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Anotace 

Předkládaná diplomová práce pod názvem „Přitažlivost lokality v prostředí České 

republiky“ je z obsahového hlediska rozdělena do dvou základních částí – teoretické a 

praktické. V teoretické části jsou vymezeny definice obce – jejich typů a základní 

vybavenosti, města – jeho základní kritéria, struktura, členění a funkce. Dále následuje 

analýza možností, jak zvýšit atraktivitu obce/města pro různé cílové skupiny obyvatelstva, 

které jsou rozděleny do pěti tematických skupin. Pro názornost a lepší orientaci v tématu je 

použito mnoha doprovodných obrázků, diagramů a grafů. V praktické části jsou získané 

informace z předešlé analýzy použity pro návrh simulačních modelů pomocí prostředků 

systémové dynamiky. Následuje implementace jednoho vybraného modelu v prostředí 

programu Powersim Studio 2005 a závěrečné zhodnocení zkonstruovaného modelu 

z hlediska funkčnosti a návrh možného rozšíření do budoucna.  

Klí čová slova: obec, město, analýza, atraktivita, systémová dynamika, Powersim Studio 

2005. 

Summary 

The submitted thesis under the name of „Attraction of the locality in the neighbourhood of 

the Czech Republic“ in content light of thesis is separated into two basic part– teoretical a 

practical. In the teoretical part the definition of municipality are specialized  – its types and 

its basic facilities, definition of the town – its basic criteria, structure, divisions and 

functions. Next the analysis of possibilities follows, how to increase the attraction of 

municipality / town for various  population target groups, which are separated into five 

thematic groups. For clearness and better orientation in the theme many of attendant 

pictures, diagrams and graphs are used.  In the practical part the obtained informations 

from previously analysis are used to suggestion of simulation models by the help of 

instruments of the system dynamics. The implementation of one chosen model in the 

Powersim Studio 2005 program setting comes next and the final evaluation of the 

constructed model in light of utility and the suggestion of  possible expansion in future 

follows. 

Keywords: village, town, analyse, attractive, systems dynamics, Powersim Studio 2005. 
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Zkratky krajů České republiky (ČR): 

JHC - Jihočeský kraj 

JHM - Jihomoravský kraj 

KHK - Královéhradecký kraj 

KVK -  Karlovarský kraj 

LBK - Liberecký kraj 

MSK - Moravskoslezský kraj 

OLK - Olomoucký kraj 

PAK - Pardubický kraj 

PHA - Hlavní město Praha 

PLK - Plzeňský kraj 

STC - Středočeský kraj 

ULK - Ústecký kraj 

VYS - Vysočina 

ZLK - Zlínský kraj 
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Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu možností obcí a měst, jak přilákat co největší 

množství investorů, obyvatel k trvalému bydlení a k pravidelným i občasným dojížďkám 

do lokality. V práci je také vyhrazeno místo pro specifické skupiny, jako jsou cizinci a cizí 

státní příslušníci a jejich dojížďky do lokalit v prostředí České republiky. V první kapitole 

jsou rozebrány pojmy obec a město a jejich typy, členění, kritéria a vybavenost. Druhá 

kapitola se již věnuje analýze možností, jak zvýšit atraktivitu obce/města pro již 

zmiňované cílové skupiny obyvatelstva. Celá třetí kapitola je o investorech a jejich 

pohledu na přitažlivost dané lokality. Čtvrtá kapitola je zaměřena na prostředky systémové 

dynamiky, zejména využití příčinných smyčkových diagramů. V páté kapitole je 

provedena implementace jednoho vybraného modelu v prostředí Powersim Studio 2005. 

Závěrečné zhodnocení zkonstruovaného modelu z hlediska jeho funkčnosti a návrh 

možného rozšíření do budoucna, je obsahem poslední šesté kapitoly.  

1 Postavení obce/města  v podmínkách České republiky 

1.1 Obec  

Na území ČR se nachází zhruba šest tisíc obcí, což je opravdu hodně. Pro ČR je 

právě charakteristická rozdrobená sídelní soustava, která je dána historickým vývojem. Pod 

pojmem „obec“ si někteří lidé mylně představují „vesnici“ nebo hovorově také „dědinu“, 

ale není tomu tak. Ostatně i naše hlavní město Praha je obec, je to největší obec v ČR. Na 

druhou stranu v ČR také existují obce, které mají pouze několik málo desítek obyvatel. 

Obec je tedy podle mnoha definic základní jednotkou veřejné správy, tj. samosprávy a 

zpravidla, v různé míře podle typu obce, i státní správy. Obec je veřejnoprávní celek, má 

vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 

vztahů vyplývající. Obec je v tomto slova smyslu právnickou osobou. Tzn., že vše co se 

týká majetku obce (smlouvy, faktury, vlastnictví nemovitostí i movitostí) se vztahují na 

obec. Vše pochází ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).  V některých 

zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných zemích je obvyklé, že obec je 

tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce mohou být součástí města. Ve 

srovnání s většinou evropských zemí je v ČR velice nízký průměrný počet obyvatel na 
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jednu obec (1632 obyvatel). Obec tvoří územní celek, který je vymezen obecní hranicí. 

Každá část území ČR přísluší k některé obci, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Území 

každé obce je součástí některého okresu. Za obce se považují (pro některé, mj. statistické 

účely) také vojenské újezdy. V ČR je 5 vojenských újezdů: Brdy, Boletice, Hradiště, 

Březina a Libavá.  

Typy obcí 

Z hlediska státní správy se obce, které jsou pověřené širší působností státní správy, 

označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (neoficiálně též obec II. stupně, často jde 

o města), obce s ještě větším rozsahem působnosti a obce s rozšířenou působností (někdy 

se neoficiálně označuje jako obec III. stupně nebo jako malý okres, ve všech případech jde 

o města). Historicky udělený titul města může být uznán i u obcí s nižším počtem obyvatel.  

o Obec, hospodářská – Soubor všech pozemků v obci a těch pozemků ležících v 

jiných obcích, které obhospodařovali uživatelé z předmětné obce.  

o Obec, politická - Soubor všech pozemků ležících na území obce ohraničených její 

správní hranicí. 

V ČR je vysoký počet venkovských obcí, což jsou obce s nízkým počtem obyvatel. 

Obcí, které mají méně než pět set obyvatel je skoro šedesát procent ze všech obcí na území 

ČR. Žije v nich však pouze okolo osmi procent všech obyvatel. Nejvyšší míru hustoty obcí 

(počet obcí na 100 km2 území) dosahují regiony Střední Čechy, Jihovýchod a 

Severovýchod, nejméně potom Moravskoslezsko, Jihozápad a Severozápad. 

o Území obce je vymezeno jedním nebo více katastrálními územími. 

o Orgánem obce je obecní zastupitelstvo a rada obce. Navenek obec reprezentuje 

starosta, který stojí v čele obecního úřadu. Obec v rámci své samostatné působnosti 

spravuje sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud 

je nespravuje kraj. Obecní úřad zároveň v rámci přenesené působnosti vykonává 

státní správu v rozsahu vyplývajících ze zákonů, přičemž některé obce mají některé 

působnosti přenesené nejen pro vlastní území, ale i pro území širšího správního 

obvodu. 



