produkce papíru
a celulózy v národním podniku Severočeské papírny Štětí (SEPAP Štětí) se stala velmi
důležitou složkou československého národního hospodářství. Znamenala také velmi
významný mezník v životě
zdejšího regionu, neboť v
papírenském
kombinátu
nalezla pracovní uplatnění
velká část obyvatel Štětska
i vzdálenějšího okolí a pro ně
a
pro
přistěhovalé
zaměstnance
se
začalo
budovat velké obytné sídliště
s přiměřeným občanským a
technickým
vybavením.
Historii Štětska je možno
rozdělit na dvě nesourodé
části: před papírnou a po
papírně. Dřívější dominantní postavení tradičního zemědělství, řemesel a obchodu bylo zcela
potlačeno intenzivní průmyslovou činností. Tato radikální přeměna byla bohužel také
nerozlučně spojena se silným poškozením životního prostředí. Na jeho ochranu se před
padesáti lety nebral příliš zřetel. Po roce 1989 se proto usilovalo o revitalizaci města i jeho
okolí.
Kromě areálu papírny zde působí ještě několik menších podniků, které se zabývají
strojírenskou, stavební i jinou výrobou (podrobnosti jsou v kap. 6).
Město má sice průmyslový ráz, ale jeho okolí má mnoho zajímavých nabídek pro
volnočasové aktivity. V samotném městě je komplex sportovišť pro kopanou, házenou, tenis
i odbíjenou a koupaliště. Na břehu Labe je kvalitní areál pro veslaře, kanoisty a jachtaře.
V blízkosti města v Račicích je světový unikát, umělý veslařský kanál, na kterém se konalo
již několik mistrovství světa ve veslování a kanoistice a další se připravuje. Tradiční je
rybaření.
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Město je centrem spádové oblasti Štětko, jíž zajišťuje odpovídající služby. V roce 1995 bylo
nově vybudováno náměstí s pěší zónou a obchodním centrem. Dalším střediskem služeb je
Dům lékařských služeb s rehabilitačním provozem. Silnou stránkou města jsou jeho kulturní
zařízení a činnosti. Ve městě působí šedesátičlenný dechový orchestr, známý po celé
republice a žádaný i v zahraničí. Tradici dechové hudby udržuje mezinárodní Festival
dechových orchestrů, konaný každý druhý rok, který je druhým největším v republice po
Kmochově Kolíně. Ale i ostatní hudební žánry mají své svátky. Ve městě působí i několik
skupin mažoretek, které se rovněž proslavily mezinárodně. Na podzim se koná tradiční
Štětský jarmark. K dalším zařízením patří moderní městská knihovna, informační středisko a
zakrytý amfiteátr s jevištěm a veškerým zázemím pro účinkující i diváky a odpočinková zóna
u Labe s dětskými hřišti.
Jak již bylo uvedeno výše, pod správu Městského úřadu ve Štětí přísluší devět sousedních
vesnic, které dříve mívaly vlastní obecní úřady a později místní národní výbory. Ke Štětí se
nejdříve připojily obce Stračí a Počeplice v roce 1960. V roce 1980 se pod štětskou správu
začlenily obce Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Račice, Radouň, Újezd a Veselí. Po r.
1989 se obec Račice osamostatnila.

Brocno
Obec Brocno leží severovýchodně od Štětí. Je to sídliště prastarého původu. Kamenná
deska na vrchu Hořice (325 m) jihovýchodně od obce bývala považována podle lidové
pověsti za pohanské obětiště. Název Brocno pochází od slova broc, brotec, kterým naši
předkové nazývali rostlinu mařinu barvířskou. Ta zde zřejmě rostla a z jejího kořene se
získávalo barvivo alizarín k barvení látek. Sloveso brotiti ve středověku znamenalo červeniti,
třísniti.
První zmínka je však až z roku 1357 (in
Brocznye), kdy obec patřila asi dvacet let
nové pražské universitě. Potom se v jejím
držení střídali různí drobní feudálové. Tvrz
na strategicky výhodném ostrohu je
doložena roku 1452 a koncem 16. století
byla renesančně přestavěna. Roku 1623 je
Brocno jmenováno jako městečko s tvrzí.
Tehdy mělo roli střediska malého panství.
Charakterem zástavby však Brocno zůstalo
jen vetší vesnicí. Koncem 17. století byla
zpustlá tvrz přestavěna na raně barokní zámek. Panstvo v něm však nikdy nebydlelo, užívali
jej jen vrchnostenští úředníci. Roku 1687 koupil tak zvané dolní Brocno ženský
premonstrátský řád v Doksanech a hospodařil zde až do zrušení řádu roku 1782.
Největší urbanistický rozvoj zaznamenalo Brocno v první polovině 18. století. Půdorys obce
je pravidelný, obdélníková uliční náves se mírně svažuje k jihu k areálu zámku. Na návsi je
socha sv. Prokopa na hranolovém podstavci s letopočtem 1711. V obci bývala škola, kterou
před sto lety běžně navštěvovalo 90 - 100 německých dětí. Býval zde také malý pivovar se
sladovnou a cihelna. Dodnes se zde zachovala řada dřevěných hrázděných domů a
empírové statky z konce 18. a z počátku 19. století. Jsou zde i domy srubové, většinou
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patrové s dřeveným štítem a pavlačí. Mnoho těchto domů je nyní užíváno k rekreačním
účelům.
Od roku 1995 je Brocno památkovou zónou lidové architektury. V roce 1888 žilo v obci 966
obyvatel, nyní má Brocno 233 obyvatel.

Čakovice
Obec leží severně od Štětí na potoce Obrtka.
Je to sídliště starobylého původu, poprvé
připomínané roku 1266 (Jakub z Čakovic),
kdy zde sídlila rodina rytířů z Čakovic. Od
roku 1471 až do třicetileté války zde vládli
Vlkové z Kvítkova. Ti zde vybudovali v letech
1535 - 1545 tvrz, která však zanikla v
třicetileté válce. Stávala v místech bývalého
panského dvora, jehož budova sýpky je snad
pozůstatkem tvrze. Před sýpkou stojí na
návsi půvabná pozdně barokní kaplička z počátku 19. století zasvěcená sv. Janu
Nepomuckému a sv. Pavlovi. Kaplička byla velkým nákladem rekonstruována v letech 1999 2000.
V obci je řada lidových domů, jsou srubové nebo zděné, s dřevěnými štíty a hrázděnými
patry. Některé usedlosti mají vjezdová vrata se sluncovými motivy. Mnoho objektů dnes
slouží jako rekreační chalupy. Zájem o možnost zdejší rekreace vzrostl po vybudování velké
retenční nádrže na východní straně obce (1996 - 1998). Celková plocha rybníka je 4 ha.
Rybník je součástí revitalizačního programu povodí Obrtky.
V roce 1888 žilo v obci 266 obyvatel, dnes již jen 60 obyvatel.

Hněvice
Malá, původně zemědělská obec leží na levém břehu Labe
naproti štětskému Ostrovu. Spolu s Račicemi patřívala už
od středověku ke Štětí církevní správou a později školní
docházkou. Ve vrchnostenské příslušnosti byl rozdíl: levý
břeh Labe s Hněvicemi patřil k panství Roudnice, zatímco
Štětí náleželo od 13. století k Mělníku. Prvně jsou Hněvice
spolu s Račicemi a Zálužím jmenovány roku 1292, když
biskupští úředníci objížděli biskupské statky. Ve 2.
polovině 17. století vzniklo zde na Labi jazykové rozhraní,
Štětí se poněmčilo, Hněvice a Račice zůstaly vždy české.
Roku 1851 byla uvedena do provozu železniční stanice
Štětí v kat. území Hněvice na budované levobřežní trati z
Prahy do Podmokel. Nyní se již stanice jmenuje Hněvice. Obec Hněvice nemá stavební
památky a také její historie je chudičká, bez významnějších událostí. Podél obce však
prochází významný železniční koridor Berlín - Praha - Vídeň. Při jeho modernizaci a celkové
rekonstrukci v letech 1999 - 2001 bylo úplně přebudováno nástupiště železniční stanice
Hněvice s podchodem pod kolejištěm. Současně byl přestavěn také silniční podjezd. Dnešní
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nádražní budova pochází podle architektonického dekoru průčelí z meziválečného období
(1924).
Za německé okupace byl v hněvickém katastru vybudován závod na výrobu syntetického
benzinu. Ke konci 2. světové války provedla angloamerická letadla na rafinerii dva nálety.
V obci je na břehu řeky Labe čerpací stanice pohonných hmot, která je určena výhradně
lodím.
Spojení se Štětím bylo zajišťováno nejdříve brodem a od r. 1537 přívozem. Štětí s Hněvicemi
bylo spojeno do regulace Labe v roce 1908 pontonovou lávkou "létající most", po regulaci byl
v provozu přívoz a v roce 1973 byl teprve zprovozněn betonový předpjatý most.
V roce 1888 měla obec 150 obyvatel, nyní jich má 145.

Chcebuz
Obec ležící severovýchodně od Štětí je doložena v písemných pramenech již roku 993, když
Boleslav II. daroval zdejší osady nově zakládanému benediktinskému klášteru v pražském
Břevnově u kostela svaté Markéty. Zdejší kostel svatého Petra a svatého Pavla je
pravděpodobně jedním z 20 kostelů, které nechal ve svém knížectví postavit kníže Boleslav
II. Chcebuz je tedy nejstarší doloženou obcí zdejšího regionu. V roce 1295 zde žili Martin a
Vítek ze Chcebuze.
Nejvýznamnějším feudálními držiteli Chcebuze se stali od konce 16. století na dobu 150 let
Kaplířové ze Sulovic. Po nich se vystřídalo několik drobnějších šlechticů.
Od roku 1683 – 1801 vlastnili panství
Pachtové z Rájova, sídlící na blízkém
Liběchově.
V letech 1802 – 1848 příslušela Chcebuz
dále k panství Liběchov, které v té době
vlastnila rodina českých podnikatelů Veithů.
Po jejich úpadku panství postupně koupilo
několik nešlechtických majitelů, poslední
byla rodina Homolků. Po roce 1948 byl
zámek používán jako administrativní centrum státního statku. V roce 1970 zámecká budova
vyhořela a po požáru je v troskách. Postupně se z ní stává ruina. Po roce 1990 byla vrácena
v restituci poslednímu majiteli.
Hlavní chcebuzská ulice ústí do svažité
oválné návsi, na jejíž straně je bývalý statek
a proti němu školní budova, postavená roku
1875. Až do roku 1945 se zde vyučovalo jen
německy, po 2. světové válce zase jen
česky. Pro nedostatek dětí v ní bylo
vyučování ukončeno roku 2000. Nedaleko
školy je jednopatrová empírová budova fary.
Uprostřed obce stojí barokní kostel, jehož
vysoká věž je v podřipské krajině zdaleka
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viditelná. V druhém ohnisku návsi stojí proti kostelu barokní sousoší P. Marie se svatým
Václavem a svatým Vavřincem z roku 1788. Sousoší je umístěno v ose kostela.
Původní kostel ve Chcebuzi byl zasvěcen již r. 993 svatému Petru a Pavlovi, avšak zcela
vyhořel roku 1656, rekonstruován byl roku 1684. Pozdější majitel panství, hrabě Hubert Karel
Pachta z Rájova, nechal po sta letech vyhořelý kostel zbořit a v letech 1781 – 1784 zde
dotoval novostavbu kostela, který je dnes ceněn jako vynikající barokní památka. Půdorysně
je to prosté jednolodí s půlkruhovým závěrem presbytéře (kněžiště) a s věží v západním
průčelí. Loď a kněžiště je sklenuto čtyřmi poli ploché klenby. Na stropě jsou fresky J.
Kramolína z roku 1784. Oltář z druhé poloviny 18. století má obraz od Ignace Raaba a
zlacenou řezbu. Ve věži je zavěšen zvon z roku 1566, který ulil známý zvonař Brikcí z
Cimperka. Druhý, větší zvon pochází z roku 1610. Oba zvony mají české nápisy. Kolem
kostela býval původně hřbitov, ohrazený obvodní zdí a plastikami. Před západním vchodem
do kostela je náhrobní kámen Johanna Wratislava Claryho ze Snědovic, kterého zavraždili
poddaní roku 1720 v hlubokém lese u Stračí. Tehdy tudy vedla dálková cesta ze Snědovic
do Liběchova a dále přes Mělník do Prahy.
V obci jsou dochovány domy z pozdně barokní i empírové z počátku 19. století, některé jsou
zděné se štukovým dekorem, jiné jsou roubené. Řada z nich dnes slouží jako rekreační
chalupy.
Chcebuzí neprotéká žádný potok, a proto se dříve obyvatelé zásobovali vodou z vlastních
studní. Nyní je v celé obci rozvod vody z vodojemu, který stojí při cestě do Veselí. Od
nynějšího chcebuzského hřbitova z roku 1786, který je umístěn severně od obce, je
nádherný rozhled na podřipské Polabí a ostud přes homole Českého středohoří až k Vlhošti
a Ronovu.
V roce 1888 žilo v obci 909 obyvatel, zatímco dnes jen 233 obyvatel.

Počeplice
Obec leží jihovýchodně od Štětí nedaleko Labe. Až do roku 1970 udržoval spojení do
protilehlých Horních Počápel labský přívoz. V 70. a 80. letech měla armáda v místech
bývalého přívozu cvičný tankový brod. Tanky zde přejížděly labské koryto pod vodou.
První zmínka je z roku 1357. Ve středověku byla tato malá obec majetkově rozdělena mezi
tři panství: Mělník, Radouň, Kostelec u Tupadel. Od roku 1711 ji připojili Pachtové z Rájova
ke svému panství Liběchov. Liběchovská vrchnost vybudovala v Počeplicích velký sklad soli
- solnici. Do solnice museli sedláci dovážet sůl z Prahy v rámci robotní povinnosti a roku
1778 si dovolili na toto zatížení stěžovat vládní komisi. Barokní budova solnice je dodnes
nejvýznačnější stavbou ve vsi.
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Vedle bývalé solnice je krásná klenutá barokní brána, generálně opravená roku 2000. Na
návsi ulicového typu je pseudogotický kostel svatého Jana Křtitele za druhé poloviny
19. století.
Ve vsi jsou také domy z počátku 19. století, datované 1810, 1831, 1847. Jsou srubové,
zděné i hrázděné, s dřevěnými štíty a s pavlačemi. Většinou jsou užívány jako rekreační
chalupy.
Na katastrálním území Počeplic v lokalitě Na Pelunce vyrostla v posledních 20 letech 20.
století velká chatová osada. Uživatelům chat zřejmě nevadí, že na jižní straně za řekou se
tyčí a dýmá mohutný kolos mělnické elektrárny.
V roce 1888 žilo v obci 373 obyvatel, nyní jen 176.

Radouň
Obec leží severovýchodně od Štětí v údolí potoka Obrtky. Je prastarého původu, první
zmínka o ní je v zakládací listině litoměřické kapituly z roku 1057 (Radujen). V 16. století byla
osada rozdělena na tři části: Hospodářský dvůr a větší část obce náležely Kaplířům ze
Sulevic na Chcebuzi a Brocně. Další část patřila Vilému Beřkovskému ze Šebířova na
Liběchově. Třetí část vlastnili Vlkové z Kvítkova na Snědovicích. V jejich držení se střídali
různí feudálové. Ještě roku 1711 měla Radouň tři vrchnosti a tedy i tři jurisdikce. Teprve roku
1802 spojil liběchovský Jakub Veith všechny tři díly do jednoho celku a ten připojil k panství
Liběchov.
Kolem roku 1600 postavil Kaplíř Osterský ze
Sulevic v Radouni tvrz, která byla chráněna
rameny Obrtky. Avšak již v 18. století
přestala tvrz sloužit jako šlechtické sídlo,
rychle chátrala a nakonec se zřítila. Její
zdivo si rozebrali místní usedlíci na svoje
stavby, a tak dnes není po tvrzi ani památky
a je těžko odhadnout, kde asi stála.
Pravděpodobně to bylo mezi dvěma dosud
existujícími rameny Obrtky.
Hlavní radouňská ulice ústí do rozlehlé návsi, dnes s parkovou skupinou vysokých stromů a
kaplí. Kaple svatého Floriána pochází z roku 1767, je pozdně barokní a byla rekonstruována
v letech 1866, 1930 a 2003. Radouňská škola byla postavena roku 1876 a od počátku měla
německý vyučovací jazyk. Po roce 1945, po odsunu německého obyvatelstva, se zde učilo
česky asi 25 let. Nyní se ve škole již nevyučuje, neboť v obci není dost dětí.
Ve vsi je několik roubených chalup lužického typu, nejstarší jsou datovány léty 1779 a 1808.
Některé domy jsou empírové z počátku 19. století. Hodně domů slouží jako rekreační
chalupy.
V 19. století žila v Radouni početná židovská komunita (117 osob), která zde měla vlastní
modlitebnu v čp. 94 (při silnici do Čakovic, nyní zbořeno) a za vsí na severní stráni židovský
hřbitov, do kterého byli pochováváni také židé z okolních vesnic a ze Štětí.
V radouňském katastru jsou dvě naleziště vstavače vojenského v Chráněném přírodním
útvaru Přírodní památka Radouň I. a II.
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V roce 1888 žilo v obci 900 obyvatel, v této době má Radouň 252 obyvatel.

