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1. ÚVOD

Nový Jičín je středně velkým městem v Moravskoslezském kraji. Město ve
své dlouhé historii zažívalo jak období rozkvětu, tak i období nesmírně těžká.
Cílem této bakalářské práce je provést přehled časoprostorového vývoje města,
vypracovat socioekonomickou analýzu a prezentovat současnou diferenciaci města.
Historie Nového Jičína sahá až do 13. století a jeho vývoj můžeme rozdělit
do několika fází. První fázi je preindustriální historie začínající prvními zmínkami
o městě, jeho postupným formováním, vytvářením opevnění a prvních čtvrtí až po
dobu poddanství a následné období rozkvětu, kdy se z Nového Jičína stává
municipální město. Industriální fáze vývoje Nového Jičína je nejvýznamnějším
obdobím v jeho historii. Cílem této kapitoly je ukázat, jaký vliv měla na město vlna
industrializace a urbanizace. V další fázi popisující rozvoj města v období mezi
válkami se zaměřuji na změny, které ve městě probíhaly v souvislosti s válkou
a zvýšením počtu německého obyvatelstva. Významnou fázi je také období
socialismu do roku 1989. V této kapitole jsem se pokusila vystihnut proměnu města
pod vlivem socialismu a přiblížit typický rys této doby, kterým byla masová
výstavba panelových sídlišť. Poslední kapitolou shrnující časoprostorový vývoj
města je období po roce 1989. Zde se zaměřuji především na průmyslovou
transformaci města spojenou s privatizací místních podniků.
V další kapitole shrnuji socioekonomickou strukturu Nového Jičína se
zaměřením na vývoj obyvatelstva a hospodářskou struktury města. Poslední
kapitolou je přiblížení Nového Jičína z hlediska prostorově funkční diferenciace
města.
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2. CÍLE PRÁCE A METODIKA
Cílem překládané bakalářské práce je provést přehled časoprostorového
vývoje města Nový Jičín s důrazem na jeho socioekonomickou analýzu. V této
práci se snažím popsat základní historické etapy rozvoje města, jeho vývoj
a transformaci. Práce by měla ukázat i to, jak na město působily politické či územní
změny, kterými Nový Jičín ve své dlouhé historii procházel. Cílem této práce je
mimo jiné i provést socioekonomickou analýzu města a zaměřit se na dlouhodobý
vývoj obyvatelstva, národnostní strukturu obyvatelstva a jeho věkové i vzdělanostní
složení. Větší pozornost bude věnována i hospodářské struktuře Nového Jičína,
neboť město je dlouholetým centrem lehkého průmyslu. Dílčím cíle je také
vymezení morfogenetických zón města.
K sepsání této práce jsem používala různé literární zdroje, internetové
webové stránky, mapová díla, ústní informace i vlastní zkušenosti. K historickému
vývoji města jsem využívala především knihy Nový Jičín (Jurok,2001), Čtení
o Novém Jičíně (Otto, 1963) a Města a městečka (Kuča, 2000). Mnoho informací
jsem čerpala také z územního plánu Nového Jičína a oficiálních internetových
stránek města a místních částí. Použity byly také mapové podklady, které mi byly
poskytnuty Státním okresním archívem v Novém Jičíně. Potřebné informace jsem
také získala od pracovníků muzea Novojičínska a kronikáře města pana Jiřího
Juroka. Pro lepší představu o rozvoji měst a jejich územním členění mi byly
nápomocné články z geografických časopisů Urbanismus a územní rozvoj nebo
Moravian geographical reports. Současné fotografie města jsem si pořizovala sama
digitálním fotoaparátem a historické jsem vyhledala na webových stránkách či
v knihách.
Šestá kapitola obsahující socioekonomickou analýzu města byla
vyhotovena především na základě údajů z Českého statistického úřadu. Používala
jsem především demografické ročenky krajů, správních obvodů obcí s rozšířenou
působností a databázi geografických údajů za obce České republiky. Bylo čerpáno
také z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 1991 a 2001 a předběžných
výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Pro zjištění informací o stavu
nezaměstnanosti jsem využila webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Informace o největších firmách ve městě a počty jejich pracovníku jsem získala
z online databáze firem HBI.
Grafickou část práce jsem vyhotovila na základě územního plánu a některé
mapy byly vytvořeny pomocí programu ArcGIS 10. Tabulky a grafy jsou
zpracovány v programu Microsoft Office Exel 2007 a textová část práce
v Microsoft Word 2007.
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3. REŠERŽE LITERATURY

Časoprostorovému vývoji měst se věnuje mnoho autorů, a to jak z řad
geografů, tak i sociologů. V průběhu let se města vyvíjí a stále mění svoji tvář jako
odraz vývoje lidské společnosti. Reagují také na potřeby občanů a stále zlepšují
kvalitu jejich života. Proto také hlavní zájem všech publikací popisujících vývoj
měst spadá do sféry regionálního rozvoje a vývoje měst v různých časových
etapách. Podle M. Zadražilové (2011), se počet lidí žijících v České republice od
roku 1930 do roku 2001 téměř nezměnil, počet domácností se zvýšil o 50%
a zastavěná plocha se téměř zdvojnásobila.
V této práci se zaměřuji především na časoprostorový vývoj města, který je
rozdělen do několika etap.
Preindustriální město je podle amerického sociologa G. Sjóberga (Šimon,
2006) opevněno hradbami s úzkými uličkami, bez zpevněné dlažby. Sjóberk také
pojmem preindustriální města označuje všechna města před průmyslovou revolucí.
Po průmyslové revoluci začíná velký rozmach měst především zvyšováním počtu
obyvatel

v důsledku

procesu

modernizace

hospodářství,

industrializace

a urbanizace (Klapka, Niedžwiedžová 2010). Pro industriální město je typicky
snižující se význam centra a růst především příměstských částí. S přibývajícím
počtem obyvatel a prostorovým vývojem industriálního města souvisí i rozvoj
dopravy, a to především železniční. Dle Koutného (2004) byl poválečný vývoj měst
typický především budováním vilových a obytných čtvrtí, dělnickými sídlišti,
areály městského vybavení a výrobní areály. Probíhaly také úsekové nebo plošné
asanace a přestavby městského prostředí byly ke stávající struktuře měst zcela
nekompromisní. V závěru tohoto období dochází k útlumu rozvoje měst
v souvislosti s politickým prostředím. Vývoj měst v období socialismu byl odlišný
od vývoje měst v západních zemích. Na rozdíl od západních měst, byla
v socialistických zemích po válce volena přesná přestavba podle původní struktury
města. V době socialismu vzniká také řada sídlišť a rozvíjí se centrální oblasti
města. Od sedmdesátých let se v rozvoji měst stává jednou z nejdůležitějších otázek
životní prostředí a začíná prosazování trendu kultivace, ekologizace a humanizace
prostředí (Koutný, 2004). Města na konci dvacátého století se vyznačují především
snahou o eliminaci negativních vlivů, které poškozuji městské prostředí. Do
10

ozdravného a revitalizačního procesu se začínají aktivně zapojovat i obyvatelé.
Podle Koutného (2004) jsou hlavními faktory, které ovlivňují současný rozvoj měst
a osídlení především informační a výrobní technologie, urbanizace, mobilita
obyvatel, životní způsob, globalizace a ekonomické rozdíly.
Sýkora a Posová (2001) na základě van den Berga a kol. 1982 uvádí model
vývoje měst z hlediska forem urbanizace. Rozvoj městských regionů interpretují
jako posloupnost procesů urbanizace, suburbanizace, desurbanizace a reurbanizace.
Městu ve stádiu urbanizace dominuje růst jádra nad zázemím a zároveň roste i celý
funkční městský region. V průběhu suburbanizace převládá růst zázemí nad jádrem,
ale stále dochází k celkovému růstu města. V posledních dvou etapách
desurbanizace a reurbanizace městský region jako celek ubývá. Během
desurbanizac pokles počtu obyvatel jádra přesáhne přírůstky v příměstských zónách
a

tím

dojde

k poklesu

obyvatel

celého

městského

regionu.

Vzhledem

k rozporuplnosti tohoto modelu navrhuji Sýkora a Posová (2001) alternativní
metodu založenou pouze na dvou ukazatelích. Těmi jsou růst/pokles celého regionu
a centralizace/decentralizace uvnitř městského regionu. Kombinací obou těchto
procesů získáme čtyři základní typy urbanizačních procesů. V případě růstu
městského regionu se jedná o urbanizaci nebo suburbanizace, zatímco v případě
poklesu jde o desurbanizaci nebi reurbanizaci.
Dle Mulíčka (2002) je možné město rozdělit na 3 kvalitativně odlišné zóny,
vymezené na základě morfologických ukazatelů jako jsou charakter a hustota
zástavby nebo dopravní spojená s jádrovým městem. Těmito zónami jsou jádrové
území města (zóna 1 – kompakt), okrajové části města ( zóna 2 – kontakt)
a příměstské oblasti nacházející se mimo administrativní hranici města
(zóna 3 – lem). Vývoj v každé z těchto městských částí je jiný, a je závislý
především na historickém vývoji města a jeho předměstí. Ptáček, Szczyrba a Fňukal
(2007) vymezují v článku, Proměny prostorové struktury města Olomouce
s důrazem na rezidenční bydlení, z morfologického hlediska pět základních zón.
Jednotlivé prostorové struktury jsou vzájemně provázané a je proto nutné sledovat
efekty jednotlivých transformačních procesů. Důležité je také sledování
transformačních procesů v jednotlivých městských částech (Ptáček, Szczyrba,
Fňukal).
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V předkládané práci bylo čerpáno především z regionální literatury
zaměřené na vývoj města. Dále také z map státního okresního archívu v Novém
Jičíně, které byly velmi důležité pro představu o rozloze Nového Jičína v různých
časových etapách. Jendou z nejužitečnějších publikací bylo dílo Nový Jičín z roku
2011 od Jiřího Juroka a kol., které dokumentuje vývoj města od vzniku až do
současnosti. Jurok se zabývá všemi sférami rozvoje města od kultury až po
průmyslová odvětví a jejich vliv na utváření struktury města. Dalším dílem je kniha
vydaná k 650. výročí města z roku 1963 od Karla Otta. Kniha prezentuje nejen
historií, ale mapuje vývoj města i v jiných sférách, jako například vzdělání nebo
kultura. Kuča (2000) popisuje urbanistický vývoj města a podává přehled o jeho
místních částech a památkách. Zabývá se taky počty obyvatel a domů v různých
časových etapách.
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4. VYMEZENÍ ÚZEMÍ