Lenka Lesňáková: Přitažlivost lokality v prostředí České republiky 

 

2009                                                                                                                                      8 
 

o Zastupitelstvo je v oblasti samosprávy hlavním samosprávným orgánem, rozhoduje 

usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. územní plán 

obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení místního 

referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada 

obce. Obecní samospráva rozhoduje mj. např. o opravě chodníků, otevření 

mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím 

umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, 

dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní 

život v obci tím, že spolupracuje se spolky, pořádá výstavy, plesy. 

o Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu 

samostatné působnosti se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě nepřísluší 

rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, tj. není orgánem státní správy, 

s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené 

působnosti je odpovědna krajskému úřadu. Obecní rada je složena ze starosty, jeho 

zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem 

z řad jeho členů. Počet členů obecní rady musí být vždy lichý, při čemž nejméně 

má pět a nejvýše třináct členů. Tento počet nesmí být vyšší, než tvoří jedna třetina 

členů obecního zastupitelstva. V obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 

patnáct členů se obecní rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje 

starosta. Zasedání obecní rady jsou na rozdíl od zasedání obecního zastupitelstva 

neveřejná.  

o Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá 

jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti. 

Obec s rozšířenou působností 

Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv.obcí III. stupně) 

jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními 

úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům 

některé oblasti působnosti navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale 

zpravidla i pro další obce v okolí. 
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Obce s rozšířenou působností vykonávají následující potřebné agendy, které lidé nejčastěji 

využívají: 

o evidence obyvatel, evidence motorových vozidel, 

o vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů, 

doprava a silniční hospodářství, 

o živnostenské oprávnění, výplata sociálních dávek, 

o sociálně-právní ochrana dětí, péče o staré a zdravotně postižené, 

o vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí, 

o státní správa lesů, myslivosti a rybářství, 

Vybavenost obcí 

Technická vybavenost - údaje o technické vybavenosti infrastruktury v obcích jsou 

každoročně vydávány Českým statistickým úřadem (ČSÚ) pod názvem Malý lexikon obcí 

ČR. Pod technickou vybavenost spadá vybavení obce vodovodem, kanalizací a 

plynofikací. Obcí takto vybavených každoročně přibývá. Technická vybavenost je však 

přímo závislá na velikosti obce. Čím více obyvatel v obci, tím více vybavená obec je. 

Zároveň platí, že čím více je obec vzdálená od města, tím více technická vybavenost klesá. 

Občanská vybavenost - je statisticky sledována ve čtyřech položkách a to: pošta, 

škola, zdravotnické zařízení a úřadovna policie ČR. Podle předpokladů se potvrdila 

závislost mezi vybaveností a velikostí obce. Projevila se také závislost mezi vybaveností 

obce a vzdáleností obce od nejbližšího města s obyvateli nad deset tisíc. Čím je obec 

vzdálenější od velkého města, tím je lépe vybavena. Pokud se obec nachází blízko města, 

pak vybavenost v obci se téměř nebuduje, protože je dostupná v městě a život v obci je o to 

méně kvalitní.  

Obce ČR – zajímavosti, fakta a čísla 

Největší obcí podle počtu obyvatel bylo do roku 2002 Zubří v okrese Vsetín s 5 371 

obyvateli, na jaře 2002 bylo povýšeno na město, čím se největším obcí bez městského 

statusu stal Králův Dvůr v okrese Beroun s 5 359 obyvateli. Naopak nejmenší obcí podle 
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počtu obyvatel je Prostatín v okrese Žďár nad Sázavou, která má pouze 14 obyvatel. 

Nejvýše položená obec je Horská Kvilda v okrese Klatovy ležící v nadmořské výšce 1070 

m. Na druhé straně nejníže položená obec je Hřensko v okrese Děčín s nadmořskou výškou 

130 m. V ČR se také nachází jediná obec na ostrově a tou je Lužec nad Vltavou, která je 

oddělena od ostatní souše Hořínským kanálem, který má usnadnit lodní dopravu. Obce 

mohou být pojmenovány různě, k těm nejobtížnějším názvům na vyslovení patří např. 

Okřvalov, Phov, Vrtěžíř, Kfely, Lazišťsko atd. Existují ovšem také kuriózní názvy obcí, 

jako např. Onen Svět, Klec, Hrob, Stodola, Poušť, Bláto, Krám, Spáleniště aj. Nejkratší 

název v ČR mají obce Aš a Eš a nejdelší název má obec Prostředkovice. Nejčastějším 

názvem obce je Lhota, která se samostatně nebo s přívlastkem vyskytuje celkem 248krát. 

1.2   Město  

Vymezení pojmu města je velmi komplikovaný problém. Prakticky neexistuje jednotná 

definice a i z historického hlediska je jedna definice prakticky nemožná. Mezi hlavní 

charakteristiky a definice patří, že město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který 

je charakteristický soubor znaků. Pod znaky řadíme např. velikost, vysoká hustota osídlení, 

kompaktnost a koncentrace zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura 

obyvatel (obvykle nepracující v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu, službách) a 

poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí. Město 

je obec, ve které působí orgány městské samosprávy (městské zastupitelstvo, rada, úřad) a 

člení se na části města bez vlastní samosprávy. Městem se může stát obec, kterou určí 

Parlament ČR na návrh vlády nebo na návrh obce po vyjádření vlády. Obec, která má 

alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po 

vyjádření vlády. Ve městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města a dalšími 

orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.  

Mezi hlavní kritéria, která se používají pro vymezení měst, se řadí administrativně správní 

kritérium (status města), velikost, vzhled, funkce a městský život. V české praxi se 

používají především administrativně správní a statické kritérium. 

o Administrativn ě správní kritérium - je nejjednodušším kritériem vymezování 

měst. Výhodou tohoto kritéria je jeho jednoznačnost, nevýhodou fakt, že některá 

historická města upadla a mají minimální počet obyvatel, jiná sídla naopak neměla 
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městská práva, ale jsou fakticky městem. Mnoho evropských zemí má dosud 

oficiální seznamy měst - v ČR je seznam měst, která jsou z administrativního 

hlediska městy. Jsou zde všechny obce, které měly v roce 1990 městský národní 

výbor a dále nově schvalovaná města Parlamentem ČR.  

o Statistické kritérium - obvykle vymezuje města od určitého počtu obyvatel. Pro 

sčítání lidu roku 1980 byla vypracována nová klasifikace, která platí dodnes:  

Pro město je specifický městský způsob života, který je na rozdíl od venkovského 

více neosobní, anonymní a účelový. Obyvatelům měst klesá počet osobních vztahů a 

sociálních kontaktů, naopak roste počet profesionálních vztahů a fyzických kontaktů. 

V ČR se v současné době za město pokládá obec, které byl udělen status města. V ČR je 

k listopadu 2007 celkem 594 měst, z toho 19 měst se statutem statutárního města. Město 

můžeme prostorově či územně členit na územně technické jednotky (katastrální území), na 

urbanistické sídelní jednotky (urbanistické obvody) urbanistické sídelné zóny, nebo sídelní 

lokality. Administrativně pak město správně členíme na obvody či čtvrtě. 

