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1. ÚVOD 

Již v poměrně dávné minulosti měl průmysl a to jak lehký, tak těžký důležitou roli 

nejen pro Moravskoslezský kraj ale i pro celou Českou republiku. Dříve bylo nutné, aby se 

továrny umisťovaly v blízkosti vodního toku. Proud řek sloužil jako hnací motor a proto po 

objevení parního stoje mohly být továrny situovány na vzdálenějších místech od vodních 

toků. V období první průmyslové revoluce se továrny zbavily závislosti na zakládání svých 

sídel poblíž řek. Mohly tedy sídla vybudovat na efektivnějších místech, ale pořád byly závislé 

zejména na dřevěném uhlím sloužícím k pohonu. Teprve s příchodem druhé průmyslové 

revoluce a následné elektrizaci se mohly továrny zcela osvobodit od získávání energie pomocí 

přírodních zdrojů.   

Už za doby Rakousko-Uherska byly české země pro své bohaté zdroje hojně 

využívány k těžbě a zpracování vytěžených surovin, přestože byl lehký průmysl v této době 

upřednostňován. Důvodem pro rozvoj lehkého průmyslu byly nízké náklady při výrobě. Po 

první světové válce a po rozpadu monarchie vznikla první Československá republika. Tento 

nový stát dokázal zvyšovat technickou vybavenost a vzrůstající investice do modernizace 

firem vedly ke zvyšování průmyslové výroby v oblasti těžkého i lehkého průmyslu. Avšak 

v období druhé světové války byla role těžkého průmyslu upřednostňována nad lehkým.  

 

Cílem této práce je zjistit změnu struktury průmyslu v Moravskoslezském kraji 

a následně poukázat na dopady restrukturalizace na vybrané makroekonomické ukazatele. 

Poslední část této práce bude tedy zaměřena na popsání problému v oblasti odlivu mladých 

lidí a pracovní síly všeobecně, dále na problém poměrně vysoké nezaměstnanosti a na kvalitu 

životního prostředí.  

 

 Práce bude zaměřena na historický vývoj průmyslu v českých zemích se specializací 

na období socialismu, kdy byla u moci komunistická strana a kdy se struktura hospodářství 

rapidně změnila a došlo téměř k úplnému úpadku lehkého průmyslu.  

V následující kapitole je nastíněna problematika jednotlivých pětiletek. Bude také 

popsána odvětvová kvalifikace ekonomických činností rozdělující ekonomické činnosti do 

jednotlivých oddílů v rámci jednoho hospodářství. Následující krátká kapitola se věnuje 

průmyslové politice České republiky před a po vstupu do Evropské unie. 
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Dále bude objasněna struktura průmyslu v Moravskoslezském kraji a následná 

restrukturalizace nejen hornictví, ale i hutnictví. V zájmu Evropské unie je podílet se na 

rozvoj jednotlivých regionů, a proto byl vypracován regionální operační program na podporu 

strukturálně postiženého území Moravskoslezského kraje. Bude také nastíněn problém vlivu 

médií na Moravskoslezský kraj, a jak se vedení kraje snaží o zlepšení pověsti, nalákání lidí do 

regionu a o proslulost kraje mimo území České republiky. 

  



7 

 

2. HISTORICKÝ VÝVOJ PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE 

Průmysl v České republice je založen na dlouholeté tradici, kvalifikované pracovní 

síle a různosti průmyslových činností (Centrum pro spolupráci s tranzitivními ekonomikami, 

1994). 

Průmyslová činnost začala vznikat při společenské dělbě práce. Nejprve vznikala 

řemeslná výroba, dále pak manufakturní výroba a nakonec průmyslová velkovýroba. Přechod 

od manufaktury k průmyslové výrobě bývá označován jako 1. průmyslová revoluce, která 

přišla do českých zemí ve 20. letech 19. století. O 50 let později následovala 2. Průmyslová, 

nebo také technická revoluce, která přinesla zkvalitnění používaných technologií a techniky. 

Počátkem 80. let klesá význam průmyslových činností (deindustrializace ekonomiky). Tento 

proces je spojován s klesajícím počtem pracovních míst a snižující se produktivitou práce ve 

zpracovatelském průmyslu (Dvořáček, 2000). 

 

Následně bude popsána historie průmyslu se zaměřením na období socialismu 

a průmysl v národním hospodářství, jehož součástí je i průmyslová politika České republiky. 

2.1. Historický přehled vývoje průmyslu od vzniku českých zemí po 

současnost 

Po první světové válce nastal prudký rozvoj průmyslových odvětví. Nové technologie 

a strojní výroba začala nahrazovat ruční práci. Přední postavou této doby byl Tomáš Baťa, 

díky kterému dostalo práci desetitisíce dělníků.  

Během 20. let 20. století se český textilní, sklářský a obuvnický průmysl stal 

nejvyspělejším na světě. Český zbrojařský průmysl neměl v Evropě konkurenci. V roce 1928 

počet nezaměstnaných a zároveň práceschopných obyvatel nepřevyšoval 1 %. V té době byl 

podíl pracujících v jednotlivých sférách téměř vyrovnaný. Ekonomicky aktivních pracovalo 

v zemědělství 35 %, v průmyslu 34 % a 31 % pracovní síly bylo zaměstnáno ve službách. Po 

krachu na Newyorské burze klesala průmyslová výroba, rostl počet nezaměstnaných 

a přestalo se vyvážet do zahraničí (Martínek, 2010). 

Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava byl český průmysl využíván pro potřeby 

Německa. Škodovy závody v Plzni vyráběly děla různých ráží, komponenty pro letouny 

a ponorky a mnoho dělostřelecké munice. Skoro 30 % ze všech dodávek zbraní německé 

armádě na jaře roku 1945 dodávala právě Škodovka (Martínek, 2010). 



8 

 

České hospodářství zůstalo po druhé světové válce skoro nedotčené, kromě pár náletů 

na Škodovku. Díky příkazu ze strany Sovětského svaz muselo Československo odmítnout 

Marshallův plán, který „postavil na nohy” celou západní Evropu. Byl to pro nás začátek 

socialistického plánování a pětiletek. Během této éry se ale dokázala některá odvětví 

průmyslu, jako byl sklářský, textilní nebo chemický, pohybovat na výborné světové úrovni 

(Martínek, 2010). 

Během období centrálně plánované ekonomiky byly některé předměty na školách 

záměrně nevyučovány a některé obory nebyly vůbec otevřeny. Opomíjena byla 

z ideologických důvodů například výuka ekonomie. Vzdělávací proces nevedl studenty 

k samostatnosti a logickému uvažování (Žídek, 2008). 

Od listopadové revoluce roku 1989 bylo v Československu zrušeno vedoucí postavení 

komunistické strany. Následně začala kuponová privatizace, kdy si občané, kterých se v první 

vlně zúčastnilo asi 77 %, mohli nakoupit akcie do té doby ještě státních podniků. Tím se 

podniky dostaly do rukou buď fondů, nebo „mladých“ akcionářů. Následné období bylo pro 

firmy velmi nepříznivé. Mnoho firem zkrachovalo a textilní průmysl téměř přestal existovat. 

Velmi málo firem textilního odvětví průmyslu se přes toto nepříznivé období dokázalo 

přenést a na trhu se jim podařilo udržet. 

V současné době není ve vlastnictví českých podnikatelských subjektů žádný důležitý 

podnik, kromě firem v oblasti energetiky. Díky hojnému vybudování továren světových 

automobilek, můžeme řadit český automobilový průmysl mezi nejrozvinutější v Evropě.  

Nachází se zde kromě závodů Škody Auto také TPCA vyrábějící Toyotu, Citroën, a Peugeot. 

V nedalekých Nošovicích zřídila své sídlo automobilka Hyundai zaměstnávající ve svých 

průmyslových zónách mnoho lidí. Na výrobce automobilů je napojeno mnoho subdodavatelů 

zaměstnávající další nezanedbatelný počet pracovníků. (Martínek, 2010). 

Mnoho států investuje do vývoje nových technologii a ani Česká republika není 

výjimkou. Jako příklad může být uvedeno získání patentu Technickou univerzitou v Plzni na 

výrobu nanovláken.   

V oblasti zemědělství je téměř vše určováno Evropskou unií. Existují kvóty na různé 

zemědělské plodiny. Evropská unie určuje, kolik toho může zemědělec vypěstovat, jakým 

způsobem, musí také při pěstování plodin dbát na ochranu životního prostředí a obnovu 

přirozeného rázu krajiny. Dále řeší například zacházení s hospodářskými zvířaty (Martínek, 

2010). 

V  době po první světové válce pracovalo v jednotlivých sférách skoro stejné procento 

lidí, což bylo kolem 30 % v každém odvětví. Podíly se během let značně měnily a ke třetímu 
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kvartálu roku 2009 pracuje nejvíce lidí, a to téměř 59 %, ve službách, asi 38 % v průmyslu 

a nepatrné 3 % obyvatel pracuje v zemědělství (Martínek, 2010). 

2.2. Historie průmyslu se zaměřením na období socialismu 

Centrálně plánovaná ekonomika ve východních zemích Evropy se charakterizuje 

veřejným vlastnictvím, plánováním a řízením domácí ekonomiky státní mocí (Economic 

commission for Europe, 1979). 

V období centrálně plánované ekonomiky byla ekonomika znárodněna a o průmyslu 

rozhodoval jeho vlastník, tedy stát. Malé podniky byly buďto zrušeny nebo připojeny 

k velkým podnikům. Soukromý sektor byl tedy téměř zlikvidován. Ministerstva a plánovací 

komise stanovily jednotlivým podnikům množství investic, výrobní programy, ceny výrobků 

a garantovaly jim potřebný materiál a zaručovaly jim odbyt. Na jedné straně existovala 

odvětví průmyslu (textilní, obuvnický a sklářský) s dlouholetou tradicí a větší pracovní 

náročností a na straně druhé odvětví průmyslu (hutnictví, strojírenství nebo výroba 

dopravních prostředků) s vysokým podílem zaměstnaných lidí. Československý průmysl 

formovaly státní záměry, kdy země měla být industrializována a rozvíjet se měl převážně 

průmysl těžební (Centrum pro spolupráci s tranzitivními ekonomikami, 1994). 

V období centrálně plánované ekonomiky rozkvět národního hospodářství souvisí 

s růstem nebo útlumem jednotlivých odvětví průmyslu. Pro rozvoj společnosti mají velký 

význam změny ve struktuře průmyslu, které mají za následek rychlejší dynamiku odvětví. 

Rozmach národního hospodářství dále souvisí s přeměnou pracovní síly jak kvantitativní tak 

kvalitativní, dále výrobních zařízení, surovin nebo technologií (Hradecký, 1981). 

V období centrálně plánované ekonomiky neexistovalo podnikání, jak ho známe dnes. 

Zákon postihoval samostatnou hospodářskou činnost, která byla nazývána jako 

„nedobrovolné podnikání”. Ceny byly tvořeny státní byrokracií, tudíž nemohly plnit své 

alokační, informační a motivační funkce (Holman, 2000). 

Jak už bylo dříve zmíněno, socialismus se do českých zemí dostal po druhé světové 

válce, kdy Československo osvobodil Sovětský svaz. Po druhé světové válce byly navíc 

narušeny komunikační sítě a to převážně na území Slovenska. Dne 28. října 1945, byly 

znárodněny banky, pojišťovny a doly. Na vytváření národního důchodu se podílely jen tři 

sektory a to socialistický sektor, kapitalistický a sektor drobných výrobců. Dvouletý plán 

z období 1947-1948 ukládal povinnost zvýšit průmyslovou výrobu o 10 % na předválečnou 
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úroveň. V roce 1948 byl podíl socialistického sektoru na průmyslové výrobě zhruba 96 % 

(Hradecký, 1981). 

Po převratu v roce 1948 vznikala jednotná zemědělská družstva, která s sebou přinesla 

pro statkáře „dobrovolné” odevzdání půdy, strojů a dobytka ve prospěch státu. Toto platilo 

pro všechny, i pro jednotlivé rolníky (Martínek, 2010). 

První pětiletý plán platil na období 1949-1953 a odvíjel se od sovětských zkušeností. 

Aby se uspokojily nevýrobní potřeby společnosti, musel se soustředit průmysl na těžbu paliv, 

strojírenství, chemický průmysl nebo energetiku. S postupným rozvojem hospodářství se 

zvyšovaly nároky na techniku, pracovníky nebo investice. Do roku 1960 se objem 

průmyslové výroby zvýšil 4x v porovnání s rokem 1937. Zvyšovala se výroba výrobních 

prostředků, ale snižovala výroba spotřebních předmětů. Prudce se rozvíjelo strojírenství, 

zejména to těžké. Současně s kovodělným průmyslem zaměstnávalo těžké strojírenství více 

než 33 % lidí ze všech zaměstnaných v zemi. Rozvíjel se ale také chemický, hutnický průmysl 

a také stavebnictví, které bylo důležité v období po skončení druhé světové války. Po 

skončení druhé světové války bylo zapotřebí rekonstruovat budovy nebo vystavět nové 

průmyslové objekty. Mezi další rozvíjející se odvětví průmyslu patřil třeba průmysl 

dřevozpracující. Energetika nebo také sklářský, keramický a textilní průmysl zaznamenaly 

spíše podprůměrný vývoj.  

V prvním pětiletém plánu se jednalo spíše o přesuny československého průmyslu. 

Nízká úroveň specializace výroby vedla k nízké produktivitě práce, nízkému technickému 

stupni a vyšším nákladům na suroviny, materiál a energii (Hradecký, 1981). 

Sestavování všech pětiletých plánů se skládalo ze tří etap. V rámci první etapy byly 

sestaveny směrnice, které určovaly vztahy tempa růstu společenského produktu a národního 

důchodu. Byly vymezeny úlohy všech důležitých odvětví národního hospodářství (průmysl, 

zemědělství, stavebnictví, doprava vnitřní i vnější obchod a nevýrobní sféra), jejž určovaly 

například, kolik se vytěží dřeva nebo kolik se vyrobí oceli. Během druhé etapy se vypracovaly 

výrobně-hospodářskými jednotkami návrhy pětiletých plánů, které jednotlivá ministerstva 

předkládala plánovacímu úřadu. Nakonec byly plány předloženy parlamentu ke schválení 

formou zákona (Šulc, 2004). 