Město Nový Jičín je významným sídlem rozkládajícím se na severní
Moravě v Jižní části Moravskoslezského kraje. Je vzdáleno přibližně 40 kilometrů
od krajského města Ostravy. V roce 2003, po druhé reformě státní správy, se město
stalo centrem správního obvodu ORP Nový Jičín. Podle zákona č. 128/ 2000 Sb. je
obcí s rozšířenou působností, a také obcí s pověřeným obecním úřadem. Z hlediska
statistických jednotek Evropské unie je Nový Jičín územní jednotkou LAU 2.
Rozloha činí 4 478ha a město je rozděleno na 8 katastrálních území (Oficiální
stránky města Nový Jičín, http://www.novyjicin.cz). Počet obyvatel Nového Jičína
k 1. lednu 2011, činí 24 123 obyvatel. Z toho je 11 532 mužů a 12 591 žen.
Průměrný věk obyvatel je 40, 2 let (Česky statistický úřad, http://www.czso.cz)
Nový Jičín se dělí na 6 městských částí (Bludovice, Kojetín, Loučka, Nový Jičín,
Straník, Žilina) a 23 základních sídelních jednotek (Územně identifikační registr
ČR, www.uir.cz).
Město má širokou infrastrukturu sociálních sužeb a je také významným
kulturním a turistickým centrem. Sídlí zde například známé Beskydské divadlo
a turistický ruch zajišťuje především historické náměstí nebo Žerotínský zámek.
V blízkosti města se nachází CHKO Beskydy a CHKO Poodří.
Z geomorfologického hlediska se území města nachází na rozhraní dvou
celků, Moravskoslezských Beskyd a Moravské Brány. Nový Jičín se rozkládá na
soutoku řek Jičínky a Jičiny (nazývaná též Grasmanka), spadá do povodí řeky Odry
a úmoří Baltského moře. Město leží v nadmořské výšce 284 metrů (Jurok, 2011).
Nový Jičín má významné postavení v silniční dopravě. Přes silnici číslo
I/57 je napojen na dálnici D1. Významná je také rychlostí silnice R 48, která vede
přes Nový Jičín, Frýdek – Místek a Český Těšín až ke státním hranicím s Polskem.
V rámci železniční dopravy leží Nový Jičín na železniční trati č. 278 Nový Jičínměsto – Suchdol nad Odrou s napojením na mezinárodní železniční koridor
Německo – Praha – Olomouc – Ostrava - Polská a Slovenská republika. Nový Jičín
také leží pouze 15 kilometrů od druhého největšího letiště v zemi Ostrava Mošnov,
které zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety.
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Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími Nového Jičína jsou průmysl
textilní

(v minulosti

především

kloboučnický),

stavební,

elektrotechnický,

automobilový nebo strojírenský. Zemědělství má ve městě výrazně menší
zastoupení. Z těžby převládá především těžba dřeva, dále pak těžba zemního plynu
a černého uhlí (Oficiální stránky města Nový Jičín, http://www.novyjicin.cz).

Obr. 1 Vymezení města Nový Jičín v rámci České republiky
(Zdroj: Administrativní členění České republiky, vlastní úpravy)

Místní části:
Bludovice
Městská část Bludovice se nachází jižně od Nového Jičína ve směru na
Valašské Meziříčí. Bludovice mají protáhlý tvar a osu oblasti tvoří řeka Zrzávka.
V této části města převažují bytové domy. V jižní části území se nachází areál
bývalého Vojenského opravárenského podniku 012 s.p. o jehož využití se stále
uvažuje.
Kojetín
Nejmenší městskou částí je Kojetín, který se nachází přibližně 4 kilometry
jižně od Nového Jičína. Podle sídelního typu se jedná o krátkou řadovou ves. Zděné
domy stoji v Kojetíně prakticky ve dvou téměř rovnoběžných řadách a uzavírají
prostornější náves. (Oficiální stránky města Nový Jičín, http://www.novyjicin.cz).
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Loučka
Lesní lánová ves Loučka se nachází asi jeden kilometr východně od
Nového Jičína ve směru na Hranice. Této části Nového Jičína dominuje sídliště
Dlouhá dostavěné na začátku devadesátých let. Dostavěním sídliště se Loučka
pomyslně rozdělila na starou a novou část. Ve staré části na soukromých lokalitách
momentálně probíhá výstavba nových rodinných domů a v nové části probíhá
mohutná revitalizace sídliště.
Straník
Jižním směrem od města leží také místní část Straník, rozprostírající se
v údolí tvořením stejnojmenným potokem. Místní obyvatelé považují soužití
s Novým Jičínem spíše za záporné. Domnívají se, že třicet let soužití s Novým
Jičínem vedlo například k úpadku občanské vybavenosti, kultury i společenského
života v obci.
Žilina
Žilina se rozkládá na říčce Jičínce podél silnice vedoucí z Nového Jičína do
Frenštátu pod Radhoštěm. V místní části je vyrovnaný poměr rodinných domů
a bytových domů. V roce 2009 byla Žilina výrazně a poničena bleskovými
povodněmi.

Obr. 2: Vymezení místních části města Nový Jičín
(Zdroj: Vlastní mapa vytvořená pomocí programu ArcGis 10)
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5. VÝVOJ MĚSTA V ETAPÁCH
5.1 Preindustriální město
Město Nový Jičín bylo založeno ve třináctém století v sousedství
křižovatky dvou obchodních cest. První zmínka o městě pochází z roku 1313, kdy
od Jana Lucemburského obdrželo privilegium vybírat clo a mýto (Kuča, 2000).
Založení města bylo pravděpodobně dílem německé kolonizace, a tak většinu
obyvatel tvořili Němci. Nový Jičín byl založen na „zeleném drnu“ a měl pravidelný
čtvercový tvar. Původní půdorys si město zachovalo až dodnes. Pravoúhlý tvar
mělo i městské opevnění, s nímž rovnoběžně procházela obvodová ulice, opevnění
bylo původně hliněné. Kamenné hradby byly postaveny až ve 14. století a byly
vysoké asi tři metry. Dostavěním hradu a městského zámku vzrostl vojenský
a rezidenční význam města. Celé opevnění bylo poměrně rozsáhlé a zahrnovalo
i příkop naplněný vodou z mlýnských náhonů obou říček Jičínky a Grashmanky.
Plán města byl orientován směrem od severozápadu k jihovýchodu, důvodem byl
směr významné obchodní cesty od Fulneka do Valašského Meziříčí (Oficiální
stránky města, www.novyjicin.cz). Nový Jičín tvořila pravidelná šachovnicová síť
ulic a náměstí o přesně vymezených stranách 85 a 63 metrů. (Jurok, 2011). Do
města vedly dvě brány Horní na jihovýchodní straně města a Dolní na
severozápadní, na které navazovalo předměstí.

Obr. 3: Horní brána (před r. 1940)
(Zdroj: Tichánek, Šerý, 2003)
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Největšího rozkvětu se město dočkalo za vlády rodu Žerotínů. Konečnou
podobu získal Žerotínský zámek, který je symbolem města dodnes. Na náměstí byla
vystavěna radnice, kde sídlila městská rada. Od konce 15. století se město rozrůstá
v důsledku konce česko-uherských válek a přílivu obyvatel české národnosti.
V roce 1558 se Nový Jičín stává z poddanského města městem komorním, které
bylo postaveno na úroveň měst královských, chybělo mu pouze právo účasti na
zemských sněmech (Kuča, 2000).
Na konci 16. století se Nový Jičín řadil na dvanácté místo mezi moravskými
městy a jeho pozvolný vývoj nadále pokračoval. Po třicetileté válce se růst města
ještě zrychlil. Tento rozvoj byl nejspíš zapříčiněn malým zpustošením severní
Moravy během války a hlavně dobrým odbytem soukenických látek z Nového
Jičína do Polska a Uher (Otto, 1963).
Vnitřní část Nového Jičína byla zastavěna 129 domy. Podle rozdělení z roku
1581 tvořilo první čtvrť 45 domů v centru města. Druhou čtvrť tvořila Zámecká
ulice s 16 domy (dnes Žerotínská ulice), třetí čtvrť se skládala ze 46 domů na
Židovské ulici a poslední, čtvrtá čtvrť, se rozkládala na ulici Kostelní a čítala 22
domů. Město bylo ohraničeno dvěma příkopy. Ze západu jej ohraničoval Zelený
příkop a z východu Kamenný příkop. Rychleji než centrum se ovšem rozrůstalo
předměstí, které v 16. století přesáhlo počet domů vnitřního města. Stále také
vzrůstal obchodní ruch, což zapříčinilo zlepšení stavu komunikací a byla vystavěna
státní císařská silnice z Hranic na Příbor (Jurok, 2011).
Po bitvě na Bílé hoře bylo město roku 1624 potrestáno za účast na povstání,
znovu propadnutím poddanství, a to konviktu olomouckých jezuitů. Za vlády Marie
Terezie se Nový Jičín stal municipálním městem se všemi svobodami a privilegii
(Oficiální stránky města, www.novyjicin.cz). V roce 1768 se město, podle počtu
domů, stalo pátým největším městem Moravy hned za Brnem, Olomouci, Jihlavou
a Znojmem. Město bylo také neurbanizovanějším panství v Českých zemích, podle
podílu městského obyvatelstva (Jurok, 2011).
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Obr. 4: Základní urbanistická struktura z roku 1833
(Zdroj: Státní okresní archív Nový Jičín)