Statutární město 

Statutárním městem (tj. obcí, ve které působí zastupitelstvo, rada a úřad města, 

popř. magistrát) je město, které má právo uspořádat své vnitřní poměry ve věcech správy 

obecně závaznou vyhláškou s tím, že na celém území nebo jen na části území města mohou 

být rozhodnutím zastupitelstva města zřízeny městské obvody nebo městské části s vlastní 

samosprávou. Statutárními městy jsou: České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad 

Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, 

Havířov - případně další města, která určí Parlament ČR. 

Struktura m ěsta 

Struktura města má svou funkční a prostorovou stránku. Jednotlivé funkční a 

prostorové prvky vytvářejí městský celek. Funkční obsah a kompozice města jsou vždy 

odrazem společenského procesu, historicky se rozviji a jsou pro každé město individuální. 

Soustava funkčních složek vychází ze základních funkcí, jež jsou bydlení, práce, zeleň a 

rekreace, a doprava, která tyto funkce sjednocuje. Bezprostředně s bydlením pak mluvíme 
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o občanském vybavení a technickém vybavení, které mají funkci obslužnou. Technické 

vybavení - energetika (el., plyn., teplo), vodní hospodářství (vodní toky a nádrže, 

vodovodní a kanalizační systémy, telekomunikace). Objemovou a prostorovou skladbu 

hmot a ploch na území města tvoří prvky fyzické - přírodní a civilizační. Přírodními prvky 

jsou terénní konfigurace, zeleň a vodní plochy. Civilizačními umělými prvky jsou budovy 

a její soubory a technická díla, tj. doprava a inženýrská infrastruktura města. Budovy dále 

vytvářejí své soubory, jež dále můžeme členit na historické či historicky chráněné soubory 

jako jsou památkové zóny, národně kulturní památky nebo kulturní památky.  

Členění města  

Prostorově se města člení na centrum či centrální zónu, jehož částí bývá historické 

jádro, přilehlé části k centrální zóně, jež tvoří tzv. vnitřní část města a vnější část města, tj. 

předměstí, jež bývá členěno na územní obvody, či územní zóny, které z hlediska funkční 

náplně mají buď převažující monofunkční charakter, tj. obytný, výrobní nebo rekreační, 

nebo mají smíšenou funkční náplň, jako jsou např. centrální městské zóny. Mimo centrální 

zónu a přilehlé městské zóny má město také přilehlé zájmové území, jež je funkčně a 

prostorově spojeno s městem, mohou je tvořit přilehlé obce a může mít různý funkční 

charakter obytný, výrobní, rekreační nebo zemědělský. Podle celkové funkční a prostorové 

skladby a také podle základní komunikační sítě máme města s vnitřní strukturou radiální, 

šachovnicovou, a lineární dále pak kombinace těchto základních forem.  Hmotně a 

prostorově města členíme dle daných přírodních či kulturně historických podmínek na 

města rovinná, údolní, na svahu, na hřebenu a jejich kombinace. Prostorově se města 

odlišují celkově svým panoramatem, siluetou a svými dominantami historických i 

novodobých souborů. Uvnitř jsou města individuálně rozlišená svými vnitřními soubory, 

jako jsou náměstí, nábřeží, ulice ale také odlišností přírodních prvků, jako jsou parky, 

vodní plochy. 

Geografická poloha měst 

Geografickou polohou města rozumíme vztah určitého města ke geografickým jevům 

prostoru, ve kterém dané město leží. Zahrnujeme obvykle tři druhy polohy: 

o kartografickou (nebo matematickou) polohu (zeměpisné souřadnice), 
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o fyzicko-geografickou polohu (např. nížinná, kotlinová), 

o ekonomicko-geografickou polohu (např. obranná, dopravní, vzhledem k surovinám, 

atd.) 

Geografickou polohu určitého města můžeme také interpretovat z hlediska hierarchie 

prostoru. Potom obvykle rozlišujeme: 

o mikropolohu (také topografickou), 

o mezopolohu (vzhledem ke geografickým jevům užší oblasti – např. Brna vůči Jižní 

Moravě), 

o makropolohu (jen u velkých měst- vzhledem k významným geografickým jevům, 

např. Brna vůči Českému masivu a Karpatům, vůči Praze a Vídni, atd.) 

Poloha daného města výrazně ovlivňuje jeho rozvoj. Díky vhodné poloze jsou v naší 

zemi např. ryze zemědělská města nebo také města ryze průmyslová. Svou polohou se 

může stát město také příhraniční. U příhraničních měst dochází většinou k většímu rozvoji 

než v městech jinak posazených. A to většinou z investic zahraničních sponzorů, možnost 

vyjížďky do zaměstnání za hranice a naopak. Navíc rozvíjí se zde hojně turismus. 

Funkce měst 

Jedním ze základních znaků města jsou jeho funkce v teritoriální dělbě práce. 

Z hlediska významu rozlišujeme městotvornou a městoobslužnou funkci.  

o Městotvornou funkci charakterizují takové činnosti, které vyrábějí zboží a poskytují 

služby pro obyvatelstvo mimo město samotné. Obvykle podmiňují rozvoj města- 

jsou to např. průmysl, doprava, obchod, vybrané služby, školství, zdravotnictví, 

věda, atd. 

o Městoobslužnou funkci charakterizují činnosti, které uspokojují potřeby obyvatel 

města. Obvykle čím je město větší, tím je větší podíl městoobslužné funkce. 
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2 Analýza možností jak zvýšit atraktivitu obce/města pro různé 

cílové skupiny obyvatelstva 

 

Rozsah této kapitoly jsem si rozdělila pro účely své práce na pět tematických skupin: 

1. Co přitahuje do obce/města obyvatele k trvalému bydlení? 

2. Co přitahuje do obce/města obyvatele k pravidelným a dočasným návštěvám? 

3. Co přitahuje do obce/města turisty? 

4. Co přitahuje do obce/města cizince? 

5. Co přitahuje do obce/města investory? (Této otázce je věnována kap.č.3) 

2.1 Trvalé bydlení 

První z otázek: co láká obyvatele k trvalému bydlení do dané obce/města? 

Otázka trvalého bydlení je velmi složitá. Je třeba zohlednit několik důležitých aspektů, 

které jsou znázorněny na diagramu 1.  

o Rodinné vazby hrají u převážné většiny obyvatel velkou roli. Začátek života 

každého občana je ovlivněn tím, kde se narodí (místo bydliště rodičů). Mnoho lidí, 

pak již neuvažuje o změně města, okresu nebo kraje. Zůstávají v daném místě a 

jsou fixováni na rodinu, známé a kamarády. To se projevuje převážně u mladých 

lidí, kteří zůstávají v místě bydliště, zde si i seženou práci, popř. založí rodinu. 