Stračí
Malá původně zemědělská obec leží východně od
Štětí na svahu pod rozsáhlým lesním komplexem.
Ulicovitá svažitá náves je obklopena statky
z poloviny 19. století, v její dolní části se nachází
čtvercová kaple svatého Jana a Pavla z roku
1818. Nedaleko od vesnice při lesní cestě do
Brocna a do Ješovic jsou dvě kapličky. Jedna z
nich, zasvěcená P. Marii, se také nazývala
kaplička U krásného obrázku a v minulosti se k ní
konávala procesí. Druhá lesní kaple se nazývá Hraběcí. Byla postavena roku 1720 na místě,
kde poddaní ze Snědovic zavraždili svého krutého pána Johanna Wratislava Claryho.
Vesnice Stračí je doložena již v 15. století (roku 1407), kdy zde byly rozsáhlé vinice patřící
Berkům z Dubé. Vinice zanikly ve třicetileté válce a nebyly již obnoveny. Ves patřila nejdříve
k panství Liběšice a v 16. století k Liběchovu.
Veliký požár, který vypukl 1. května 1791, zničil téměř celou vesnici.
Srubové domy s hrázděnými patry, dřevěnými štíty a pavlačemi a pozdně empírové domy
pocházejí z doby kolem roku 1850. V obci je dnes hodně rekreačních chalup.
Nyní žije v obci 162 obyvatel, v roce 1888 jich bylo 326.

Újezd
Obec leží severně od Chcebuze na výšině,
která se svažuje k jihu a k jihozápadu a také
k východu. I tato vesnice je prastarého
původu a první zmínka je z roku 1115. Je
doložena také ve 14. století, kdy patřila
rytířům z Medonos. Později se v držení
střídali různí majitelé z řad drobné šlechty.
Roku 1605 se stala součástí panství
Snědovice a s ním pak připadla k Liběchovu.
Roku 1860 zde velký požár zničil 12
usedlostí.
V obci není vodoteč. Voda se do obce přivádí z prameniště západně od osady. Ve zdejších
chmelnicích se pěstoval chmel vynikající jakosti.
Na ulicové návsi nedaleko rybníčka je jednoduchá pilířová kaplička z roku 1859 a rybníček.
Velká část usedlostí slouží dnes jako rekreační chalupy.
V roce 1888 žilo v obci 188 obyvatel, letos již jen 43.
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Veselí
Vesnice leží při silnici ze Chcebuze do Újezda. Na pokraji obce, nedaleko barokní hájovny
s mansardovou střechou, je velký, rákosem zarostlý rybník. Tato lokalita je přírodovědně
velmi cenná z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů obojživelníků a plní funkci jediného
biotopu v oblasti vhodného k jejich rozmnožování.
Veselí se skládá ze dvou nesourodých část, komunikačně nepropojených. V místě mladší
z nich stával lenní dvůr zvaný Sukoradský,
který však byl v 17. století součástí panství
Drahobuz. Jeden z jeho majitelů, hrabě
Josef Johann Maxmilián Kinský, v roce
1740 Sukoradský dvůr zrušil a pozemky k
němu patřící rozprodal zdejším osadníkům.
Tak vznikla vesnice, jejíž původní název
zněl Fröhlichsdorf = Veselá ves. Od roku
1757 patřila vesnice k Liběchovu spolu s
panstvím Chcebuz.
Ve vesničce je několik domů z počátku 19. století a jednoduchá sloupová kaplička.
V roce 1888 žilo v obci 196 obyvatel, tento rok pouhých 34.
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4. Obyvatelstvo, domácnosti a bydlení
Cílem této kapitoly bylo provést detailnější analýzu stavu a trendů v oblastech
demografických charakteristik, mající význam pro socioekonomický rozvoj území. Součástí
této kapitoly je též i zhodnocení úrovně bydlení, především pak problematiky dostupnosti
bytového fondu z hlediska budoucích rozvojových potřeb města. Z hlediska objektivity
analýzy byly porovnány městské údaje s daty z vyšších územních celků (okres, kraj, ČR)
a sledovaná data jsou ukázána v delší vývojové řadě. Data jsou zejména z ČSÚ a vztahují
se k poslednímu sčítání lidu, domů a bytů v r. 2001. Další data z ČSÚ, Ústeckého kraje
a z portálů ePUSA nebo z jiných se značně liší.

4.1 Obyvatelstvo
Počet obyvatel
K 31. 12. 2006 bylo ve Štětí včetně jeho obcí hlášeno k trvalému pobytu celkem 9 680
obyvatel. Tento počet tvořil asi 7,9 % obyvatel litoměřického okresu, asi 16 % v obvodu
města z rozšířenou působností Litoměřice a 1,1 % obyvatel Ústeckého kraje.

Počtem obyvatel je Štětí v Ústeckém kraji na 20 místě z 53 měst a celkem 354 obcí. Je
druhou největší obcí ve správním obvodu města z rozšířenou působností Litoměřice.

Dlouhodobý vývoj obyvatelstva
Prostřednictvím tabulky a grafu je kvantifikován vývoj od hlavního období industrializace až
do současnosti. V rámci něj došlo k několika zásadním společenským zvratům – dvě světové
války, okupace a následná národnostní výměna obyvatelstva, socialistické změny a konečně
návrat do demokratické vývojové trajektorie.
Vývoj počtu obyvatelstva ve Štětí
Rok

1900

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2006

Štětí

4 902

4 982

3 628

5 724

7 016

9 054

8 571

9 197

9 144

Zdroj: ČSÚ 2007
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Demografická struktura a současný populační vývoj
Současné demografické poměry jsou převážně důsledkem dlouhodobějších tendencí u obou
typů procesů populačních změn, tj. přirozené reprodukce obyvatelstva na jedné straně
a migrace na straně druhé.
V případě populačního vývoje ve Štětí jako i u dalších měst v Ústeckém kraji platí, že
v průběhu prvé poloviny devadesátých let minulého století došlo k zásadnímu zhoršení
a u migrace dokonce k zásadnímu obratu v orientaci obou zmíněných procesů. Hlavní
příčiny těchto změn mají obecnější povahu a lze je proto označovat za všeobecně platné
nejen pro Českou republiku, ale do značné míry i pro další středoevropské země:


U přirozeného vývoje obyvatelstva dochází od devadesátých let k závažným změnám
demografického chování obyvatelstva. Charakteristické je nejen omezování velikosti
rodin, ale zejména odkládání doby (věku) pro zakládání rodin. Důsledkem byl a je
výrazný pokles porodnosti a celkové stárnutí populace, které navíc podporují i pozitivní
změny úmrtnostních poměrů.



U migračního vývoje dochází v důsledku proměn bytové politiky a deformace nově
vytvářeného bytového trhu k obratu v migračních tocích ve prospěch venkovských sídel
a nejmenších měst. Postupně se prosazuje nejen žádoucí suburbanizace v zázemí
velkých center, ale i všeobecná diferenciace dosažitelnosti bydlení (finanční náročnost,
rychlost výstavby atd.), která je orientována inverzně vůči sídelní hierarchii. Stabilizujícím
demografickým prvkem je přítomnost průmyslových podniků ve městě.
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Přirozený pohyb a migrace
Počet obyvatel města je ovlivňován přirozenou měnou a migrací. V následujících tabulkách
je znázorněn trend jak z hlediska přirozeného pohybu obyvatel, tak z hlediska pohybu
obyvatel způsobeného migrací.
Přírůstek obyvatel
Je
třeba
zdůraznit,
že
v okrese Litoměřice
k migračním ztrátám dochází od
r. 1993 a ke snižování
celkového stavu obyvatelstva
od
r.
1994.
Relativně
stabilizované migrační ztráty
v řádu 20 – 50 obyvatel ročně,
charakteristické pro období
2003 – 2006, jsou přitom ve
zdánlivém rozporu s poměrně
příznivým rozvojem ekonomiky
v regionu
a
ve
městě.
V podstatě se však jedná pouze
o proces uvolňování vazby
bydliště
a pracoviště
(růst
prostorové mobility obyvatelstva.
pramen: archiv RRA ÚK

Ukazatel „růst počtu obyvatelstva“ tak přestává být jediným faktorem pro hodnocení
dynamiky a kvality rozvoje města.
Na celkovém počtu osob bydlících ve Štětí se výraznou měrou podílejí cizinci. Jejich počet
se v uplynulých letech zvyšoval a více než vyrovnával úbytek počtu obyvatel způsobený
odstěhováváním stávajících obyvatel.
Vývoj počtu obyvatel ve Štětí včetně obcí (bez cizinců)
rok
2003
2004
2005
2006

narození
87
97
97
88

úmrtí
81
79
85
66

přistěhovalí
111
153
138
123

vystěhovalí
170
177
187
173

stav k 31.12.
9 137
9 131
9 094
9 066

Zdroj: evidence obyvatel Štětí

Vývoj počtu obyvatel ve Štětí včetně obcí a cizinců
rok
2004
2005
2006

obyvatel
9 212
9 480
9 680

Zdroj: evidence obyvatel Štětí
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Lovosice
Teplice
Most
Úštěk
Rumburk
Varnsdorf
Klášterec nad Ohří
Chomutov
Bílina
Roudnice nad Labem

Podbořany
Duchcov
Krupka
Litoměřice
Štětí
Bílina
Ústí nad Labem
Kadaň
Chomutov
Vejprty
Benešov nad Ploučnicí
Jirkov
Libouchec
Úštěk
Žatec
Teplice
Varnsdorf
Česká Kamenice
Louny

Žatec

Most

Ústí nad Labem

Klášterec nad Ohří
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Děčín

Děčín

Benešov nad Ploučnicí

Lovosice

Podbořany

Libochovice

Litoměřice

Litvínov

Louny
Vejprty

Šluknov
Velké Březno
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Česká Kamenice

Postoloprty
Roudnice nad Labem

Celkový a migrační přírůstek obyvatelstva ve městech Ústeckého kraje (na 1000 obyv.)

Štětí

Rumburk

Přirozený přírůstek obyvatelstva ve městech ústeckého kraje (na 1000 obyv.)

Libouchec

5,00

Litvínov

0,00

Kadaň

-5,00

Jirkov
Duchcov

-10,00

Šluknov
Krupka

-15,00

Postoloprty

-20,00

Libochovice

Migrace ve vybraných městech Ústeckého kraje (na 1000 obyv.)

25,00

20,00

15,00

5,00

10,00

0,00

-5,00

-10,00

-15,00

Údaje v grafech z roku 2005
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Věková struktura
Z dostupných dat vyplývá, že věková struktura obyvatelstva města Štětí ve sledovaném
období let 2000 – 2005 nezaznamenala žádných výraznějších změn. Je možné zaznamenat
mírný úbytek u předproduktivní skupiny obyvatelstva a naopak nárůst ve skupině produktivní
a poproduktivní. Tento trend souvisí se stárnutím populace a nízkou porodností v poměru
k úmrtnosti, neboť délka lidského života se prodlužuje.
Vývoj poměru obyvatelstva dle věkové struktury v letech 2000 až 2005 (v %)
Časové období
Rok 2000
Rok 2001
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005

0 - 14

15 - 64

65 a více

17,6
17,8
17,9
17,3
17,1
17,0

70,8
67,9
72
72,3
72,3
71,9

9,7
14,2
10,1
10,4
10,6
11,2
Zdroj: ČSÚ 2007

Vývoj věkové struktury obyvatelstva města Štětí v letech 2000 - 2005
100%
90%
80%
70%
60%

65 a více

50%

15 - 64

40%

0 - 14

30%
20%
10%
0%
Rok 2000

Rok 2001

Rok 2002
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Národnostní složení
Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo umožněno občanům, aby se přihlásili
k národnostní skupině podle vlastního rozhodnutí. Bylo tak umožněno sčítaným osobám se
přihlásit vedle české národnosti i k národnosti moravské, slezské nebo romské. Z výsledků
sčítání obyvatelstva vyplývá, že 92 % obyvatel města Štětí se hlásí k české národnosti.
Z ostatních národností jsou nejvíce zastoupeny národnosti slovenská, polská a německá.

Česká

Moravská

Slezská

Slovenská

Německá

Polská

Romská

Ukrajinská

Vietnamská

Národnostní složení obyvatelstva města Štětí

Štětí

9 197

8 506

12

0

233

21

26

0

17

13

%

100

92

0,1

0

2,5

0,23

0,28

0

0,18

0,14

Obyvatel
celkem

Zdroj:ČSÚ 2007, SLDB 2001

Vzdělanost
Ukazatel vzdělanostní struktury obyvatelstva vyjadřuje počet obyvatel s nejvyšším
ukončeným stupněm vzdělání. Vzdělanost je v Ústeckém kraji již tradičně na velmi nízké
úrovni. V tabulce jsou hodnoty města Štětí srovnávány s okolními městy, hodnotami za okres
Litoměřice a za Ústecký kraj. Jen v kategorii středního odborného vzdělání jsou hodnoty
vyšší, naopak v počtu vysokoškoláků a absolventů úplného středního vzdělání jsou
podstatně nižší. Rovněž ve srovnání situace s průměrem Ústeckého kraje je vzdělanost
obyvatel Štětí pod krajským průměrem.
Tab. č. 6 - Vzdělanostní složení obyvatelstva ve vybraných městech v roce 2001
Obec
abs.
%
abs.
Lovosice
%
abs.
Neratovice
%
abs.
Roudnice n. L.
%
abs.
Litoměřice
%
abs.
okres Litoměřice
%
abs,
Ústecký kraj
%
Štětí

bez
vzděl.
40

2061

vyuč.,
bez mat.
3098

0,53
58

1633

221

298

208

27,27
2121

40,99
3203

21,6
1805

2,92
269

3,94
390

2,75
62

0,73
46

26,82
2925

40,5
5417

22,83
3431

3,4
421

4,93
892

0,79
323

0,34
26

21,74
2414

40,26
4169

25,5
3038

3,13
495

6,63
929

2,4
90

0,23
71

21,63
4208

37,35
6785

27,22
6147

4,44
1001

8,32
2184

0,81
231

0,34
689

20,4
24978

32,89
38646

29,8
21570

4,86
3164

10,59
5415

1,12
1246

0,72
5617

26,1
186175

40,38
267484

22,54
151927

3,3
19712

5,66
35498

1,3
13942

0,83

27,36

39,32

22,32

2,9

ZŠ

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

SŠ

VOŠ

VŠ

nezj.