Samotné centrum pro odhadování poptávky po jednotlivých statcích zklamalo v té 

chvíli, kdy se na trhu objevovaly produkty, o které neměl nikdo zájem. Jednalo se tedy 

o přebytkové zboží. Na trhu bylo také mnoho zboží, které bylo nedostatkové a tak se na ně 

musely tvořit pořadníky, které byly spojovány s černým trhem a podplácením (Žídek, 2008). 
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Na počátku padesátých let došlo k úpravě pětiletého plánu. KSČ chtěla, aby rostla 

průmyslová výroba a aby se zvýšila technická úrovně průmyslové výroby. Chtěla také rozšířit 

základní průmyslová odvětví, kde spadalo strojírenství, hutnictví, těžební a chemický 

průmysl. Dále rovněž chtěla zvýšit tempa rozvoje zemědělství anebo zvýšit hmotné a kulturní 

úroveň pracujících. První pětiletý plán přinesl přestavbu průmyslu, byl základem pro 

industrializaci Slovenska, vybudovaly se nové podniky a změnila se struktura průmyslu. 

Druhý pětiletý plán v období 1956-1960 navazoval na výše uvedené změny. 

Zabezpečoval přednostní rozvoj pro chemický průmysl, metalurgii nebo strojírenství. 

Pozornost byla věnována palivoenergetickému komplexu, na který je vázán průmysl 

hutnicko-strojírenský, chemický anebo stavebnictví. Průmysl těžební zaostával za rozvojem 

ostatních odvětví průmyslu a neplnil potřebu požadovanou vládou. Elektrická energie 

zásobovala národní hospodářství a tak na elektrizaci těžebního, chemického nebo 

strojírenského průmysl toho moc nezbývalo. Pro další rozvoj těžebního průmyslu bylo třeba 

modernizovat doly, rekonstruovat, mechanizovat namáhavou práci, používat výkonné 

mechanismy a vystavět nové elektrárny. Během první pětiletky bylo dáno do provozu 12 

větších elektráren, mezi které patří parní elektrárna v Komořanech, tepelná v Brně nebo 

Bratislavě, vodní na Váhu. Od roku 1956 byly do provozu uvedeny další elektrárny. Současně 

s budováním nových elektráren byly rekonstruovány a automatizovány provozy dosavadních 

závodů (Hradecký, 1981). 

Dále chtěla KSČ vybudovat pevný hutnicko-strojírenský komplex, který zaujímal do 

roku 1960 dominantní postavení jak v produkci, tak v počtu podniků. Jeho dominantní 

postavení bylo zapříčiněno investiční politikou ze strany státu. Byla postavena Nová huť 

Klementa Gottwalda v Ostravě-Kunčicích. Druhý pětiletý plán orientoval strojírenskou 

výrobu na výrobu strojů a zařízení pro hutnický průmysl (výroba válcovacích zařízení), pro 

energetiku (turbíny), pro těžební průmysl (rýpadla, důlní lokomotivy), pro chemický průmysl 

(zařízení pro kontrolu a regulaci chemických procesů), pro stavebnictví (buldozery, 

míchačky), pro stavbu železnic, pro zemědělství (traktory, kombajny), pro textilní průmysl 

(šicí stroje, pletací stroje), pro potravinářský (linky pro zpracování masa, chladící zařízení, 

zařízení pro cukrovary). 

Dále byla posilována úloha chemického průmyslu. Průmysl, který je u nás tradiční od 

minulého století, ovšem neplní potřeby požadované státem. Důležitý byl pro zpracování ropy, 

výrobu syntetických hnojiv, chemických vláken, kaučuku a plastů. Během první pětiletky se 

zvýšila výroba kyseliny sýrové, louhu, syntetických pohonných hmot a průmyslových hnojiv. 
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V průběhu druhého pětiletého plánu se vláda zaměřovala na obory, které mají vlastní 

surovinovou základnu. Jednalo se o hutní nebo těžební průmysl (Hradecký, 1981). 

Jako další odvětví průmyslu, které řešilo druhý pětiletý plán, byl průmysl spotřební. 

Do tohoto odvětví spadal průmysl dřevozpracující, sklářský, keramický, textilní, oděvní, 

kožedělný a polygrafický. Jednotlivé společnosti zabývající se dřevozpracujícím průmyslem, 

se specializovaly na jeden druh nábytku. Na základě této skutečnosti se mohla rozběhnout 

velkovýroba. Ve sklářském průmyslu se rozvíjela především výroba užitkového skla 

a jablonecké bižuterie. Postupem času se od toho ustupovalo a produkce se soustředila spíše 

na výrobu technického skla nebo skelných vláken právě na úkor jablonecké bižutérie 

a užitkového skla. Rozhodující pro spotřební průmysl byl textilní a oděvní, který zaznamenal 

větší rozvoj než kožedělný. Byly vybudovány nové textilní závody a zmodernizovány závody 

již existující. Začala se čím dál tím víc používat syntetické vlákna. Obuvnický průmysl byl již 

před válkou jedním z nejmodernějších, šití se nahrazovalo lepením, taktéž se používaly 

syntetické materiály, což vedlo k rozvoji sortimentu a funkčních vlastností výrobku.  

Pro rozvoj československého hospodářství byla důležitá průmyslová výroba. Růst 

průmyslové výroby zaznamenala všechna odvětví, nejvíce však průmysl strojírenský 

a chemický. Materiálově technická základna národního hospodářství se v sedmdesátých letech 

výrazně rozrostla (Hradecký, 1981). 

Socialistické země se pokoušely o vytvoření společného trhu. Bylo to do velké míry 

vyvoláno tím, že nedokázaly vyrábět kvalitní zboží, jež by mohlo konkurovat na trzích 

vyspělých kapitalistických států. Záměrně byla tedy vytvořena Rada vzájemné hospodářské 

pomoci, která ovládala ekonomiky socialistických států. Socialistické Československo 

vyváželo převážně do zemí patřící do Rady vzájemné hospodářské pomoci. Byla uměle 

vytvořena platební jednotka „převoditelný rubl”, kterým ovšem mohly socialistické země 

platit pouze mezi sebou nikoliv v kapitalistických státech (Holman, 2000).  

V období od roku 1960 do 1980 rostla více výroba výrobních prostředků, než výroba 

spotřebních předmětů. Nejvíce se rozvíjel průmysl chemický a s ním i strojírenský 

a kovodělný. Energetický růst byl v tomto období více než trojnásobný oproti letům 

minulých. V těchto letech byl ve strojírenství nárůst objemu hrubé výroby z 54 mld. Kč na 

213,7 mld. Kč. Snížení výroby zaznamenal průmysl hutní, textilní, potravinářský nebo 

dřevozpracující. Změny ve struktuře byly doprovázeny rozdílnou investiční aktivitou 

a přesuny pracovní síly. Produktivita práce se zvyšovala a to nejvíce v průmyslu chemickém 

a strojírenském. Rozvoj průmyslu tedy doprovázel zvyšující se počet pracujících a zvyšující 

se jejich produktivita práce. Docházelo tedy k rozvoji československého hospodářství. Růst 
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výrobních kapacit zajišťovala zvyšující se materiálová základna. Doba vyřazení 

opotřebovaného zařízení byla zbytečně dlouhá, proto byl kladen důraz na obsluhující 

pracovníky těchto zařízení, aby byli schopni provádět pravidelné údržby a opravy.  

Zvyšující se průmyslová výroba v době socialistické, vyžadoval trvalý růst 

produktivity práce. Změnám ve struktuře průmyslu bylo dosaženo převážně koncentrací 

výroby. Tato koncentrace výroby znamenala rozšíření závodů, ve kterých rostlo množství 

stejnorodé produkce, a rostl počet vyrobených výrobků. Společné vlastnictví výrobních 

prostředků vedlo k urychlení koncentrace výroby.  

 

Koncentraci výroby lze vystihovat jako: 

 podíl určité produkce vyráběné v jedné výrobní jednotce na celkové množství 

produkce vyrobené v celém státě, 

 podíl určitého místně určeného celku, růst velikosti výrobní jednotky – velké 

závody a jejich odloučené provozovny, 

 spojení několika velkých výrobních provozoven do vyšší úrovně celků 

 soustřeďování výroby na určitém místě. 

Z celkového množství průmyslových podniků tvořily národní podniky více než 55 % 

a družstevní něco kolem 30 % (Hradecký, 1981). 

Podniky nehleděly na kvalitu, bylo totiž jasné, že odbyt mají zaručen. To, že se 

podniky nedokázaly prosadit na trzích kapitalistických zemí, sice na chvíli vedlo 

k prohloubení integrace, ale následně se tento systém roku 1989 zhroutil (Holman, 2000). 

Nedostatečný technologický rozvoj v českých zemích byl přisuzován centrálně 

plánované ekonomice a státnímu vlastnictví, nedostatečné konkurenci mezi výrobci 

a neschopnost přesunout produktivní zdroje z odvětví kde je produktivita vyšší do odvětví, 

kde je produktivita nižší (Centrum pro spolupráci s tranzitivními ekonomikami, 1994). 

Po období centrálně plánované ekonomiky nastalo období transformace. Transformace 

mohla proběhnout dvěma způsoby. Jednalo se o šokovou terapii a o gradualismus. Každý 

z těchto způsobů mohl být realizován dvěma základními etapami. První etapa obsahovala 

liberalizaci trhu a stabilizaci ekonomiky, druhá etapa potom privatizaci a restrukturalizaci. 

Šoková terapie, kterou si zvolila Česká republika, spočívala v okamžitém otevření trhu pro 

příliv zahraniční konkurence a v deregulaci cen a mezd. Firmy sice zažily v tu chvíli velký 

šok, ale dokázaly se adaptovat. Hospodářský pokles byl sice velký, ale trval krátké období 

(Holman, 2000). 
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2.3. Klasifikace ekonomických činností po roce 1990 

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ), která rozděluje ekonomické 

činnosti v rámci našeho hospodářství do kategorií a oddílů, je platná od roku 1992 a podobá 

se klasifikačnímu systému používanému v Evropské Unii (NACE) ale i systému používaném 

organizací OSN (ISIC), (Dvořáček, 2000). 

 

Tab. 2.1 Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 

 

Kategorie 

 

 

Ekonomické činnosti 

A Zemědělství, myslivost, lesní hospodářství 

B Rybolov, podniky pro chov ryb 

C Dobývání nerostných surovin 

D Zpracovatelský průmysl 

E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 

F Stavebnictví 

G Obchod, oprava motorových vozidel a spotřebního zboží 

H Pohostinství a ubytování 

I Doprava, skladování a stroje 

J Peněžnictví a pojišťovnictví 

K Nemovitosti, pronajímaní movitostí, služby pro podniky, výzkum a vývoj 

L Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 

M Školství 

N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

P Soukromé domácnosti s domácím personálem 

Q Exteritoriální organizace a spolky 

 

Zdroj: Dvořáček (2000), vlastní zpracování 

 

Podnikatelské subjekty realizující svou činnost v kategoriích C, D, E spadají do 

průmyslu. Jedná se o těžbu nerostných, rostlinných a živočišných surovin a další zpracování. 

Do roku 1992 se klasifikace ekonomických činností dělila na 19 odvětví a to se dále dělilo na 

pododvětví a průmyslové obory (Dvořáček, 2000). 

Odvětvová klasifikace ekonomických činností je od 1. 1. 2008 nahrazena klasifikací 

ekonomických činností CZ-NACE, která byla vydána jako směrnic Evropským parlamentem 

a Evropskou komisí 20. 12. 2006 pod nařízením číslo 1893/2006. 
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Tab. 2.2 Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 

 

 Kód  Název 

A Zemědělství, lesnictví, myslivost 

B Rybolov a chov ryb 

C Těžba nerostných surovin 

D Zpracovatelský průmysl 

E Výroba a rozvoj elektřiny, plynu, vody 

F Stavebnictví 

G Obchod, opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu 

a převážně pro domácnost 

H Ubytování a stravování 

I Doprava skladování a spoje 

J Finanční zprostředkování 

K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu, podnikatelská činnost 

L Veřejný správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 

M Vzdělání 

N Zdravotní a sociální péče, veterinární činnost 

O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 

P Činnosti domácností 

Q Exteritoriální organizace a instituce 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2012a), vlastní zpracování 

 

 K 1. 1. 2008 nenastaly zásadní změny, jen se nepatrně upravily názvy jednotlivých 

oblastí ekonomických činností (Český statistický úřad, 2012a). 

Národní hospodářství můžeme členit několika způsoby, například na primární (těžba, 

zemědělství, rybolov), sekundární (zpracovatelský průmysl, stavebnictví) a terciární (služby) 

sféry. Rozdíl mezi průmyslem a ostatními činnosti je v rozdílné dělbě práce, specializace 

pracovní síly, používání technologii nebo výrobních metod (Dvořáček, 2000). 

2.3.1. Průmyslová politika 

„Průmyslová politika je souhrn opatření a nástrojů, které vlády používají ke zvýšení 

výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslových činností, a tím i ke zrychlení a zkvalitnění 

celkového hospodářského růstu.” (Dvořáček 2000, s. 31) 

Průmyslová politika je zaměřena na podporu infrastruktury, inovačního a investičního 

procesu. Na podporu efektivních podniků, exportu průmyslových podniků, podniků ve 

zvolených regionech, konkurenčního prostředí a na podporu většího počtu kvalifikované 

pracovní síly (Tyll, 2009). 