Teprve, až jsou donuceni okolnostmi, např. lepší nabídka práce v jiném městě nebo 

okrese, popř. kraji, pak teprve začínají uvažovat o tom, že by se popř. mohli 

přestěhovat do jiné lokality. Tím poté budou ovlivněny zase jejich děti. 

o Důležitá je geografická poloha dané obce/města a s tím spojená také možnost 

cestovat do okolních, třeba i větších měst. Ať už za prací, do škol nebo za zábavou. 

Také velikost samotné lokality je rozhodující. Samozřejmě platí, že čím větší daná 

lokalita je tím vybavenější, vlivnější atd. 
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Diagram 1- Hlavní faktory, které občan zvažuje před nastěhováním 

o Bytová politika a nabídka pozemku je dalším z důležitých bodů. Je velmi důležité si 

zajistit místo bydliště. Jsou dvě možnosti: bydlení v bytě nebo v domku. Proto je 

důležité, aby měla lokalita co nabídnout. Např. byty k pronajmutí nebo odkoupení 

nebo vhodné pozemky k postavení vlastního domu. Zde je důležité, aby lokalita 

zvážila cenu nabízených prostor nebo pozemků. Obecně platí, že čím je levnější, 

tím lepší. Občané si také mohou potrpět na kvalitu, a v tom případě jsou ochotni 

zaplatit i vyšší cenu. Toto téma je však velmi rozsáhlé, proto je daný problém 

zobecněn. 

o Dalším bodem je vybavenost lokality a služby v ní nabízené. Vše je uvedeno 

v diagramu 2. Zobrazeno je vše, co je důležité, aby daná lokalita splňovala nebo 

alespoň většinu z uvedených možností. Rozhodující pro danou lokalitu je, pokud 

má zavedený vodovod, kanalizaci a rozvod plynu. Dalšími parametry jsou, zda 

v daném místě je školka nebo škola pro děti, zda se v místě nachází nějaké 

zdravotní centrum, jestli se nachází v okolí pošta nebo policie nebo za těmito 

aspekty je nutné vycestovat za hranice dané lokality. Tyto body jsou velmi důležité. 
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Diagram 2- Vybavenost obce/města a služby 

Velkou roli ve vybavenosti hraje dopravní obslužnost. Zda se nachází 

v uvažovaném budoucím místě bydliště autobusová nebo vlaková zastávka a zda je 

přítomno případně i autobusové nebo vlakové nádraží. Spojení s okolními 

lokalitami je velmi podstatné. Také časové intervaly odjezdů a příjezdů, a zda se 

jedná o místní dopravu nebo městskou hromadnou (MHD) hraje významnou roli 

při rozhodování. A v neposlední řadě je vybavenost obchody a službami. Obecně 

platí, že čím více má daná lokalita těchto faktorů, tím lépe. Jedná se hlavně o 

obchody s potravinami a základním drogistickým zbožím. Přítomnost restaurace 

Vybavenost obce/města a služby 

Technická vybavenost 

Občanská vybavenost 

Dopravní obslužnost 

Obchod a služby 

Veřejný vodovod 

Rozvod plynu 

Kanalizace 

Pošta 

Jesle, školka, škola 

Zdravotní zařízení 

Policie ČR 

Autobusová/vlaková zastávka 

Autobusové/vlakové nádraží 

Obchody 

Restaurace 

Služby- čistírny, kadeřnictví apod. 
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nebo nějakého stánku s občerstvením. Služby, jako například kadeřnictví, holič, 

čistírna atd. 

o Trh práce. Zde je na výběr z dvou možností. Buď v dané lokalitě, o které daný 

občan uvažuje, má již práci (a proto uvažuje o nastěhování, aby nemusel cestovat) 

nebo se zde (nebo v blízkém okolí) naskytla možnost práce. V první variantě je 

zcela jasné, že pokud se nachází práce daleko od místa současného bydliště a 

existují finance a prostředky na přestěhování, dá se uvažovat o změně adresy 

trvalého bydliště. To, co se investuje do nového bydlení, se může určitým 

způsobem vrátit v následujících letech na ušetřených financích a volném čase při 

cestování za prací. Druhá varianta je, že se naskytla nová lepší práce v dané 

lokalitě, která obnáší změnu adresy trvalého bydlení (např. může jít o změnu města, 

ale také o celkovou změnu okresu nebo kraje). Např. mnoho obyvatel se stěhuje do 

hlavního města Prahy za lepší prací. Hlavní město nabízí největší nabídku 

zaměstnání ze všech krajů ČR. V ČR není příliš rozvinutý trend, že pokud se 

naskytne lepší práce, tak se vše prodá a odstěhuje se do místa nové práce, jak je 

tomu v jiných vyspělých zemím např. v USA. Naskytne se nová práce, prodá se 

dům i s nábytkem a stěhuje se za lepší prací na nové místo, kde se pořídí zařízeny 

dům. To se také odráží od platového ohodnocení a životním stylem, což se nedá 

srovnávat s platy a úrovní v ČR. Např. v ČR se člověk přestěhuje 2x až 3x za život. 

V USA se člověk stěhuje průměrně 13x až 14x za život. V rámci práce postačí 

uvedené dvě varianty.  

o V neposlední řadě je v diagramu uveden i stav životního prostředí. Životní 

prostředí a investice obcí do něj lze považovat za základní vnější podmínku 

dlouhodobě udržitelného socioekonomického rozvoje. Čistota ovzduší, obecních 

vod a zeleně je důležitá především pro rodiny s dětmi, které uvažují o změně 

trvalého bydlení, ale i pro ostatní občany není tato otázka zanedbatelná.   

V grafu 1 je uvedený pohyb obyvatelstva podle krajů ČR. Celkový počet 

přistěhovalých, vystěhovalých a přírůstek stěhováním v jednotlivých krajích. 
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Pohyb obyvatelstva podle kraj ů ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2008
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Graf 1- Pohyb obyvatelstva v jednotlivých krajích ČR 

U každého kraje jsou vždy tři sloupce. První sloupec vyjadřuje počet přistěhovalých 

do daného kraje v 1. - 3. čtvrtletí roku 2008. Druhý ze sloupců znamená počet 

vystěhovalých z kraje za dané období. Třetí sloupec označuje celkový přírůstek stěhování 

v daném kraji. Z grafu je patrné, že jediný záporný přírůstek celkového stěhování je 

v Olomouckém kraji. Protože je zde větší počet odstěhovaných obyvatel, než nově 

přistěhovalých do kraje. Největší počet nově přistěhovalých obyvatel v daném období 

zaznamenalo hlavní město ČR Praha a Středočeský kraj. Zároveň se i z Prahy odstěhoval 

největší počet obyvatel. Proto má Středočeský kraj větší počet celkového přírůstku 

stěhováním. 

2.2 Pravidelné a dočasné návštěvy 

Druhou z otázek je: Co přitahuje do obce/města obyvatele k pravidelným a dočasným 

návštěvám? 

Hlavní příčiny pravidelných a dočasných návštěv obsahuje diagram 3. 
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Diagram 3- Hlavní příčiny obyvatel pro pravidelné a dočasné návštěvy 

1. Trh práce. Nejčastějším důvodem pravidelných a dočasných návštěv jiné obce, než 

v které se nachází místo trvalého bydliště, je vyjížďka za prací. Stává se často, že 

v místě trvalého bydliště se nenachází místo pracoviště. Proto se dennodenně 

dojíždí za prací mimo hranice obce.  