5.2 Industriální město
Nový Jičín byl v druhé polovině 19. století významně ovlivněn procesy
spojenými s průmyslovou revolucí. Rozběhl se proces modernizace, hospodářství
zasáhla vlna industrializace, urbanizace a začala se rozvíjet i železniční doprava.
Nejvýznamnější rozvoj zaznamenalo průmyslové odvětví. První továrna s parním
strojem byla v Novém Jičíně založena v roce 1848 J. N. Preisenhammerem.
O několik let později byla vystavěna první kloboučnická továrna. Její majitel
Johann Hückel se stal průkopníkem v mechanizované výrobě plstěných klobouků
v celé rakouské monarchii. V důsledku stavby továren a vytvářeni nových
pracovních míst, se Nový Jičín stal významným průmyslovým centrem. V roce
1870 dokonce J. Hückel nechal vystavět několik desítek domů pro své
zaměstnance, čímž se imigrace do města ještě zvýšila (Klapka, Niedžwiedžova,
2010).
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Tab. 1: Počet obyvatel, bazický a řetězový index v Novém Jičíně v letech
1869-1910
Rok

Počet obyvatel

Bazický index (%)

Řetězový index (%)

1869

13 262

100

100

1880

15 354

116

116

1890

16 945

128

110

1900

17 853

135

105

1910

20 415

154

114

(Zdroj: Historický lexikon obcí, I. díl, vlastní výpočty)

Stálý růst obyvatel je přímým důkazem hospodářského i správního rozvoje
města. Počet obyvatel zvyšovali především dělníci, kteří nacházeli uplatnění
v kloboučnickém závodě a továrně na tabák, jež v roce 1877 zaměstnávala kolem
dvou a půl tisíce dělníků. Pracujícími byly převážně ženy (Novojičínský deník,
www.novojicinskydenik.cz).
Tyto populační změny nutily město řešit problémy s dopravou. Jelikož Nový
Jičín byl od nejbližší železniční stanice, Suchdol nad Odrou, vzdálen asi deset
kilometrů. Prvním významným impulzem napojení města na železniční dopravu
byla výstavba železnice v roce 1873. Mělo se jednat o dráhu, která by spojovala
Prusko a Uhry. Nádraží v Novém Jičíně mělo pojmout 4 vojenské vlaky o 70
osobách. Stavbu ovšem ještě téhož roku pohřbila velká hospodářská krize. O stavbu
dráhy z Nového Jičína stále usilovala městská rada i živnostenská a obchodní
komora v Olomouci. Ovšem i další pokusy o výstavbu železnice z Opavy do
Nového Jičína byly opět neúspěšně. Když vyšel v roce 1879 zákon o stavbě
lokálních tratí, podalo město vládě žádost a výstavbu železnice ze Suchdola přes
Nový Jičín do Valašského Meziříčí a Vsetína. Vyjednávání s posledními dvěma
městy ovšem zkrachovala, a tak zůstal jen projekt Suchdol-Nový Jičín. Jelikož se
vláda od tohoto projektu distancovalo, začalo město, po hlasování všech voličů,
s výstavbou dráhy samo. Práce začaly na jaře roku 1880 a již 19. prosince vyjel
první vlak z Nového Jičína do Suchdola nad Odrou. Stavba dráhy se městu
jednoznačně vyplatila a na dlouhou dobu se stala jedním z nejvýnosnějších
podniků. Počátkem 80. let byla také postavena trať z Frýdlantu přes Hodslavice do
Valašského Meziříčí. Na trati byla také provedená spojka z Hodslavic do Nového
Jičína. Trať ovšem ústila na nádraží, které bylo od nádraží městské dráhy vzdáleno
19

přibližně jeden kilometr. A tak se stal Nový Jičín městem se dvěma konečnými
a dvěma nespojenými nádražími (Otto, 1963). Po povodních v roce 2009 byl
provoz na trati Nový Jičín- Hodslavice ukončen a v současné době se uvažuje nad
výstavbou autobusového nádraž

Obr. 5: Základní urbanistická struktura z roku 1902
(Zdroj: Státní okresní archív Nový Jičín)

5.3 Město mezi válkami do roku 1945
Po skončení první světové války se stal Nový Jičín součástí nově vzniklé
Československé republiky. Tento fakt přijali čeští obyvatelé města s velkou radostí,
na rozdíl od Němců, kteří nově vzniklý československý stát odmítali uznat. Jejich
postoj se nezměnil po celé meziválečné období. Němci se snažili především
o udržení německého rázu města a zcela ignorovali české státní svátky.
V meziválečném období prošlo město několika úpravami. V roce 1926 byla
překryta 1200 metrů dlouhá strouha vedoucí od Hückelovy továrny až k městské
nádražní stanici. Došlo také k odstranění zbytků starého mlýna a modernizaci
městské dopravy. Bylo otevřeno několik nových autobusových linek, které
propojovaly město s okolními vesnicemi. V letech 1929-1930 došlo také
k přestavbě radnice, tuto podobu si radnice zachovala dodnes. Byla také
zregulována říčka Grasmanka a předlážděny některé ulice. Pro zaměstnance radnice
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a továren bylo postaveno několik městských a továrních domů. Řada z těchto bytů
je funkčních i dnes (Pavlíček, 2011).
V době před velkou hospodářskou krizí, došlo na území naší republiky ke
sčítání průmyslových závodů. V roce 1930 existovalo na našem území celkem 93
podniků na výrobu klobouků. V novém Jičíně se nacházely pouze 3 továrny, ale
produkovaly 50% veškeré kloboučnické výroby v republice, což jen dokazuje
význam kloboučnického průmyslu ve městě. Byly to Hückelova továrna, Böhmova
továrna a Peschelova továrna, která zaměstnávala jen 500 zaměstnanců.
Dohromady měly továrny kolem 4500 pracovníků. Velké výnosy představovala
také městská dráha. Hlavní důvod bránící spojení dvou jičínských nádraží byl právě
ve vlastnictví. Zatímco dráha Suchdol nad Odrou-Nový Jičín patřila městu, dráha
Hodslavice-Nový Jičín byla státní (Pavlíček, 2011).
Pátého října 1938 nastal pro město zlomový okamžik. Nový Jičín byl
začleněn do takzvaného pátého pásma, což znamenalo, že město bylo bez
jakéhokoli lidového hlasování připojeno k hitlerovskému Německu (viz. Příloha 2).
Když z Nového Jičína postupně odešli státní zaměstnanci, soukromí podnikatelé
i zaměstnanci státní tabákové továrny zůstalo ve městě jen něco kolem tisíce Čechů
(Kuča, 2000). Během války byla také změněna výroba v největších továrnách
města. Továrny Hückela a Böhma vyráběly namísto klobouků například rukavice,
svetry, vesty a ponožky proti ruským zimám.

Obr. 6: Základní urbanistická struktura z roku 1938
(Zdroj: Státní okresní archív Nový Jičín)
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5.4 Město v období socialismu (1945-1989)

Během osvobozovacích bojů nebyl Nový Jičín nijak zvlášť poničen.
Vyhořela jen Böhmova továrna a byly zničeny dva mosty přes řeku Jičínku.
V poválečných letech se začalo uvažovat, o sloučení Nového Jičína s obcemi, které
s ním územně splývají. Uvažovala se především o obcích Loučka, Šenov a Žilina.
Ke sloučení Nového Jičína s Šenovem došlo 21. března 1949. Po válce byla
přejmenována řada ulic a dokonce i náměstí dr. Edvarda Beneše bylo přejmenováno
na náměstí Československé armády.
V poválečném období se stala naléhavou potřeba výstavby nových bytů,
jelikož většina jich byla velmi poškozená. Počet bytů ve městě klesal v závislosti
s přibývajícím obyvatelstvem a v roce 1958 byl průměr obyvatel na jeden byt 3,7
osob (Otto, 1963). V roce 1956 vzniklo na ulici Máchově a Fučíkově menší sídliště.
Výstavbu bytů podpořily také největší firmy města, Autopal nechal vystavět 24
bytů a Tonak 18 (Otto, 1963). Nedostatek bytů v sedmdesátých letech byl řešen
především masovou výstavbou panelových domů v okrajových částech města.
V místní části Loučka bylo v roce 1977 vystavěno prvních 60 bytů a v roce 1985
zde byla zahájena stavba sídliště Dlouhá, které vznikalo na bývalých statcích
a soukromých hospodářstvích. Nově vzniklý bytový fond měl čítat až 936 bytových
jednotek. Sídliště bylo vystavěno za účelem bydlení pro zaměstnance uvažované
jaderné elektrárny v Blahutovicích u Nového Jičína. Stavba sídliště Dlouhá byla
dokončena začátkem devadesátých let (Oficiální stránky města Nový Jičín,
http://www.novyjicin.cz). V souvislosti se stavbou elektrárny mělo centrum města
projít přestavbou, která je k vidění například ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo
Valašském Meziříčí. Některé ulice měly být srovnány se zemí a na jejich místech
měly vyrůst další panelové domy. Ty se měly objevit dokonce i v památkovém
centru města. Těsně před demolicí (1989) tyty plány společně se změnou režimu
padly (Jiří Raška, vedoucí oboru územního plánování v Novém Jičíně, 2009).
Většina bytů a domů v Novém Jičíně pochází z období mezi lety 1846-1989.
V okrajových částech města (Straník, Bludovice, Kojetín) se stavěly především
zděné domy z cihel a bytové domy. Po válce také začala údržba veřejných budov
a opravabudov historických. Vzhled města se po osvobození pomalu měnil nejen
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výstavbou nových bytů a opravami, ale i odstraňováním starých domů,
vysazováním stromů, dlážděním ulic a chodníků nebo rozšiřováním parků.