5,22
2,05
Zdroj:ČSÚ 2007, SLDB 2001
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Prognóza demografického vývoje
Vývoj počtu místních obyvatel ve Štětí bude v příštích letech ovlivněn dvěma existujícími
trendy, pozitivním saldem přirozeného přírůstku a negativním saldem migrace. Dalším
faktorem ovlivňujícím počet lidí ve městě budou cizinci přihlášení zde k pobytu.
V horizontu pěti let lze očekávat setrvalý stav, to znamená mírně aktivní saldo přirozeného
přírůstku obyvatel (více narození než úmrtí), naopak pokračující negativní saldo migračního
přírůstku – více lidí se bude z města odstěhovávat. Celkový rozdíl bude negativní, bude však
vyrovnáván obyvateli města z řad cizinců. Počet obyvatel města tak v roce 2010 bude stále
přes 9500 osob.
S výhledem dalších pěti let lze předpokládat pokles porodnosti, pokračující negativní saldo
migrace a ustávání přílivu cizinců. V horizontu roku 2015 počet obyvatel poklesne, bude však
stále kolem 9400 osob.
V dalších letech bude pokles počtu obyvatel pokračovat, snižovat se bude i počet cizinců ve
městě. Do roku 2030 se tak dostane počet obyvatel ve Štětí k hranici 9000 osob.
Tato prognóza vychází z prolongace stávajících trendů. Při zvýšení atraktivity města jako
rezidenčního místa je možné udržení současného počtu obyvatel.
Odhad počtu obyvatel Štětí do roku 2030
rok
počet obyvatel

2010
9530

2015
9410

2020
9300

2025
9180

2030
9060

V příštích letech se bude měnit i věková struktura obyvatelstva. V souladu
s celospolečenskými trendy můžeme předpokládat postupné stárnutí obyvatelstva ve Štětí.
Bude se zvyšovat především podíl obyvatel ve věkové skupině 65 a více let.
Odhad podílu věkových skupin obyvatel Štětí do roku 2030 (v %)
věk
0 – 14
15 – 64
65+
celkem

2010
14,7
71,4
13,9
100

2015
14,8
68,0
17,2
100

2020
14,5
66,0
19,5
100

2025
13,9
65,6
20,5
100

2030
13,4
65,0
21,6
100

100%
90%
80%
70%
60%

65+
15 – 64
0 – 14

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010

2015

2020
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4.2

Domácnosti a bydlení

V novodobé historii města, které se po 2. světové válce přeměnilo na průmyslové středisko
Litoměřicka, byly původní obytné plochy zčásti radikálně přestavěny a zčásti rozšířeny.
Zcela se změnil charakter a způsob bydlení.
Do roku 1919 bylo ve Štětí postaveno 164 domů, v letech 1920 – 1945 to bylo již o něco
méně (148). Větší rozmach výstavby byl zaznamenán v letech 1946 – 1980 (334 domů) a
podstatně méně pak v letech 1981 – 2001 (171 nových domů).
V rámci posledního sčítání lidí, domů a bytů v roce 2001 bylo ve městě Štětí zaevidováno
celkem 960 domů, z toho trvale obydlených 827. Z tohoto počtu jsou 582 domy rodinné
a 227 domů bytových.
V průběhu posledních 60 let došlo k nevhodným zásahům do organismu sídel (tzn. Štětí a
integrovaných obcí), a to i z hlediska architektonického znehodnocení původních objektů.
Přesto se v přičleněných obcích zachovala původní architektura do té míry, že zde došlo
k vyhlášení některých památkově chráněných objektů a areálů (především obec Brocno).
V následujících tabulkách je znázorněn bytový fond ve stávajících objektech a počty
domácností podle typu domácnosti.
Byty úhrnem
Byty obydlené
v RD
v byt. domech

Z toho
V tom

Byty neobydlené v obydlených domech
Byty neobydlené v neobydlených domech
bydlení přechodné
Z toho dle důvodu
slouží k rekreaci

3 717
3 458
625
2 819
122
137
13
57
Zdroj: ČSÚ SLBD 2001

Bytové domácnosti
V tom

S 1 HD
Se 2+ HD

Hospodařící domácnosti
v tom

S 1 CD
S 2+ CD

Cenzové domácnosti

V tom

Úplné rodiny
Z toho se závislými dětmi
Neúplné rodiny
Z toho se závislými dětmi
Nerodinné domácnosti
Domácnosti jednotlivců

3 458
3 137
321
3 911
3 874
37
3 948
2 003
957
642
396
51
1 252
Zdroj: ČSÚ SLBD 2001
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Platný územní plán vyčleňuje plochu, která umožní výstavbu 278 nových bytových jednotek
v horizontu do roku 2010 a dalších 378 v následujících deseti letech. Stávající volné plochy
uvnitř města je možné využít pro zkvalitnění urbanistické struktury centra města, například
výstavbou nového objektu radnice a nákupního areálu (u městského okruhu naproti
prádelně).
Hlavním současným trendem v oblasti bytového hospodářství města je privatizace obecních
bytů. Z původních cca 1300 bytových jednotek je již přes 600 prodáno soukromým
vlastníkům. Noví majitelé zakládají v jednotlivých domech tzv. společenstva vlastníků. Cílem
města je kompletní privatizace obecních bytů, ve správě města by tak zůstaly pouze domy
s pečovatelskou službou, sociální ubytovny a „startovací“ byty v domech v Zahradní ulici, jež
není zatím možno privatizovat, neboť byly vybudovány s podporou dotace.
Další byty ve Štětí jsou ve správě firmy Terek s.r.o. (bývalé papírenské byty) a ve správě
SBD Litoměřice.
Domovní a bytový fond je poměrně mladý, neboť většina objektů byla postavena v minulém
století. Stav bytových domů ve Štětí je uspokojivý, vyskytují se problémy se zatékáním
plochých střech panelových domů a nedostatečnou kapacitou kanalizace, která byla
budována v minulém století na výrazně menší počet obyvatel. Nedostatkem bytového fondu
je jeho malá různorodost (panelové domy).

Budoucí rozvoj bydlení
V současné době město eviduje cca 700 žádostí o byt a 115 žádostí na pozemek ke stavbě
rodinného domu. Zájem o bydlení se koncentruje především na samotné město, o bydlení
v přidružených obcích je zájem minimální. Odhad budoucího zájmu o bydlení ve Štětí závisí
na několika faktorech. Na jedné straně je to dostupnost zaměstnání, trendem ve zdejší
průmyslové výrobě je mírné utlumování počtu pracovních míst. Naopak pozitivním faktorem
je dobrá dopravní dostupnost Prahy, kterou by bylo možné ještě zlepšit vybudováním
dálničního přivaděče (obchvat Roudnice n. L.). Pak by se Štětí mohlo stát atraktivním
bydlištěm pro lidi pracující v Praze.
Počet žadatelů o byt nebo o pozemek pro stavbu rodinného domu, jež je možné uspokojit, se
pohybuje v řádu několika desítek. Bytová výstavba ve Štětí v současnosti neprobíhá, pouze
se uvolňují byty, z nichž byli vystěhováni neplatiči nájemného.
Lze předpokládat, že v příštích deseti letech bude přetrvávat poptávka po bydlení ve Štětí
nad nabídkou bytů a domů. Proto by město mělo umožnit výstavbu jak bytových domů
(developerským způsobem, k němuž město vyčlení vhodné pozemky), tak rodinných domů
(vymezení území pro stavbu RD jak přímo v katastru města, tak v přičleněných obcích).
Výstavba by měla být privátní, investor by sám zpracoval analýzu zájmu o danou lokalitu a
formu bydlení.
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5. Infrastruktura a technická vybavenost
V rámci této kapitoly by měla být podána informace o základní charakteristice stavu
technické infrastruktury, resp. kvality zásobování energiemi, vodou, plynem apod. Záměrem
je také přesně definovat základní limity související dopravní obslužností, a to jak veřejnou
dopravou, tak v důsledku špatného stavu, nízké kapacity nebo neexistence komunikací.

5.1

Dopravní infrastruktura

Dopravní systém území je především vázán na vedení silnice II/261 Litoměřice – Štětí –
Liběchov, která je v prostoru Liběchova napojena na silnici I/9 Česká Lípa – Mělník – Praha.
Tato byla v předchozích letech přeložena mimo střed města Štětí do jeho okrajové polohy na
pravý břeh řeky Labe. Na tuto silnici jsou připojeny ostatní silnice II. tříd, které tvoří základní
komunikační kostru celého území. Pro město významné je i spojení k dálnici D8.
Páteří železniční sítě jsou tratě ČD 090 (Praha – Ústí n. L. – Děčín) a 072 (Lysá n. L. –
Mělník – Litoměřice – Ústí n. L. – Děčín) .

Silniční síť
Silnice II/261 je významnou dopravní trasou, která zajišťuje propojení v jihovýchodním
a severozápadním směru s většími městy, ležícími na pravém břehu Labe. Z dopravního
hlediska je vedení silnice II/261 stabilizováno, stejně tak i vedení silnic III. tříd.
Největší dopravní závadou je současné přemostění Labe a tedy dopravní vazby Štětí
směrem na Roudnici nad Labem. Tento objekt má dnes dva jednosměrné jízdní pruhy šířky
3,5 m, rozdělené vlečkou do papíren, a s chodníky šířky 1,2 m. Současný most kapacitně
nevyhovuje silniční dopravě, navíc je velice těžko průchodný pro pěší a cyklisty.
Pro zlepšení dopravního řešení by bylo optimální vybudovat pro vlečku do papírny nový most
přes Labe a přes souběžnou komunikaci. Tím se uvolní stávající most pro silniční dopravu,
cyklisty a chodce. Tato varianta je však finančně náročná. Zavlečkování areálu papírny
z horního nádraží není možné kvůli nevhodnému sklonu trati.
Další variantou je vynesení chodníků mimo současné mostní těleso, takže by bylo možné
rozšířit komunikace. Most však není v majetku města Štětí (vlastníkem silniční části je kraj,
vlastníkem vlečky papírna). Třetí možností je vybudování souběžného mostního objektu,
lávky pro pěší pro cyklisty, s navazujícími komunikacemi.
Pro první a třetí variantu zatím nebyl vypracován odhad finančních nákladů. Finanční
náklady na druhou variantu (vynesení lávek pro pěší a cyklisty mimo těleso mostu) se
odhadují na 42 mil. Kč (oboustranná varianta), resp. 24 mil. Kč (jednostranná varianta).
Na labský most dále navazuje silnice využívaná jako přivaděč k dálnici D8. Také tato
spojnice vytváří do určité míry pro město Štětí limitující faktor, neboť prochází přes Roudnici
nad Labem, což výrazně zpomaluje dosažení dálnice. Do budoucna by bylo vhodné situaci
řešit dálničním přivaděčem po obchvatu Roudnice n. L. Přivaděč by také přemosťoval
železniční koridor (trať ČD 090).
Silnice III. tříd zabezpečují především dopravní napojení jednotlivých sídel a nemají jiného
většího dopravního významu. Jejich současné parametry odpovídají konfiguraci terénu
a místním podmínkám. Na nich se vyskytují pouze ojedinělé bodové dopravní závady, které
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se vyznačují omezenými rozhledovými poměry a částečně zúženým jízdním profilem.
Vzhledem k dopravnímu významu těchto silnic a z toho vyplývajícího dopravního zatížení
nejsou tyto závady zásadního charakteru. Na odstraňování závad na silnicích ve vlastnictví
města se průběžně pracuje.
Na silniční síť navazují obslužné místní komunikace, které zpřístupňují jednotlivé objekty
zastavěného území obcí. Ve městě Štětí jsou tyto komunikace převážně obousměrné
dvoupruhové, tedy dostatečně široké. V odlehlejších částech či v dalších obcích jsou tyto
komunikace, vzhledem k jejich účelu, šířkově omezeny stávající zástavbou a jsou většinou
jednopruhové pro obousměrný provoz. Na ně pak navazují účelové komunikace převážně
zemědělského charakteru (polní cesty), které jsou zásadně jednopruhové, což plně
postačuje současným potřebám.

Železniční síť
Řešeným územím prochází dvoukolejové elektrifikované železniční tratě ČD č. 090 Praha –
Děčín a trať č. 072 Lysá n/L – Mělník – Štětí – Litoměřice – Děčín, které jsou zařazeny mezi
dráhy celostátní. Železniční trať č. 090 je součástí tzv. I. železničního tranzitního koridoru,
který byl modernizován pro traťovou rychlost 160 km/hod. Železniční zastávky na obou
tratích (090 – zastávka Hněvice, 072 – stanice Štětí) leží v dobré docházkové vzdálenosti od
města a jsou zpřístupněny i autobusovou dopravou.
Z obou železničních stanic jsou zavlečkovány provozy papíren. Vlečka z horního nádraží se
však nepoužívá (nevhodný sklon trati), je zachována spíše ze strategického významu
(propojení obou tratí). Vedení obou tratí je stabilizováno a neplánují se u nich žádné změny,
případné úpravy budou realizovány v současných plochách.

Vodní doprava
Poloha Štětí na břehu Labe jej předurčuje jako
důležité místo pro lodní dopravu. Labská vodní cesta
je v tomto úseku zařazena do sítě evropských
vodních cest (E20) s předpokládanou výhledovou
kategorií ve třídě VI b. Pro tuto kategorii již byly
rozšířeny plavební komory (tato problematika se však
netýká řešeného území). Významným vodním dílem
je zdymadlo a jez Štětí na 18,16 plavebním km (cca
2 km po proudu od města).
V řešeném území jsou situována na obou březích Labe dvě překladiště. V jižní části je na
levém břehu situován přístavní bazén Hněvice, který je využíván jako chráněné místo
k bezpečnému vyvázání plavidel a občasně i pro překlad pohonných hmot z tankových
plavidel. Na pravém břehu je navrhována možnost doplnění vyvazovacích prvků a úpravy
břehů pro stání malých rekreačních plavidel. To spolu s povolením provozu vodních skútrů
vytváří možný potenciál pro rozvoj rekreační osobní přepravy (výletní lodní doprava apod.).
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Dopravní napojení Štětí na silniční a železniční síť a na labskou vodní cestu

Letecká doprava
Z hlediska širších dopravních vztahů se v území uplatňuje veřejné vnitrostátní letiště
Roudnice nad Labem. Je využíváno pro sportovní létání, výcvikové účely a pro
nepravidelnou leteckou dopravu.
V katastru obce Chcebuz se nachází bývalé letiště JZD. Dnes je využíváno aviatickým
spolkem k rekreačním a volnočasovým aktivitám.

Pěší doprava
Hlavní pěší trasy spojují místa nejsilnějších atraktivit a to především z hlediska potřeb
obyvatelstva. Je to především pěší propojení obytné části města s průmyslovou částí,
vedené dopravně zklidněnou ulicí Dlouhou, a pěší propojení obytné části se sportovišti
a železniční stanicí Štětí. Ostatní pěší trasy jsou převážně vycházkového charakteru.
Síť polních cest mezi jednotlivými sídly je narušena v důsledku kolektivizace, přestože jsou
tyto cesty často vedeny v katastrech nemovitostí a řada z nich je i v majetku města. Stav
polních cest je navíc nevhodný pro pěší a cykloturistiku (zničené povrchy, zárůsty křovinami
apod.).
Z centra Štětí je vedena jediná značená turistická trasa pokračující přes Stračí do prostoru
Liběchovského údolí s návazností na turistické trasy v CHKO Kokořínsko.
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Cyklistická doprava
Cyklistické trasy a jejich značení prochází v současné době značným rozvojem. Územím
prochází významná cyklotrasa zařazená do hlavní sítě cyklotras ČR, a to č. 2 „Labská trasa“,
která byla již na levém břehu Labe vyznačena i v terénu. Na ni pak navazují regionální
cyklotrasy (č. 8410) vedoucí přes stávající most a pokračující jednak severním směrem po
pravém břehu Labe anebo přes střed Štětí na Stračí a dále na Ješovice.
Za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů na trase mezi Štětím a místní částí
Počeplice bylo navrženo vybudování i cyklistické a pěší stezky podél silnice II/261.
Severně od Štětí je předpoklad většího rozvoje místních tras. Jejich vedení je navrhováno po
stávajících méně dopravně vytížených komunikacích II. třídy a účelových či místních
obslužných komunikacích v trasách: Hošťka – Čakovice – Radouň – Chcebuz – Veselí –
Újezd s předpokládanými napojením ve směru na Úštěk na trasu Radouň – Křešov –
Strachaly a dále trasa odbočující severně od Štětí od pravobřežní trasy a vedená dále po
okraji svahu nad městem k silnici III/26120 s napojením na předchozí trasy v Radouni. Tyto
trasy by měly po doplnění vytvořit ucelený systém a tedy i napojení ve směru od města
a dále pak pokračováním od křižovatky silnice III/26120 směrem k Mariánské a Hraběcí
kapli, tedy ve směru na Liběchov.
Severně od Štětí je možné využívat v podstatě všech silnic III. třídy s ohledem na jejich
minimální zatížení. Cyklotrasa přes Újezd, Veselí a Brocno a dále kolem Mariánské kaple je
již v terénu označena.
Celkový rozvoj cykloturistiky v regionu města Štětí by vyžadoval samostatnou dílčí analýzu
(státní a krajské koncepce, záměr města a mikroregionu, vedení tras, doplňkové atraktivity,
turistické a výletní zázemí, finanční prostředky).