Dojíždění za prací/vzděláním se opírají o data zjištěná při Sčítání lidu, domů a bytů k 

1. březnu 2001, které se uskutečnilo na celém území ČR podle zákona č. 158/1999 Sb., o 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Sčítání lidu, domů a bytů je nezbytnou statistickou 

akcí, jež přináší mnoho údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Jedinečnost 

sčítání tkví v získání informací podle stanovených kritérií o obyvatelstvu, domovním a 

bytovém fondu k jednomu datu. Všechny zaznamenané údaje slouží nejen pro mezinárodní 

konfrontaci a pro hodnocení dlouhodobého vývoje země, ale především pro potřeby státní 

správy či obcí. Sčítání se provádí, vždy jednou za deset let. Následující bude roku 2011. 

V následujícím grafu 2 je uvedena vyjížďka za zaměstnáním z obce bydliště za rok 

2001 v rámci celé ČR. Vyjížďka je dále členěna na vyjížďku do jiných obcí okresu, do 

jiných okresů kraje, do jiných krajů a do zahraničí. Z grafu je patrné, že nejvyšší počet 

občanů (přes milion) vyjíždí denně za zaměstnáním do jiných obcí stejného okresu. 

Intenzita vyjíždějících za zaměstnáním z obce do jiných okresů kraje a do jiných krajů je 

velmi podobná. Necelých 25 tisíc vyjíždělo za rok 2001 také do zahraničí v rámci 

pracovních povinností.  
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Vyjížd ějící z obce za zam ěstnáním za rok 2001 v ČR
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Graf 2- Vyjíždějící za zaměstnáním z obce v roce 2001 

Následující graf 3 znázorňuje již konkrétní počty obyvatel vyjíždějících z místa 

bydliště za zaměstnáním mimo danou obec. Vyjížďka je již konkretizována na jednotlivé 

kraje ČR za rok 2001. Z grafu je patrné, že nejvyšší počet obyvatel vyjíždí mimo obec za 

zaměstnáním ze Středočeského kraje (279 664). Na druhém místě v počtu vyjíždějících je 

Moravskoslezský kraj (200 280). V Jihomoravském kraji je třetí nejvyšší podíl 

vyjíždějících za zaměstnáním z obce (194 268). Na druhé straně nejmenší podíl 

vyjíždějících za prací z obce bydliště má hlavní město Praha (29 415) a Karlovarský kraj 

(55 333). 

Vyjíždě jící z obce za zam ěstnáním za rok 2001 podle kraj ů ČR
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Graf 3- Vyjížďka z obce za zaměstnáním podle krajů ČR 

2. Další z příčin dočasných a pravidelných návštěv je vybavenost obce/města a služby 

v ní nabízené. Hlavní body jsou uvedeny v diagramu 4 vybavenost obce a služby v 
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rámci dočasných a pravidelných návštěv. Kde je digram trochu upraven oproti 

diagramu 2. Protože, pokud navštěvujeme danou lokalitu, nemusí nás zajímat, zda a 

jak je technicky vybavena. Proto zde technická vybavenost není a obrázek je 

rozšířen o jiné položky, které jsou zvýrazněné červenou barvou.  

Mnoho občanů bydlí v lokalitách, kde sházejí např. školy. A tak děti dojíždějí do 

okolních obcí a měst za vzděláním. Poté tak cestují skoro denně v pravidelných 

intervalech. Nebo je lokalita vybavena jinými typy škol, jako jsou např. školy jazykové 

nebo umělecké. To se nestává často, aby takové školy byly v běžném vybavení obcí. A 

proto se dojíždí většinou do větších okolních lokalit. Vyjížďka z místa trvalého bydliště do 

jiné obce za vzděláním je zobrazena v grafu 4. 

Z grafu 4 vyplývá, že vyjížďka do škol nemá takovou intenzitu v počtu 

vyjíždějících, jako vyjížďka za zaměstnáním mimo obec, ale i tak se vyjížďka do škol 

velkou měrou podílí na pravidelných a dočasných návštěvách jiné obce. Vyjížďka z obce 

do škol je v grafu dále členěna: do jiných obcí okresu, do jiných okresů kraje, do jiných 

krajů a do zahraničí. Nejvyšší počet vyjíždějících je u vyjížďky do jiných obcí okresu 

(339 577). Je to pochopitelné, neboť denní cestování do okolních obcí je méně náročné a 

z časových důvodů pohodlnější, než cestovat např. do jiných krajů (156 346). Zde je 

vyjížďka o polovinu menší. Necelých 8 tisíc školáků vyjíždí za vzděláním do zahraničí. 
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Diagram 4- Vybavenost obce/města v rámci dočasných a pravidelných návštěv 

Následující graf 5 obsahuje počty vyjíždějících do škol z jednotlivých krajů ČR. 

Z grafu je patrné, že nejvyšší podíl vyjíždějících do škol mimo obec je ze Středočeského 

kraje (90 048), na druhém místě je kraj Jihomoravský (69 720) a třetí nejvyšší podíl 

vyjíždějících mimo obec do škol je v kraji Moravskoslezském (69 078). Naopak nejmenší 

podíl vyjíždějících je v hlavním městě Praha (8 127) a v Karlovarském kraji (18 060). 
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Graf 5- Vyjíždějící z obce do škol podle krajů ČR 

o Také dojíždění na úřady a poštu nebo vyřízení záležitostí na policii je velmi časté. 

Menší lokality, většinou venkovské malé obce těmito úřady vybaveny nejsou a tak 

místní občané dojíždějí do okolních měst, aby si vyřídili úřední záležitosti. 

o Ne každá lokalita je vybavena zdravotnickým centrem. Obec, ve které má občan 

trvalé bydlení, sice může být vybavena zdravotnickými službami, ale může se 

jednat jen o základní péči nebo některou pobočku první pomoci. Na specializované 

zdravotnické pracoviště nebo rozšířenou péči však musí vycestovat do jiné lokality. 

Např. na rehabilitace musí občan pravidelně dojíždět i několikrát týdně. Může se 

také dojíždět přímo do nemocnice na vyšetření, rentgeny apod. 

o Pravidelné a dočasné návštěvy se také vyskytují při cestě za sportovním nebo 

kulturním vyžitím. Existují pravidelné sportovní aktivity a kurzy v určitých 

časových intervalech. Také návštěva kina, divadla a kulturních představení je 

důvod k vycestování za hranice dané lokality. Dalšími aspekty pro návštěvu jiné 

obce než té, v které je občan přihlášen k trvalému bydlení, může být obchod a 

služby. Snad dnes už každá obec je vybavena určitými základními obchody a 

službami. Zde je spíš myšlena vyjížďka za speciálním zbožím a službami. 

o Dopravní obslužnost je také součástí diagramu, protože je důležité spojení v 

lokalitě. Ne každý vlastní automobil a proto autobusové či vlakové spojení je 
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důležité pro návštěvnost lokality. Pokud by scházelo nebo by bylo nedostačující, 

hrozí možnost, že se občan rozhodne cestovat za těmito faktory do jiných lokalit. 