Od 2. poloviny 20. století řada zemí diskutuje o zasahování státní moci do fungování 

trhu. Existují dva extrémy a to buďto totalitní státní zásahy, které se aplikovaly v bývalých 
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socialistických zemích, jež se ukázaly jako neefektivní, anebo měl stát přihlížející roli 

spoléhající na neviditelnou ruku trhu a řídící se heslem „trh řeší vše”. Ovšem ani tento druhý 

systém neměl potřebnou výkonnost. Proto se ve většině dnešních států uplatňuje kompromis 

mezi těmito extrémy. Vláda by měla přebírat odpovědnost za určité oblasti jako je 

hospodářská politika, sociální, kulturní nebo třeba zdravotní.  

Vytváření předpokladů, nebo poskytování pomoci pro zefektivnění práce jsou 

předpoklady, na kterých jsou založené vztahy mezi makroekonomickým centrem 

a podnikatelským subjektem, nikoliv na zasahování do struktury vnitřních činností. 

Z rozšířeného hlediska zahrnuje průmyslová politika jak mikroekonomické tak 

makroekonomické nástroje vlády ovlivňující průmyslový rozvoj. Odpůrci průmyslové 

politiky poukazují na to, že výrobní struktura dané země je objektivně závislá na struktuře 

vybavenosti výrobními faktory a stát tuto závislost nemůže nahradit, zrušit nebo ignorovat. 

Zastánci uvádějí, že vláda může rozhodovat o povolení či zákazu těžby surovin, zásahy do 

školství ovlivňuje kvalitu pracovní síly nebo fiskální politikou ovlivňuje velikost investičního 

kapitálu. Průmyslovou politiku lze rozdělit na horizontální, kdy stát určuje stejné podmínky 

pro všechny subjekty, nebo vertikální, kdy stát vytváří podmínky pro existenci některých 

podniků, jak tomu bylo u firmy Zetor Brno nebo Temelínu (Dvořáček, 2000). 

Jednotná teorie průmyslové politiky neexistuje, ale při srovnání řady států lze 

pozorovat společné rysy, mezi které patří například: rozvoj infrastruktury, podpora 

investičního a inovačního procesu, podpora podnikání zvolených regionů, vytvořit 

konkurenční prostředí, podpora exportu průmyslových podniků. Průmyslová politika musí 

řešit několik otázek:  

 Má získávat zahraniční investice nebo podporovat proexportní politiku?  

 Jak si udržet konkurenční výhody v době rychlejšího technologického rozvoje? 

 Jak chránit méně rozvinuté odvětví domácího průmyslu?  

 Bude dostupná kvalifikovaná pracovní síla? 

Dochází k přechodu od poptávkové k nabídkové orientaci. Státy přecházejí 

k obecnějším strategiím zaměřujícím se na podporu konkurenceschopnosti nárůstem investic 

do vzdělání, výzkumu a vývoje, infrastruktury, nikoliv na podporu specifického průmyslu 

(Dvořáček, 2000). 

Evropská unie také zasahuje do průmyslové politiky čelných států. Jejím cílem je 

snížení až úplné odstranění rozdílů v hospodářské úrovni všech regionů, zvýšení výkonnosti 

ekonomik členských států tak, aby se přiblížily ekonomikám Japonska a Spojeným státům 
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americkým. Posledním cílem je podporovat členské země pomocí dotačních programů (Tyll, 

2009).  

2.3.2. Česká republika a průmyslová politika 

Průmyslovou politiku můžeme charakterizovat jako základní dokument budoucí 

strategie respektující mimo národních priorit i mezinárodní dohody závazné pro Českou 

republiku. Tato politika by měla ovlivňovat všechny dílčí části hospodářské politiky 

a vytvářet předpoklady zlepšování výkonnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České 

republice.  Průmyslová politika zahrnuje podněty pro uskutečnění privatizace a státní pomoc 

při revitalizaci a restrukturalizaci podniků, iniciativy přispívající k lepší výkonnosti 

a konkurenceschopnosti podniků, iniciativy podporující zahraniční investice, iniciativy pro 

lepší prostředí pro podnikání a dále iniciativy sektorové a odvětvové. 

Průmyslová politika by měla být dokumentem nadčasovým a jasnou směrnicí pro 

podnikatele. Cíle průmyslové politiky jsou stanovovány na následující období a měly by být 

optimalizovány v souvislosti s hospodářským vývojem. Cíle by měly být dosaženy 

v jednotlivých časových horizontech:  

Tab. 2.3. Cíle průmyslové politiky 

 
 Krátkodobý horizont  

(1999-2001) 

Střednědobý horizont 

(2001-2005) 

Dlouhodobý horizont 

(do 2010) 

 

Cíle 

Zastavení poklesu výkonnosti 

průmyslu 

Zvýšení produktivity práce, 

jakosti a snižování nákladů 

 

Přiblížení se k průměru, 

který dosahují státy 

v Evropské unii 

Ustálení podnikatelského 

prostředí 

 

Zvýšení inovací 

Dlouhodobější strategie pro 

růst zpracovatelského 

průmyslu 

Dokončení transformačního 

procesu 

 

Zdroj: Dvořáček (2000), vlastní zpracování 

 

 Po vstupu do Evropské unie patří mezi cíle průmyslové politiky podpora 

konkurenceschopnosti průmyslu. Je propojena s politikou obchodní, vnitřního trhu, výzkumu 

a inovací, zaměstnanosti, ochrany životního prostředí a veřejného zdraví. Jedná se převážně 

o tyto cíle: 

 urychlení přizpůsobování průmyslu strukturálním změnám, 

 podporovat vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podnikání v rámci EU pro malé 

a střední podniky, 
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 podpora dobrého prostředí pro spolupráci mezi podniky, 

 podpora využívání inovací, výzkumu a technologického rozvoje. 

(Evropský parlament, 2014). 

 

Akční plán (jedná se o dokument, který sestavuje Evropská komise, aby bylo dosaženo 

vytyčených cílů v určitých oblastech) řeší finanční a institucionální rámec průmyslové 

politiky. Mezi cíle Akčního plánu patří například podpora malých a středních podniků, 

podpora výzkumu a vývoje, rozvoj lidského kapitálu, co třeba znamená zlepšení kvalifikace 

pracovníků. Tyto cíle se financují z velké části z prostředků Evropské unie, která na vše 

i dohlíží, a dále také z veřejného rozpočtu dané země.  

 V České republice dohlíží na průmyslovou politiku a má tedy plnou odpovědnost 

primárně ministerstvo průmyslu a obchodu, což je dáno legislativními předpisy. Některé 

oblasti spadají do kompetencí jiných ministerstev. Regionální podporu podnikání řeší 

ministerstvo pro místní rozvoj, ekologickou politikou se zabývá ministerstvo životního 

prostředí a potravinářský průmysl je v pravomoci ministerstva zemědělství (Dvořáček, 2000). 
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3. ZMĚNY STRUKTURY PRŮMYSLU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 

Již ve 12. století začali území Moravskoslezského kraje osídlovat němečtí 

kolonizátoři, kteří zabrali jeho velkou část. Malé území na Opavsku se podařilo osídlit 

Přemyslovcům. Mezi nejstarší památky, které zde můžeme najít, patří hrad Hukvaldy, hrad 

Sovinec nebo Slezskoostravský hrad. V 16. a 17. století, kdy probíhala Valašská kolonizace, 

se v oblasti Beskyd začala vytvářet specifická kultura. Tato kultura je představována 

dřevěnými domky a kostely.  Díky industrializaci zde můžeme navštívit mnoho památek, jako 

je například areál Landek (kde byla těžba zahájena od druhé poloviny 18. století) nebo Dolní 

oblast Vítkovic. V druhé polovině 20. Století rostl význam průmyslu a těžby, což mělo za 

následek zvyšující se počet obyvatel a stavbu panelových sídlišť (Moravskoslezský kraj, 

2014a).  

Moravskoslezský kraj vznikl jako ostatní kraje v České republice na základě zákona č. 

129/2000 Sb. a tento současný název má již od 31. 5. 2001. Jeho sousedními kraji jsou 

Zlínský kraj a Olomoucký kraj. V čele Moravskoslezském kraji stojí hejtman sídlící ve městě 

Ostrava. Na Ostravsko-karvinské pánvi se nachází významné naleziště černého uhlí. Mimo 

černé uhlí se na území Moravskoslezského kraje nachází i ložiska zemního plynu, vápence, 

žuly nebo štěrkopísku. Vedle důlních podniků je zde i mnoho hutních a strojírenských 

společností. Postupem času těžký průmysl spíše ustupuje do postraní a nechává tak místo 

průmyslovým oborům spadajícím do průmyslu lehkého. Struktura krajiny je v oblasti 

zemědělství vhodnější pro pastevectví, pěstování brambor a obilovin. 

Z vysokých škol vyjde mnoho studentů s dobrými znalostmi a hlavně zkušenostmi 

v oblasti strojírenství, ocelárenství, textilní nebo chemické výroby. Kulturní oblast je bohatá 

na řadu muzeí, galerií, divadel, kin. Koná se zde také řada hudebních festivalů, mezi 

nejznámější patří Colours of Ostrava. Můžeme také využít golfová hřiště, cyklistické 

a turistické trasy (Fajkoš a kol., 2007).   

Pitná voda je přiváděna především z nádrží Kružberk, Morávka a Šance a je jí pomocí 

veřejných vodovodů zásobováno téměř 92 % obyvatel. Podíl obyvatel napojených na 

veřejnou kanalizaci je zhruba 80 %. Elektrické energie se v ostravské aglomeraci vyprodukuje 

asi 10 % v rámci elektrické energie vyprodukované na celém území České republiky. Tepelné 

elektrárny mají dostačující výrobu tepelné energie. Telekomunikační sítě se stále zkvalitňují 

a přibližují se evropským standardům. Používání internetu se rychle rozšiřuje (Sucháček, 

2005). 
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3.1. Průmysl v Moravskoslezském kraji 

Díky bohatým zásobám nerostných surovin se v Moravskoslezském kraji už několik 

století těží. Jak již bylo dříve zmíněno, netěží se jen černé uhlí, ale například i zemní plyn, 

štěrkopísky, vápenec nebo sádrovec, dále také polymetalické a měděné rudy, zlatonosné rudy 

a ropa. V okolí měst Ostravy, Karviné, Českého Těšína a Frenštátu pod Radhoštem se nachází 

hornoslezská pánev, která je nazývána jako ostravsko-karvinský revír. Kde se nachází 90 % 

všech zásob černého uhlí v České republice. V Moravskoslezském kraji se začalo těžit již 

v 18. století. Černé uhlí se od roku 1994 těží už jen na Karvinsku a v oblasti Staříče jen 

hlubinným způsobem. Těžba uhlí v jiných oblastech už definitivně skončila a v místech kde 

se původní doly nacházely, byla vybudována hornická muzea (Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, 2014). 

Pojmenování „ocelové srdce republiky“ získal region na základě dlouholetého 

podnikání v oblasti těžby uhlí a hutního průmyslu (Fajkoš a kol., 2007). 

Největší zátěž při těžbě uhlí je na životní prostředí. V oblastech, kde se dříve těžilo, se 

vytvořily usazovací nádrže, haldy nebo zde krajina rapidně poklesla. Na Ostravsku se jedná 

i o dvacetimetrové poklesy a na Karvinsku dokonce o čtyřiceti metrové (Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje, 2014).  

3.2. Změna struktury průmyslu 

„Restrukturalizace znamená změny v rámci celého hospodářství nebo mezi 

jednotlivými sektory, které vycházejí z dynamiky ekonomického vývoje.“ (Vošta 2001, s. 3) 

V sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století měly podniky velký problém 

s odbytem a nastala tzv. strukturální krize. Snížení zaměstnanosti a snížení kupní síly místních 

obyvatel napomohlo k nutnosti restrukturalizace. Proces restrukturalizace v největší míře 

ovlivňuje veřejná správa ať už státní nebo samosprávná. Dále restrukturalizaci mohou, ale už 

v menší míře ovlivňovat například regionální rozvojové agentury, hospodářské a agrární 

komory, odbory nebo zájmová sdružení (Sucháček, 2005). Restrukturalizaci lze provést na 

základě plánované a úplné likvidace daného odvětví průmyslu, anebo se snažit inovovat 

stávající odvětví se zaměřením na terciární sektor a zvýšit tak jeho konkurenceschopnost na 

světových trzích. Třetí varianta restrukturalizace spočívá v kombinaci dvou předchozích 

metod. V tomto případě část odvětví průmyslu podlehne likvidaci a druhá část se inovuje 

(Szczepanski a Cybula, 1998).  
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Přechod z těžkého průmyslu na průmysl lehčí přináší Moravskoslezskému kraji řadu 

problémů. Chybí dostatečné finanční prostředky na podporu nových technologií a inovací 

(Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, 2008).  

3.2.1. Restrukturalizace v Moravskoslezském kraji 

O Ostravsku se často hovoří jako o aglomeraci (je tvořena jádrem a zázemím 

se socioekonomickými vazbami a obyvatelé jsou zaměstnáni v jiném oboru než 

v zemědělství). Jako jádro je označováno město Ostrava, která je charakteristická velkým 

počtem obyvatel, velkým množstvím pracovních příležitostí a také dobře uspokojuje potřeby, 

které patří do vyššího řádu (kulturní a společenské vyžití). Zázemí ostravské aglomerace se 

velmi špatně vymezuje a existuje několik názorů, co do ostravské aglomerace patří a co už ne 

(Sucháček, 2005). Nešporová (1998) tvrdí, že do ostravské aglomerace spadá pouze 

Ostravsko a Karvinsko. Ovšem Korčák (1966) uvádí, do ostravské aglomerace nepatří jen 

Ostravsko a Karvinsko, ale také města Frýdek-Místek, Těšín a Třinec. A například Šotkovský 

(2004) píše, že území ostravské aglomerace se shoduje s územím Moravskoslezského kraje. 

Středověcí osadníci dali vzniknout již ve 12. Století městu Těšín a v následném 13. 

Století vznikly potom města Opava, Bruntál, Moravská a Slezská Ostrava anebo třeba 

Bohumín. Tehdejší oblast Moravskoslezského kraje byla využívána převážně na zemědělství. 