Obr. 7a - d: Přeměna území dnešního sídliště Loučka v letech 1937, 1960, 1979
a 2007
(Zdroj: podkladová mapa oficiální stránky města Nový Jičín, http://www.novyjicin.cz,
vlastní úpravy)

Z obrázků je patrná změna v sídelní zástavbě města. Zatímco v roce 1930 je
téměř celé území budoucího sídliště pokryté jen poli a loukami v dalším roce už je
patrná menší zástavba. Největší změna nastala v mezi léty 1960 a 1979 kdy se již
naplno rozběhla výstavba sídliště Dlouhá v okrajové části města Nový Jičín. Na
posledním snímku je sídliště již kompletně dostavěno.
Hospodářský a kulturní vývoj města si vyžádal i změny v dopravě. Na obou
vlakových dráhách byl po válce obnoven provoz. Město Nový Jičín předalo svou
dráhu Suchdol-Nový Jičín státu a opět se uvažovalo o propojení obou nádraží. Při
propojování nádraží by ovšem muselo být zbořeno celkem 130 domů, a proto se od
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tohoto plánu opět upustilo (Otto, 1963). Byla ovšem zhuštěna síť autobusových
spojů a Sokolovská ulice byla přebudována na nádraží. V roce 1959 byla také
spuštěna místní doprava mezi centrem města, Kunínem, Šenovem a Loučkou.
V roce 1960 došlo k nové územní organizaci státu a Nový Jičín se stal
okresním městem v nově vzniklém Severomoravském kraji. Do prostorového
vývoje města zasáhlo v roce 1966 připojení obce Žiliny. Nový Jičín byl průměrným
okresním městem s převažujícím lehkým průmyslem, stále mu ovšem chybělo
moderní dopravní spojení. Bylo definitivně rozhodnuto nespojovat obě nádraží
a nevydařil se ani plánovaný obchvat města. Na trati Suchdol-Nový Jičín byla tedy
alespoň parní síla nahrazena motorovými vlaky a byla posílena autobusová
doprava. Roku 1967 bylo centrum města prohlášeno za městskou památkovou
rezervaci (Oficiální stránky města Nový Jičín, www.novyjicin.cz).
V následujících letech se město nadále prostorově rozrůstalo. V roce 1974
byly připojeny Bludovice a Kojetín o rok později Kunín, Loučka a Životice a v roce
1976 Libhošť a Rybí. Naposledy se k městu připojily obce Hostašovice a Straník
v roce 1979 a o rok později Bernartice. Díky této integraci mělo město v roce 1980
24 405 obyvatel (Historický lexikon obcí, I. díl) Počet bytů se zvyšoval, díky
masivní výstavbě sídlišť.
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5.5 Město v transformačním období po roce 1989

Typickým rysem počáteční obnovy demokracie je pro město Nový Jičín
dezintegrace. Od Nového Jičína se postupně mezi lety 1991 – 1994 odpojily obce
Kunín, Bernartice, Hostašovice, Životice, Rybí i Šenov u Nového Jičína. Obce
získaly samostatnost, kterou mají až dodnes. Odpojení těchto části logicky
znamenalo i výraznější pokles obyvatelstva (Pavelčíková, 2011).
V letech 1994-1998 bylo ve městě zvoleno nové zastupitelstvo, které se
postaralo o dokončení několika obchodních domů a provedlo řadu rekonstrukcí
především v okrajových částech města. V červenci roku 1997 zasáhla Moravu
stoletá povodeň. Rozsáhlé škody byly způsobeny především v obcích v těsné
blízkosti města. Nový Jičín samotný nebyl povodněmi výrazněji zasažený. Nejvíce
postižené byly spíše okrajové části města Žilina, Bludvice, Loučka a Kojetín, kde
byly poškozeny domy a veřejné komunikace. Podemleta byla také železniční trať
do Suchdola nad Odrou. V dalších letech pokračovaly rekonstrukční práce, a do
popředí se dostávaly především ekologické projekty. Znovu otevřena byla například
nově zrekonstruovaná budova jičínského nádraží a protější autobusové nádraží.
V první polovině devadesátých let prošel průmysl v Novém Jičíně
transformací. Průmyslové, ale i jiné obory se vymanily ze sféry státního
hospodářství a nastala privatizací místních podniků, které byly většinou spojeny
s investicemi zahraničního kapitálu. Jednou z privatizovaných společností byl
Autopal s.r.o., který se stal dceřinou firmou koncernu Ford Motor Company a ve
druhé polovině devadesátých let zaměstnával 1 760 zaměstnanců (Pavelčíková,
2011). I když v Novém Jičíně působila i spousta menších firem, ekonomický rozvoj
města se opíral především o prosperitu svých dvou největších podniků Autopalu
a Tonaku.
Město procházelo dalšími úpravami, opravy se dočkal farní kostel
i Žerotínský zámek a počátkem 21. století dostaly novou fasádu téměř všechny
budovy v historickém centru. V roce 2009 bylo otevřené kompletně rekonstruované
novojičínské náměstí. Rekonstrukce náměstí byla financována z fondů Evropské
unie (Oficiální stránky města Nový Jičín, http://www.novyjicin.cz).
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Poslední územní změnou ve městě bylo odtržení městské části Libhošť k 1.
1. 2011. V obci proběhlo v dubnu roku 2010 referendum o odtržení od Nového
Jičína a obec se tak stala samostatnou.

Obr. 8: Administrativní vymezení Nového Jičína do roku 1989
(Zdroj: Administrativního členění české republiky, vlastní úpravy)

Obr. 9: Administrativní vymezení Nového Jičína v roce 2012
(Zdroj: Administrativního členění české republiky, vlastní úpravy)
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6. SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
6.1 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

Podle územního plánu města jsou základními podmínkami ovlivňující
demografický a sídelní vývoj, především poloha Nového Jičína v blízkosti
Ostravské aglomerace s dobrou dopravní dostupností a kvalita bydlení a životního
prostředí v příměstských lokalitách. Omezujícím faktorem je naopak vysoký podíl
nezaměstnanosti a podíl bydlení v městských panelových sídlištích.
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Obr. 10: Vývoj počtu obyvatel v Novém Jičíně v letech 1969-2010
(Zdroj: Historický lexikon obcí, I. díl, Demografická ročenka měst)

Pro dlouhodobý vývoj obyvatel ve městě je charakteristický nárůst
obyvatelstva až do období světových válek. Značný pokles po druhé světové válce
je zapříčiněn masivními odsuny Němců z území města. Skokové změny ve vývoji
počtu obyvatel jsou zapříčiněny především připojováním a oddělováním místních
částí. Například nárůst mezi lety 1970 a 1980 činí 4 924 obyvatel. Právě mezi
těmito lety se totiž k Novému Jičínu připojilo hned 10 obcí. V posledních letech
dochází k poklesu obyvatel. Příčinami jsou především velmi nízká porodnost, což
je ovšem v současné dobré problém celé naší republiky a dále pak stárnutí
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populace. V důsledku demografického stárnutí začíná růst podíl postproduktivního
obyvatelstva a snižuje se počet obyvatel v předproduktivním věku. S nárůstem osob
ve věku nad 60 let se ve městě stále zlepšují poskytované sociální služby. Pokud
vezmeme v úvahu stáří obyvatelstva v jednotlivých městských částech, je zřejmé,
že nejmladší místní části je Loučka. Důvodem je panelové sídliště Dlouhá, které
bylo dokončeno až v roce 1991. Index stáří vzrost z 61 v roce 2001 na 95 v roce
2010 (Demografická ročenka měst, www.czso.cz). Dalším důvodem snižující se
populace ve městě je migrace obyvatel za lepšími pracovními podmínkami. V roce
2010 byl počet obyvatel Nového Jičína 25 831, což jej řadí do skupiny středně
velkých měst naší republiky (Demografická ročenka měst, www.czso.cz).
Stávající územní plán města počítá s dalším poklesem obyvatel ve městě.
Počítá se s poklesem na cca 23 250 obyvatel v rozmezí let 2015 – 2020. Pokles
obyvatel bude převládat ve střediskové části, naopak sídla na okraji města budou
vykazovat růst.