3. Návštěvy v rámci rodinných vazeb. Někteří občané provozují takové návštěvy 

častěji jiní zase ne tak často, ale přesto se konají. Zde asi lokalita nemůže udělat 

nic, co by zvýšilo atraktivitu pro takové návštěvníky. Ale přece jen by se něco 

udělat dalo. Např. zkvalitnit dopravu nebo zvýšit nabídku doprovodných služeb.  

Pokud sloučíme předchozí dva body trvalé bydlení a pravidelné a dočasné návštěvy 

vychází nám definice prostorové mobility obyvatelstva. Na obrázku č. 1 je znázorněná 

prostorová mobilita a její základní dělení.  

 

Obrázek 1- Zjednodušené členění základních forem prostorové mobility obyvatelstva 

Prostorová mobilita je pohyb obyvatelstva v geografickém prostoru z důvodů 

uspokojování potřeb v širokém významu. Není to jen fyzické přemístění, ale je to též 

proces výběru místa, spojený s emocionálním vztahem k objektům či prostorovým celkům. 

Mezi typy mobility je řada vazeb. Stále častěji se stává, že vzájemně účelově spojujeme 

jednotlivé cesty. Dochází k integraci činností v rámci jedné návštěvy. Např. může dojít ke 

spojení práce s nákupy, nákupu a zábavy, práce a vzděláním apod.  
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Prostorová mobilita je podmíněna mnoha faktory. První skupinu tvoří faktory 

strukturální – demografické, sociální, ekonomické (např. zaměstnání), biologické (např. 

pohlaví, věk aj.), kulturní (vzdělání, národnost aj.) apod. Např. jiná je mobilita u mužů a 

jiná u žen. Ženy většinou pracují v blízkosti bytu, převládají zde rodinné důvody. U mužů 

převládají existenční důvody vázané k zaměstnání. Druhou skupinou se míní geografické 

rozmístění obyvatelstva v území ve smyslu hierarchie sídel, vzdálenost bydliště a 

pracoviště. Prostorová mobilita je tedy závislá na vzdálenosti mezi místem bydliště a 

pracoviště, neboť s rostoucí vzdáleností ochota jedince k mobilitě klesá. 

Lze vymezit typy a podtypy prostorové mobility dle různých kritérií. Velmi často se 

používá kritérium návratnosti a pravidelnosti pohybu. Toto kritérium je rozděleno do tří 

skupin. První významnou skupinu tvoří migrace. Migrační pohyby lze chápat jako 

jednorázová, jednoduchá, relativně nevratná přemístění doprovázená změnou trvalého 

bydliště, což bylo rozebráno v podkapitole č. 2.1 Trvalé bydlení. Migrační pohyby mají 

relativně nízkou četnost, ale důležitý socioekonomický rozměr. Odráží do jisté míry 

atraktivitu jednotlivých územních celků. Migrační pohyby jsou statisticky nejlépe 

dokumentovanými pohyby ve srovnání s ostatními formami mobility. 

Druhou významnou skupinu tvoří pravidelné pohyby (též periodické či kyvadlové), 

které byly podrobněji rozebrány v podkapitole č. 2.2 pravidelné a dočasné návštěvy. Zde se 

vyskytuje nejčetnější pohyb forem prostorové mobility a tou je každodenní dojížďka do 

zaměstnání. Dojížďka je pohyb do cílové oblasti. Jedná se o přirozený proces, který 

reaguje na rozmístění jednotlivých pracovních příležitostí. V pravidelných časových 

intervalech se uskutečňuje prostorový přesun mezi pracovištěm a trvalým bydlištěm. 

Velmi důležitou roli zde hraje i dojížďka do škol. 

Třetí a poslední významnou skupinu tvoří nepravidelné pohyby (návratové). Zde se 

mohou objevit dvě volby. První volba je subjektivní. Např. návštěva kina, divadla, 

nákupního centra, jiné kulturní služby apod. Zde je volba pouze na nás. Naproti tomu 

druhá volba bývá většinou striktně předurčena. Zde se objevuje např. návštěva úřadu, 

pošty, radnice apod. Tyto faktory jsou zahrnuty v podkapitole č. 2.2. Objevuje se také 

dojížďka z vesnice do města např. za luxusnějším zbožím, celkově širší nabídkou služeb a 

produktů. Nepravidelné pohyby mohou obsahovat také krátkodobé víkendové cesty nebo 

právě naopak dlouhodobé pracovní cesty, studijní cesty. 
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2.3  Návštěvy turistů  obce/města 

Vymezení pojmů turista a cestovní ruch, turistická oblast 

Turista je účastník cestovního ruchu, který alespoň jednou přenocuje mimo své 

obvyklé prostředí - trvalé bydliště, do kterého koná cestu. Turista tedy nemusí být pouze 

cizinec, který cíleně přijíždí do určité oblasti, ale i běžný chatař či chalupář je též turista. 

Cestovní ruch představuje v ČR i ve světě velmi dynamicky se rozvíjející segment 

ekonomiky. Svým objemem tržeb se ve světě řadí na třetí místo za petrochemický a 

automobilový průmysl. A rovněž rozsahem zaměstnanosti a tvorbou kvalitních pracovních 

příležitostí patří mezi nejvýznamnější ekonomická odvětví. Významnost cestovního ruchu 

dokazuje i jeho pozitivní vliv na další odvětví, zejména dopravu, obchod, stavebnictví, 

bankovnictví, telekomunikace, kulturu, sport. Celkem je takto druhotně ovlivněných 

odvětví více než dvacet. Turista většinou navštěvuje turistické oblasti. Turistická oblast je 

definována jako velké území (Beskydy, Jeseníky, Šumava atd.) s tradičním turistickým 

významem nebo s logickou jednotící vazbou. Každá oblast je přesně lokalizována a 

podrobně popsána. Součástí každé oblasti jsou konkrétní zajímavé lokality, turistické trasy, 

ubytovací zařízení, fotografie nebo tipy na výlet, apod.  

Česká republika a cestovní ruch 

ČR disponuje historickým, přírodním a kulturním potenciálem pro rozvoj 

cestovního ruchu a lázeňství. V zemi se nachází množství historických, kulturních a 

technických památek, včetně památek zapsaných do seznamu UNESCO, je zde hustá a 

dobře značená síť vzájemně propojených turistických stezek a tras. V rámci ČR definuje 

turistika celkem 53 turistických oblastí. ČR má výraznou šanci uplatnit se na trhu 

cestovního ruchu nabídkou nových produktů jako např. městského cestovního ruchu, 

sportovní turistiky a cykloturistiky, kulturního cestovního ruchu a širokého souboru 

produktů, které jsou šetrné k přírodě. Dobré podmínky v ČR nabízí rovněž venkovská 

turistika se svými produkty - agroturistika, ekoturistika, poznávání tradičních technologií a 

řemesel apod. Významnou oblast příjmů z cestovního ruchu představuje české lázeňství, 

které má hluboké historické kořeny a tradici. ČR je plná měst s historickými budovami, 

hrady, zámky, osobnostmi a každý region má určitá specifika a lákadla turistů, a proto zde 
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nebudu vypisovat každé navštěvované město. ČR má však v oblasti turismu, zatím 

nevyužitý široký potenciál.  