Později se začala krajina pomalu měnit a až od druhé poloviny 18. století se krajina začala 

měnit velmi rychlým tempem. Tak se zcela zemědělská krajina proměnila na krajinu 

průmyslovou. Toto rychlé tempo přeměny krajiny souviselo s objevem uhlí a s výstavbou 

železnice. Ještě dříve než se uhlí vůbec začalo těžit, se na území Moravskoslezského kraje 

těžila sůl a železná ruda. Železo se už tehdy zpracovávalo a to na území Frýdlantu. Fungovalo 

to na základě říčního pohonu a topilo se dřevěným uhlím. Jednalo se o předchůdce dnešních 

velkých železárenských společností. Vítkovický komplex se začal stavět v roce 1828. Protože 

ostravské doly se nacházely blízko, měly tyto železárny neustálý přísun uhlí na zatápění. 

V roce 1830 v oblasti Vítkovic zahájila provoz Rudolfova huť. 

Na výstavbu železnice měly zájem jak železárny, tak společnost Severní dráha císaře 

Ferdinanda. Propojily by se tím doly s průmyslovými oblastmi. Také tyto železnice měly 

sloužit pro obchodování na železniční trati mezi Krakovem a Vídní (Krajská hospodářská 

komora Moravskoslezského kraje, 2008). 

V druhé polovině 19. století vznikalo na území dnešního Moravskoslezského kraje 

mnoho významných textilních společností. V tomto období se rozvíjela těžba černého uhlí 

a výroba koksu soustředěná v ostravsko-karvinské oblasti. Pozornost byla věnována jen na 
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podporu hutního a těžařského odvětví průmyslu. V tomto období se mimo dvou zmíněných 

odvětví rozvíjel také chemický, papírenský a potravinářský průmysl. Ostatní odvětví byla až 

na druhém místě. Výstavba moderní železniční sítě napomohla k rychlejší industrializaci. 

Železnice sloužila k obchodování se zemědělskými a potravinářskými surovinami, přepravě 

osob, k dovozu železných rud a hlavně k vývozu uhlí. Dovážely se zde textilní suroviny, ze 

kterých se vyráběly hotové výrobky sloužící k exportu. V roce 1882 byla v Kopřivnici 

založena společnost vyrábějící vagóny. Později roku 1923 se přejmenovala na firmu TATRA 

a soustředila se na výrobu automobilů. Po rozdělení Habsburské monarchie zůstaly důležité 

průmyslové oblasti na území našeho státu. Připojila se k nám oblast Hlučínska spadající do té 

doby pod správu Pruska (Fajkoš a kol., 2007). 

První světová válka regionální průmysl do velké míry nezasáhla. Proces 

industrializace po válce pokračoval. Produkce se soustředila na těžební, hutní, chemický 

a kovozpracující průmysl. V letech 1932 až 1937 zbrzdila ekonomický rozmach Velká 

hospodářská krize, která vznikla ve Spojených státech amerických. Nejvíce na tuto krizi 

doplatil textilní průmysl. Razantně byla snížena výroba a některé podniky musely na čas 

přerušit výrobu nebo zanikly úplně.  

Území bylo na začátku druhé světové války opět rozděleno. V době druhé světové 

války byla některá území dnešního kraje spravována Němci, jiná Poláky a jen málo 

z průmyslových oblastí zůstalo České republice. Veškerá výroba byla podmíněna potřebám 

fronty. Došlo k podstatnému vyčerpání nerostných surovin. Ještě před ukončením války 

vznikl projekt na výstavbu nového hutního komplexu v Kunčicích, který se realizoval až po 

ukončení války.  

V roce 1951 vedle Vítkovických a Třineckých železáren vznikl národní podnik Nová 

huť Klementa Gottwalda. Tato stavba je nazývána jako „stavba mládeže“. Na tuto stavbu byli 

zaměstnání mladí muži i ženy jako brigádníci. Nově vzniklá pracovní místa vedla k výstavbě 

panelových sídlišť na Ostravsku. Město Havířov bylo vybudováno pro pracovníky dolů a hutí. 

Vznikala také nová sportoviště. Ostrava měla jako jedna z prvních měst v republice 

zastřešený zimní stadion (Fajkoš a kol., 2007).  

Ostrava začala mít značný vliv na své okolí již od padesátých let 19. století, kdy se zde 

začal rozvíjet těžký průmysl. Špatný vliv na Ostravu mělo zaměření se pouze na jedno odvětví 

průmyslu (těžký průmysl, do kterého spadá hutnictví a hornictví). Ostatní odvětví se neměla 

šanci rozvíjet (Sucháček, 2005). Podle Havrlanta (1984) se na celostátní těžbě černého uhlí 

Ostrava podílela v roce 1989 z 86 %, což ji řadilo mezi důležité průmyslové oblasti pro 

tehdejší Československou republiku. Dále se ostravská průmyslová oblast z 66,8 % podílela 
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na výrobě železa a z 60,3 % na výrobě oceli. V sekundárním sektoru tehdy muselo díky tak 

značné výrobě pracovat hodně lidí. V ostravském regionu v roce 1990 pracovalo téměř 53 % 

obyvatel v již zmíněném sekundárním sektoru. 

Od roku 1990 byly zredukovány dotace pro hutní a důlní podniky. Snížila se také 

domácí poptávka po produktech těžkého průmyslu, což nakonec vedlo k snížení výroby 

a snížení počtu zaměstnaných v těžkém průmyslu. Po rozpadu Rady vzájemné a hospodářské 

pomoci se z ostravského regionu postupně začalo stávat strukturálně postižené území. V té 

době ovšem došlo k devalvaci měny spojenou se složitějším dovozem uhlí a oceli a to nahrálo 

domácím podnikům, které měly trochu více času na přizpůsobení se nové situaci. Téhož roku 

byly zrušeny kraje a veškerá samospráva byla přenesena na působnost obcí, které trpěly 

nedostatkem financí. Nedostatečné kompetence obcí někdy vedly až k popření 

samosprávných principů. Značný vliv měly okresní úřady jakožto „pravé ruce státu“, které 

měly funkci dohlížející. Byly tedy nadřízené orgány nad orgány obcí, vykonávající 

přenesenou působnost. Mnoho výkonů plnila určitá ministerstva sama a vystupovala tedy jako 

prvoinstanční orgány. Následkem bylo až příliš zdlouhavé řešení určitých situací a také státní 

dohled nad občany a obecními úřady. S těmito zcela zbytečnými výkony ministerstev bylo 

spojeno velké množství financí, které bylo přerozděleno z vybraných daní (Sucháček, 2005). 

Celorepubliková restrukturalizace měla na náš region významný dopad. Nejvíce se 

restrukturalizace dotkla těžby černého uhlí a omezení činnosti některých významných 

společností. Těžba černého uhlí byla výrazně omezena. Omezení svých podnikatelských 

činností se týkalo společností Vítkovice nebo třeba Nové Huti. V důsledku těchto omezení 

přišlo o místo mnoho obyvatel. Pozitivní dopad má toto snížení výroby a ekologizace při 

výrobě na zlepšení kvality ovzduší a vedlo to také k většímu zájmu o životní prostředí. Při 

restrukturalizaci se mnoho podniků dostalo do vlastnictví zahraničních investorů. I přes 

prováděnou restrukturalizaci je v oborech, jako je hutnictví, hornictví, strojírenství, výroba 

dopravních prostředků, nebo také energetika, zaměstnáváno největší podíl lidí (Fajkoš a kol., 

2007). 

Moravskoslezský region, procházející složitým restrukturalizačním období dnes 

i v minulosti, neměl dostatečné množství financí ani rozhodující orgány neměly dostatečné 

kompetence při transformaci. Moravskoslezský kraj měl, ale také mnoho jiných krajů mělo 

zájem o reformu veřejné správy. Dlouho se nic nedělo a tak ještě v roce 1990 vzniklo sdružení 

Hospodářská a sociální rada ostravsko-karvinské aglomerace, snažící se chránit zájmy 

místních. Snažila se řešit aktuální problémy související s restrukturalizací ostravské 

aglomerace. Jejím hlavím úkolem bylo zastupovat regionální instituce a hájit jejich zájmy. 
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Poté v roce 1992 byla založena Českomoravská záruční a rozvojová banka, poskytující 

zvýhodněné půjčky podnikům ve strukturálně postižených regionech. V roce 1993 byly 

vládou schváleny tři typy území na úrovni okresů, které byly problémové: 

 hospodářsky slabá území, 

 strukturálně postižená území, 

 postižená území se zhoršeným životním prostředím. 

 

Vláda každoročně jednala o poskytování finančních prostředků pro tato problémová 

území. Následně téhož roku byla Hospodářskou a sociální radou zřízena Agentura pro 

regionální rozvoj. Cílem této agentury bylo podporovat projekty pro regionální rozvoj. 

Agentura také mimo jiné sleduje sociálně-ekonomický rozvoj regionu, vytváří strategické 

dokumenty a rozvojové projekty, poskytuje poradenské služby pro veřejný i soukromý sektor 

koordinuje účastníky a činnosti v oblasti regionálního rozvoje a realizuje projekty 

regionálního rozvoje. Vyjma této agentury byl zřízen také Regionální podnikatelský fond, 

který poskytoval kapitál malým a středním firmám se zajímavým podnikatelským záměrem 

a také těm firmám, které vytvořily velký počet nových pracovních míst. V roce 1994 putovaly 

finanční prostředky i oblastem s vyšší nezaměstnaností, stalo se tak ale jen v tomto roce 

(Sucháček, 2005). 

Začátkem roku 1995 byla spojena Hospodářská a sociální rada ostravsko-karvinské 

aglomerace se Severomoravskou hospodářskou unií a nově vzniklo zájmové sdružení 

právnických osob a to Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, dnes je známo 

pod názvem Sdružení pro obnovu Moravskoslezského kraje. Cílem je udělat 

z Moravskoslezského kraje moderní, průmyslový, obchodní, vzdělávací a kulturní region. 

Sdružení si kladlo za cíl následující body: 

 podporovat projekty regionálního rozvoje, 

 podporovat spolupráci mezi jednotlivými účastníky regionálního rozvoje, 

 opora při mezinárodní spolupráci regionu, 

 pomoc regionálních firem a podnikatelů. 

 

Sdružení začalo při dosahování vytyčených cílů spolupracovat s Regionálním 

podnikatelským fondem a Agenturou pro regionální rozvoj. Dnes je známo několik sdružení, 

které se snaží podporovat regionální rozvoj, např. Region Jeseníky, Region Beskydy, 

Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec, nebo Regionální kancelář Karviná. 
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Po vzniku krajů, které nastalo po delší době, začaly vznikat dokumenty podporující 

regionální rozvoj, jako byly např. Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského 

kraje, Strategie regionálního rozvoje nebo Regionální operační program (Sucháček, 2005). 

Ostrava se začíná soustředit na podporu životního prostředí. Lidé se stěhují spíše 

z měst na vesnici (Fajkoš a kol., 2007). 

Ovšem i po zřízení Ministerstva pro místní rozvoj roku 1996 se nepodařilo získat 

významného investora pro ostravskou aglomeraci. Problémem té doby bylo, že se stát snažil 

podporovat jen malé a střední podniky a zapomínal na další problémové oblasti. V roce 1998 

byl schválen zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Česká vláda se začala 

více zajímat o regionální rozvoj v době, kdy se blížil vstup České republiky do Evropské unie. 

Česká vláda se snažila pomoct ostravské aglomeraci, pomoct ji při restrukturalizaci, ale už se 

nesoustředila na předcházení událostí, díky kterým by v budoucnu k takovým věcem 

nedocházelo (Sucháček, 2005).  

Na období let 2006 a 2008 byl vypracován program Moravskoslezského kraje. Tento 

program analyzoval hospodářský a sociální rozvoj, určení oblastí, které je třeba podporovat, 

zlepšit kvalitu životního prostředí, infrastruktury a vzdělání. Další program má za úkol 

podporu využití doposud nevyužitých průmyslových oblastí (jedná se zhruba o 232 lokalit), 

zvýšení cestovního ruchu, zlepšení kvality života na venkově (Fajkoš a kol., 2007). 

 

3.2.2. Restrukturalizace hornictví 

Po roce 1989 rozhodlo vedení Ostravsko-karvinských dolů (OKD) o uzavření větší 

části dolů nacházejících se v Ostravě a podpoření těžby a nakoupení modernějších technologií 

v Karvinském regionu. Vláda České republiky převzala část technických a sociálních nákladů 

při uzavírání dolů a podílela se na financování modernizace ziskových dolů. Ostatní náklady 

společnost OKD hradila sama (Nešporová, 1998). 

Od roku 1989 klesal i počet zaměstnanců, z původních 104 400 jich v roce 1995 

zůstalo jen 42 400. Počet zaměstnanců byl snížen například neprodloužením pracovních 

smluv zahraničním pracovníkům, někteří zaměstnanci odešli do předčasného důchodu (podle 

zákona byl věk stanoven na 50 let pro horníky pracující pod zemí), někteří odešli kvůli 

vysokému odstupnému a někteří ze zdravotních důvodů. Společnost se aktivně podílela na 

rekvalifikaci svých bývalých zaměstnanců. V roce 1994 pak skončila veškerá těžba na území 

Ostravy. Karvinské doly se dostaly do soukromého vlastnictví. Podniky se roku 1998 dostaly 
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do vlastnictví skupiny Karbon Invest, která byla v té době jediná zisková firma těžící černé 

uhlí v Evropě (Sucháček, 2005). 

Na rozdíl od dolů nacházejícím se na českém území měly velkou výhodu doly 

u sousedního Polska. V Polsku stát vytvořil takové podmínky, aby firmy mohly prodávat 

černé uhlí za dumpingové ceny. Polské uhlí putovalo do České republiky bez cla a navíc 

polské společnosti překračovaly limity pro dovoz. Na straně druhé Polsko uvalovalo na české 

uhlí clo ve výši 11-15 % (Sucháček, 2005). 