Doprava v klidu
Odstavné a parkovací plochy byly v minulém století realizovány pro výhledový počet
obyvatel a stupeň automobilizace. Dnes však již neodpovídají současným potřebám.
Nároky na odstavná stání u individuální obytné zástavby je nutno uspokojovat zásadně
výstavbou garáží v rámci vlastních objektů či pozemků. U vícepodlažní obytné zástavby jsou
tyto potřeby pokrývány převážně volně v terénu a v odstavných pruzích místních komunikací.
Dále pak jsou tyto potřeby uspokojovány v několika lokalitách řadových garáží s celkovou
kapacitou přibližně 700 státní. Obě hlavní lokality garáží (v průmyslovém okrsku a u věžáků)
jsou výhodně umístěny při okružní komunikaci a ve velmi dobré docházkové vzdálenosti od
obytné zástavby. Naopak třetí lokalita pod železniční tratí je značně vzdálena od obytné
zástavby. Ani odstavné parkoviště u koupaliště není příliš využíváno kvůli docházkové
vzdálenosti do centra.
Cílem města je další budování parkovacích ploch především na sídlištích, někdy i na úkor
městské zeleně. Je snaha také zvýšit počet parkovacích míst v centru. Přesto by bylo
vhodné zvážit možnost výstavby řadových garáží v docházkové vzdálenosti od sídlišť (v
lokalitě za městským okruhem, pokud bude možné vyčlenit vhodný pozemek). Stavba by
měla být realizována developerským způsobem.
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Dopravní obslužnost
V rámci města není hromadná doprava zavedena z důvody dobrých docházkových
vzdáleností. Město má vyřešenu dopravní obslužnost svých integrovaných obcí (s výjimkou
Stračí, kde není hromadná doprava zavedena). Tím je umožněno lidem z obcí nejen cesta
do práce, obchodů, za sportem a kulturou, ale i dětem do mateřských, základních a
středních škol a za volnočasovými aktivitami a starším občanům k dosažení lékařské a jiných
služeb.
Základní dopravní obslužnost funguje v režii Ústeckého kraje a města. Vzhledem
k směnnému provozu v továrně má město zajištěno smluvního dopravce obstarávajícího
spojení mezi městem (továrnou) a obcemi podle potřeb zaměstnanců. Továrna se na
provozu tohoto spoje nepodílí.
Pravidelně probíhají jednání s dopravci při sestavování nových jízdních řádů. Současná
podoba jízdních řádů potřebám obyvatel Štětí převážně vyhovuje. Výhodné je především
železniční spojení Hněvice – Praha a autobusové Štětí – Mělník – Praha.

5.2 Technická infrastruktura
Vodní hospodářství
Vodovody
Řešené území je zásobováno pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě v rámci Vodárenské
soustavy severní Čechy. Vodní zdroje v řešeném území jsou využity k čerpání do úpravny
vody Malešov, odkud je voda přes řídící vodojem Malešov rozváděna do distribuční sítě.
Z vodních zdrojů se stanovenými ochrannými pásmy na pravém břehu Labe jsou v současné
době využívány vrty Rd 1, Rd 2 a Rd 3 v Radouni.
Pitná voda z úpravny vody Malešov je přiváděna do řešeného území přes Radouň, kde se
vodovodní přivaděč rozděluje na větev vedoucí do Štětí a větev vedoucí do věžového
vodojemu. Chcebuz, odkud je dále veden přívodní řad do Veselí a Újezdu. V Újezdu je malý
vodojem pro zásobování sídla a čerpací stanice s výtlačným potrubím pro zásobování sídel
Lomy a Strachaly za hranicí řešeného území. Z věžového vodojemu Chcebuz je veden
vodovodní přivaděč do Brocna.
Větev vodovodního přivaděče vedoucí z Radouně do Štětí je vedena podél silniční
komunikace do vodojemů Štětí 1 a 2 – horní, odkud jsou vedeny vodovodní řady pro
zásobování výškových budov v sídlišti, z přivaděče horního vodojemu je napojen přivaděč do
Počeplic s odbočkou na Stračí. Nižší zástavba ve Štětí je zásobována pitnou vodou
z vodojemu Štětí 3, napojeného přivaděčem od vodojemů Štětí 1 a 2.
Hněvice jsou napojeny vodovodním přivaděčem z vodovodu v areálu podniku Čepro a.s.
napájeným z vodního zdroje umístěného na parcele č.p. 37/3 v Hněvicích. V zájmu zvýšení
kvality pitné vody v Hněvicích je plánováno vybudování nového vodovodního řadu, je však
nutno vyřešit zdroj vody pro potřeby protipožární ochrany.
Lze tedy konstatovat, že vodovodní síť v řešeném území je vybudována s dostatečnou
kapacitní rezervou.
V případě zásobování rozvojových ploch dojde k napojení nových řadů na stávající sítě.
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Kanalizace
Soustavná kanalizační síť byla realizována pouze ve městě Štětí a v Hněvicích. Ve Štětí byla
realizována jednotná kanalizační síť se dvěma odlehčovacími komorami. Dále je tvořena
třemi kmenovými stokami. První vede podél Labe, druhá podél severního okraje města a třetí
z centrální části města kolmo k Labi. Kromě popsané jednotné kanalizace byla ve Štětí
realizována dešťová stoka odvodňující prostor Kostelní ulice a Husova náměstí.
Odpadní vody z městské stokové sítě jsou vedeny kmenovou stokou vedoucí podél řeky
Labe k areálu papírny do čerpací stanice, odkud jsou čerpány do podnikové čistírny
odpadních vod. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kalovými poli.
V současné době je odkanalizováno prakticky celé zastavěné území města.
Problémem kanalizace ve městě Štětí je její nedostatčná kapacita, která se projevuje
především při inzenzivních srážkách.
V Hněvicích byla realizována kanalizační síť, která byla koncipována jako splašková
s čistírnou odpadních vod. Tato čistírna byla poničena při povodních v srpnu 2002 a musela
být rekonstruována.
V ostatních sídlech nebyla realizována kanalizační síť. Odpadní vody jsou sváděny do
bezodtokových jímek, jejich technický stav je mnohdy zcela nevyhovující. Dešťové
odvodnění je řešeno povrchovým odtokem. Chybějící kanalizace je největším nedostatkem
v sídlech nacházejících se v ochranném pásmu II. stupně zdroje Obrtka a vyžádá si
v budoucnu značné investice.
Plán odkanalizování obcí je řešen studií Severočeské vodárenské společnosti. Studie
navrhuje odkanalizování obcí svedením splaškových vod do Štětí a napojením na městskou
kanalizaci. Kapacita podnikové čistírny odpadních vod je pro toto řešení dostatečná.
Problémem je vysoká investiční náročnost v poměru k relativně malému počtu obyvatel
v obcích. Bez získání dotačního titulu je takováto investice nad síly města, odhadované
náklady jsou cca 120 milionů Kč. Časový harmonogram vybudování kanalizace není
z legislativního hlediska upraven. Nutnost vybudovat kanalizaci s ČOV do roku 2010 se
vztahuje pouze na aglomerace s více než 2 000 ekvivalentních obyvatel.

Energetika
Systém centrálního zásobování teplem
Město Štětí je energeticky napojeno na průmyslovou výtopnu areálu Mondi Štětí a.s. Ze
systému centrálního zásobování teplem je napojeno prakticky celé zastavěné území vč. bytů
v rodinných domech, pouze malá část objektů je vytápěna lokálně.
Z primárního výměníku v teplárně je distribuována dvěma přivaděči do města horká voda
vedoucí do jednotlivých výměníkových stanic, kde je topné médium převáděno na teplou
vodu, tvořící sekudérní rozvody tepla. Z těchto rozvodů je zásobena teplem a teplou
užitkovou vodou většina odběratelů. Část odběratelů je připojena z primérního horkovodu
prostřednictvím odběratelských výměníků tepla.
V okolních sídlech je z energetických médií k dispozici pouze elektrická energie, vytápění
objektů je proto řešeno z lokálních zdrojů. Plynofikace je z ekonomického hlediska
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problematická a v současnosti nesplňuje díky malému počtu potenciálně zásobovaných
obyvatel ani podmínky pro udělení dotací na plynofikaci.
V dlouhodobém horizontu hodlá město podporovat využívání obnovitelných energetických
zdrojů – např. využitím vodní energie v místě stávajícího jezu ve Štětí (již se připravuje
výstavba malé vodní elektrárny). Využití dalších obnovitelných zdrojů (dřevní štěpka, solární
panely) závisí na ekonomickém posouzení jednotlivých projektů.
Zásobování plynem
Řešené území nebylo plynofikováno zemním plynem a nenacházejí se zde žádné distribuční
plynovodní rozvody sloužící k zásobování zemním plynem. Jediným plynovodem v řešeném
území je vysokotalká plynovodní přípojka DN 200 do výrobního areálu, která je napojena
u obce Hoštka z páteřního vysokotlakého plynovodu DN 500, vedoucího po severním okraji
řešeného území. Vysokotlaká plynovodní přípojka je ukončena dvěma vysokotlakými
regulačními stanicemi RS Amersil Filpap (nástupní firma) a RS Mondi Packaging Paper
Czech a.s. Z přípojovacího plynovodu DN 200 je možné napojit prostřednictvím
odběratelských regulačních stanic rozvojové plochy průmyslové výroby „U papírny“.
Zásobování elektrickou energií
Přes řešené území procházejí dva energetické koridory velmi vysokého napětí VVN. Jeden
tvoří tranzitní trasa 400 kV z elektrárny Mělník do rozvodny Babylon v majetku ČEPS a.s.
Trasa přichází do řešeného území od Ješovic a prochází severovýchodně od Stračí a dále
mezi Radouní a Čakovicemi. Druhý koridor VVN 110 kV napájí odběratelskou rozvodnu 110
kV v areálu papírny. Distribuční rozvody elektrické energie jsou v řešeném území napájeny
z rozvodné sítě 22 kV prostřednictvím trafostanic 22/0,4 kV.
Rozvody vysokého napětí (VN) 22 kV jsou provedeny v nadzemních trasách s výjimkou
zastavěného území Štětí, kde byly realizovány kabelové rozvody VN. Nadzemní rozvody
elektrické energie mezi Štětím a horní tratí tvoří limity rozvoje města.
Sekundární síť je ve Štětí provedena kabelovými rozvody, v okolních sídlech převážně
nadzemními rozvody s výjimkou Stračí, kde byla provedena nová kabelizaci rozvodů NN.

Spoje
Dálkové kabely
Řešeným územím prochází dva dálkové kabely. Prvním je dálkový optický kabel Praha –
Mělník – Štětí ukončený v digitální telefonní ústředně umístěné v telekomunikační budově.
Druhý dálkový optický kabel Štětí – Hoštka je vyveden z telefonní ústředny Štětí a vede přes
Chcebuz, Veselí, Újezd, Sukorady, Velký Hubenov, Střížovice, Snědovice, Křešov, Radouň,
Makovice a Velešice do Hoštky. V trase DOK jsou položeny i kabely místní telefonní sítě.
Z tohoto dálkového kabelu je v řešeném území napojena telefonní ústředna Chcebuz.
Místní telefonní síť
Rozvody místní telefonní sítě jsou provedeny ve Štětí zemními telefonními kabely
v přilehlých sídlech rovněž zemními telefonními kabely popř. samonosnými závěsnými
telefonními kabely. Místní telefonní síť je nově realizována a je v dobrém technickém stavu.
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Zároveň jsou v zastavěném území provedeny rozvody kabelové televize a je úplné pokrytí
území pro bezdrátové výpočetní a informační technologie.
Internet
Možnosti připojení k internetu mapuje samostatný materiál s názvem Možnosti připojení
občanů k internetu v integrovaných obcích města Štětí (autor Petr Domorázek). Materiál je
zařazen k této studii jako příloha.

Technické služby
Technické služby (údržba komunikací) má město zajištěno smluvně ve spolupráci
s Veslařským klubem.

5.3 Urbanistické poměry
Územní rozvoj města Štětí omezuje ze západu řeka Labe, ze severu areál papírny
s železniční vlečkou, z východu železniční trať (Děčín – Kolín). Stávající územní plán počítá
s rozvojem města v lokalitě mezi stávající zástavbou a železniční tratí východním směrem a
dále jižním směrem na místní část Počeplice. Zde je však nutné řešit vlastnictví zemědělské
půdy privátními osobami.
Územní plán města v současné době řeší využití volných pozemků v existující městské
zástavbě, a to jak využitím pro občanskou vybavenost (nákupní středisko v lokalitě naproti
provozu prádelny), tak pro bytovou výstavbu. V případě úsilí města o další rozvoj bytové
výstavby bude nutné umožnit přípravu vhodných pozemků i za městským okruhem. To
přepokládá vyřešení majetkoprávních poměrů těchto pozemků (blokace pozemků, jež jsou
historickým majetkem církve) právní úpravou ze strany centrálních orgánů ČR. Tato
problematika komplikuje i využití některých pozemků v současné zástavbě (areál bývalého
OPBH, hřbitov).
Územní plán města Štětí v sobě zahrnuje také urbanistické studie rozvoje obytných zón pro
jednotlivé vesnice. S výjimkou obce Brocno (která je vyhlášena vesnickou památkovou
zónou, což výrazně omezuje možnost nové výstavby v intravilánu obce) se nepředpokládá
výraznější rozšiřování sídel do volné krajiny.
Prostorem pro rozvoj rekreačních a volnočasových aktivit je oblast tzv. Ostrova. S ním
sousedí areál sportovních hřišť a plaveckého bazénu. Na Ostrov navazuje park u pravého
břehu Labe (zeleň, lavičky, skatepark). Pás zeleně pokračuje kolem mostu a nábřežní zdi až
k objektu ČOV. Oblast zeleného pásu podél Labe je v současné době zčásti využívána
zahrádkáři.
Prostorem v intravilánu města, jež vyžaduje dílčí řešení, je oblast sídliště „u věžáků“. Cílem
by zde mělo být zkvalitnění veřejného prostranství.
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6. Místní ekonomika
V rámci této kapitoly jsou popsány základní charakteristiky místní ekonomické základny. Do
této oblasti řadíme jak hospodaření města, tak podnikatelská základna a prostředí. Je zde
provedeno také porovnání příjmů a výdajů s ostatními městy v Ústeckém kraji.

6.1 Hospodaření města
Městský rozpočet
Hlavním cílem vedení města je zabezpečení celé řady služeb podle potřeb místních obyvatel
a v rámci daných možností. Nevyužívá se přitom běžných principů tržní ekonomiky. Služby,
které obec nabízí, jsou poskytovány všem na stejné úrovni a nikdo není z jejich spotřeby
vyloučen. Příjemcem služeb je občan, který vystupuje v roli zákazníka, voliče i daňového
poplatníka.
Rozpočet města má několik nezastupitelných funkcí. Prostřednictvím samosprávy je
zajišťován chod obce (funkce alokační), rozdělování příjmů (funkce distribuční) a stabilizační
(podpora ekonomického růstu, zajištění infrastruktury, zvyšování kvality života, zapojování
občanů do rozvoje apod.). Přesto, že samospráva není žádnou profesionální ekonomickou
institucí, očekává se a vyžaduje se od ní účelné a efektivní využívání zdrojů z rozpočtu.
Město Štětí s přidruženými obcemi disponuje úměrnými finančními prostředky z hlediska
jeho velikosti i kvalifikovanými osobami na zabezpečování služeb. Dlouhodobou zátěží je
urychlený růst města ve druhé polovině 20. století, který stále klade nároky na rozvoj
občanské vybavenosti, služeb i urbánní struktury města.

Hospodaření

2003

2004

2005

2006

2007

70 158 775
17 158 284
91 922 044
50 896 815
230 135 918

79 622 759
9 454 484
92 520 302
-17 236 676
164 360 869

83 974 330
8 308 595
43 135 675
6 546 764
141 965 364

82 928 021
9 788 834
43 666 084
-471 613
135 911 327

81 890 000
6 935 000
37 276 000
42 787 000
168 888 000

472 758
19 523 743
117 473 567
33 841 394
21 949 799
36 874 657
230 135 918

607 625
12 148 452
79 325 492
33 882 192
8 544 752
29 852 355
164 360 869

612 126
19 848 902
48 398 178
34 352 646
8 633 073
30 120 439
141 965 364

663 868
17 150 236
43 729 722
32 918 402
10 340 580
31 108 519
135 911 327

731 000
23 925 000
62 236 000
34 696 000
10 645 000
36 655 000
168 888 000

Příjmy
- daňové
- nedaňové
- kapitálové a dotace
- financování
Příj. vč. financování

Výdaje
- zeměděl. a lesní hosp.
- průmysl a ostat. hosp.
- služby obyvatelstvu
- sociální služby
- obrana a bezpečnost
- veřejná správa
Výdaje celkem

Pozn.: Rok 2007 – pouze plánovaný odhad, v ostatních případech je vyčíslena skutečnost
čerpaného rozpočtu.
Zdrojem městského rozpočtu je státní rozpočet (podíly na daních), soustava poplatků,
produktů z finančního trhu a dotace. Dotace jsou získávány především jako náhrada za
centralizované daně, na zlepšení nabídky služeb a na realizaci akcí a projektů, na kterých
má stát nebo jiné instituce zájem (EU, partnerské země, sponzoři apod.). U přidělovaných
dotací plní město pouze roli prostředníka státu (pokrytí výdajů dané legislativou – např.
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sociální dávky) a u dotací získávaných formou žádostí v soutěži, hraje město roli příjemce
a uživatele.
Průzkum ukázal, že v získávání dotací z krajských, národních, evropských nebo jiných
programů a fondů (doplňkové financování projektů, které vyžaduje vždy spoluúčast obce),
má město značné rezervy. Nové vedení města si vytyčilo získávání dotací jako jeden ze
svých dlouhodobých cílů.
Příjmová stránka rozpočtu – údaje v Kč

100 000 000

80 000 000

60 000 000

40 000 000

20 000 000

0
- daňové
- nedaňové

-20 000 000
2003

2004

2005

2006

2007

- kapitálové a dotace
- financování

Příjmová část byla doplňována tzv. financováním, což byly zisky z prodejů, bankovních účtů
nebo úvěry. Příjem vč. financování tvořily rozpočet, se kterým se hospodařilo.