6.2 Pohyb obyvatelstva
Hrubá míra celkového přírůstku je ve městě Nový Jičín dlouhodobě
v záporných hodnotách. Největší podíl na této negativní charakteristice má
především záporná hodnota hrubé míry migračního salda. Počet vystěhovalých
obyvatel dlouhodobě převyšuje počet přistěhovalých. Hlavním důvodem je odchod
obyvatel za lepšími pracovními podmínkami. V následujících letech by mohlo
postupně docházet ke snižování hrubé míry migračního salda, důležitý je ovšem
ekonomický rozvoj města, vytváření nových pracovních pozic a rozvoj kvality
života v Novém Jičíně. V prvním sledovaném období je záporná také hrubá míra
přirozeného přírůstku, což je dáno nižší natalitou než mortalitou. I když se hrubá
míra přirozeného přírůstku dostala v následujícím období do kladných hodnot,
hrubá míra celkového přírůstku je stále záporná díky zvětšující se záporné hodnotě
hrubé míry migračního salda.
Záporné hodnoty hrubé míry celkového přírůstku jsou ovšem i v celém SO
ORP Nový Jičín a také Moravskoslezském kraji. V SO ORP Nový Jičín je již
patrné zpomalování migrace a celkový přírůstek obyvatelstva se postupně dostává
ke kladným hodnotám. Kladná je i hodnota hrubé míry přirozeného přírůstku, a to
28

díky zvětšující se hrubé míře porodnosti. Hrubá míra úmrtnosti se příliš nemění.
Naopak situace v Moravskoslezském kraji se stále zhoršuje. Důvodem je především
vysoká nezaměstnanost tohoto kraje a následná migrace obyvatel za lepšími
pracovními příležitostmi.
Tab. 2: Pohyb obyvatelstva ve vybraných územních jednotkách v letech
2001 a 2010
Oblast
Nový Jičín
SO ORP Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
ČR
Oblast
Nový Jičín
SO ORP Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
ČR

2001
HMP (‰) HMÚ (‰) HMPP (‰) HMMS (‰) HMCP (‰)
9,48
10,93
-1,45
-4,17
-5,62
19,45
20,19
-0,74
-5,56
-6,30
8,98
10,28
-1,31
-1,65
-2,96
8,87
10,53
-1,67
-0,84
-2,50
2010
HMP (‰) HMÚ (‰) HMPP (‰) HMMS (‰) HMCP (‰)
11,63
10,70
0,93
-6,20
-5,27
22,69
20,14
2,55
-3,34
-0,78
10,55
10,69
-0,14
-3,18
-3,32
11,17
9,95
1,22
1,49
2,71

(Zdroj: Databáze geografických údajů za obce, Demografické ročenky SO ORP a krajů a data za
celou Českou republiku, vlastní výpočty)

6.2 Strukturní charakteristiky obyvatelstva

V Novém Jičíně převládá česká národnost, která je složená z národnosti
české, moravské a slezské. Druhou nejpočetnější skupinou jsou ve městě Slováci.
V roce 2011 neuvedlo odpověď na národností otázku 25,7% obyvatel Nového
Jičína, což zapříčinilo nízké procento obyvatel české národnosti. V roce 2001
odpověď neuvedlo pouze 1,9% obyvatel města (Sčítání lidu, domů a bytů, 2001,
2011)
Tab. 3: Národnostní struktura obyvatelstva Nového Jičína v letech 1991,
2001 a 2011
Rok
1991
2001
2011*

Celkem
obyvatel
24 899
26970
23 909

z toho %
česká

slovenská

95,6
94,4
69,5

2,7
1,8
1,2

romská
0,7
0,5
0,1

polská
0,2
0,2
0,1

(Zdroj: SLDB 1991, 2001a 2011, vlastní výpočty)
* Poznámka: Jedná se o předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
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německá
0,3
0,2
0,1

Ve všech dalších zkoumaných územních jednotkách také převládá česká
národnost. Nejvýraznější podíl Slováků je v rámci Moravskoslezského kraje, což je
dáno především jeho geografickou polohou. Oproti městu Nový Jičín žije v SO
ORP Nový Jičín o 0,57 procentních bodů více obyvatel romské národnosti.
Tab. 4: Národnostní struktura obyvatelstva vybraných územních jednotek
v roce 2001
z toho %

Celkem
obyvatel

Oblast
Okres Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
Česká republika

česká

slovenská romská polská německá

25 851
1 269 467

99,3
90,2

0,1
3,4

1,3
0,1

0,1
3,1

1,2
0,3

10 230 060

94,2

1,9

0,1

0,5

0,4

(Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty)

Mezi roky 1991 a 2011 dochází k výraznému zlepšení vzdělanostní
struktury obyvatelstva města. V roce 1991 tvořili nejpočetnější skupinu lidé se
středním vzděláním bez maturity (35,4%). V roce 2011 začíná narůstat skupina
obyvatel se středním vzděláním s maturitou (29,7%) a naopak klesá podíl lidí se
základním vzděláním. Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním vzrostl v roce
2011 o 5,8 procentních bodů oproti roku 1991.
Můžeme tedy říci, že vzdělanost obyvatel v Novém Jičíně je na vysoké
úrovni. Vysoký stupeň vzdělání je dán dobrou vzdělaností základnou ve městě.
Nachází se zde pět základních škol, jedno odborné učiliště, šest středních škol
a jedna vysoká škola (Oficiální stránky města, www.novyjicin.cz) Výhodná je také
poloha města v blízkosti krajského města Ostravy, kde se nabízí široká nabídka
vysokoškolského studia.
Tab. 5: Vzdělanostní struktura obyvatel nového Jičína v letech 1991,
2001 2011
Rok

Základní (%)

Střední bez
maturity (%)

Střední
Vysokoškolské (%)
s maturitou (%)

1991

30,4

35,4

24,7

7,2

2001

22,60

36,5

29,7

9,2

2011*

17,34

32,4

32,2

13,0

(Zdroj: SLDB 1991, 2001 a 2011 www.czso.cz, vlastní výpočty)
* Poznámka: Jedná se o předběžné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.
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V porovnání s dalšími územními jednotkami zaostává SO ORP v počtu
vysokoškolských vzdělaných lidí (6,7%). Stejně je tomu tak i v případě
Moravskoslezského kraje (7,8%) a České republiky (8,9%). Podíly obyvatelstva
s nižším stupněm vzdělání jsou u všech sledovaných územních jednotek přibližně
stejné.
Tab. 6: Vzdělanostní struktura vybraných územních jednotek v roce 2001
Území

Základní (%)

SO ORP Nový Jičín
Moravskoslezský kraj
Česká republika

Střední bez
Střední
Vysokoškolské (%)
maturity (%) s maturitou (%)

24,5
25,2
23,0

40,5
38,7
38,0

24,9
26,4
28,4

(Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty)

Nejvyšší podíl ekonomicky aktivních lidí je v Nové Jičíně zaměstnáno
v sekundárním sektoru, tedy v průmyslu a stavebnictví (41%). Je to dáno
průmyslovým rázem města orientovaným především na lehký průmysl. Největší
podíl má městská část Nový Jičín, kde jsou orientovány největší průmyslové
podniky města (Tonak, Dotex). Poměrně velké je také zastoupení obyvatel
v terciálním sektoru (34%). Podíl lidí zaměstnaných ve službách je na vzestupu
díky stále se zvětšujícímu cestovnímu ruchu města. Zaměstnanost v zemědělství je
malá (2%) a nemá pro město větší význam (2%). Struktura obyvatelstva podle
ekonomické aktivity města Nový Jičín se nijak výrazně neliší od SO ORP Nový
Jičín.
Primér

Nový Jičín 2%

SO ORP Nový Jičín 5 %

Sekundér

Terciér

41 %

54 %

34 %

30 %

Obr. 11: Struktura obyvatel Nového Jičína a SO ORP Nový Jičín podle ekonomické
aktivity v roce 2001
(Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty)
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6,7
7,8
8,9

6.3 Trh práce

Nejvyšší nezaměstnanost byla ve městě zaznamenána v letech 2001 – 2005,
přičemž nejvyšší hodnota míry průměrné nezaměstnanosti byla 14% v roce 2003.
V několika dalších letech nezaměstnanost klesla až k 6%, ale v roce 2009 se opět
vyšplhala na 10,8%, a to hlavně díky ekonomické krizi a propouštění zaměstnanců
v největších

průmyslových

podnicích

města.

V tomto

roce

byla

míra

nezaměstnanosti města, okresu Nový Jičín i Moravskoslezského kraje téměř
vyrovnaná. V současné době je opět patrná klesající fáze a v roce 2011 se
nezaměstnanost

přiblížila

k

celorepublikovému

průměru

8,1%.

Vysoká

nezaměstnanost je ovšem problémem nejen města Nový Jičín, ale i celého
Moravskoslezského kraje (11,2%). Moravskoslezský kraj se dlouhodobě pohybuje
na špici v rámci nezaměstnanosti celé České republiky.
18
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Okres Nový Jičín
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Moravskoslezský kraj
6
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Obr. 12: Míra nezaměstnanosti v Novém Jičíně v letech 2001-2011*
(Zdroj:Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz)
*

Poznámka: V roce 2005 došlo ke změně metodiky výpočtu průměrné míry nezaměstnanosti.