V České republice se v době kolem roku 2000 vytěžilo kolem 20 miliónů tun ročně 

a spotřebovalo se jen 10-11 miliónů tun ročně. Firmy to přinutilo exportovat uhlí za ne příliš 

výhodných podmínek. Počet vytěžených tun se snižoval menším tempem, než počet 

zaměstnanců. Nároky na jednoho zaměstnance rostly a produktivita práce se v roce 2001 

téměř zdvojnásobila oproti roku 1990. Při restrukturalizaci došlo ke zkvalitnění dobývacích 

technologii, ale negativním následkem byla vyšší nezaměstnanost (Sucháček, 2005).  

V Ostravě začíná krajina měnit svůj ráz. Začíná se zelenat a bývalé místa těžby jsou 

zastavěny novou výstavbou (Fajkoš a kol., 2007). 

 

3.2.3. Restrukturalizace hutnictví 

Hutnictví v ostravské aglomeraci bylo více energeticky náročné a mělo nižší 

produktivitu práce, než tomu bylo ve vyspělých zemích. Do modernizace se vláda 

nezapojovala, jak tomu bylo u dříve zmíněné restrukturalizace dolů. Tato úloha byla zcela pod 

správou vedení podniku. Mezi lety 1990-1992 Vítkovice, Nová Huť a Třinecké železárny 

začaly modernizovat své závody a to i přesto, že jim odmítlo Ministerstvo průmyslu 

a obchodu poskytnout jakoukoliv zvýhodněnou půjčku a nechtělo se tímto podílet na žádných 

nákladech.  Je zřejmé, že při zániku Rady vzájemné a hospodářské pomoci se výroba oceli 

propadla o značné miliony tun. Původně státem vlastněné podniky Třinecké železárny, 

Vítkovice a Nová huť se staly majetkem soukromých vlastníků. Třinecké železárny byly 

zprivatizovány formou přímého prodeje. Vítkovice a Nová huť byly zprivatizovány formou 

manažerské privatizace, kdy stát nejprve prodal 1 % akcií soukromé firmě, která tímto 

procentem získala pravomoc rozhodovat. Pokud se ukázalo, že ekonomická situace firmy se 

stále zlepšuje, bylo soukromé firmě prodáno dalších 15 % akcií (Sucháček, 2005). 

Od roku 1998, po několika letech příznivého vývoje a zvyšující se výroby, se na trhu 

s ocelí ocitlo hutnictví ve velké krizi. Podniky přestaly být konkurenceschopné, ocitly se ve 

ztrátě a nebyly schopny dostat svým závazkům. Nedostatek kapitálu mohl vést k úpadku 
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hutního průmyslu v ostravském regionu. Tento úpadek mohl zasáhnout i hospodářství celé 

České republiky (Sucháček, 2005). 

Nová huť odkoupila v roce 1998 válcovnu plechů ve Frýdku-Místku. Železárny 

a drátovny Bohumín byly zprivatizovány kupónovou privatizací a již v roce 2000 se dostaly 

do konkurzu. Nová huť a Vítkovice vláda zařadila do revitalizačního programu. V letech 2000 

a 2001 vláda představila několik programů na podporu restrukturalizace českého těžkého 

průmyslu (Sucháček, 2005). 

3.2.4. Vznik nových příležitostí v Moravskoslezském kraji 

 Mezi lety 1990 až 1994 bylo vytvořeno v Moravskoslezském kraji 130 000 nových 

pracovních míst a to hlavně ve službách. Lidé, kteří byli propuštěni z oblasti těžkého 

průmyslu díky restrukturalizaci, našli uplatnění právě v nově vzniklých místech. Celá 

restrukturalizace probíhala samovolně, což v závěru vedlo k tomu, že počet nově vzniklých 

pracovních míst nepokryl počet propuštěných. Část bývalých zaměstnanců dolů sice práci 

našla, ale pořád zůstalo mnoho těch, kteří zůstali nezaměstnaní. Výdaje na rozvoj nových 

příležitostí byly zaměřeny na aktivní politiku zaměstnanosti, podporu malého a středního 

podnikání a na obnovu těžbou poškozených míst. Sama Českomoravská záruční a rozvojová 

banka sama přispívala na podporu malého a středního podnikání tak, že podnikům 

poskytovala příspěvky na úhrady úkorů z půjček, poskytovala záruky na úvěry a také 

poskytovala úvěry za příznivých podmínek.  

 Magistrát města Ostravy ve spolupráci s Vítkovicemi, a.s. založili Podnikatelské 

a inovační centrum, které mělo za úkol vytvářet příznivé podnikatelské prostředí pro 

začínající firmy, podnikající v oblasti vědy a výzkumu. Tyto podniky mají výhodu levnějších 

nájmů svých kanceláří. Po roce 1999 vznikly další poradenské a informační centra v Ostravě, 

Karviné, Opavě a Třinci, která poskytovala hlavně převážně poradenství a vzdělávací 

programy za zvýhodněné ceny. Malé a střední podniky mají jednu hlavní bariéru pro 

odstartování svého podnikatelského záměru. Jedná se o špatný přístup k dostačujícím 

finančním zdrojům (Sucháček, 2005). 

 Na rozvoj regionu přispívá i přiliv zahraničních investic, který ovšem není tak značný, 

jak je tomu v jiných regionech České republiky. Ve starých průmyslových regionech, kde je 

nutno restrukturalizovat, je velký zájem právě o zahraniční investice. Ty s sebou mohou 

přinést nové technologické postupy, nové typy zařízení, zefektivnění výroby, zkvalitnění 

řízení podniku, čímž přispívají ke konkurenceschopnosti jednotlivých podniků (Sucháček, 

2007). 
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 Pro příliv zahraničních investorů je důležité vybudování dostatečného množství 

průmyslových zón. V průmyslových zónách se nachází mnoho světových společností. 

Obsazenost vybudovaných zón je důležitým měřítkem pro posouzení úspěšnosti dané oblasti 

(Fajkoš a kol., 2007).  

 Nejvíce prosperující průmyslové zóny jsou podle Fajkoše a kol. (2007) v Karviné 

a Kopřivnici, kde sídlí největší počet zahraničních společností. Investoři přicházející do 

Moravskoslezského kraje s podnikatelským záměrem, mohou žádat o investiční pobídky. 

CzechInvest je Agentura pro podporu podnikání a investic rozhodující o investičních 

pobídkách. Do pobídek spadá sleva na dani z příjmu, podpora na vytváření nových 

pracovních míst, podpora na školení a rekvalifikace nebo dotace na podnikatelskou činnost. 

Agentura podporuje výrobu ve zpracovatelském průmyslu a strategické a technologické 

centra.  

Zábranou pro zahraniční investice v pohraničních oblastech, jako například v Karviné 

a Bruntále, může být stále se zvyšující konkurence ze strany Polska. Polsko má na příhraniční 

oblasti značný vliv a snaží se nalákat co nejvíce lidí na výhodnější nabídky. Investoři 

v restrukturalizovaných oblastí ostravského regionu nemají žádné zvýhodněné podmínky, což 

se špatnou dálniční sítí a špatným marketingem regionu vede k nezájmu. Investoři raději volí 

atraktivnější oblasti. Průmyslová zóna v polském hornoslezském regionu vznikla již 

v polovině devadesátých let. V té době to byla druhá průmyslová zóna v celém Polsku. Řadila 

se mezi nejúspěšnější zóny v celém státě. Dokonce i dnes se řadí mezi největší a nespěšnější 

průmyslové zóny v Polsku. Naopak právě ostravská aglomerace vznikla až po vzniku mnoha 

jiných aglomerací na území České republiky. Navíc se jedná o regiony, které jsou velmi 

blízko sebe a to investory, kteří již investovali na straně polské, odrazuje do investic 

v ostravském regionu (Sucháček, 2005). 

Kraj chce pomocí vybudování další průmyslové zóny nalákat investory. Obsazenost 

průmyslových zón je zhruba 74%. Kraj podporuje revitalizaci brownfieldů
1
, na kterou poskytl 

roku 2005 deset milionů korun. Největší brownfield se nachází v Karviné s rozlohou 100 

hektarů. Zde by chtěl kraj vybudovat tak úspěšnou zónu jako tomu je v průmyslové zóně 

Nošovice. Výkup pozemků a příprava této průmyslové zóny mohou stát až 1,1 miliardy korun 

(Moravskoslezský kraj, 2014b). 

 

                                                 
1
 Brownfields jsou území, která jsou opuštěná, dříve sloužila k určitému druhu podnikání a je třeba vynaložit 

určité množství prostředků pro navrácení do potřebného stavu (Fajkoš a kol., 2007). 
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 Podle Fajkoše a kol. (2007) se Moravskoslezský kraj stane konkurenceschopným 

a ambiciózním regionem při zvýšení produktivity místních společností, využije 

kvalifikovanou pracovní sílu a sníží nezaměstnanost. Dále by se mělo posílit postavení 

zdejších univerzit a obnovit historicky zachovalá panelová sídliště, venkovské oblasti 

a městská centra.  

 Při zabezpečování sociální politiky prováděné státem je velmi důležitá aktivní politika 

zaměstnanosti prováděná úřady práce. Aktivní politika se zaměřuje na vytváření nových 

pracovních míst a vede zaměstnavatele k tomu, aby školili své zaměstnance nebo jim 

zvyšovali kvalifikaci.  Aktivní politika také podporuje zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. Lze ji chápat jako nástroj, který motivuje nezaměstnané k tomu, aby změnili svůj 

statut na zaměstnaného člověka. Nezaměstnaným úřad práce zprostředkovává zaměstnání, 

může je rekvalifikovat a otevřeně s nimi jedná o jednotlivých pracovních místech. Aktivní 

politika je rozhodně účinnější než politika pasivní, který zahrnuje vyplácení dávek (Sucháček, 

2005).  

 Míra nezaměstnanosti se v Moravskoslezském kraji se řadí mezi nejvyšší v celé České 

republice. Úřad práce v Ostravě se podílí na několika projektech na podporu zaměstnanosti 

v regionu. Realizují se projekty na podporu zaměstnanosti osob starších padesáti let, na 

podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, ale také na podporu „čerstvých“ 

absolventů škol bez dostatečné praxe (Fajkoš a kol., 2007). 

 

 Výdaje na životní prostředí jsou převážně výdaje na infrastrukturní projekty obcí 

a řešení problémů způsobených těžkým průmyslem. Životní prostředí v Ostravě, Karviné 

a Frýdku-Místku je ovlivněno těžbou černého uhlí. Následky způsobené těžbou odstraňují 

samy těžařské společnosti. V minulosti byly škody způsobené těžbou hrazeny ze státního 

rozpočtu (Sucháček, 2005). 

3.3. Strukturální fondy Evropské unie 

Na pomoc restrukturalizovaným a privatizovaným podnikům byl Evropskou unii 

v roce 1991 přijat plán „Phare“. Tento program poskytl podnikům 12 milionů eur. Dále na 

popud Evropské unie vznikla Agentura pro regionální rozvoj a Regionální podnikatelský 

fond. Mezi lety 1997-2000 byly vyčleněny další dva miliony eur na rozvoj regionální 

technické infrastruktury, na rozvoj informační struktury a na dokumentaci regionálního 

rozvoje. Dále bylo vytvořeno mnoho programů, například na tvorbu příhraničních turistických 
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projektů, kromě toho byl vytvořen program na podporu zaměstnanosti a programy na podporu 

a rozvoj univerzit (Sucháček, 2005). 

Mezi dlouhodobé cíle patří podpora konkurenceschopných oborů. Jedná se převážně 

tradiční obory, jakou jsou informační a telekomunikační technologie, automobilový, 

chemický a dřevařský průmysl (Fajkoš a kol., 2007). 

 

3.3.1. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 

 Cílem tohoto operačního programu je zlepšení dopravní infrastruktury, modernizace 

veřejné dopravy, podpora cestovního ruchu a služeb, zlepšení životních podmínek v obcích 

a na venkově prostřednictvím zkvalitnění vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb. 

Byl schválen Evropskou komisí 3. prosince 2007. Tento program je financován z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. Regionální operační program podporuje následující oblasti: 

 regionální infrastruktura a dostupnost,  

 podpora prosperity regionu, 

 rozvoj měst, 

 rozvoj venkova, 

 technická pomoc. 

 

O podporu může požádat kraj, obce, státní podniky, Hasičský záchranný sbor 

Moravskoslezského kraje, zdravotnické zařízení, školské zařízení, občané, podnikatelé, ale 

i nestátní neziskové organizace (Ministerstvo pro místní rozvoj, 2014). 

 

3.4. Image Moravskoslezského kraje 

Problémem České republiky je špatné rozmístění dopravních komunikací, které se 

neshoduje s jednotlivým uspořádáním větších měst. Větší města mohou symbolizovat slunce, 

jehož paprsky by měly symbolizovat jednotlivé dopravní komunikace. Další problém je 

v tom, že některá města jsou ryze průmyslově založená. V důsledku to vede k tomu, že lidé 

jinak zaměření, než na oblast průmyslu, jsou „nuceni“ za prací mnoho kilometru dojíždět, 

nebo se někdy dokonce za prací musejí přestěhovat. Rozhodující orgány téměř všech oborů 

a profesí se spíše soustředí do hlavního města. Poté hrozí to, že při rozhodování ve věcech 

hutnictví nebo hornictví sice má hlavní město mnoho odborníků, ale tito odborníci se mnohdy 

s praktickými zkušenostmi nesetkali. Rozhodování o různých zakázkách také většinou 
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probíhá v hlavním městě. To může ovlivnit majitele velkých společností, aby své sídla 

umístili právě do hlavního města (Sucháček, 2005). 