250 000 000
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150 000 000
Financování

100 000 000
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50 000 000
0
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Porovnání příjmů městských samospráv Ústeckého kraje v roce 2005 v tisících Kč na
1 obyvatele
45,00
40,00
35,00

0,00

Libochovice

Jirkov

Krupka

Štětí

Teplice

Postoloprty

Benešov nad Ploučnicí

Děčín

Velké Březno

Klášterec nad Ohří

Šluknov

Duchcov

Žatec

Varnsdorf

Úštěk

Litoměřice

Chomutov

Louny

Česká Kamenice

Most

Podbořany

Litvínov

Libouchec

Bílina

Ústí nad Labem

5,00

Rumburk

10,00

Kadaň

15,00

Roudnice nad Labem

20,00

Lovosice

25,00

Vejprty

30,00

Město Štětí mělo v r. 2005 cca 20 000 Kč příjmu na obyvatele, což představovalo 26. místo
mezi 46 městy v Ústeckém kraji.
Výdajová stránka rozpočtu – údaje v tisících
Z grafu vyplývá, že největší výdaje města jsou do služeb obyvatelstvu (školy, kulturní,
sportovní a jiná zařízení a jejich činnosti, bytové hospodářství, odpady a údržba města
a pod.) a sociálních služeb.
180000
160000
140000
Výdaje celkem

120000

- zeměděl. a lesní hosp.

100000

-služby obyvatelstvu

80000
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Porovnání výdajů městských samospráv Ústeckého kraje v roce 2005 v tisících Kč na
1 obyvatele
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Výdaje města v r. 2005 na jednoho občana byly asi 18 000,- Kč, což představovalo v kraji 29
místo ze 46 hodnocených měst. Při získávání dotací z krajského a státního rozpočtu a z EU
fondů, popř. z jiných zdrojů se může situace výrazně změnit.

6.2 Ekonomická základna a podnikatelské prostředí
Struktura ekonomické základny
Město Štětí se stalo významným průmyslovým a sídelním centrem v jihovýchodním okraji
litoměřického okresu až po 2. světové válce. K městu přimyká rozsáhlý papírenský
průmyslový areál, který vznikl po privatizaci bývalého národního podniku SEPAP, který byl
největším papírenským závodem ve střední Evropě.
Hospodářská činnost na území města Štětí v roce 2006
Druh podle převažující činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Počet podnikatelských subjektů celkem

Druh organizace podle právní formy
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Peněžní organizace
Podnikatelé - fyzické osoby
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Ostatní právní formy

Počet subjektů
622
326
327
462
621
364
3
43
131
1 923

Počet subjektů
10
17
83
0
8
1436
28
77
264

Struktura ekonomické základny byla tvořena v r. 2005 celkem 1 752 ekonomickými subjekty.
Nejvíce podnikatelských subjektů působí přirozeně v terciární sektoru – tzn. v obchodě
a službách typu pohostinství, ubytování, řemesla, zprostředkování, poradenství a v dalších
službách. Z hlediska hospodářského významu však mají největší význam průmyslové
podniky a pro Štětí jsou to zejména výrobci papíru a buničiny, jejich recyklace a obchodování
s těmito výrobky. Další důležitá odvětví jsou strojírenství, stavebnictví, zemědělství
a doprava. Velmi úspěšnou společností je Prádelna Štětí, která byla vybudována z iniciativy
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města a dnes představuje velmi kvalitní provoz pro praní zdravotnického prádla. Díky vysoké
kvalitě služeb firma působí úspěšně v nejvýznamnějších pražských i regionálních
nemocnicích.
Mezi ekonomické subjekty, které jsou financovány městem (příspěvkové organizace) patří
mateřská škola, 3 základní školy, umělecká škola, centrální školní jídelna a dům dětí a
mládeže.

Podnikatelské prostředí
V obecné rovině očekávají podnikatelé od veřejné správy stabilní prostředí, ve kterém je
funkční infrastruktura, kterou ke svému podnikání potřebují, především dopravní a technické
sítě. Dále očekávají právní vymahatelnost, bezpečnost a ochranu majetku a funkční školskou
soustavou, která připraví použitelnou pracovní sílu. Za tyto a další služby (zdravotnictví,
efektivní administrativa atd.) a záruky odvádějí daně.
Veřejná správa reguluje podnikání legislativou a svým administrativním aparátem (ochrana
sociální, bezpečnostní, životního prostředí, zdravotní, spotřebitele atd.).
Město, jako součást veřejné správy může podnikatelské prostředí ovlivnit zejména efektivní
administrativou, detailní znalostí místního prostředí, informovaností veřejnosti a sledováním
strategických cílů svého dlouhodobého rozvoje.
Celková daňová zátěž je v ČR jedna z
nejvyšších v EU. Statistiky ukazují, že
znevýhodňuje investice a zvyšuje cenu
práce, což se projevuje zejména u malých
až středně velkých podnikatelů.
Ve svých záměrech má město Štětí
přípravu nové průmyslové zóny a lokalit
pro výstavbu rodinných domů, vybudování
nebo rekonstrukci technické i společenské
infrastruktury a centralizaci a zefektivnění
své správy.
Město udržuje dlouhodobě dobré vztahy
s hlavními
zaměstnavateli
a
s podnikatelskou sférou. Jak velké firmy, tak místní podnikatelé přispívají jako sponzoři při
významných kulturních a společenských akcích ve městě (festival dechových hudeb, akce
kulturního domu, tradiční trhy apod.), školám a dalším institucím.
Plánování dalšího rozvoje podnikání musí vycházet z podrobného zmapování současné
situace i výhledů do budoucna. Město by mělo především vycházet vstříc potřebám větších i
menších podniků. Lze iniciovat příchod nových zaměstnavatelů v oboru, pro nějž je ve
městě vhodné složení pracovních sil i struktura vzdělávací soustavy.
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Hlavní zaměstnavatelé ve Štětí

Název

Kategorie
počtu
Převažující činnost dle OKEČ
zaměstn.

Mondi Štětí, a.s.
Norske Skog Štětí, a.s.

500 - 999
200 - 249

Výroba papíru a lepenky
Výroba a recyklace papíru a lepenky

Mondi Bags Štětí, a.s.
Mondi Coating Štětí, a.s.
Mondi Flexibles Štětí, a.s.
Schulte malířské válečky a plastik, s.r.
Prádelna Štětí, a.s.
Scandinavian Mill Service Czech, s.r.o.
V.Musílek- FA- Renovace
Keratech Group, a.s.
Průmstav Štětí, a.s.
František Ferkl
Sozol servis, s.r.o.
Unistroj, s.r.o.

100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
100 - 199
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99
50 - 99

Výroba papíru a lepenky, obalů
Výroba papírových obalů
Výroba papíru a lepenky
Výroba kartáčnických výrobků
Praní a chemické čištění textilních výrobků
Výroba a opravy ostatních účelových strojů
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
Výroba netkaných a žáruvzdorných materiálů
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
Instalatérské a montážní práce
Výroba a opravy papírenských strojů
Výroba a opravy zemědělských a lesnických
strojů
Zdroj: Albertina-Firemní Monitor 2006

6.3 Zemědělství
Historicky vznikalo město jako zemědělské a řemeslnické. Přírodní podmínky pro
zemědělskou výrobu jsou v Polabské rovině velmi dobré. Zemědělstvím, nebo činnostmi
podporující zemědělství se stále malá část obyvatelstva zabývá. Z hospodářského hlediska
má však zemědělství omezený význam. Je však důležité pro krajinotvorbu i pro udržování
záplavového území.
Zemědělství v řešené oblasti je převážně záležitostí soukromě hospodařících jednotlivců (83
z 90 podnikajících subjektů celkem). Pouze ve dvou případech se jedná o firmy s více než 10
zaměstnanci (Tomáš Knotek – rostlinná výroba je zde součástí terénních úprav zahrad,
parků apod. – a Texal, a.s. v Radouni).
Vzhledem k místním podmínkám má zemědělství rozvojové předpoklady zejména v oblasti
pěstování plodin pro nepotravinářské účely, mimoprodukční funkce zemědělství
a v agroturistice.
Případné privátní aktivity směřující k oživení venkovských oblastí (agroturistika apod.) by
město mělo sledovat a ve spolupráci s jejich autory je učinit součástí svých rozvojových
koncepcí (cyklotrasy apod.).
Město je vlastníkem celkové výměry 5 386 ha pozemků.
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Přehled druhů pozemků na území města Štětí
Druh pozemků
Zemědělská půda vč. orné
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé trávní porosty
Lesní půda
Vodní plochy
Ostatní plochy vč.
zastavěné

Výměra (ha)
3009
54
6
75
11
164
1523
130
524
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7. Trh práce, zaměstnanost
Společným problémem území Litoměřicka je odstraňování důsledků dřívějšího zaměření
ekonomiky na zemědělskou výrobu a průmyslová odvětví s velkou přezaměstnaností. To se
v průběhu restrukturalizace ekonomiky rychle projevilo ve vysoké míře nezaměstnanosti.
Okres Litoměřice s mírou nezaměstnanosti 13 % je na 14. místě v ČR. Ze zaměření na
zemědělství vyplývá i nepříznivá kvalifikační struktura a horší adaptibilita pracovních sil na
možnou rekvalifikaci. To pak ve svých důsledcích vede k dlouhodobé nezaměstnanosti. Pro
její snížení chybí vhodné podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání včetně
podnikání v zemědělství. Zde by mělo být podporováno zvýšení konkurenceschopnosti,
zkvalitnění výroby, rozvoj ovocnářství, pěstování plodin pro nepotravinářské účely,
mimoprodukční funkce zemědělství a agroturistika.
Prioritou pro eliminaci stagnace okrajových partií okresu, do které patří Štětsko (s výjimkou
města Štětí), je v první řadě podpora malého a středního podnikání, která by pozvedla rozvoj
ekonomických činností. V regionu nejsou výjimkou obce, ve kterých podíl nezaměstnaných
přesahuje 30 %. Existuje reálné
nebezpečí, že tato situace může mít
trvalejší charakter a ovlivní pracovní
návyky obyvatel i celých rodin a jejich
přístupy k zapojení do pracovního
procesu. Pro podporu zaměstnanosti je
možné zvážit zlepšení dopravního spojení
směrem na Roudnici nad Labem, Mělník,
případně Mladou Boleslav.
Úřad Práce v Litoměřicích sleduje vývoj
nezaměstnanosti
na území
okresu
Litoměřice v rámci tzv. mikroregionů.
Město Štětí je součástí níže uvedeného a
popsaného mikroregionu.

Štětsko
Od ledna roku 2006 klesla nezaměstnanost v regionu Štětsko z 15,53 % (leden) na 12,96 %
(červen) a dále na 11,93 % (listopad). V prosinci se počet UOZ navýšil na 12,93 %, a to
především s ukončením každoročních smluv v rámci APZ (VPP).
Celkový stav nabídky práce v regionu je stabilně nízký. Společnosti, které se orientují na
výrobu a zpracování papíru (MONDI, Norske Skog, Neograph) již nesnižují počty svých
zaměstnanců, ale nová pracovní místa nevytvářejí. Strojírenské firmy Unistroj, 2JCP,
SOZOL, Renovace Musílek vytvářejí jen několik volných pracovních míst, která bývají
okamžitě obsazena.
Snahou je proto spolupráce ÚP se zaměstnavateli v sousedním mělnickém okrese (např.
Danzer Křivenice, Nemocnice Mělník, Tesco, Kaufland ČR, GUMEX,s.r.o.) a nabídka
volných pracovních míst tam, kde je lepší dopravní obslužnost (případně dopravu zajistí
zaměstnavatel) a větší možnost uplatnění na trhu práce.
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Problém tohoto regionu je v nedostatečném využiti potenciálu venkova, na němž je velmi
nízká nabídka pracovních míst, především v souvislosti s omezením pracovních míst v
zemědělství. Nezaměstnanost v obcích štětského regionu je téměř neměnná.
Počet obcí v mikroregionu Štětsko
Celkový počet obyvatel
- z toho ekonomicky aktivních
Míra nezaměstnanosti v regionu k 31. 12. 2006 činila

23 obcí a jejich částí
11 574
5 994
12,93 % t. j. 819 UOZ

Vývoj MNZ mikroregionu Štětsko

22

% MNZ

18
14
10
6

Š tě ts k o
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8. Vzdělávací, sociální a kulturní infrastruktura
Kvalita sociální a občanské vybavenosti patří k základním indikátorům kvality a spokojenosti
života místních obyvatel. V rámci situační analýzy byla zjišťována a v profilu následně
popsána dostupnost uvedených služeb pro obyvatele města a přidružených obcí. Součásti
této kapitoly je i zhodnocení dostupnosti základních škol, jejich obsazenost a výhledy do
budoucna v závislosti na demografickém vývoji.

8.1 Školství
Česká základní škola byla ve Štětí založena roku 1918, dříve zde fungovala základní škola
německá. Na tradici navazují současné základní školy a speciální škola. O předškolní výuku
a výchovu pečuje mateřská škola.

Mateřská škola
Je příspěvkovou organizací města od roku 2002. Vznikla sloučením čtyř mateřských škol.
Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu a školní jídelnu. Kapacita zařízení je pro 317
dětí s vyšší kapacitou školní jídelny. Pedagogickou činnost zajišťuje 24 pedagogických
pracovnic ve 13 třídách.
Ve všech čtyřech odloučených pracovištích fungují logopedické poradny, jejichž provoz
zajišťují pověření vedoucí těchto pracovišť. V rámci mateřské školy je zřízena jedna speciální
logopedická třída s kapacitou 10 dětí, kterým se věnuje odborně připravený pedagog –
specialista.
Mateřská škola má kapacitu 317 dětí, v současné době ji navštěvuje 267 dětí.
Naplnění mateřské školy vyplývá mimo jiné ze zákonné povinnosti obce zajistit místo
v předškolním zařízení pro každé dítě v posledním roce před zahájením školní docházky,
jehož rodiče o to požádají. Proto mateřskou školu ve Štětí navštěvují i děti z Račic, kde
mateřská škola není.
V posledním roce předškolní docházky navíc nemusejí rodiče dětí v mateřské škole platit
školné, pouze stravu. To zatěžuje rozpočet školy, potažmo města.