Trh práce lze hodnotit nejen z hlediska pracovní síly, ale také podle počtu
obsazených pracovních míst. Při porovnání Nového Jičína s ostatními městy
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ostravské aglomerace je patrné, že Nový Jičín se pohybuje na špici v obsazenosti
pracovních míst na 100 zaměstnaných a má kladné saldo pracovní dojížďky.
Důvodem je především nízká hodnota vyjíždějících obyvatel.
Tab. 7: Obsazenost pracovních míst v Novém Jičíně a vybraných městech
ostravské aglomerace v roce 2001
Vyjíždějící Dojíždějící do
mimo město
města

Obsazená
pracovní místa

OPM na 1000
zaměstnaných

Oblast

Zaměstnaní

Nový Jičín

12 081

3 069

7 169

4 100

16 181

1 339

Kopřivnice

10 718

3 806

3 514

-292

10 426

973

Karviná

25 165

7 324

9 538

2 214

27 379

1 088

Frýdek - Místek

25 887

9 290

8 376

-914

24 973

965

Opava

28 009

4 334

13 415

9 081

37 090

1 324

Ostrava

131 699

12 838

45 359

32 521

164 220

1 247

Saldo

(Zdroj: SLDB 2001, vlastní výpočty)

6.4 Hospodářská struktura města

Nový Jičín je průmyslovým městem s rozsáhlými tradicemi. Průmysl byl
v ekonomice města vždy na prvním místě a to jak v historickém vývoji tak dnes.
Velké průmyslové změny s sebou přinesl rok 1989. Do tohoto roku byla většina
podniků ve městě státních. Největšími firmami byl státní podnik Tonak, který
sdružoval největší kloboučnické firmy a státní podnik Autopal. Po roce 1989 byla
ovšem většina firem ve městě privatizována. Privatizace byla spojena s investicemi
zahraničního kapitálu.
V současné době je průmysl stále nejvýznamnější ekonomickou složkou
města, i když ve srovnání s minulými léty dochází spíše k útlumu. Slabými
stránkami podnikatelského prostředí ve městě je především malá poptávka po
výrobcích a službách místních firem a chybějící kvalifikovaná pracovní síla.
Nejprogresivnější růst zaznamenávají spíše malé průmyslové podniky.
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Tab. 8: Šest největších firem Nového Jičína podle počtu zaměstnanců v roce 1987
1987
Firma
Autopal
Tonak
Tatra Kopřivnice
(pobočný závod Nový Jičín)
CS Tabák
Karnola
Pekárna a cukrárna Nový Jičín

2009
Počet
zaměstnanců
2 124
1 471
634
377
337
279

Firma
Visteon-Autopal s.r.o.
Tonak a.s.

Počet
zaměstnanců
3 424
723

Dotex, spol. s.r.o.

71

Nosta s.r.o.
Porgest a.s.
Novojická stavební
společnost s.r.o.

59
50

(Zdroj:Online databáze firem, www.hbi.cz, Geografický ústav MÚ Brno, Novojičínský deník,
www.novojicinskydenik.cz)

Z tabulky 7 je patrná průmyslová transformace ve městě Nový Jičín.
Podniky v roce 1987 disponovaly podstatně více zaměstnanci než je tomu v roce
2009. Typická je také privatizace společností a jejich převedení na akciové
společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Největším zaměstnavatelem je
firma Autopal, která se po privatizaci přejmenovalas Visteon – Autopal s.r.o. a stal
se dceřinou firmou koncernu Ford Motor Company. I když se společnost nachází
již v sousední obci Šenov u Nového Jičína, zařadila jsem ji mezi Novojičínské
firmy, jelikož zaměstnává mnoho novojičínských obyvatel a Nový Jičín je také
uváděn jako oficiální sídlo firmy. I když firma Tonak výrazně snížila počet svých
zaměstnanců, patří stále k nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy.
Celkem 81,9% výroby připadá na export. Exportními zeměmi jsou ě Evropská unie,
Spojené státy Americké, Austrálie, Japonsko nebo Čína. Závod v Novém Jičíně se
specializuje na výrobu vlněných a plstěných polotovarů a klobouků. Druhý závod
této firmy se nachází ve Strakonicích (Oficiální stránky firmy Tonak, ww.tonak.cz).
Tabáková továrna v Novém Jičíně byla postavena státem v roce 1874 a řadu let
tvořila neodmyslitelnou součást města. Již po třech letech od svého založení
zaměstnávala na dva a půl tisíce lidí. Firma se dlouhá léta specializovala na výrobu
doutníků a cigaret. Po roce 1989 se během privatizací stala továrna majetkem firmy
Philip Morris, která zde v roce 1999 ukončila výrobu. Nevyužívaný areál by po
osmi letech prodán soukromému majiteli. Nový Jičín se snažil nechat zapsat
továrnu do seznamu kulturních památek, ale žádost byla zamítnuta Ministerstvem
kultury. Areál bývalé Tabačky byl v roce 2011 zcela zbořen a na jeho místě vyroste
obchodní centrum (Tomaškovič, 2011, www.idnes.cz)
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6.5 Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání

Nový Jičín je nejvytíženějším centrem dojížďky v SO ORP Nový Jičín.
Podle SLDB 2001 dojíždělo za prací do Nového Jičína 7 169 lidí. Do města
dojíždějí především obyvatelé bývalého okresu Nový Jičín. Z mimo okresních měst
je zaznamenaná dojížďka jen z Ostravy a Valašského Meziříčí. V rámci SO ORP
má nejvíce dojíždějících obyvatel SO ORP Nový Jičín a dále SO ORP Kopřivnice
a Odry. Počet dojíždějících z Kopřivnice a Studénky se zvýšil především díky
útlumu těžkého a strojírenského průmyslu v devadesátých letech (Tatra Kopřivnice,
Vagónka Studénka). Zatímco v roce 1991 dojíždělo z Kopřivnice do Nového Jičína
jen 691 lidí, v roce 2001 to bylo již 1 072 pracujících. Počet dojíždějících se zvýšil
i v případě města Příbora, a to z 563 osob v roce 1991 na 610 v roce 2001 (Sčítání
lidu, domů a bytů 1991, 2001). V ostatních sledovaných obcí se dojížďka příliš
nezměnila nebo spíše klesla. Tabulku dojíždějících v letech 1991 a 2001 přikládám
jako přílohu číslo 3.
Mezi léty 1991 a 2001 dochází k nárůstu dojížďkového salda. Zatímco
počet vyjíždějících obyvatel se příliš nezměnil, došlo k výraznému nárůstu
dojíždějících osob. Počet dojíždějících vzrost v roce 2001 o 1 184 osob oproti roku
1991. Rozdíl obou dojížďkových sald činí 1 133.
Tab. 9: Saldo dojížďky do Nového Jičína v roce 1991 a 2001
Rok
Ekonomicky aktivní Vyjíždějící
1991
13 980
3 018
2001
14 136
3069
(Zdroj:SLDB 1991, 2001, vlastní výpočty)

Dojíždějící
5 985
7 169

Saldo dojížďky
2 967
4 100

V roce 2001 žije největší počet dojíždějících za prací do Nového Jičína
v jeho sousedních obcích. Z této oblasti, více než 50% vyjíždějících, dojíždí za
prací do Nového Jičína. Největší podíl dojíždějících mají obce Šenov u Nového
Jičína (68%) a Hodslavice (63%). U vzdálenějších obcí je již dojížďka menší,
jelikož je zde zvýšení konkurence nabídek pracovních míst z jiných větších měst,
jako jsou Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm nebo Opava. V rámci okresu Nový Jičín
jsou dalšími centry dojížďky Odry, Kopřivnice nebo Frenštát pod Radhoštěm.
Většina dojíždějících spadá do sekundárního sektoru ekonomiky, tedy průmyslu
(54%)
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Obr. 13: Podíl dojíždějících osob do Nového Jičína z celkového
počtu vyjíždějících osob v roce 2001
(Zdroj: SLDB 2001)
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7. SOUČASNÁ PROSTOROVĚ FUNKČNÍ DIFERENCIACE
MĚSTA

Současná územní diferenciace města je výsledkem několika vlivů, které na
město působily v minulosti a působí i dnes. Jedním z hlavních faktorů je historický
vývoj města a jeho částí. Zřetelné jsou i rozdíly mezi centrálním územím a obcemi,
která byly k městu připojovány v průběhu 20. století. Osu města tvoří silnice I/57,
která vede od hranic se Slovenskem přes Vsetín a Nový Jičín do Opavy. Vzdálenost
některých městských částí vytváří prostorovou nerovnováhu a asymetrický tvar
města. Pomyslný střed tvoří novojičínské náměstí, které je centrem městské
památkové zóny