Podle Havrlanta (1984) je dopravní infrastruktura v ostravském regionu na poměrně 

dobré úrovni. Větší problém je pak s napojením na okolní města. Špatnou dostupnost ze zbylé 

části republiky upevňuje ještě ten fakt, že se ostravský region nachází až na severovýchodní 

části České republiky a je tedy nejvzdálenější region od hlavního města Prahy. Neuspokojivý 

stav a kapacitní možnosti dopravních sítí vyžadují rozsáhlou modernizaci. Na území ostravské 

aglomerace jsou dvě významné rychlostní silnice. Jedná se o rychlostní silnici R11 ve směru 

Krnov – Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablůnkova a o rychlostní silnice R48 ve 

směru Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín. Jelikož mnoho lidí není spokojeno 

s dosavadním stavem silnic a dálnic, bylo na podporu výstavby dálnice D47 a rychlostních 

komunikací R48 a R11 zřízeno několik zájmových skupin (Sucháček, 2005). 

Výstavba železnic začala roku 1837. První trať byla zprovozněna roku 1839 a vedla 

z Vídně do Břeclavi a Brna (Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, 2008). 

Železniční síť je na území našeho kraje tvořena dvěma významnými evropskými trasami 

(Fajkoš a kol., 2007). Hustota železničních tratí na území Moravskoslezského kraje je 

dostačující, chybí jí ovšem modernizace. Ostravský region má napojení na Prahu, Moskvu, 

Budapešť, Varšavu a Vídeň. Podíl Českých drah na tržbách z nákladní železniční dopravy činí 

asi 40 % na území ostravské aglomerace. Dalo by se říct, nádraží právě v Bohumíně je jedním 

z nejdůležitějších uzlů nejen v ostravské aglomeraci, ale dokonce v celé České republice 

(Sucháček, 2005). 

Pouhých 20 kilometrů od Ostravy se nachází mezinárodní letiště Leoše Janáčka, které 

je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Ostravská aglomerace se může pyšnit druhým 

největším letištěm v České republice. Díky dostačující délce dráhy zde mohou přistávat 

veškeré typy letadel (Sucháček, 2005). 

Fajkoš a kol. (2007) předpokládají, že v roce 2015 letiště odbaví až 1,5 milionu 

cestujících za rok. 

Ještě v roce 2008 se pravidelně létalo do Prahy, Vídně, Amsterodamu, Moskvy, 

Londýna a Bruselu. Dnes se z letiště Leoše Janáčka pravidelně léta jen do Prahy, Paříže 

a Londýna. Turistické lety zajišťuje do téměř všech oblíbených evropských a afrických 

destinací (Letiště Ostrava, 2014). 

Sucháček (2005) tvrdí že, vodní dopravu nelze využít, tak jak by mnoho lidí chtělo. 

Existují projekty na kanál Dunaj – Odra – Labe a také na splavnění řeky Odry a vybudování 
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přístavu v Bohumíně. Před rokem 1989 bylo z Bohumína do Polska zkušebně posláno několik 

nákladních lodí s průmyslovými výrobky.  

  

 Přestože se v ostravském regionu koná mnoho celostátních nebo evropských události, 

je pořád vnímán jako region se špatným životním prostředím, relativně špatnou životní 

úrovní. Je neustále chápán jako region těžkého průmyslu. Tyto domněnky ovlivňují nejen 

transformaci regionu, ale i návštěvnost, nebo příliv zahraničních investic. Média někdy až 

zahlcují občany množstvím informací, díky kterým jsou obyvatelé informováni, je jim 

usměrňováno chování a vnímání reality. Všeobecně by se dalo říct, že média se podílí na 

vytváření světa, ve kterém žijeme. Některým lidem můžou média, ať už si to lidé uvědomí 

nebo ne, vnucovat určitý názor nebo preferenci. 

 Působení celorepublikových sdělovacích prostředků vytváří obraz jednotlivých 

regionů i za hranicemi státu. Nerovnoměrné rozdělení centrál sdělovacích prostředků na 

území České republiky je jedním z větších problémů. Média sídlící ve městě, ve kterém sídlí 

i parlament daného státu, mohou poněkud zkresleně zhodnotit situaci ve vzdálenějších 

regionech. Někdy se mohou stát události, na které se „zapomene“, protože se staly daleko od 

centra médií.  

V České republice jsou události odehrávající se v blízkosti hlavního města 

upřednostňovány (a to buď úmyslně, nebo neúmyslně) oproti událostem odehrávajícím se 

například v ostravském regionu, jelikož tento region leží nejdál od hlavního města. Toto 

způsobuje jednostranný pohled na dění v České republice.  Média mohou posilovat negativní 

názory na Moravskoslezský kraj tím, že opomíjejí upozornit na pozitivní události. Image 

regionů mohou média všeobecně v horším případě zhoršovat anebo mínění lidí utvrzovat. 

Názor na daný region si lidé mohou vytvořit na základě médií a to daný region ani 

nemuseli navštívit. Díky značnému vlivu médií mohou nátlakové skupiny vnutit názor na 

určitý region. Moravskoslezský kraj se stává „obětí“ nevyvážených informací ze strany médií. 

Lidé k němu chovají nepřátelské postoje, aniž by znali realitu (Sucháček, 2005). 

Značný vliv to má na obyvatele daného regionu. Jsou podceňováni okolím, což 

nakonec vede k odstěhování talentovaných a vzdělaných lidí z regionu.  

Kupříkladu v sousedním Německu mají celostátní sdělovací prostředky sídla 

v několika městech, jako v Mnichově, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtě, Hamburgu nebo 

v Berlíně. Toto rozmístění zabraňuje posuzování jedné události nebo jevu médií, které mají 

sídlo na jednom místě. V Německu existuje více významných center, ale žádné z nich není 

dominantní. Každé z těchto center se specializuje na určitý druh odvětví, které mají 
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celosvětové uznání. Německo je s námi ovšem těžko srovnatelné. Jedná se o mnohem větší 

stát s více obyvateli a s větší ekonomickou úrovní.  

Podobnější České republice může být Nizozemí, ze kterého by si mohla vzít příklad. 

Tam mají všechna významnější média sídlo sice v jednom městě, jedná se ale o poměrně 

malém městě Hilversum. Touto skutečností je zaručeně objektivita zpravodajství. Ostatní 

města v Nizozemí jsou důležitými místy pro různé druhy odvětví. Amsterdam je hlavní město 

a také turistické centrum, v Haagu najdeme sídlo vlády, ministerstev a velvyslanectví. 

Ekonomické centrum je soustředěno do největšího evropského přístavu Rotterdamu. Největší 

železniční uzel se nachází v Utrechtu. Město Groningen v 70. letech trpěl úpadkem svých 

tradičních odvětví a proto zde byla přestěhována centrála státních pošt a telekomunikací 

(Sucháček, 2005). 

Přitom by stačilo, kdyby se média zmiňovala o kladných stránkách 

Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj je hospodářsky velmi významný pro Českou 

republiku, rozvíjí se tady informační a telekomunikační technologie, své sídlo zde zřídila řada 

světových značek. Nachází se zde taky tzv. brownfields a mnoho volných pozemků pro 

realizaci podnikatelských aktivit. Nachází se zde ale také mnoho fungujících průmyslových 

zón, vysoké školy se zaměřením na obory technické, ekonomické a humanitní, kvalifikovaná 

pracovní síla, postupně se zlepšuje kvalita životního prostředí. Díky zprovoznění dálnice D1, 

husté železniční síti a mezinárodního letiště se výrazně zlepšila dopravní dostupnost (Úřad 

práce ČR, 2012). 

I přes špatnou publicitu ze strany médií se zástupci Moravskoslezského kraje 

a jednotlivých měst snaží image zlepšit a přilákat do regionu co nejvíce lidí. Ostrava, jakožto 

ekonomické centrum, se prostřednictvím různých akcí zvýšit návštěvnost kraje a zlepšit mu 

tak jméno. V kraji se nachází mnoho muzeí, galerií, divadel, kin, sportovních areálů, dětských 

hřišť a nákupních center. V průběhu roku se v Moravskoslezském kraji koná poměrně hodně 

jedno nebo i více denních společenský, kulturních nebo sportovních akcí. 

Pro letošní rok se může Ostrava pyšnit titulem Evropské město sportu. Ostrava se 

tímto titulem zavázala podporovat sport převážně pro širokou veřejnost více než doposud. 

Kampaň je tedy určena pro děti, dospělé, ale i seniory. V plánu je postavit multifunkční halu, 

dokončit rekonstrukci městského stadionu a zřízení areálu pro in-line bruslení. Dále se pracuje 

na vybudování cyklostezek. Tento titul může do regionu přilákat návštěvníky z jiných krajů 

nebo ze sousedního Polska a Slovenska. Titul Evropské město sportu 2014 bude symbolicky 

předán v den konání Zlaté tretry (Ostrava město sportu, 2014a). 
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Společně s Plzní, soupeřila Ostrava o Evropské město kultury 2015. Mottem tohoto 

projektu je „Místo pro šťastný život“. Nakonec tento titul získala Plzeň. Jedná se o prestižní 

titul, díky kterému se dané město proslaví a může se těšit na příliv turistů a investic. Každým 

rokem se vyhlašují dva města kultury členských zemí. Pro rok 2015 získalo titul belgické 

město Mons a česká Plzeň (Ostrava2015, 2014). 

Zlatá tretra je jedním z nejprestižnějších akcí konaných na území Moravskoslezského 

kraje. První ročník se konal již v roce 1964. Na letošní Zlaté tretře, která se uskuteční 17. 

června, potvrdil svou účast i rekordman v běhu na 100 metru Usain Bolt. Nejedná se 

o jediného sportovce světové úrovně (Atlas Česka, 2014). 

Ostrava by ráda mimo Zlaté tretry pořádala i 3. ročník Kontinentálního poháru IAAF. 

Jedná se o největší atletickou týmovou soutěž, kde startují týmy za Evropu, Ameriku, Afriku 

a společný tým za Asii a Oceánii. V jednotlivých disciplínách se představí dva zástupci 

z každého týmu. Celkově bude na prémiích vyplaceno téměř 3 miliony amerických dolarů. Je 

počítáno s tím, že na startech se objeví absolutní světová špička. Kandidaturu podpořila jak 

rada Světové atletické federace, tak předseda Českého atletického svazu. Jediným soupeřem 

je pro Ostravu polská Bydgoszcz. Do letošního září musí oba města vypracovat prezentaci 

a potvrdit svůj zájem. Rozhodnutí padne na zasedání rady IAAF v listopadu (Město Ostrava, 

2014b). 

Každoročně se v regionu koná největší letecko-armádně-bezpečností akce ve střední 

Evropě s názvem Dny NATO. Hlavním cílem této akce je prezentovat veřejnosti jakými 

prostředky disponuje Česká republika při obraně celého státu i samotných občanů uvnitř 

republiky. Na letišti Leoše Janáčka jsou prezentovány speciální jednotky, vojenské, policejní i 

záchranářské složky. Návštěvníkům jsou prezentovány letecké ukázky, výstroje, výzbroje 

a vybavení jak armádních letadel z téměř celého světa tak vybavení speciálních elitních 

útvarů. Každým rokem je návštěvníkům nabídnuto něco speciálního. 

Jedná se o nejnavštěvovanější dvoudenní akci v České republice. Dny NATO 

navštěvují i vzácní hosté, jako jsou členové vlády, zástupci severoatlantické aliance 

a Evropské unie, představitelé krajů, měst a obcí, velvyslanci, vojenští a letečtí specialisté 

a mnoho dalších hostů z celé Evropy a Spojených států amerických. 

Oficiální název této akce je Dny NATO v Ostravě a dny vzdušných sil armády České 

republiky a tradičně se konají již od roku 2001. Každoročně se zvyšuje počet účastníků 

a především počet návštěvníků (Dny NATO, 2014). 

Mezi další tradiční akce na území našeho regionu patří hudební festival Colours of 

Ostrava. První ročník se konal v roce 2002 a od roku 2012 se festival koná v oblasti Dolních 
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Vítkovic, bývalý areál hutí, dolů a železáren. Festival získal cenu Anděl za Hudební událost 

roku 2005 a 2006. Dále získal pro rok 2004, 2005 a 2006 ocenění za nejlepší hudební akci 

v anketě Akropolis Live Music Awards v kategorii koncert/festival roku (Colours of Ostrava, 

2014). 

 

3.5. Přeměna těžbou zničené krajiny 

V České republice lze rekultivaci provést několika způsoby: 

 technická rekultivace je finančně velmi náročná, jedná se totiž o odstranění škod 

pomocí náročných úprav terénu, převezením velkého množství zeminy, celkové nálady 

jsou odhadovány na 300 až 800 tisíc Kč/1 ha, 

 při zemědělské rekultivaci se pozemky, které byly zasaženy těžbou, se obnoví a navrátí 

do stavu, kdy se dají využít jako ornice, vinice, ovocné sady, nebo trvale travnaté 

porosty, celkové náklady jsou odhadovány na 100 až 300 tisíc Kč/1 ha, 

 lesnická rekultivace probíhá ve dvou částech, v první se půda připraví na výstavbu 

dřevin a druhá část obsahuje už samotnou výsadbu a ochrana mladých stromů. Výsadba 

jen jehličnatých stromů vůbec nevede k obnově původních dřevin, které navíc dokázaly 

i zpevnit půdu, celkové náklady jsou odhadovány na 300 až 600 tisíc Kč/1 ha, 

 důsledkem vodohospodářské rekultivace vznikají jezera nebo nádrže, které zapříčiňují 

změnu okolního klimatu a taky slouží jako protipovodňová opatření, ovšem po několika 

letech hrozí zhoršení kvality vody, celkové náklady jsou odhadovány na 1,9 až 7,8 mil 

Kč/ 1 ha, 

 a ostatní rekultivace, mezi které patří výstavba kulturních, rekreačních nebo sportovních 

oblastí, zde jsou celkové náklady odhadovány na 0,3 až 2, 8 mil Kč/1 ha  

(Gremlica a kol., 2013). 