Památky  

Zařazení památky do seznamu UNESCA má velký vliv na návštěvnost a 

přitažlivost lokality. Památky, města se mezinárodně zviditelní a tak i zdánlivě nenápadná 

místa si získají atraktivitu. V ČR je těchto míst celkem 10. Součástí světového kulturního 

dědictví je tedy Praha, Český Krumlov, Telč, Kutná Hora, Kostel sv. Jana Nepomuckého 

ve Žďáru nad Sázavou, Valticko - Lednický areál, Holašovice, Kroměříž, Litomyšl, 

Olomouc. Vedle památek zařazených do seznamu UNESCO patří do nejvíce 

navštěvovaných míst v podstatě všechny horské a podhorské oblasti s nabídkou zimní 

rekreace, lyžování a letní pěší a cyklistické turistiky. Turisticky hojně navštěvovaný je i 

takzvaný "lázeňský trojúhelník" (Mariánské lázně, Františkovi lázně, Karlovy Vary - 

proslulé jak mezinárodním letištěm, tak i každoročním prestižním filmovým festivalem).  

Existují však v rozvoji cestovního ruchu na území ČR i velké překážky. K těm hlavním 

patří: kriminalita a bezpečnostní rizika pro turisty, dvojí ceny, špatná kvalita cest, 

neznalost jazyků, nedostatečná propagace, nedostatečná infrastruktura v některých 

regionech, přeplněnost tradičních lokalit v hlavní sezóně, malá spolupráce s jednotlivými 

městy a obcemi, nedostatky v budování turistických tras a mnoho a mnoho jiného.  

Třetí otázkou je: Co přitahuje do obce/města turisty? Na následujícím diagramu 5 jsou 

uvedeny hlavní příčiny návštěvy turistů dané lokality. 

o Důležitým faktorem pro lokality a jejich návštěvnost turisty je jejich geografická 

poloha a daný charakter lokality. Určuje typ krajiny, podnebí (pokud se však jedná 

jen na ČR, tak to bude ve všech krajích obdobné), čistotu vzduchu apod. Velikost a 

typ dané lokality hraje velkou roli při návštěvnosti. Pokud je lokalita velká, tak i 

finance a možnosti, jak lokalitu zrenovovat a propagovat jsou větší. Samotný typ 

dané oblasti je také rozhodující. Může se jednat o lokality průmyslové, zemědělské, 

příhraniční apod. Od toho se také odráží celková ekonomika a směr jakým se daná 

oblast prezentuje. 
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Diagram 5- Hlavní příčiny rozvoje turistiky v dané lokalitě 

Vybavenost dané lokality nese důležitý podíl na celkové turistice v dané oblasti. 

Vše je uvedeno v diagramu 6- vybavenost obce/města z pohledu turistiky. Diagram se 

opět trochu liší od předešlých dvou, které také ilustrovaly vybavenost obce/města. 

Pokud turista navštíví danou lokalitu, tak si předem určitě nějak podrobně nezjišťuje, 

zda je v místě jeho návštěvy voda, plyn a kanalizace, předpokládá, že určitá vybavenost 

je namístě. Není to důvod jeho rozhodnutí navštívit danou lokalitu. Proto technická 

vybavenost není součástí obrázku. Je však rozšířen o jiné důležitější prvky, které jsou 

zobrazeny červeně. 

o Dopravní obslužnost není přímo příčinou návštěvy dané lokality, ale spojení musí 

být zajištěno. Pokud by spojení nebylo s lokalitou, tak poté ani turisti nemají 

možnost návštěvy místa. V obrázku je dopravní obslužnost navíc rozšířena o letiště. 

Mnoho turistů je ze zahraničí, a proto přítomnost letiště je velmi důležitá. Je však 

pochopitelné, že letiště nemůže být v každé obci a městě v ČR. To je naprosto 

nereálné. Pokud je letiště v dané lokalitě, je velkým přínosem i pro široké okolí.  

o Turisté také jezdí do jiných oblastí za kulturním nebo sportovním vyžitím. Např. 

pobyt na horách zaměřený na lyžování nebo běžky. Nebo jen na výlet na víkend do 

sportovního areálu. Také jsou organizovány výlety za kulturou. Např. výlet do 

divadla s noclehem je už také turistika. A v neposlední řadě jsou turisté, kteří 
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vyjíždějí za nákupy a službami. Většinou se jedná o různé akce, slevy, výprodeje 

nebo také specializované zboží, které se v jejich obci nenachází.  

 

Diagram 6- Vybavenost obce/města z pohledu turistiky 

o Navíc jsou v tomto diagramu zařazené pod vybavenost lokality také památky. Ne 

každá lokalita má na svém území památky (technické, historické). Jedná se spíš o 

vzácnost. Pokud je oblast historicky zaměřená a vynakládá finance na rozvoj, 

propagaci a renovaci svých památek, může očekávat, že se zvýší příliv turistů. Lidé 

mají neustále zájem o historii. Pokud se zvýší příliv turistů, zvednou se i 
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ekonomika a finance. Zvedne se zájem o doprovodné služby a suvenýry a tím 

vzniknou i nová pracovní místa.  

o Každá oblast, která se snaží budovat a vylepšovat cestovní ruch na svém území by 

měla investovat do patřičné propagace a reklamy. Neboť je to důležitý krok 

k informovanosti obyvatel o možnostech, které oblast nabízí turistům. Dalo by se 

říct, že bez reklamy není turistů.  

o Diagram vybavenosti je také rozšířen o jednorázové speciální akce. Pod tímto 

pojmem jsou myšleny speciální akce, které si daná oblast může dovolit pořádat na 

svém území. Např. ojedinělé sportovní akce (olympiáda, velká fotbalová utkání 

apod.) nebo atraktivní akce, jako jsou např. různé typy koncertů a výstav, které se 

na jiném místě v republice nevyskytují a třeba ani vyskytovat v budoucnu nebudou. 

Potom se občané stávají turisty a jsou ochotni cestovat a ubytovat se i na noc např. 

v jiném kraji.  

o Diagram také obsahuje položku ubytovací zařízení. Je velmi důležité, aby lokalita 

měla na svém území možnost ubytování pro turisty. Zde je vhodné provést dělení 

na celkovou kapacitu ubytovaných osob a stupeň ubytování (tzv. počet hvězdiček). 

Toto téma je však velmi obsáhlé a proto je zobecněno jen, jestli je v dané lokalitě 

možnost ubytování. 

V následujícím grafu 6 jsou zobrazeny počty návštěvníků v hromadných ubytovacích 

zařízeních v ČR podle jednotlivých let. Na základě tohoto grafu se dá říct, že počet 

ubytovaných hostů v ČR se neustále od roku 2000 zvyšuje, až na malý pokles v roce 2002. 