7.1. Morfogenetické zóny města

Členění města bylo vymezeno na pět základních morfogenetických zón.
První zónu tvoří centrum představující nejstarší část města a jeho nejbližší okolí.
Vnitřní město je reprezentováno kompaktní zástavbou z konce 19. a počátku 20.
století. Zóna vilových čtvrtí je charakteristická převahou rodinných domů vzniklých
převážně v průběhu 20. století. Sídliště naopak představují rozsáhlou zástavbou
panelových domů především z druhé poloviny dvacátého století a poslední zónu
tvoří periferní oblast města s méně kompaktní zástavbou. V periferní zóně města se
nachází nejen venkovská zástavba, ale také továrny, průmyslové zóny a sklady
(Ptáček, Szczyrba, Fňukal, 2007).
7.1.1 Městské centrum
Historické jádro Nového Jičína si zachovalo dominantní postavení jako
centrum města již od svého vzniku. V roce 1967 bylo centrum města vyhlášeno
městkou památkovou zónou, která bylo roku 1991 doplněna ochranným pásmem.
Nová zástavba se rozrůstala rovnoměrně kolem původního půdorysu náměstí, které
je čtvercového tvaru a vybíhá z něj osm koutových ulic. Jelikož bylo město
položeno v mírném svahu, muselo pravděpodobně dojít k umělému vyrovnání
plochy náměstí. Celá plocha náměstí je lemována dvoupatrovými zděnými domy
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s podloubími vzniklými v období renesance. Historické jádro bylo ve 20. století
ušetřeno výraznějších přestaveb díky soustředěnému rozvoji veřejných budov do
předměstské zóny (Kuča, 200). V roce 2009 prošlo Masarykovo náměstí kompletní
rekonstrukcí. Byly revitalizovány plochy Městské památkové zóny doplněné
o původní umělecká díla náměstí. Jelikož je náměstí místem konání mnoha
kulturních akcí, byl mu dán reprezentativní ráz, zajišťujících návštěvnost obyvatel
města, ale i návštěvníků z Moravskoslezského kraje a celé České republiky.
Celková rekonstruovaná plocha činila 5 775 m2 a trvala pět a půl měsíců (Oficiální
stránky města Nový Jičín, www.novyjicin.cz).
7.1.2 Vnitřní město
Vnitřní město Nového Jičína se formovalo v okolí historického jádra a jeho
největší rozvoj probíhal v období od 80 let 19. století do první světové války. Před
tímto obdobím byla struktura novojičínského předměstí zcela nepravidelná. V 90.
letech 19. století probíhala obytná výstavba a jihozápadní obvod historického centra
byl zcela přetvořen. Od radnice byla vytyčena Göthovo třída (dnes ulice Divadelní)
podél níž byly situovány nejdůležitější nové veřejné budovy v čele s krajským
soudem a areálem německých škol. Vnější strana vnitřního města, charakterizována
na jihozápadě nesouvislou zástavbou, byla nově přestavěna jako reprezentativní
okružní třída s dominantními budovami základní školy a okresního soudu. V jižním
cípu města byla postavena nemocnice a velký městský park (Smetanovy sady). Na
začátku 20. století byly zbořeny městské hradby a do jejich linie byly vestavěny
nové domy. Po těchto úpravách tvořila zástavba kolem historického jádra
orografický prstenec s novou pravoúhlou uliční sítí (Kuča, 2000).
Rozvoj vnitřního města pokračoval i po první světová válce, kdy vznikaly
nové ulice a družstevní spolkové domy. Zástavba se soustředila především na oblast
kolem nemocnice. V západní části města vyrost areál českých škol spojený se
vznikem nových domů postavených převážně pro české učitele. Během období
socialismu byla demolována celá hlavní osa Horního předměstí, kterou nahradily
bytové domy (Kuča, 2000).
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7.1.3 Vilové čtvrti

Intravilán města se rozrůstal především na východě, a tak první vilové
čtvrti vznikaly především v této oblasti. První vilová čtvrt vznikla v Novém Jičíně
na konci 19. a počátku 20. století mezi ulicemi Slovanská, Husova, Jiráskova
a Divadelní. V této oblasti se nacházely nejhonosnější vily ve městě. Ovšem
i severovýchodně od centra města se začala rozvíjet výstavba nových domů, jelikož
zde vznikla územní rezerva mezi ulicí Hoblíkovou a řekou. Zástavba vilových
domů byla situována také podél ulice vedoucí k hřbitovu (Kuča, 2000). Další
vilovou čtvrtí města s převládající zástavbou rodinných domů je areál Pod skalkou.
Tato vilová oblast je velmi mladá a stále zde pokračuje rozsáhlá výstavba
rodinných domů. Územní plán města počítá s výstavbou až 232 bytů na 11 000
km2.

7.1.4 Sídliště
Menší sídliště se v Novém Jičíně začala vyvíjet již na konci 50. let 20.
století. Mohutná výstavba panelových domů je ovšem spojena až s dobou
socialismu a začala počátkem 70. let. Ve městě se nachází několik sídlištních
lokalit. Menší sídliště jsou lokalizována na východní straně Nového Jičína mezi
ulicí Komenského a řekou Jičínskou, kolem Bezručovy ulice a na západní straně
města podél ulice B. Martinů. Na západní straně města se nachází největší sídlištní
zóna s nejstarším a největším sídlištěm ve městě – sídliště Dlouhá. Na tomto území
je koncentrováno 20% obyvatel města Nového Jičína (Integrovaný plán rozvoje
města, 2009). Toto sídliště bylo vystavěno za účelem ubytování pro zaměstnance
zamýšlené jaderné elektrárny v Blahutovicích. Sídliště Dlouhá prošlo v současné
době mohutnou rekonstrukcí domů a veřejných prostranství. Rekonstrukce
kladla důrazem na snížení energetické náročnosti budov.

7.1.5 Periferní oblast města
Periferní zóna města je tvořena převážně venkovskými sídly, která se
postupnou integrací stala místními částmi Nového Jičína. Z integračního hlediska
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bylo významné období 70. let 20. století kdy se k Novému Jičínu připojilo 10 obcí.
Naopak při územní dezintegraci po roce 1989 došlo k osamostatnění 7 obcí.
V periferní zóně se objevuje zemědělská výroba doplněná o plochy lesů, které
formují rekreační oblasti města. Objevují se zde také průmyslové plochy a již
nepoužívané průmyslové areály (areál Vojenského opravárenského podniku 012 s.
p v Bludovicích). Hlavní novojičínská průmyslová zóna, Průmyslový park Nový
Jičín, je situována severně od města a starého Dolního předměstí. Druhá
průmyslová zóna města se zformovala na jeho jihovýchodním konci a je sídlem
podniku Tonak.
Průmyslový park Nový Jičín Tato průmyslová zóna je územním plánem
vymezena na 43 ha a je ohraničena Hřbitovní ulicí na severu, na jihu katastrálním
územím Dolní předměstí, na východě jej ohraničuje silnice I/48 a na západě ulice
Slezská. Zóna se připravuje pro malé a střední podnikání především pro podnikatele
z regionu Novojičínská. Objeví se zde firmy zaměřeny především na lehkou
výrobu, logistiku a kancelářské zařízení. Průmyslová zóna je realizovaná
soukromou firmou CTP Invest Humpolec s.r.o., která se zavázala, vybudovat zde
veškerou technickou infrastrukturu, jako například kanalizaci, chodníky, vodu, plny
a další. Výhody tohoto průmyslového parku jsou především strategické umístění u
hlavního silničního tahu severní Moravy, podpora investorů městem, přítomnost
zahraničních investorů a region s průmyslovou tradicí (Oficiální stránky města
Nový Jičín, www,novyjicin.cz).
Funkční členění města
Z hlediska funkčního členění města zaujímají největší část zastavěných
ploch plochy pro bydlení. Další oblast zastavěného území tvoří plochy pro
občanskou vybavenost sport a rekreaci. Jejich koncentrace je největší ve vnitřní
části města v těsné návaznosti na městské centrum a dále pak v areálových
plochách školských, zdravotnických a obchodních zařízeních. V rámci obytných
zón se jedná především o plochy pro občanskou vybavenost a plochy pro sport.
Největší sportovní areál města se nachází západně od historického jádra a rozkládá
se podél řeky Grasmanky. Menší sportovní areály jsou situovány do areálu škol.
Díky útlumu průmyslu ve městě se uvažuje o přeměně nevyužívaných
průmyslových ploch na plochy občanského vybavení.
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Obr. 14: Funkční členění města Nový Jičín
(Zdroj: Územní plán města 2009, vlastní úpravy)
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7.2. Rezidenční funkce v prostorové struktuře města
Podle Sčítání lidu domů a bytů v roce 2001 je na území Nového Jičína
kolem 10 000 obydlených bytů. Z toho 27% se nachází v rodinných domech a 73%
v bytových domech. Rodinné domy převládají především v periferní zóně města
a vilových čtvrtích, jejich koncentrace je naopak nejmenší v historickém jádru.
Z procentuálního vyjádření je patrné, že ve městě převládají byty v bytových
domech. Nacházejí se převážně v zónách vnitřního města a sídlištích
V některých částech integrovaných obcí periferní zóny města. Nahradily
bytové domy původní venkovskou zástavbu tvořenou rodinnými domy. Jedná se
například o místní části Bludvice, Kojetín aStraník (Územní plán města Nový Jičín,
2009).
Většina bytů pochází z doby mezi léty 1945 – 1989, v této etapě vzniklo
v Novém Jičíně 5 128 bytů. V tomto období vznikaly byty především v sídlištní
zóně a také rodinné domy v periferní oblasti města. Nejstaršího data je městský
fond v historickém jádru města a navazující části vnitřního města. Průměrné stáří
domů ve městě Nový Jičín činí 45 let, tento průměr odpovídá i průměrnému stáří
domů v Moravskoslezském kraji, který je 47 let. (Oficiální stránky města Nový
Jičín, www.novyjičin.cz). Nové domy nalezneme především v periferní zóně města.
Tab. 9: Vývoj počtu bytů v Novém Jičíně v časových etapách
Období

do roku 1919

Počet bytů

773

1920 - 1945 1946 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2001
887

5 128

2 330

904

(Zdroj: SLDB 2001)

V roce 2001 má Nový Jičín 10 030 obydlených a 619 neobydlených bytů.
Z těchto neobydlených bytů slouží 52 k rekreaci a 51 k přechodnému bydlení. Na
vysoké úrovni je kvalita bydlení, počet bytů I. kategorie tvoří v roce 2001 97,4 %
(Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ww.czso.cz). Rozmáhajícím se trendem je expanze
sektoru druhého bydlení, do kterého je nutno započítat i všechny jednotky
rekreačního bydlení. V Novém Jičíně bylo v roce 2009 kolem 650 jednotek
druhého bydlení, které jsou situovány do periferních oblastní města. Současná
intenzita bytové výstavby je nízká a odpovídá demografickým možnostem
a potřebám města (Územní plán města Nový Jičín, 2009). Územní plán města
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počítá do budoucna s výstavbou 90-100 bytů ročně s převahou bytů v bytových
domech. Rozhodujícími faktory budou například nabídka pozemků nebo atraktivita
města.
Tab. 10: Počty bytů v místních částech Nového Jičína v roce 2001
Byty
celkem Celkem