 

 Téměř všechny provedené rekultivace na území České republiky jsou provedeny na 

základě české rekultivační školy, která je charakteristická velkým množstvím zemních prací 

s jediným cílem a to za co nejkratší dobu odstranit důkazy o těžbě a vytvořit podmínky pro 

výsadbu stromů, vznik nových orných pozemků anebo pro kulturní účely. Je nutné dbát při 

obnově krajiny na to, aby změna krajiny přinesla pestrost fauny i flóry a také aby příroda 

neztrácela své vlastnosti, jako je ochrana proti klimatickým vlivům, koloběh vody a dále třeba 

opylování a s ním spojené rozmnožování rostlin (Gremlica a kol., 2013). 
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4. DOPADY NA VYBRANÉ UKAZATELE 

 Tato kapitola bude zaměřena na dopady ekonomického vývoje ekonomiky na vybrané 

ukazatele s ohledem na území Moravskoslezského kraje. Bude vždy sledováno období od 

roku 2001. Jak již bylo dříve zmíněno, restrukturalizace Moravskoslezského kraje měla spíše 

negativní dopady zejména na zaměstnanost. Několik pracovních míst bylo na zmírnění 

negativních dopadů vytvořeno, ale zdaleka to nepokrylo množství lidí, kteří museli oblast 

těžkého průmyslu nedobrovolně opustit. 

4.1. Obyvatelstvo 

Moravskoslezský kraj je jeden z nejlidnatějších krajů v rámci České republiky. Ještě 

ke konci 2001 byl Moravskoslezský kraj na prvním místě v lidnatosti v rámci České 

republiky. V dnešní době se řadí na třetí místo za Prahou a Středočeským krajem. Nepříznivý 

demografický vývoj způsobený několika faktory přináší stále se snižující stav obyvatelstva 

v regionu. Jak lze vidět v Obr. 4.1 tak počet obyvatel v Moravskoslezském kraji ve 

sledovaném období každým rokem klesá. Výjimkou jsou roky 2007 a 2008 kdy se počet 

obyvatel nepatrně zvýšil.  

 

Obr. 4.1 Počet obyvatel v Moravskoslezském kraji v letech 2001 až 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014a), vlastní zpracování 
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Úbytek obyvatel v našem kraji je zapříčiněn vysokým migračním saldem a stále 

klesajícím počtem narozených. 

Roky 2007 a 2008 zaznamenaly zvyšující se tendenci počtu obyvatel z toho důvodu, 

že v kraji počet narozených převýšil počet zemřelých. Ve sledovaném období, můžeme tuto 

skutečnost vypozorovat jen v těchto dvou letech. Snižující se počet narozených dětí, může 

souviset se stále se snižující počtem sňatků, soustředění osobního života spíše na kariérní 

postup než na rodinu, nedostatečná podpora rodinného života ze strany státu a odkládání 

těhotenství do pozdějších let (Český statistický úřad, 2012b). 

Moravskoslezský kraj má do roku 2050 přijít o tolik obyvatel, kolik dneska žije na 

území okresu Karviná. V průběhu následného desetiletí se má zvyšovat počet obyvatel, kteří 

se vystěhují oproti počtu lidí, kteří by se do kraje přistěhovali. Postupem dalších desetiletí se 

tento vývoj bude mírně zeslabovat. Počty narozených budou neustále klesat. Bude se tedy 

prohlubovat nerovnost mezi počtem narozených a počtem zemřelých. Počet obyvatel starších 

65 let se zvýší z dnešních 16,4 % o jednu třetinu (Český statistický úřad, 2014g). 

 

Obr. 4.2 Podíl počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji k celkovému počtu obyvatel 

v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014a a 2014e), vlastní zpracování 
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Důvodem pro stále snižující se počet obyvatel v regionu je to, že již od roku 1993 se 

více lidí z regionu vystěhuje, než jich sem přijde. V roce 2008 byl zaznamenán velký odliv 

obyvatel. Nejvíce lidí odchází z Karviné. Lidé se stěhují hlavně za lepší prací a vyššími 

výdělky. Nejvíce lidí se stěhuje do ciziny, dále pak do Prahy anebo na jižní Moravu a do 

Olomouce (Český statistický úřad, 2011). 

V roce 2011 bylo použito číslo zobrazující počet obyvatel v Moravskoslezském kraji 

vycházející ze sčítání lidu, z tohoto důvodu by se mělo jednat o nejpřesnější údaj. Nedá se 

tedy jednoznačně srovnat s ostatními roky, které byly odhadovány odlišnou metodikou 

statistického úřadu. 

4.2. Nezaměstnanost 

Moravskoslezský kraj se řadí mezi kraje s nejvyšším počtem nezaměstnaných osob. 

Ve sledovaném období počet nezaměstnaných osob kolísal. Moravskoslezský kraj se po celou 

dobu potýká se strukturální nezaměstnaností. V roce 2009 se díky hospodářské krizi 

k strukturální nezaměstnanosti přidala i nezaměstnanost cyklická. Jak je vidět z Obr. 4.3 

nejvíce lidí bylo zaměstnáno v roce 2008, poté nastoupilo období hospodářské krize 

a nezaměstnanost rapidně stoupla. 

 

Obr. 4.3 Počet nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji v  letech 2001 až 2013 
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Zdroj: Český statistický úřad (2014d), vlastní zpracování 

 

Největší nezaměstnanost byla v letech 2003 a 2004. Průměrný věk nezaměstnaných 

osob se pohybuje okolo 40 let. Nezaměstnanost lidí s věkem nad 50 let je celorepublikovým 

problémem. Pokud starší člověk v tuto dobu ztratí práci, získává nové zaměstnání většinou 

s velkými obtížemi. Jedná se o lidi, kteří ještě nemají nárok na odchod do důchodu, ale pro 

zaměstnavatele je výhodnější pozici obsadit mladším člověkem se stejnou kvalifikací. 

S rostoucím věkem se objevují častější zdravotní obtíže, se kterými je spojena častější 

absence v zaměstnání. U starších lidí se zhoršuje schopnost učit se novým věcem. Lidé se 

vzrůstajícím věkem ztrácejí i fyzickou kondici. (Český statistický úřad, 2012b). 

 

Obr. 4.4 Podíl nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji k celkovému počtu 

nezaměstnaných v České republice 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014a a 2014d), vlastní zpracování 

Jak lze vidět z Obr. 4.4 je podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji 

k celkovému počtu nezaměstnaných osob v České republice poměrně vysoký. Jedná se 

o kolísavý vývoj. Dalo by se říct, že průměrně žije v Moravskoslezském kraji ¼ 

nezaměstnaných osob. 
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4.3. Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt (HDP) vyjadřuje soubor všech finálních statků a služeb 

vyprodukovaných za určité časové období výrobními faktory na daném území vyjádřeno 

v peněžních jednotkách. HDP Moravskoslezského kraje se podílí zhruba 10 % na HDP celé 

České republiky. Meziročně roste hrubý domácí produkt na začátku každého sledovaného 

období. Největší HDP ve sledovaném období bylo v roce 2008. O rok později se HDP 

propadlo což způsobila odbytová krize. Moravskoslezský kraj se velikostí HDP řadí spíše do 

té druhé poloviny, tedy té, kde je HDP spíše nižší (Český statistický úřad, 2012b). 

Příznivý vývoj zaznamenaly průmyslové podniky (100 a více počet zaměstnanců) 

v období do roku 2008. Poté sebou hospodářská krize v roce 2009 přinesla propad tržeb až 

o pětinu. Podniky se z toho velmi rychle dostaly a již do dalšího roku začala produkce 

stoupat. S příznivým vývojem tržeb se příznivě vyvíjela mzda průmyslových pracovníků 

způsobená také zvyšující se produktivitou práce. 

 

Obr. 4.5 Vývoj HDP v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014b), vlastní zpracování 
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Obr. 4.6 Podíl HDP Moravskoslezského kraje k celkovému HDP České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014a a 2014b), vlastní zpracování 

 

 Na Obr. 4.6 je vidět vývoj podílu HDP Moravskoslezského kraje na celkovém HDP 

České republiky. Lze vidět značné skoky od nejmenšího podílu v roce 2003 po nejvyšší podíl 

v roce 2005. Srovnávané hrubé domácí produkty jsou uvedeny v běžných cenách. 

 

Od roku 2008 se počet průmyslových podniků zvyšoval, ovšem při zásahu 

hospodářskou krizí se počet zmenšil. Důvodem může být, že se na trhu udržely jen silné 

podniky a ty „slabší“ se ve špatné době nedokázaly udržet. 

Tab. 4.1 Počet průmyslových podniků a jejich tržby 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměrný počet průmyslových 

podniků 

236 245 232 233 233 

Tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb průmyslové 

povahy (mil Kč) 

379 783 307 629 389 973 447 235 470 662 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014f), vlastní zpracování 

 

 Ceny potravin v průběhu období zaznamenávají zvyšující se tendenci, ať už to byly 

ceny mléčných výrobků, nealkoholických nápojů, masa nebo ovoce. Vzrostly také ceny za 
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dopravu, bydlení nebo vzdělání. Naopak poklesly ceny oblečení nebo obuvi, rekreací nebo 

klesly ceny poštovních a telekomunikačních služeb. Když ale srovnáme Moravskoslezský kraj 

s ostatními kraji, ceny tady u nás jsou spíše podprůměrné. Nadprůměrné ceny jsou zde pouze 

u rýže, chleba nebo hovězího masa (Český statistický úřad, 2012b). 

 Průměrná roční míra inflace je na statistickém úřadě zveřejňována pouze pro celou 

Českou republiku. Je rozčleněna podle různých komodit a velmi přehledně zpracována. 

Samostatně pro Moravskoslezský kraj tento údaj není uváděn, tudíž v práci nemůže být 

zahrnut jako další makroekonomický ukazatel, na který působí změna struktury průmyslu.  

4.4. Životní prostředí 

Od začátku těžby uhlí se na ochranu životního prostředí moc nedbalo. Neřešilo se, jaké 

bude mít těžba následky pro budoucí obyvatelstvo a kolik bude třeba vynaložit prostředků na 

obnovu krajiny. V dnešní době, kdy řada firem investovala do různých ekologických opatření, 

se kvalita ovzduší pomalu zlepšuje. Ovšem i přes tento fakt, je na území Moravskoslezského 

kraje několikrát do roka vyhlašovaná smogová situace.  

 

Obr. 4.7 Investice do životního prostředí v letech 2001 až 2012 (určeno podle sídla 

investora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad (2014c), vlastní zpracování 
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Jak lze vidět z Obr. 4.7, tak investoři mají zájem o zlepšení kvality životního prostředí. 

Moravskoslezský kraj je jedním z nejvíce znečišťujících krajů v České republice. Tyto 

investice putují buďto z vlastních zdrojů firem nebo ze státních a územních rozpočtů. Mimo 

těchto investičních výdajů zaznamenávají růst i výdaje neinvestiční, dále pak dotace a granty. 

Neinvestiční výdaje (mzdové náklady, nájemné, energie) se nejvíce podílejí na nákladech 

spojených s nakládání s odpady a odpadními vodami (Český statistický úřad, 2012b).  

Obr. 4.7 zobrazuje pouze investice do životního prostředí v rámci Moravskoslezského 

kraje. Pro poměrové vyjádření nebyly nalezeny shodující se údaje na stránkách Českého 

statistického úřadu. Investice do životního prostředí jsou pro celou Českou republiku 

vyčísleny za jednotlivé oblasti. Jedná se o investice do ochrany ovzduší, vody a půdy. Kdežto 

údaje pro Moravskoslezský kraj byly vyčísleny jen jako souhrn veškerých investic, jak lze 

vidět na Obr. 4.7. 

 

Od 30. dubna 2009 bylo přijato nařízení č. 1/2009 Moravskoslezského kraje na 

zlepšení kvality ovzduší s názvem Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší 

v Moravskoslezském kraji. Tento program obsahuje popis stavu ovzduší, vymezení 

znečišťovatelů a určení orgánů dohlížejících na stav ovzduší. Cílem tohoto programu je splnit 

zákonem stanovené imisní limity a dodržet závazky přijaté Českou republikou na národní 

emisní stropy.  

Díky dohodě mezi krajem a některými firmami, které ještě před zahájením smogové 

situace začnou regulovat, se sníží nepříznivé důsledky a ovlivní se celý průběh smogové 

situace. Tuto dohodu podepsali AlcelorMittal Ostrava, a.s., OKK Koksovny, a. s., EVRAZ 

Vítkovice Steel, a. s., Dalkia Česká republika, a. s. a ŽDB Group, a. s. Zavázali se, že při 

signálu upozornění sníží denně o 20-25 % vypouštění škodlivých látek do ovzduší 

(Moravskoslezský kraj, 2014c). 

Na znečištění ovzduší se velkou částí podílí i doprava, která produkuje prach 

a jedovaté výfukové plyny. Z tohoto důvodu byla zavedena například městská hromadná 

doprava v Ostravě zdarma v případě smogové situace. Toto opatření bylo zavedeno v prosinci 

roku 2010, nevydrželo však moc dlouho, jelikož se jednalo o vysoce nákladnou akci. Náklady 

tohoto opatření se vyšplhaly nad 20 milionů korun. Později byla k tomuto opatření 

vypracována studie, která nedokázala jednoznačně dokázat, že v době smogu a dopravě 

zdarma nechali svá vozidla doma a dali přednost MHD (Gabzdyl, 2011). 

 Město Frýdek – Místek se také rozhodlo, že poskytne svým občanům MHD zdarma. 

Výfukové plyny, hluk, otřesy anebo vysoká prašnost, jsou důvody pro zavedení tohoto 
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opatření. Pro obyvatele žijící přímo ve městě, kterým denně projede 45 tisíc automobilů, je 

toto zavedení MHD zdarma vítané. Jedná se o tarif, při kterém musí žadatel zaplatit ročně 300 

Kč za čipovou kartu, její aktivaci, obal a roční kupón. Musí také prokázat bezdlužnost vůči 

městu. Doprava zdarma má fungovat až do dokončení výstavby obchvatu. Původní plán 

počítal se zahájením výstavby obchvatu v roce 2012 (Frýdek – Místek 2011). 