Základní školy
Výuku základního vzdělání v I. a II. stupni zajišťují tři základní školy a jedna speciální
základní škola. Zřizovatelem všech škol je město Štětí. Poskytují žákům kvalitní základy
všeobecného vzdělání a vytvářejí podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a
uplatnění v životě. Školy sledují moderní trendy zaměřené na výpočetní techniku, informatiku
a cizí jazyky. Svým vybavením, personálním zajištěním apod. odpovídají školy podle názoru
města současným potřebám a jejich další specializace se neplánuje.
Město Štětí má smlouvu s Račicemi a Smědovicemi o vytvoření společného školského
obvodu, proto základní školy ve městě navštěvují i děti odjinud než ze Štětí. Obce, jež
nemají vlastní základní školu, přispívají na docházku svých žáků a tím se podílejí na úhradě
neinvestičních nákladů školy.
Ve školách fungují rodičovská sdružení a v souladu se zákonem školské rady, v nichž má
město Štětí své zástupce.
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Základní škola TGM
Je nejstarší a byla vybudována jako novostavba v roce 1934.
Má devět tříd, jazykové a počítačové učebny, dílny a cvičnou
kuchyň. Má dyslektickou a logopedickou ambulantní poradnu.
Pro výuku tělesné výchovy je v areálu školy tělocvična a hřiště,
pro výuku pracovních činností se používá zahrada a skleník.
Volnočasové aktivity se realizují ve školní družině (první stupeň)
a ve školním klubu (pro děti od 5. třídy. Klub slouží k vyplnění
odpoledního volného času žáků, kteří např. čekají na přípoj pro cestu domů). Škola
organizuje řadu kroužků v jazykových, sportovních, technických a výtvarných oborech.
Stanovená kapacita školy je 290 žáků, skutečná obsazenost ve školním roce 2006 / 2007
byla 207 žáků.
Základní škola ve Školní ulici
Byla postavená v r. 1961 a má 19 učeben v samostatných
pavilónech pro I. a II. stupeň a pro školní družinu. Školu
navštěvuje přes 400 žáků, je největší ze tří základních škol.
V rámci mimoškolní činnosti provozuje kroužky k osvojení
znalostí a praxe v oborech výpočetní techniky, informatiky,
jazykových a jiných společenských věd.
V komplexu školy působí centrální školní jídelna, jež vaří i pro veřejnost.
Stanovená kapacita školy je 540 žáků, skutečná obsazenost ve školním roce 2006 / 2007
byla 410 žáků.
Základní škola v Ostrovní ulici
Budova je pavilónového typu s 27 třídami, školní družinou,
tělocvičnou, velkou užitkovou a okrasnou zahradou a
sportovním areálem. V objektu školy mí sídlo Centrální školní
jídelna s vlastní právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je město
Štětí), sídlí zde Speciální základní škola (zřizovatelem je Ústecký
kraj). Součástí objektu školy je byt školníka a zubní lékařská
ordinace.
Škola rovněž přispívá svojí mimoškolní činností k rozvoji dětí a mládeže a k efektivnímu
využívání volného času.
Stanovená kapacita školy je 750 žáků, skutečná obsazenost ve školním roce 2006 / 2007
byla 362 žáků.
Speciální základní škola v ZŠ v Ostrovní
Jde o speciální zařízení pro integraci žáků se zvláštními vzdělávacím potřebami. Má
speciální výukový program, který navazuje na aktuální pojetí a poslání vzdělávání v ČR.
Výuku realizují pedagogové, kteří uplatňují zvláštní přístup k výuce a zajišťování dohledu
i k volnočasovým aktivitám. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj.
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Základní umělecká škola
Základní umělecká škola poskytuje základní zájmové umělecké vzdělávání ve dvou
uměleckých oborech. Jedná se o obor výtvarný a hudební, který je dále členěn podle
jednotlivých hudebních nástrojů (klavír, zobcová a příčná flétna, kytara, klarinet, housle,
trubka). Dále se věnují sborovému zpěvu představovanému dívčím pěveckým souborem
„Kouzelná flétna“.
ZUŠ věnuje velkou péči přípravě žáků na veřejná vystoupení a účast v různých soutěžích v
obou zájmových oborech.
Zřizovatelem tohoto zařízení je Město Štětí.

Mimoškolní činnost
Bohatá mimoškolní činnost probíhá ve školách. Specializovaným zařízením je DDM.
Dům dětí a mládeže ve Štětí
Vyplňuje volný čas dětem i mládeži do 26 let v odpoledních
hodinách, po celé dny během víkendů a všech prázdnin a
volných dnů. Děti i mládež mají možnost navštěvovat více než
20 zájmových skupin, kursů a klubů. V pravidelné činnosti je
zařízení během všedních dnů zaměřeno na sport, turistiku,
přírodovědu, estetiku a jazyky. Je připraven rovněž program
s nepravidelnými akcemi, prázdninová a táborová činnost včetně
zahraničních pobytů.
V době hlavních prázdnin je organizována rozsáhlá letní táborová činnost, která je
vyvrcholením celoroční činnosti zájmových útvarů DDM. Dům dětí a mládeže vyhodnocuje
zájem dětí a mládeže a podle toho rozšiřuje nebo omezuje svou činnost.
V poslední době se s velkým zájmem dětí, mládeže a dospělých setkal nový zájmový útvar
„keramika“.

Střední školy
Dřívější dvě střední školy ve městě, obě spojené s rozvojem průmyslu v 2. polovině 20.
století, se od školního roku 2007 / 2008 slučují v jednu pod hlavičkou Vyšší odborné školy
obalové techniky. Ta zahrnula všechny obory ze Střední odborné školy.
Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola
Zřizovatelem je Ústecký kraj. Po sloučení se střední
odbornou školou má 683 studentů a učňů. V rámci vyššího
odborného vzdělávání nabízí škola obory informační
technologie a obalová technika. Ta je tradičním oborem,
který je navázán na nejvýznamnější průmyslové odvětví ve
městě. Studijní obor připravuje žáky podle zaměření pro
činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti obalové
techniky, obalového designu nebo výroby papíru, kartónů
a lepenek. Ve škole je kvalitní odborná knihovna.
Odborné technické předměty (bývalá SOŠ) navazují na
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odborné učiliště pro Severočeské papírny Štětí, n.p.. Součástí je domov mládeže. Učňové se
připravují v oborech zámečník, elektrikář a truhlář. Maturitními obory jsou informatika
v ekonomice a mechanik-elektronik.
Škola také poskytuje nástavbové studium v oborech elektrotechnika, technickohospodářské
a správní činnosti a provozní technika.
Pro podniky a individuální zájemce pořádá kurzy pro svářeče, strojníky a elektrikáře (způsobilost
dle vyhlášky 50/78 Sb.). Doplňková činnost v oboru truhlářském, zámečnickém, obráběcím,
elektrikářském, šití apod. je vykonávána ve školních dílnách.
Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 115 lůžek se dvěma a třemi lůžky, který je
v areálu základní školy v Ostrovní ulici. Vzhledem ke značnému počtu dojíždějících studentů
je domov mládeže hojně využíván.
Škola zaměstnává 50 pracovníků. Je aktivní v organizaci sportovních mimoškolních aktivit.
Střední školy mimo Štětí
Studenti ze Štětí dojíždějí především na gymnázia v Roudnici nad Labem, Litoměřicích a
Mělníku a na střední průmyslovou školu stavební v Mělníku.

8.2 Zdravotnictví
Zajištění kvalitní lékařské péče a doprovodných služeb je jednou
z priorit města. V roce 1992 město uvedlo do provozu Dům lékařských
služeb, který spolu se dvěma zdravotními středisky a několika
samostatnými ordinacemi zajišťuje téměř komplexní péči. Díky
spolupráce s VZP je k dispozici i rentgenové pracoviště s malým
operačním sálem na drobné zákroky. Rehabilitace svým vybavením i
kvalitou personálu poskytuje péči pacientům i z jiných okresů.
Ve městě dnes působí cca 28 lékařů, což postačuje potřebám obyvatel.
Město se zapojilo do sítě Zdravých měst. Uspořádalo v roce 2006 dny zdraví, které byly
zaměřeny na zdravá jídla (diabetická).
Lékařský dům Štětí
V něm poskytují zdravotnické služby praktičtí lékaři pro děti i dospělé a v oborech
rehabilitace, chirurgie, ušní, nosní, krční, interní, zubní a urologie.
Zdravotní středisko I
Zdravotnické služby poskytují opět praktičtí lékaři pro děti i dospělé a specialisté zubaři.
Zdravotní středisko II
Služby poskytují opět praktičtí lékaři pro děti, dorost i dospělé a lékaři v oboru gynekologie,
očním, kožním, psychiatrickém, diabetologickém, interním a zubním.
Podpůrné služby
Podpůrné zdravotnické služby poskytují 3 lékárny ve městě a rehabilitační služby
v Lékařském domě.
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Nemocnice
Nejbližší nemocnice je Podřipská nemocnice v Roudnici nad Labem a Městská nemocnice
v Litoměřicích.
Asistenční služby
V rámci Štětí působí Domácí ošetřovatelská péče „ALICE“, jejímž zřizovatelem je oblastní
spolek Českého červeného kříže Litoměřice.
Pro občany jsou tyto zdravotnické dobře dosažitelné. Příměstská doprava usnadňuje přístup
také občanům z přidružených obcí. Tato zařízení působí pro celou spádovou oblast Štětska.

8.3

Kultura

Oblast kultury je další prioritní oblastí samosprávy města. Směřují sem dlouhodobě investice
do zařízení v majetku města i do akcí, z nichž některé mají dlouhou tradici. Do rozvoje
kultury se zapojují místní organizace, školy i sponzoři z řad místních firem a podnikatelů.
Kulturní středisko města
Zařízení je ve vlastnictví města. Poskytuje prostory pro velké i malé
akce (sály s 300 a 80 místy) a další prostory pro školení, přednášky a
schůze.
Dechový orchestr
Zřizovatelem orchestru je město Štětí, ve kterém má spolehlivé zázemí. Vznikl v roce 1945.
V čele orchestru se vystřídalo několik výborných kapelníků, kteří jej směřovali ke koncertní
dechové hudbě. Získal různá národní i zahraniční ocenění. Velký důraz je kladen na péči
o hráčskou základnu. V současné době má orchestr 65 členů.
V samotném městě orchestr pravidelně vystupuje na koncertech v sále Kulturního střediska
a na promenádních koncertech na Novém nebo Husově náměstí. Dále dlouhodobě
spolupracuje se skupinou Mažoretky KS Štětí. Společně vystupují na různých domácích
a zahraničních přehlídkách a soutěžích.
Festival dechových hudeb FEDO
Tradice městského dechového orchestru
vedla k založení Festivalu dechových
hudeb v roce 1970. Do roku 1978 se konal
každý rok, pak byl zvolen dvouletý interval.
Poslední ročník proběhl 23. - 25. 6. 2006.
Je jeden z největších festivalů dechových
hudeb v ČR. Jeho pořadatelem je město
Štětí. Během tří festivalových dnů se Štětí
mění v město hudby a stovkám posluchačů
a diváků se představí na tisíc hudebníků a
mažoretek z tuzemska i zahraničí.
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Kino Štětí
Bylo otevřeno v roce 1978 s kapacitou 400 míst. Od roku 1990 je vybaveno nejmodernějšími
promítacími stroji a od roku 2006 má moderní ozvučení systému DOLBY STEREO SR.
Připravuje se další rekonstrukce (bezbariérový přístup, nová sedadla).
Městská knihovna.
Sídlí v atraktivní nové budově v centru města. Pořádá řadu zajímavých tématických,
vzdělávacích a zábavných akcí, výstav a soutěží. V objektu je informační středisko.
Amfiteátr
Je mimořádnou stavbou s jevištěm a veškerým zázemím pro účinkující i diváky, který je
součástí odpočinkové zóny na Husově náměstí.
Další akce
Dalšími již tradičními akcemi jsou Štětský jarmark (září), Hudební odpoledne (červen) a
historický den Štětská ostrev.
K pravidelným spoluorganizátorům kulturních akcí patří jednotka sboru dobrovolných hasičů
(např. stavba tradiční vatry u Labe, ohňostroje apod.).

Štětský jarmark

8.4

Populární mažoretky ze Štětí

Tělovýchova a sport

Město je velmi dobře vybaveno tělovýchovnými a sportovními zařízeními. Ve městě je
komplex stadionů pro fotbal, házenou, tenis i odbíjenou. Ke sportovně-rehabilitačním
zařízením patří koupaliště a odpočinková zóna u Labe. Ke speciálním zařízením patří areál
pro vodní sporty na břehu Labe, který využívají veslaři, kanoisti a jachtaři.
Řada kvalitních sportovišť a tělocvičen je ve školách, které rovněž využívá veřejnost. Dalšími
zařízeními jsou herna stolního tenisu a skatepark.
Blízkost Labe umožňuje také rybaření. Retenční nádrž v obci Čakovice (plocha rybníka je 4
ha) nelze ke sportovním a rekreačním účelům využívat. Okolí města nabízí velmi dobrý
terén pro cyklistiku. V plánu města je podpora budování cyklostezek (např. do Počeplic a
Hněvic).
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Město organizuje pro své obyvatele zájezdy do plaveckých bazénů a za lyžováním.

Veslařský kanál
Necelé dva kilometry od města na levém břehu
Labe je světově unikátní umělý veslařský kanál
v Račicích, kde se konalo již několik mistrovství
světa ve veslování a kanoistice a další se
připravuje. Obec Račice patřila do roku 1991 ke
Štětí a město se významnou měrou zasloužilo
o výstavbu areálu dnes patřícího Sportcentru
Račice. Toto zařízení nabízí širokou škálu vodních
sportů včetně komplexního zajištění posiloven,
ubytování a stravování.
Fotbal
Fotbalový oddíl ve Štětí má tradici od
roku 1921. Po silném období 80. letech
se zdejší kopaná počátkem let
devadesátých propadla do oblastního
přeboru. Dnes nastupuje A mužstvo v krajském
přeboru. Oddíl má družstva od přípravky po dospělé.
Jedním ze zvažovaných plánů je vybudování umělého povrchu na fotbalovém hřišti, což by
pomohlo zkvalitnit přípravu fotbalistů.
Městské koupaliště
Je moderně vybaveným městským zařízením
nadregionálního významu. Disponuje parkovištěm
a dalšími službami (občerstvení, úschovna kol,
sportovní zařízení, zrekonstruované sociální
zařízení, tobogan). Jeho služby jsou nabízeny za
výhodných podmínek školám. Areál koupaliště
bezprostředně sousedí s městským stadionem.
Sportovní vybavení koupaliště by bylo možné dále
doplnit o minigolf, plážový volejbal apod.
Zastřešení koupaliště by bylo investičně náročné (mj. pro atypický tvar bazénu). Navíc by
bylo nutné vyčíslit ekonomické parametry celoročního provozu.
Stadion
Součástí stadionu jsou dvě fotbalová hřiště, atletická dráha, hřiště na házenou a kurty na
volejbal a tenis.
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„Ostrov“
Několikahektarová plocha podél Labe je využitelná pro aktivní trávení volného času. Nachází
se zde skatepark, lavičky, asfaltová plocha po bruslaře a koloběžky. Navazuje lesopark
s cestičkami. Areál je možné napojit až do Počeplic.
Další záměry
Ve veřejné debatě se čas od času objevují i návrhy na vybudování dalších sportovních
zařízení ve městě. Nejčastěji jsou zmiňovány mobilní ledová plocha, která by se sezónně
umísťovala na házenkářské hřiště, zimní stadion a víceúčelová sportovní hala.
Sportovní zařízení ve Štětí
Město