Trvale obydlené
Neobydlené Průměrné
V bytových V rodinných
byty
stáří
domech
domech

Nový Jičín

7 752

7 409

1 142

6 189

343

48

Bludovice

141

115

115

0

26

42

Kojetín

68

53

53

0

14

36

Loučka

1 296

1 207

209

990

89

37

Straník

192

163

163

0

29

44

Žilina

581

528

475

47

343

48

10 030

9 475

2 157

7 226

844

45

Celkem

(Zdroj: Územní plán města, 2009)

V současné době existuje ve městě dostatek lokalit pro výstavbu domů
a bytů. Jedná se především o oblasti v okrajových částech města, konkrétně Nový
Jičín – Loučka nebo pokračující vilová výstavba v areálu Pod Skalkou. Všechny
dostupné lokality jsou napojeny na dopravní síť města a disponují dostatečnou
občanskou vybaveností. Vhodným využitím zastavitelných ploch může dojít
k posílení stabilizace počtu obyvatelstva a snížení podílu migrace obyvatel za
dostupným bydlením.
Město také pomáhá s bydlením sociálně slabým, nemocným a starým lidem.
Na území města se nachází 2 domovy důchodců s celkovou kapacitou 242 lůžek
z toho 19 lůžek pro mentálně postižené. Na ulici revoluční se nachází dětský domov
s kapacitou 32 dětí ve věku 3-18. let. Ve spolupráci se sdružením ADRA provozuje
město Nový Jičín také 2 azylové domy pro muže a matky s dětmi s celkovou
kapacitou 61 lůžek (Oficiální stránky města Nový Jičín, www.novyjicin.cz).
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8. ZÁVĚR

První zmínky o Novém Jičíně pocházejí již z roku 1313. Město se vyvíjelo
postupně, vnitřní část byla zastavována domy a Nový Jičín byl rozdělen do čtyř
čtvrtí. V 16. století se začalo intenzivněji rozrůstat předměstí Nového Jičína, což
bylo důvodem zlepšení stavu komunikací. Za vlády Marie Terezie se město stalo
municipálním městem a jeho populační vývoj byl stále na vzestupu. V druhé
polovině 19. století byl Nový Jičín ovlivněn procesy spojenými s průmyslovou
revolucí. Začaly se stavět kloboučnické továrny a město se brzy stalo centrem
kloboučnického průmylsu. Největšího úspěchu dosáhla firma Hückel´s Söhn, která
vyvážela své výrobky i do zahraničí. Stálý růst obyvatelstva byl přímým důkazem
hospodářského i správního rozvoje města. Na konci 19. století řešilo město
problémy s dopravou a byly vybudovány dvě železniční dráhy. Vzhledem
k intenzivní zástavbě však dráha mezi bohumínskou a frenštátskou tratí (Suchdol
nad Odrou – Hostašovice) nemohla městem projít, a tak vznikly dvě nespojená
nádraží. Podobná situace dvou nespojených nádraží se nikde jinde v České
republice nevyskytuje.
Po válce procházel Nový Jičín mnoha změnami. Začala mohutná výstavba
panelových domů v místní části Loučka, které měly být určeny pro pracovníky
zamýšlené jaderné elektrárny v Blahutovicích. V souvislosti s výstavbou této
elektrárny mělo velkou přestavbou projít i centrum města, kde měly vyrůst další
panelové domy. Tyto plány ovšem padly společně se změnou režimu.
V sedmdesátých letech došlo k prostorovému rozrůstání města. Během šesti let
k němu bylo připojeno 10 menších obcí.
Po velké privatizace a příchodu několika zahraničních investorů vzniklo ve
městě několik soukromých podniků, z nichž největšími byly Tonak a.s. a Visteon –
Autopal s.r.o., který se nachází v sousedním Šenově u Nového Jičína, ale
zaměstnává velkou část novojičínských obyvatel.
V současné době je Nový Jičín rozdělen do 6 místních částí a 23 sídelních
jednotek. Vývoj počtu obyvatel má v posledních letech klesající tendenci. Hlavními
důvody jsou nízká porodnost, stárnutí populace a migrace obyvatel z města.
Důkazem je zvětšující se index stáří a záporné hodnoty migračního salda. Nejvíce
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ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnáno v průmyslu (41%), větší
zastoupení má také sektor služeb (34%). Město se dlouhodobě potýká s větší
nezaměstnaností, což je ovšem problém celého Moravskoslezského kraje. Nový
Jičín je také centrem dojížďky do zaměstnání, většina obyvatel z okolních obcí
dojíždí do průmylsu.
Členění města na morfogenetické zóny zahrnuje městské centrum, vnitřní
město, vilové čtvrti, sídliště a periferní oblast města. Centrum města je Městskou
památkovou zónou, a proto jsou zde úpravy minimální. Velkou rekonstrukcí prošlo
jen Masarykovo náměstí. V současné době probíhá výstavba domů a bytů spíše
v periferních částech města, které jsou napojeny na dopravní síť a disponují
dostatečnou občanskou vybaveností. Výstavba rodinných domů probíhá ve vilové
čtvrti pod Skalkou a revitalizací prochází panelové sídliště Dlouhá.
V příští práci bych se zaměřila na větší oblast, například celý Novojičínský
region. Vetší pozornost bych věnovala průmyslovým podnikům a vývoji průmyslu
v této oblasti. Pozornost by si zasloužily i jednotlivé základní sídelní jednotky
města.
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9. SUMMARY

Nový Jičín is a town of medium size situated in Northern Moravia. Thanks
to its convenient location on the margin of Ostrava agglomeration it is an important
cultural and tourist centre. The dominant economic sector is industry. The main aim
of my study was to describe the spatio-temporal evolution of Nový Jičín focusing
on socio-economic analysis and describe the current spatial and functional
differentiation.
The historical development of the city is divided into several chapters. The
first and the longest period is the pre-industrial one, which lasted from the
foundation of Nový Jičín until the Industrial Revolution. The industrial period is
a very important stage in the development of the town. It has undergone a process
of urbanization, modernization and industrialization. Several hat-making factories
were built and residents could finally use the railway transport. Direct evidence of
the economic and administrative development of the town during this period is the
permanent population growth. At the beginning of the 20th century the town went
through an economic crisis and during the Second World War was almost
completely occupied by German settlers. The construction of blocks of flats is
a typical feature of the period of socialism. During this period, the house estate of
Dlouhá was built in the local area called Loučka and this type of building was
supposed to be extended to the central part of the town. Eventually, these plans
were not realized. Most companies have been privatized in transformation period
after the year 1989 and several foreign investors have come to the town since that
year.
The second part of this work deals with the socio-economic analysis of the
city. My attention was mainly devoted to the long-term development of the
population, which currently has a decreasing character. Other structural features are
ethnic and educational structure, movement of population, unemployment and
commuting of residents from surrounding communities. In this section I focused on
the economic structure of Nový Jičín, which has undergone a transformation since
1989. The last chapter of this work describes the functional areas of the city.
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Příloha 1: Plán současného města Nový Jičín

Obr. 1: Plán města Nový Jičín
(Zdroj: Informační středisko Nový Jičín)

Příloha 2: Dojížďka do města v letech 1991 a 2001

Tab. 1: Dojížďka do Nového Jičína v letech 1991 a 2001
Obce

1991

2001

Bartošovice
Bernartice nad Odrou

167
230

145
162

Bílovec
Frenštát pod Radhoštěm
Fulnek
Hodslavice
Hostašovice
Jeseník nad Odrou
Kopřivnice
Kunín
Mořkov
Odry
Příbor
Rybí
Sedlnice
Starý Jičín
Studénka
Suchdol nad Odrou

149
233
180
461
188
270
691
387
387
159
563
165
73
739
173
221

112
175
150
370
132
266
1 072
258
357
101
610
157
90
509
211
157

-
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Štramberk
Veřovice
Životice u Nového Jičína
Valašské Meziříčí

118
120
96

181
92
119
85

Ostrava

158

159

Šenov u Nového Jičína

(Zdroj: SLDB 1991, 2001)

Příloha 3: Nový Jičín na fotografiích z meziválečného období

Obr. 2: Nový Jičín v roce 1927
(Zdroj: Státní okresní archív Nový Jičín)

Obr. 3: Severní předměstí Nového Jičína před rokem 1939
(Zdroj: Kuča, 200)

Příloha 4: Město v době komunismu

Obr 4: Náměstí v Novém Jičíně
(Zdroj: Archív Nový Jičín)

Obr. 5: Budova dnešního gymnázia
(Zdroj: Archív Nový Jičín)

Příloha 5: Hückelova kloboučnická továrna v roce 1907 a 2012

Obr. 6: Továrna Hückel´s Söhne v roce 1907
(Zdroj: Jurok, 2011)

Obr. 7 a-b: Firma Tonak v roce 2012
(Zdroj: Vlastní foto)

Příloha 6: Součastná podoba Nového Jičína

Obr. 8: Masarykovo náměstí
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 9: Radnice v Novém Jičíně
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 10: Žerotínský zámek
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 11: Základní škola
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 12: Beskydské divadlo
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 13: Gymnázium Nový Jičín
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 14 a-c: Sídliště Dlouhá v místní části Loučka
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 15: Hückelova vila
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 16 a-b: Pozůstatky tabákové továrny v Novém Jičíně
(Zdroj: Vlastní foto)

Obr. 17: Firma Visteon - Autopal
(Zdroj: Vlastní foto)
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