 Podle České televize, začnou práce na obchvatu až v roce 2015. Důvodem opoždění je 

majetkové vyrovnání s majiteli pozemků. Frýdecko – Místecký magistrát by chtěl zahájit 

stavbu co nejdříve. Výstavba by měla trvat 4 roky (Česká televize, 2013). 

 

V současnosti se pracuje i na projektech tzv. inteligentního dopravního systému, nebo 

dopravního uzlu Hranečník. Na tyto projekty by měla přispět svými fondy i Evropská unie. 

Terminál Hranečník by měl ulevit dopravě v centru města Ostrava, takže i snížit prašnost 

a jeho znečištění. Má tam vzniknout záchytné parkoviště, kde by lidé svá auta nechali a do 

centra města pokračovali linkami MHD. Otázka ale je, jak by to fungovalo v praxi (Otipka, 

2012). 

Ostravě má pomoct dotace ve výši 5 miliard korun na zlepšení kvality ovzduší. Tuto 

částku si vyjednala republika s Evropskou komisí. Jedná se o opatření pro největší 

znečišťovatele. Pro firmy je realizace ekologických opatření nákladná a proto je třeba je stát 

motivoval. O tuto dotaci požádal i ArcelorMittal, kteří do ekologizace investovali již 4 

miliardy korun z vlastního rozpočtu. Mělo by být vystavěno několik nových tkaninových 

filtrů, které budou fungovat samostatně nebo jako druhý stupeň čištění za elektrostatickým 

filtrem nebo pomohou zvýšit efektivitu stávajících tkaninových filtrů. Mittal jeden projekt už 

dokončil, jednalo se o odprášení vápenných cest pomocí speciálních filtrů. Emise prachu se 

snížili ročně o sto tun (Deník, 2013). 

4.5. Vliv Nošovic na region 

V roce 2007 byla vypracovaná studie o dopadu výstavby nošovické průmyslové zóny 

v Moravskoslezském kraji. Jihokorejská společnost Hyundai se rozhodovala, že své sídlo 

umístí mezi Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Bulharskem. Česká republika 

zvítězila díky kvalifikované pracovní síle a také, že se nachází nedaleko Žiliny, kde sídlí 

sesterská společnost KIA. V rámci České republiky se investoři rozhodovali mezi oblastí 

Nošovice, Mošnov a Holešov.  
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Tato výstavba působí pozitivně na zvyšující se ekonomický rozvoj regionu. Je zřejmé, 

že investice bude mít i příznivý dopad na vývoj zaměstnanosti. Negativně může být chápán 

ten fakt, že v regionu je vysoký podíl nezaměstnaných osob s nízkou nebo žádnou kvalifikací, 

žadatelé o práci nemají dostačující znalost anglického jazyka a sociální systém je nastaven 

tak, že pro některé je „výhodnější“ zůstat doma, než jít pracovat. Nepříznivé může být pro 

zaměstnavatele to, že automobilka může nabídnout vyšší ohodnocení práce než oni a tak 

hrozí, že vysoko kvalifikovaní pracovníci přejdou k Hyundai. Na trhu práce je situace taková, 

že chybí strojní, elektrotechnické a programátorské pozice.  

Samotná společnost Hyundai má zaměstnávat okolo 3 500 zaměstnanců. Vzniklo také 

mnoho dodavatelských firem zaměstnávající další tisíce zaměstnanců. Odhady byly, že 

v rámci této investice získá práci téměř 8 500 lidí plus dalších 2 až 5 tisíc u regionálních 

dodavatelů. Tito lidé jsou zaměstnání jako vedoucí pracovníci, administrátoři, technici 

a manuální pracovníci. Investoři počítají se zaměstnáváním čerstvých absolventů ovšem 

s dobrou znalostí anglického jazyka. 

Předpokládalo se, že míra nezaměstnanosti klesne o 1,8 %. Kdyby tato automobilka 

zvolila sídlo své továrny jinde, bylo by vytvořeno jen nějakých 1 850 míst v dodavatelských 

firmách (Moravskoslezský kraj, 2007). 

Po několika letech provozu se ukázalo, že vybudování této průmyslové zóny opravdu 

napomohlo hospodářskému vývoji. Firma splnila dohodnuté podmínky při realizaci projektu, 

v době krize udržovala dohodnutý počet zaměstnanců a rozeběhla třísměnný provoz. Navíc 

16. 5. 2013 vyjel z nošovické linky miliontý vůz (Moravskoslezský kraj, 2013). 

 

Společnost Hyundai zaměstnává zhruba 3,5 tisíce lidí. V roce 2013 zde bylo vyrobeno 

přes 300 tisíc automobilů. Pro rok 2014 se počítá s obdobným výrobním plánem. V budoucnu 

by se v Nošovicích mohlo vyrábět ještě více aut, musela by ale být zvýšena výrobní kapacita 

závodu. Mohlo by k ní dojít pomocí zavedení víkendového provozu, nebo zrychlení 

výrobních linek (Hyundai, 2014). 

 V průmyslové zóně Nošovice nakonec pracuje 4 700 pracovníků, jde o součet 

zaměstnanců 4 společností nacházejících se v průmyslové zóně Nošovic. Mimo jiné bylo 

vytvořeno dalších 12 100 míst u různých dodavatelů zboží a služeb. Míra nezaměstnanosti 

byla v celé České republice snížena o 0,3 % a v Moravskoslezském kraji přibližně o 1,7 %. 

Jedná se tedy o 10 500 lidí v Moravskoslezském kraji, kteří získali práci díky této 

automobilce.  
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Dále mělo vytvoření této zóny dopad na navýšení celorepublikové HDP. Vybralo se 

mezi lety 2009 a 2012 více za sociální a zdravotní pojištění (7,6 mld. Kč), na dani z příjmu 

právnických osob (6,9 mld. Kč) a fyzických osob (1,9 mld. Kč), za DPH (5,5 mld. Kč) 

a uspořilo se na dávkách v nezaměstnanosti (3,5 mld. Kč). Zlepšilo se saldo zahraničního 

obchodu (Moravskoslezský kraj, 2013). 

 

4.6. Vliv OKD na region 

Jediným producentem černého uhlí v České republice je společnost OKD. Společnost 

vyprodukuje díky ostravsko-karvinskému revíru a jižní části Hornoslezské uhelné pánve 

ročně 9-10 milionů tun. V činnosti jsou ještě stále 4 doly. V dnešní době je nejvíce 

diskutovaný Důl Paskov, který leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy (OKD, 2013). 

Dlouhé vyjednávání o budoucnosti Dolu Paskov skončilo. Až do roku 2017 má 

pokračovat těžba na Dole Paskov. Ještě se čeká na vyjádření Evropské unie. Daňové 

poplatníky to přijde na 600 miliónů korun. Původně chtěla společnost po státu jednu miliardu 

na sociální program pro horníky. Důvodem proč společnost souhlasila s touto hodnotou je 

jasný. Kvalita uhlí z jiných dolů není tak kvalitní, jako z Dolu Paskov. Srovnatelně kvalitní 

uhlí by se muselo dovážet ze zámoří. Společnost by přišla o řadu zákazníků a tím pádem i o 

mnoho peněz. Přesto, že je těžba v Dole Paskov pro společnost ztrátová, může toto kvalitní 

uhlí smíchat s uhlím vytěženým na Karvinsku a tak ho lépe prodat.  

Stát se chce na financování Dolu Paskov podílet z toho důvodů, aby se začátkem 

příštího roku nezačaly „tvořit fronty“ na úřadech práce. Horníkům bude vypláceno odstupné, 

tak jsou úřady práce osvobozeny od náporu po ještě delší dobu.  

Společnost doufá v to, že se časem cena uhlí zvýší a tudíž nebude důvod zavřít tento 

důl. Stát doufá, že se mu časem podaří získat do našeho regionu další investory, kteří by 

vytvořili nová pracovní místa (Štalmach, 2014) 
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5. ZÁVĚR 

Průmysl, ať už těžký nebo lehký, byl pro český národ již od dávné doby hodně 

důležitý. V období 20. let 20. století byl český textilní, sklářský a obuvnický průmysl jedním 

z nejlepších ve světě. Průmysl zbrojařský neměl v Evropě konkurenci. Po druhé světové 

válce, kdy byla výroba soustředěna čistě na potřeby Německa, se k moci dostala komunistická 

strana a na dlouhou dobu byl lehký průmysl vytlačen těžkým. Výrobky byly vyráběny ve 

velkém množství a za účelem zisku, na kvalitu se moc nehledělo. Protože se obchodovalo jen 

mezi státy RVHP, byl odbyt zaručen. Tyto výrobky nemohly konkurovat těm 

z kapitalistických zemí. 

 

 Na území Moravskoslezského kraje se začalo těžit již v 18. století. Díky těžbě 

a hutnickému průmyslu je Moravskoslezský kraj nazýván jako „ocelové srdce republiky“. 

V 80. letech 20. století začala probíhat restrukturalizace MSK. Tyto probíhající změny se 

poměrně problémově uskutečňovaly, důvodem byly chybějící finanční prostředky. 

Restrukturalizace zapříčinila výrazné omezení těžby černého uhlí a omezení činnosti 

některých podniků. Restrukturalizace má pozitivní dopad na zlepšení kvality životního 

prostředí, ale o svá místa přišlo mnoho lidí. V rozmezí od roku 1989 do 1955 byl počet 

zaměstnanců v hornictví zredukován z 104 400 na 42 400. 

 Kraj může přilákat nové investory vybudováním nové průmyslové zóny. Dále jim 

může nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu. V kraji je problém se špatně rozmístěnou 

dopravní infrastrukturou. Přestože se v regionu nachází mezinárodní letiště a kvalita 

železničních sítí je na dobré úrovní, silniční síť by potřebovala rekonstrukci. Kraj je také 

pořád více méně zaměřen na průmysl, a tudíž tady nenajdou uplatnění některé profese. To 

vede k tomu, že mnoho lidí za prací musí dojíždět, což se lidem prodraží a tak se raději za 

prací přestěhují. Mladí lidé čerstvě po škole mají problém s uplatněním. Proto se stěhují do 

hlavního města nebo do zahraničí, obojí jim nabízí perspektivnější vyhlídky, velké množství 

nabízených profesí a hlavně lepší platové ohodnocení než v Moravskoslezském kraji.  

 Na kraj má nepříznivý vliv prezentace v celostátních médiích. Ty prezentují region 

spíše jako ten, kde je velká kriminalita, životní úroveň obyvatel je mnohem nižší než kdekoliv 

jinde, což vede k odlivu talentovaných a vzdělaných lidí. Média tak ovlivní vnímaní 

jednotlivých lidí a to, i aniž by lidé region navštívili a sdělované skutečnosti viděli na vlastní 

oči. 
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Cílem této práce bylo zjistit změny struktury průmyslu v Moravskoslezském kraji 

a následně poukázat na dopady restrukturalizace na vybrané makroekonomické ukazatele. 

Teoretická část byla zaměřena na vývoj obyvatelstva, počet nezaměstnaných, velikost 

HDP, kvalitu životního prostředí a vliv Nošovické průmyslové zóny a společnosti OKD na 

region. Bylo zjištěno, že počet obyvatel neustále klesá z důsledků nízké porodnosti 

a zvětšujícím se počtu obyvatel, kteří se stěhují mimo region nebo mimo republiku. Aby byla 

porodnost větší než úmrtnost, by musel stát přijmout několik nových norem. Podpora 

rodinného života, jak tomu bylo v období socialismu, by mohlo napomoct ke zvýšení počtu 

sňatků a narozených dětí. Následně by ale kraj měl zapracovat na pestrosti nabízených profesí 

pro nezaměstnané. Tím by se zabránil odliv vzdělaných a kvalifikovaných lidí.  

Počet nezaměstnaných osob na území Moravskoslezského kraje je jedním z největších 

v České republice. Opět i problém s nezaměstnaností by mohla vyřešit vláda. Pro mnoho lidí 

je výhodnější nepracovat. Velikost podpor vyplácených státem dokonale pokryje jejich 

potřeby. Stát touto skutečností podporuje pasivní politiku zaměstnanosti, místo té aktivní. 

Hrubý domácí produkt Moravskoslezského kraje se podílí na HDP České republiky po 

celou dobu sledovaného období okolo 10 %. Lze tedy říct, že výkonnost kraje je na dobré 

úrovni. S životním prostředím má Moravskoslezský kraj dlouhodobé problémy. Za zimní 

období jsou několikrát vyhlášeny smogové situace. Pokud bude tato situace vyhlášená, někteří 

velcí znečišťovatelé, pro zmírnění následků, sníží vypouštěné škodlivé látky. Společnost 

ArcelorMittal na podporu kvalitnějšího životního prostředí v kraji nainstalovala pro omezení 

vypouštění znečišťujících látek speciální filtr. Město Ostrava zavedlo na zkoušku v době 

vyhlášení smogové situace MHD zdarma. Toto opatření se ovšem neosvědčilo a město přišlo 

přibližně o 20 milionů korun.  

 Výstavba Nošovické průmyslové zóny má pozitivní vliv na vývoj ekonomického 

rozvoje Moravskoslezského kraje. Další pozitivní vliv má na vývoj zaměstnanosti. Díky této 

investici dostalo práci přes 10 000 lidí. Po nedávném jednání vlády bylo schváleno, že 

pomůže se špatnou situací v Dole Paskov. Celkově poskytne stát společnosti 600 miliónů 

korun a ta „na oplátku“ zachová těžbu až do roku 2017.   
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 

IAAF Mezinárodní asociace atletických federací   

Kč  Koruna česká 

KSČ  Komunistická strana Československa  

MHD  Městská hromadná doprava 

MSK  Moravskoslezský kraj 

NATO  Severoatlantická aliance 

OKD  Ostravsko-karvinské doly 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

 

 



 

 