Koupaliště a
bazény

Tělocvičny

Stadiony
otevřené

Veslařský
areál

Ostat. zařízení pro
tělovýchovu

Štětí

1

4

2

1

5
Zdroj: MOS 2005

8.5 Sociální péče
Zajišťování sociální péče městem, kterou ukládá legislativa, je stále nákladnější a složitější.
Přibývá starých a nepřizpůsobivých občanů, kteří vyžadují zvýšenou péči. V rozpočtu města
se za posledních 5 let vydávalo mezi 34 632 a 36 995 mil. Kč ročně, což činilo cca 20 %
rozpočtu. Ve skutečnosti je částka mnohem vyšší, protože se sociální oblast řeší rovněž
z výdajů na služby občanům.
Možným krokem ke zkvalitnění sociální péče ve městě je zpracovat komunitní plán
sociálních služeb, jehož cílem je naplnění očekávaných a potřebných sociálních programů a
služeb ve městě a okolí. Komunitní plán by mimo jiné analyzoval současnou i budoucí
poptávku po sociálních službách a odpovídající kapacity sociálních zařízení.
Ústav sociální péče ve Snědovicích
Je zařízením pro tělesně postižené dospělé. Je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje.
Ústav využívá část bývalého zámku. Byl rekonstruován a odpovídá obytnou plochou
i sociálním a kulturním zázemím evropskému standardu. I když ústav je umístěn v sousední
obci, má význam pro Štětí a město navštěvují jeho klienti. Štětí nabízí oproti Snědovicím více
možností k nákupům, kulturnímu vyžití i k provozování zájmových činností. Pro větší
zpřístupnění Štětí nejen pro klienty Ústavu sociální péče je třeba dále pracovat na
bezbariérovosti města.
Pečovatelská služba
Je městským zařízením, které získalo oprávnění k poskytování sociálních služeb od
Krajského úřadu Ústeckého kraje v roce 2007. Terénní služba je poskytovaná dle potřeb
uživatelů na území města Štětí a integrovaných obcích.
Posláním je poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života
v domácím prostředí a k aktivnímu využití volného času, a umožnit tak lidem přes
nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat v jejich domovech, zachovat vazby na své
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přirozené sociální prostředí, rodinu, přátele a blízké, a využívat vlastní možnosti, schopnosti
a dovednosti, přirozené vztahové sítě a místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.
Plánuje se vybudování ubytovny pro neplatiče nájemného a nepřizpůsobivé obyvatele
města. Prozatím není vybrán vhodný objekt.
Ubytovna pro sociálně slabé občany
Ubytovna nabízí přechodné bydlení pro občany v sociální tísni, podle potřeb i azylové
bydlení (na jednu noc). Kapacita budovy se již naplňuje a přestává odpovídat poptávce. Tuto
problematiku město řeší soustavně od roku 1992, částečně zde supluje roli státu.
Další existující služby
• sběrna šatstva
• klub důchodců
• chráněné bydlení (v přestavbě)
• terénní protidrogový program
• obytné domy se startovacími byty
• sociální byty
• poradenství v sociální oblasti
Péče o specifické sociální skupiny
• Sociálně slabí a nepřizpůsobiví: Město si je vědomo rizika plynoucího z ignorování
problematiky sociálně slabých obyvatel. Soustavně probíhají terénní šetření. Problémem je
nedostatek pracovních příležitostí pro nekvalifikované obyvatele. V souladu se zákonem o
pomoci v hmotné nouzi probíhá zakládání kasuistik a aktivizačních plánů pro dlouhodobě
nezaměstnané. Na základních školách působí výchovní poradci. Se skupinou sociálně
nepřizpůsobivých obyvatel souvisejí rizikové jevy (alkoholismus apod.).
• Senioři: Plánuje se vybudování domova důchodců. V jeho rámci by působily i odlehčovací
služby, měla by zde zázemí pečovatelská služba a další (např. kulturní) služby pro seniory.
V přidružených vesnicích má v oblasti péče o seniory významné místo rodinná a sousedská
výpomoc, v některých případech je zájem o dovoz obědů.
• Matky s dětmi: Existuje poptávka po vytvoření mateřského centra. Tato služba zatím není,
pouze v rámci Domu dědí a mládeže je možnost využívání jeho zázemí pro maminky
s dětmi. Probíhá hledání vhodných nebytových prostor.
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9. Životní prostředí
Cílem této kapitoly je v dostatečné míře popsat staré ekologické zátěže, hlavní zdroje
znečištění ovzduší a vod, čistotu vodních toků a ploch, lokalizace ÚSES a další oblasti, které
vytvářejí limitující faktory ekonomického a společenského využití území.
Mohutný labský tok, který nad račickým jezem dosahuje šířky až 250 m, je na Štětsku
nejvýznamnějším přírodním fenoménem. Labské nábřeží má zde nadmořskou výšku 153 –
160 m, zatímco Dubská vysočina na východě má průměrnou nadmořskou výšku 220 –
350m.
Na Štětsku převládá zemědělsky využívaná půda. Zastoupeny jsou zde také lesy. V labské
nivě se vyskytují především listnaté lesíky, od severovýchodu pak zasahují do řešeného
území rozsáhlé lesy CHKO Kokořínsko. Ta byla vyhlášena roku 1976 k ochraně kvádrových
pískovců, jež na Kokořínsku vytvořily hustou síť kaňonovitých údolí.
Poblíž obce Radouň, v povodí toku říčky Obrtky, jsou dvě významná naleziště české
orchideje – vstavače vojenského – v rámci přírodní památky Radouň II a II.

9.1 Kvalita ovzduší
Aby byla zajištěna informovanost občanů města o kvalitě ovzduší, provozuje firma Mondi
Štětí a.s. ve městě dva stanoviště měření emisí, která zaznamenávají hodnoty oxidu
siřičitého (SO2) a pachově postižitelných látek, jako jsou sirovodík (H2S), metylmerkaptan
(CH3S) a dimetyldisulfid (C2H6S2).
Látky, které jsou měřeny imisním monitoringem, patří mezi sloučeniny pachově postižitelné
již v nízkých koncentracích a vzhledem k charakteru zápachu mohou být zdrojem obtěžování
obyvatel. Síla čichového podnětu je dána koncentrací látky ve vdechovaném vzduchu. To
znamená, že pro nízké koncentrace je lidský čich velmi citlivý a také zde více vnímá změnu
koncentrace. Citlivost čichu je ale individuálně rozdílná. Míra individuálně vnímaného
negativního působení závisí na četnosti výskytu zápachu, délce jeho trvání a mimo jiné je
vnímání zápachu ovlivňováno vlhkostí vzduchu a teplotou vzduchu i teplotou nosní sliznice.
Při běžně se vyskytujících koncentracích v ovzduší nemají pachové látky negativní vliv na
zdraví. Imisní limity provoz papírny splňuje. Používaná technologie neumožňuje 100%
bezzápachový provoz.

9.2 Nakládání s odpady
Stejně jako v dalších městech Ústeckého kraje i ve Štětí dochází ke sběru a nakládání
s odpady dle platné legislativy. K dispozici jsou kontejnery na komunální odpad a dále na
tříděný odpad v členění minimálně papír, sklo, plast, tetrapak.
Stálá stanoviště velkokapacitních kontejnerů pro objemný odpad v chalupářských oblastech,
které měli občané bezúplatně k dispozici, byla z důvodu jejich neukázněnosti zrušena. Tyto
kontejnery budou dále bezplatně k dispozici v určeném areálu, ale pouze pod dohledem
určeného pracovníka města a po prokázání místa bydliště či uhrazení příslušného poplatku.
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Do obcí jsou jednou za dva měsíce přistavovány velkokapacitní kontejnery. K nezávadnému
zneškodňování tuhých komunálních odpadů slouží centrální skládka Úpohlavy a dále
centrální skládka odpadů Mondi ve Štětí.
Město má zpracovaný Plán odpadového hospodářství. Ten výhledově počítá s vybudováním
sběrného dvora, který Štětí zatím nemá.
Ve městě působí dvě výkupny sběrných surovin. Papírna však nevykupuje papír jako
druhotnou surovinu.
Problémem z hlediska čistoty města jsou psí výkaly. Město má zajištěn jejich sběr formou
smlouvy s Veslařským klubem, který pro město zajišťuje i další úklidové a údržbové práce.

9.3 Městská zeleň
Městská zeleň má nezaměnitelnou a nenahraditelnou funkci; slouží k odpočinku
a každodenní rekreaci, dotváří architekturu města a obytné prostředí. Vzhledem
k zastavěnému území města tvoří podíl zeleně téměř 65 % celkové plochy. Plochy zeleně na
území města určují prostorové a funkční vztahy ve struktuře města, vytvářejí systém zeleně,
jehož součástí jsou jednotlivé prvky městské zeleně. Podle účelu a přístupnosti se dělí na
zeleň:





veřejnou (volně přístupné parky, zelené pásy, uliční zeleň)
vyhrazenou (zeleň v obytných okrscích, areálech škol, závodů, zařízení, hřbitovů ...)
soukromou (na pozemcích fyzických či právnických osob)
hospodářskou (hosp. a účelové lesy, louky a pastviny, sady a zahrady)

Další rozvoj městské zeleně je limitován existující zástavbou. Do budoucna by bylo vhodné
minimalizovat dopady budování parkovacích míst na městskou zeleň, udržet a dále využít
zelený pás podél Labe a dbát na dostatečné zastoupení zeleně v případě dalšího územního
rozvoje města.

9.4 Povodňová ochrana
V měsíci srpnu 2002 došlo k největší povodni, při níž dne 15. 8. 2002 vystoupila hladina
Labe o 5,73 m nad normální stav a dosáhla až na úroveň vrstevnice 158,43 m n/m. To
způsobilo zatopení spodní část Počeplic až ke státní silnici a obyvatele z ohrožených domů
bylo nutno evakuovat. Místní část Hněvice byla zatopena téměř celá a obyvatelé rovněž
evakuováni. Ve městě Štětí se záplavová voda rozlila přes obchvatovou komunikaci pod
stadionem na úroveň domu 476 v Ostrovní ulici, dále zaplavila areál Základní školy
v Ostrovní ulici, prodejnu Penny Market s celým parkovištěm až pod kino, celé Husovo
náměstí, část Nového náměstí a pěší zóny, Dohnalovu ulici, celé Mírové náměstí až ke
kulturnímu středisku, Litoměřickou ulici, autobusové nádraží, státní silnici až pod hoštecký
kopec, část papírenského závodu. V důsledku toho bylo nutné provést rozsáhlou evakuaci
obyvatel z ohrožených domů.
Boj s povodní a pak odstranění jejích následků byly náročné po fyzické, materiální,
organizační i finanční stránce. Proti povodním takového rozsahu není obrana, ale lze se na
takovou situaci připravit a její účinky zmírnit.
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Štětí

Hněvice

Počeplice

Město má zpracovaný Povodňový plán, který pravidelně aktualizuje. Poslední aktualizace je
z ledna 2007. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření potřebných k
odvrácení, nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a na životním
prostředí. Jsou v něm řešeny postupy a odpovědnosti při všech stupních povodňové aktivity
(SPA bdělost, pohotovost, ohrožení). Průběžně se posuzuje budování staveb v povodňovém
území a provádějí prohlídky v zátopových územích.
Město v roce 2006 nechalo zpracovat technicko-ekonomickou studii proveditelnosti řešící
protipovodňová opatření v lokalitách Štětí, Hněvice a Počelice, a to v souladu s vyhlášeným
programem 129 120 „Podpora prevence před povodněmi II“. Tato studie byla předložena v
roce 2007 k posouzení Ministerstvu zemědělství ČR, avšak doposud není znám výsledek
tohoto posuzování.
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10. Rekreace a cestovní ruch
V rámci této kapitoly je charakterizován stav infrastruktury cestovního ruchu v regionu,
přírodní kulturně historický a technický potenciál pro jednotlivé formy cestovního ruchu.

10.1 Turistické cíle a atraktivity
I přes průmyslový ráz má město zajímavé okolí a nabídku sportovních, kulturních a
odpočinkových zařízení. Integrované obce nabízejí i stavební památky, ale spíše lokálního
významu. Nejvýznamnějšími prvky turistického ruchu v řešeném území tak jsou řeka Labe a
CHKO Kokořínsko.
Významnou součástí služeb v oblasti cestovního ruchu je zajištění doprovodných aktivit,
které by pobyt v regionu zpestřily a oživily. Takovým lákadlem může být např. periodické
pořádání Festivalu dechových orchestrů, zkráceně nazývaného FEDO, který ve dvouletých
intervalech organizačně a ze značné části i finančně zajišťuje město Štětí. Tento festival je
hned po Kmochově Kolínu druhým největším svého druhu v České republice. V minulosti se
ho zúčastnily kapely z Německa, Jugoslávie, Japonska, Malty, Dánska, Francie, Holandska,
USA a Itálie. V roce 2006 se konal již 23. ročník FEDO na letní scéně na Husově náměstí.
Také rybáři si přijdou na své, a to buď u kanálu nebo u Labe. Okolní lesy jsou začátkem léta
borůvkářským a na podzim houbařským rájem. V návaznosti na rozvoj cykloturistiky lze
uvažovat o soustředěné podpoře tohoto způsobu trávení volného času. Obce
severovýchodně od Štětí by se mohly stát výchozími místy pro cykloturistiku v CHKO
Kokořínsko.

10.2 Infrastruktura cestovního ruchu
Na jihu města je městský stadion s komplexem hřišť pro fotbal (zdejší oddíl kopané hraje
krajský přebor), házenou, tenis i odbíjenou. Vedle stadionu je koupaliště s ohřívanou vodou
a nově i s tobogánem, na břehu Labe je areál pro veslaře, kanoisty a jachtaře. Nově byl
u toho areálu vybudován skatepark a chodníky byli přizpůsobeny i pro in-line bruslaře.
V posledních dvou desetiletích vstoupilo Štětí do obecného povědomí také vrcholovými
sportovními závody na umělém veslařském kanále v sousedních Račicích. V době výstavby
závodiště a v prvých letech jeho provozu byla obec Račice integrovanou součástí města
Štětí, ale po roce 1990 se opět osamostatnila. Račický veslařský kanál patří svým
provedením mezi evropskou špičku a několikrát se na něm konalo i mistrovství světa ve
veslování a kanoistice. Toto sportovní zařízení nabízí širokou škálu vodních sportů včetně
ubytování a stravování.
Řešeným územím prochází páteřní cyklotrasa č. 2 (Labská), vedená po levém břehu Labe.
Na ni navazuje značená cyklotrasa vedoucí přes město a přes ves Stračí do oblasti CHKO.
Kulturní zařízení ve městě nemají z hlediska cestovního ruchu větší regionální ani
nadregionální význam, výjimkou jsou pravidelně pořádané městské akce.

Ubytovací a stravovací zařízení
Ve městě je několik ubytovacích a stravovacích zařízení, která slouží veřejnosti, turistům
a návštěvníkům města. K největším patří:

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Strana 55 (celkem 66)

Strategický plán rozvoje města Štětí – Příloha č..1. - Profil města

o
o
o
o
o
o
o
o

Hotel Sport
Penzion Oáza
Hotel Terek
Restaurace U Věžáků
Restaurace Klub
Restaurace Palermo
Hotel Praha
Restaurace Říp

10.3. Další volnočasové aktivity
Specifickým fenoménem v České republice je v oblasti cestovního ruchu chataření
a chalupaření. Řada rodinných domků je zde využívána spíše k účelům rodinné rekreace
nežli k trvalému bydlení. Přesto byla těmto obydlím udělena výjimka a byl ponechán statut
obydlí určeného k trvalému pobytu. Toho je možno využít jejich majiteli zejména po odchodu
do důchodu.
Dalším druhem aktivního odpočinku zejména věkově starších obyvatel je zahrádkaření.
Zahrádkářské kolonie jsou situovány na svazích nad Štětím od stanice ČD po Hoštecký vrch
s cca 1 000 parcelami.
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11. Principy udržitelného rozvoje
Východiskem pro formulování zásad udržitelného rozvoje města Štětí je Strategie
udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020. Jedná se o koncepční rozvojový
dokument pokrývající všechny základní aspekty rozvoje regionu. Pro potřeby města Štětí
byla využita struktura priorit, strategických cílů a opatření zpracovaná na základě krajské
strategie, avšak modifikovaná s ohledem na místní podmínky.
Je nutno mít na paměti, že následující cíle a opatření jsou pouze vodítkem, nikoliv závazným
regulativem pro rozvoj města. V průběhu syntetické fáze tvorby strategického plánu rozvoje
města Štětí a v následné návrhové části tohoto dokumentu budou zde uvedené cíle a
opatření dále přizpůsobovány, rozvíjeny a nahrazovány podle skutečných potřeb města a
jeho obyvatel.
Strategické cíle a opatření jsou z hlediska trvale udržitelného rozvoje řešeny ve čtyřech
oblastech:
•
•
•
•

ekonomická oblast
sociální oblast
environmentální oblast
oblast správy věcí veřejných

Oblasti jsou v této kapitole strukturovány následovně: hlavní priorita – strategické cíle – jejich
modifikace pro město Štětí.

11.1 Ekonomická oblast
Priorita A: Rozvoj nových a stávajících malých a středních podniků s růstovým a inovativním
potenciálem.
Strategické cíle:
• Zvýšit podíl malých a středních podniků na celkovém HDP
• Zvýšit podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti
• Zvýšit počet malých a středních podniků na počet obyvatel
Modifikace pro město Štětí:
Vytvořit podmínky pro rozvoj malého a středního podnikání (vyčlenění rozvojových území
apod.). Spolupráce s existujícími podniky, řešení jejich potřeb.
Priorita B: Ekonomické oživení a zvýšení konkurenceschopnosti Ústeckého kraje
s podporou existujících stabilizovaných podniků a s novými investicemi zejména do zavádění
moderních environmentálně šetrných technologií.
Strategické cíle:
• Zvýšení HDP
• Zvýšení počtu podniků se zavedeným environmentálně orientovaným systémem řízení
• Zvýšení počtu podniků se zavedeným sociálním systémem řízení
• Snížit spotřebu paliv na jednotku HDP v podnicích
• Snížit spotřebu elektrické energie v podnicích
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Modifikace pro město Štětí:
Spolupráce se stávajícími významnými podniky ve městě, podpora řešení jejich potřeb.
Preference ekologicky orientovaných investic.
Priorita C: Rozvojem tradičních odvětví primárního sektoru v Ústeckém kraji (zemědělství,
lesnictví, rybolov) zajišťujících udržitelné využívání krajiny, umožnit rozvoj následného
zpracovatelského průmyslu ve venkovských oblastech kraje tak, aby výsledné produkty
určené k místní spotřebě i exportu měly co největší přidanou hodnotu.
Strategické cíle:
• Zvýšit podíl investic do zemědělství
• Zvýšit podíl ekologicky obhospodařované zemědělské půdy
• Zvýšit podíl subjektů zpracovatelského průmyslu na celkovém počtu ekonomických
subjektů
Modifikace pro město Štětí:
Spolupráce s podnikateli v zemědělských odvětvích. Řešení jejich potřeb. Motivace
k ekologickému zemědělství a dalším moderním způsobům využívání krajiny.
Priorita D: Omezovat dopravní potřeby přímo u zdroje
Strategické cíle:
• Snížit podíl individuální automobilové dopravy na celkových přepravních výkonech
• Snížit podíl silniční nákladní dopravy na celkových přepravních výkonech nákladní dopravy
• Zavést integrovaný systém dopravy ve velkých městech Ústeckého kraje
• Dobudovat a podporovat systém kombinované přepravy
Modifikace pro město Štětí:
Dále zkvalitňovat systém příměstské i meziměstské hromadné dopravy s ohledem na
potřeby obyvatel. Prověřit možnosti výhodné participace na vodní dopravě na Labi.
Priorita E: Vytvoření a rozvoj základní i doplňkové infrastruktury cestovního ruchu včetně
destinačního managementu a příslušných služeb.
Strategické cíle:
• Zvýšit podíl investic do udržitelných forem cestovního ruchu
• Zvýšit lůžkovou kapacitu ubytovacích zařízení cestovního ruchu
Modifikace pro město Štětí:
Zpracovat stručnou koncepci rozvoje cestovního ruchu. Zvážit reálné možnosti rozvoje
cestovního ruchu v regionu Štětska. Důraz na využití existujících atraktivit cestovního ruchu
v okolí města. Preference udržitelných forem cestovního ruchu.

11.2 Sociální oblast
Priorita A: Rozvoj zaměstnanosti a zaměstnavatelnosti občanů
Strategické cíle:
• Stabilizovat registrovanou míru nezaměstnanosti
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• Zvýšit počty dlouhodobě nezaměstnaných a registrovaných na ÚP zapojených do programů
veřejně prospěšných prací
Modifikace pro město Štětí:
Aktivní spolupráce s příslušným úřadem práce. Vytváření možností veřejně prospěšných
prací a využívání těchto pracovníků k dalšímu rozvoji města.
Priorita B: Průběžně a systematicky vytvářet podmínky pro zvyšování vzdělanosti a
kvalifikace obyvatelstva
Strategické cíle:
• Zvýšit počet obyvatelstva s dokončeným vysokoškolským vzděláním
• Snížit počet obyvatelstva se základním vzděláním nebo bez vzdělání
• Zvýšit počet samostatných fakult vysokých škol v Ústeckém kraji
Modifikace pro město Štětí:
Aktivní spolupráce s Vyšší odbornou školou obalové techniky a jejím zřizovatelem.
Spolupráce se zájemci o poskytování služeb celoživotního vzdělávání ve městě na základě
potřeb občanů.
Priorita C: Revitalizace obcí a měst s důrazem na obnovu zastaralého bytového fondu
výstavbu nových bytů a rekonstrukci chátrajících kulturních a technických památek.
Strategické cíle:
• Snížit počet neobydlených domů a bytů
• Zvýšit počet dokončených bytů
• Nárůst podílu pořízených investic na obnovu kulturních a technických památek
Modifikace pro město Štětí:
Vytvořit podmínky pro developerskou bytovou výstavbu. Revitalizace bytových objektů.
Průběžná obnova památek.
Priorita D: Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva vytvořením systému prevence a
následné zdravotní péče zejména u typů onemocnění se zvýšeným výskytem v populaci
Ústeckého kraje.
Strategické cíle:
• Prohloubit systém preventivních opatření vedoucích ke zlepšení zdravotního stavu
obyvatelstva
• Snížit četnost výskytu nádorových onemocnění a onemocnění kardiovaskulárního systému
Modifikace pro město Štětí:
Spolupráce s lékaři ve městě.
Priorita E: Posilování sociálního kapitálu Ústeckého kraje. Zlepšení reprodukčního chování,
dostatečná integrace minoritních skupin obyvatelstva a omezení výskytu sociálně
nežádoucích jevů.
Strategické cíle:
• Snížit potratovost
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• Snížit počty výskytu sociálně nežádoucích jevů
• Snížit počet trestných činů
• Zvýšit účast občanů z minoritních sociálních skupin v resocialiazačních a vzdělávacích
programech
Modifikace pro město Štětí:
Zmapování potřeb specifických sociálních skupin. Vytvoření programu sociální prevence.
Spolupráce se vzdělávacími
neziskovými institucemi. Další rozvoj městské policie.
Spolupráce s Probační a mediační službou ČR. Kamerové monitorování veřejně přístupných
ploch. Vhodným nástrojem pro tuto oblast je tzv. komunitní plán sociálních služeb.

11.3 Environmentální oblast
Priorita A: Zvýšení pořízených investic na ochranu přírodního prostředí, zejména do oblasti
ochrany přírody a krajiny a ochrany ovzduší.
Strategické cíle:
• Nárůst podílu pořízených investic na ochranu přírodního prostředí
• Nárůst podílu pořízených investic na ochranu přírody a krajiny
• Nárůst podílu investic na ochranu ovzduší
Modifikace pro město Štětí:
Vyčlenit odpovídající prostředky z rozpočtu města. Spolupráce se soukromým sektorem.
Vytvoření databáze projektů na ochranu přírodního prostředí a aktivní dotační politika
umožňující jejich realizaci.
Priorita B: Zvyšování kvality ovzduší v souvislosti s prevencí ochrany zdraví obyvatelstva
snižováním produkce emisí znečišťujících látek ze stacionárních a liniových zdrojů znečištění
Strategické cíle:
• Snížit podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na celkové rozloze kraje
• Zpracovat Plány zlepšování kvality ovzduší pro všechny obce v oblastech se zhoršenou
kvalitou ovzduší
• Snížit emise skleníkových plynů
• Snížit emise prašných částic
• Zvýšit podíl veřejných silničních dopravních prostředků využívajících alternativní paliva
• Dobudovat a zkvalitnit systém cyklotras
• Zvýšit celkové rozlohy pěších zón v centrech měst a celkové rozlohy zón s omezenou
dopravou
Modifikace pro město Štětí:
Soustavný monitoring kvality ovzduší. Zohlednění krajských koncepčních dokumentů
v oblasti ovzduší a energetiky. Podporovat moderní systémy kogenerace, podporovat
pěstování biomasy pro energetické využití. Podporovat využívání alternativních pohonů
v hromadné dopravě. Podporovat využívání obnovitelných zdrojů energie. Vybudovat systém
cyklostezek v rámci města i cyklostezek a cyklotras mimoměstských. Zvážit možnosti
omezení dopravy v centru města a zklidnění dopravy v obytných zónách. Další rozvoj
parkových území města. Aktivní využívání dostupných dotačních titulů.
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Priorita C: Revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů (brownfields),
sanace starých ekologických zátěží, omezení živelné výstavby na zelené louce mimo území
měst a obcí.
Strategické cíle:
• Snížit celkovou rozlohu brownfields
• Snížit podíl celkové rozlohy ploch, na nichž nebyla provedena sanace starých ekologických
zátěží
• Snížit podíl rozlohy nově zastavovaných ploch na celkové ploše zastavitelného území
Modifikace pro město Štětí:
Podrobné zmapování současného stavu brownfields a starých ekologických zátěží a jejich
postupné odstraňování. Podpora nového využití brownfields. Další úpravy územního plánu
v duchu těchto zásad.
Priorita D: Snížení produkce odpadů a předcházení jejich vzniku společně s důrazem na
environmentálně šetrné nakládání s odpady.
Strategické cíle:
• Snížit podíl produkce průmyslových odpadů
• Snížit produkci komunálního odpadu
• Snížit podíl skládkování odpadů na celkovém nakládání s odpady
• Průběžně zvýšit podíl recyklace a materiálového a energetického využití odpadů na
celkovém nakládání s odpady
Modifikace pro město Štětí:
Dodržení cílů definovaných Plánem odpadového hospodářství. Další podpora a rozvoj
separace, recyklace a využití odpadů. Podpořit systém sběru bioodpadu.
Priorita E: Diverzifikací „land-use“, systémem dílčích opatření a kontinuální péčí dlouhodobě
zajistit zlepšení ekologických funkcí krajiny
Strategické cíle:
• Zvýšit podíl trvalých travních porostů na celkové rozloze zemědělské půdy
• Zvýšit podíl listnatých dřevin na celkovém zalesňování
• Zvýšit podíl obcí do 2000 ekvivalentních obyvatel napojených na kanalizaci s koncovou
čistírnou odpadních vod
• Snížit podíl zemědělsky neobhospodařované půdy na celkové rozloze zemědělské půdy
• Zvýšit celkovou plochu mimolesní zeleně
Modifikace pro město Štětí:
Spolupráce se zemědělskými podnikateli a Lesy ČR. Dopracovat plán odkanalizování obcí a
realizovat jej s podporu vhodného dotačního titulu. Zvážit možnosti alternativního čištění
odpadních vod.
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11.4 Oblast správy věcí veřejných
Priorita A: Zintenzivnění činností vedoucích k zapojení veřejnosti do plánování a
rozhodování
Strategické cíle:
• Zvýšit podíl měst, obcí a mikroregionů s fungujícím procesem Místní agendy 21
• Zvýšit podíl měst, obcí a mikroregionů zapojených do Národní sítě zdravých měst nebo
Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj
Modifikace pro město Štětí:
Intenzivnější zapojení podnikatelské sféry, neziskového sektoru a veřejnosti do života města.
Zvážit možnost využití konceptu public-private partnership.
Priorita B: vytváření grantových schémat Ústeckého kraje na podporu aktivit nestátních
neziskových a dalších organizací směřujících k prosazování konkrétních principů
udržitelného rozvoje
Strategické cíle:
• Nárůst prostředků ze zdrojů Ústeckého kraje určených na veřejně prospěšné projekty
• Zvýšit podíl finančních prostředků na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu
Modifikace pro město Štětí:
Aktivní sledování a využívání dotační politiky Ústeckého kraje.
Priorita C: Zlepšení přístupu obcí k integrované ochraně životního prostředí.
Strategické cíle:
• Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit environmentální politiky navazující na
Strategii udržitelného rozvoje ve všech obcích s rozšířenou působností
• Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit místní strategii udržitelného rozvoje
navazující na Strategii udržitelného rozvoje ve všech obcích s rozšířenou působností
• Zpracovat za přímé účasti veřejnosti a schválit ve všech obcích územně plánovací
dokumentaci
Modifikace pro město Štětí:
Aktivní podíl na zpracování a úpravách regionálních a místních strategických a koncepčních
dokumentů. Další aktivní práce s územní plánovací dokumentací města ve smyslu
uvedených zásad.
Priorita D: Vytvoření managementu udržitelného rozvoje pro zajištění provázanosti
ekonomické, sociální a environmentální oblasti strategických rozvojových dokumentů a pro
koordinaci plnění jejich cílů.
Strategické cíle:
• Vytvořit management a institucionální zajištění udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
Modifikace pro město Štětí:
Aktivní spolupráce s krajským managementem udržitelného rozvoje.
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Priorita E: Snížení celkové zadluženosti obcí při zvyšování efektivity výdajů z veřejných
rozpočtů a při využívání finančních prostředků z vnějších zdrojů.
Strategické cíle:
• Snížit celkovou zadluženost obcí
• Průběžně zvyšovat podíl investičních výdajů na celkových výdajích samospráv
• Zvýšit daňovou výtěžnost
Modifikace pro město Štětí:
Tvorba rozpočtu města s ohledem na uvedené zásady.
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12. Rozvojové faktory
Smyslem této kapitoly je souhrnně definovat tzv. rozvojové faktory. Pod pojmem rozvojové
faktory rozumíme veškeré jevy, které mohou, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu,
ovlivnit socioekonomický rozvoj města a zlepšit případně ohrozit jeho konkurenceschopnost
a prosperitu. Jedná se v podstatě o definování konkurenčních výhod a nevýhod oproti
ostatním srovnatelným městům v České republice. Tato syntéza zjištěných poznatků
o městě a okolním regionu by měla usnadnit definování rozvojové vize, globálních cílů
a prioritních oblastí v návrhové části strategického plánu.
Předpoklady a limitující faktory rozvoje budou formulovány pro následující 3 oblasti:
 Obyvatelstvo a kvalita života
 Místní ekonomika
 Infrastruktura a životní prostředí

12.1 Obyvatelstvo a kvalita života
Předpoklady rozvoje
☺ Relativně stabilní demografický vývoj
☺ Příznivá věková struktura obyvatel
☺ Snižující se celkový úbytek obyvatel v posledních letech
☺ Kladný přirozený přírůstek (narození x zemřelí)
☺ Dobrá obytná hodnota území
☺ Zlepšující se dostupnost hlavního města Prahy
☺ Předpoklady pro zvýšení počtu obyvatel v souvislosti s rostoucí porodností (populačně
silné ročníky 70. let zakládají rodiny)
☺ Kvalitní občanská vybavenost
☺ Existující síť sociálních služeb (ochota vedení města podporovat poskytovatele sociálních
služeb)
☺ Relativně mladý bytový fond města
☺ Plánovaná bytová a individuální výstavba v příštích letech
☺ Dostatečná kapacita základních škol
☺ Dostatečná kapacita středních škol
☺ Fungující zdravotnická zařízení ve městě
☺ Zapojení města Štětí do sítě zdravých měst

Limitující faktory
 Zvětšení podílu nejstarší ekonomické skupiny obyvatel v horizontu 15 let
 Ohrožení části bytového fondu a infrastruktury vlivem povodní
 Neexistence vysoké školy v nejbližším okolí
 Nadprůměrná nezaměstnanost ve srovnání s celorepublikovým průměrem
 Nepříznivá kvalifikační struktura a horší adaptabilita pracovních sil na možnou
rekvalifikaci

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Strana 64 (celkem 66)

Strategický plán rozvoje města Štětí – Příloha č..1. - Profil města

 Kapacita základních a středních škol převyšuje aktuální potřeby
 Nabídka volnočasových zařízení neodpovídá poptávce obyvatel
 Potenciální napětí mezi sociálními skupinami obyvatel.
 Nevyplněný volný čas mládeže.

12.2 Místní ekonomika
Předpoklady rozvoje
☺ Zdravé hospodaření města (příjmy x výdaje)
☺ Vyšší výdaje městského rozpočtu do oblasti služeb pro obyvatelstvo
☺ Poloha města na labské vodní cestě
☺ Poloha města v rámci hospodářsky silného regionu (Lovosice – Litoměřice – Roudnice n.
Labem – Štětí)
☺ Zkvalitnění dostupnosti hl. města Prahy
☺ Kvalitní podmínky pro zemědělskou výrobu (jak půdní, tak klimatické)
☺ Tradice zemědělské výroby
☺ Průmyslová tradice (výroba papíru)
☺ Existence dominantního a silného průmyslového podniku ve městě

Limitující faktory
 Železniční koridor Praha – Ústí n. Labem - Drážďany neprochází přímo městem
 Nižší nabídka pracovních míst
 Omezení rozvoje potenciálních průmyslových ploch v důsledku jejich polohy v
záplavových území
 Dopravní kapacita mostu přes Labe, vzdálenost dalších mostů
 Nízká kupní síla obyvatel brzdí rozvoj podnikatelského sektoru v oblasti služeb.

12.3 Infrastruktura a životní prostředí
Předpoklady rozvoje
☺ Blízkost dálnice D8 zajišťující dobrou dostupnost vůči Praze jako přirozenému centru
republiky
☺ Provoz příměstské hromadné dopravy z integrovaných obcí do města
☺ Poloha města na labské vodní cestě
☺ Chráněná krajinná oblast Kokořínsko
☺ Zkušenosti se záplavami z minulých let
☺ Zpracovaný povodňový plán
☺ Dobrá dostupnost města pro individuální automobilovou dopravu
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Limitující faktory
 Technický stav silniční sítě neodpovídá současným potřebám a rozvojovým požadavkům
 Ohrožení města v důsledku záplav na Labi
 Nedostatečné řešení protipovodňových opatření na řece Labi od povodní v roce 2002
v celém úseku řeky
 Špatná prostupnost mostu přes Labe pro pěší a cyklisty
 Nedostatečná místní síť cyklostezek
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