A v posledním roce 2008 došlo k mírnému poklesu v počtu ubytovaných oproti 

předešlému roku. 
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Návštěvnost v hromadných ubytovacích za řízeních v ČR
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Graf 6- Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR 

o Roční období je také velmi důležité. Odráží se to i na celkové kapacitě 

ubytovaných hostů v hotelích, penzionech, chatkách a apod. Některé oblasti jsou 

vyloženě založeny a zimní turistiku (lyžování, běžky, snowboard atd.), jiné oblasti 

na letní turistiku (koupaliště, bazény atd.). 

o Své místo v diagramu má též lázeňství a rekreace. I když má lokalita možnost 

ubytování nemusí to znamenat, že zde pojedou hosté na rekreaci. Je mnoho míst po 

ČR, které jsou zaměřené z převážné většiny na rekreaci. A tím směrem se také 

rozvíjejí a propagují. V ČR je rozvíjen a všeobecně uznáván trend, že po celém 

roku práce většina lidí volí týden rekreace, ať už v ČR, tak i v zahraničí. Liší se to 

jen individuálními potřebami jednotlivců. Většina volí dovolenou v létě a poté 

vybírají pobyty u koupališť, jezer nebo také na horách. Proto je dobré pro většinu 

lokalit, že se nachází na jejich pozemku koupaliště nebo přírodní zdroje vod (řeky, 

jezera apod.). Velmi vyhledávané jsou také značené stezky pro turisty. Velká část 

turistů také navštěvuje lokality zaměřené převážně na lázeňství, za účelem svého 

odpočinku a rehabilitací po zdravotnickém zákroku a různých typech obtíží. Obec, 

pokud je zaměřena na lázeňství, tak většinou jen na určitou specifickou oblast péče. 

Málokterý lázeňský objekt poskytuje všeobecnou péči na kterékoliv obtíže. Jsou 

turisté, kteří pouze dvakrát ročně navštěvují lázně a poté už nemají potřebu 

rekreace v jiných objektech. A většinou lázně střídají, nevrací se na to stejné místo. 
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Pokud je město zaměřeno na lázeňství a rekreaci, poté se předpokládá, že v dané 

lokalitě je určité specifické doprovodné zboží a služby. 

Následující graf 7 je zaměřen na počty hostů v lázeňských ubytovacích zařízeních v 

ČR. Z grafu je patrné, že i v lázeňských ubytovacích zařízeních se projevuje trend 

neustálého zvyšování počtu ubytovaných hostů - pacientů. V roce 2000 využilo pobytu 

v lázních 437 308 hostů a naproti tomu v roce 2008 to již bylo 673 417 hostů. 
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Graf 7- Návštěvnost v lázeňských ubytovacích zařízení v ČR 

2.4 Návštěvy cizinců  obce/města 

Ve všeobecném podvědomí lidí je, že cizinec = turista. Je to zčásti pravda, ale turisté 

a cestovní ruch byl již rozebrán v části 2.3 návštěvy turistů obce/města, a proto v této části 

kapitoly se cizinec = cizí státní příslušník, který navštíví danou lokalitu a na cestovní ruch 

se nebude brát jako možnost.  

Vymezení pojmů cizinec 

Pod pojmem cizinec se z hlediska zákona o zaměstnanosti rozumí fyzická osoba, která 

není státním občanem ČR, ani jeho rodinným příslušníkem. Cizincem je i osoba bez státní 

příslušnosti. Cizinci, kteří mají na území ČR trvalý pobyt, mají stejné právní postavení 
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jako občané ČR, tzn., že při výběru zaměstnání nejsou omezováni s výjimkou některých 

povolání, kde podle právních předpisů platných na území ČR se vyžaduje státní občanství. 

Podmínky pobytů cizinců na území ČR upravuje zákon č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců 

na území ČR, v platném znění. Tento zákon dělí cizince na dvě skupiny:  

o Občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky 

o Cizince ze zemí mimo Evropské unie, cizince z tzv. třetích zemí 

ČR a cizinci 

Počty cizinců v ČR se od roku 2004 zvyšují stále rychlejším tempem. Povolení 

k pobytu cizinců je úzce vázáno s účelem tohoto pobytu, tj. cizinci se povoluje pobývat na 

území ČR za jistým účelem. Týká se to zejména osob s ukrajinským státním občanstvím, 

které tvořily 40 % imigrantů. Vysoké pozitivní saldo migrace dále již tradičně 

zaznamenalo zahraniční stěhování se Slovenskou republikou a Vietnamem. K 31. 12. 2008 

Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR v České republice evidovalo 438.301 cizinců, 

z toho 172.927 cizinců s trvalým pobytem, 265.374 cizinců s některým z typů 

dlouhodobých pobytů nad 90 dnů. K 31. 12. 2008 byli v ČR nejčastěji zastoupeni občané 

Ukrajiny (131.965 osob, 30 %) a Slovenska (76.034 osob, 17 %). Dále následovala státní 

občanství: Vietnam (60.258 osob, 14 %), Rusko (27.178 osob, 6 %) a Polsko (21.710 osob, 

5 %). Pro názornost je vše uvedeno v následujícím grafu 8. 

 

10 nejčastějších státních ob čanství na území ČR k 31.12 2008
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Graf 8- Nejpočetnější skupiny cizinců na území ČR 
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Následující graf 9 zobrazuje celkový počet cizinců podle jednotlivých krajů v ČR. 

Na první pohled je patrné, že nejvyšší počet cizinců se nachází v hlavním městě Praze a to 

více jak 140 tisíc. Na druhém místě s nejvyšším počtem cizinců je Středočeský kraj s 60 

tisíci. Přes 35 tisíc cizinců v kraji má Ústecký a Jihomoravský kraj. Nejmenší počet cizinců 

na svém území má Zlínský kraj, něco přes 8 tisíc. 

Cizinci - celkem podle kraj ů v ČR k 31.12 2008
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Graf 9- Počet cizinců v ČR podle krajů 

Čtvrtá z otázek je: Co přitahuje do obce/města cizince? 

Hlavní body jsou uvedeny v diagramu 7 Příčiny návštěvy cizince dané lokality. 

Možnost, že při dlouhodobém pobytu v ČR se cizinec rozhodne trvale nastěhovat do dané 

lokality, zde není bráno jako možnost, protože to již bylo rozebráno v části ČR a cizinci.  

1. Mnoho cizinců, zvlášť z ekonomicky chudších zemí navštěvují území ČR 

z pracovních povinností. Zaměstnávání zahraničních pracovníků se stává 

významným jevem na českém trhu práce. Zahraniční pracovníci se převážně 

uplatňují v manuálních profesích, kde se jejich počty také zvyšují nejvýrazněji. 

Zejména se jedná o pomocné nekvalifikované pracovníky, obsluhu strojů a zařízení 

a o kvalifikované řemeslníky. V těchto profesích je také zaměstnáno téměř tři 

čtvrtiny zahraničních zaměstnanců. Největší počty zahraničních zaměstnanců se 

koncentrují zejména v odvětvích, kde je poptávka po práci vysoká. Pracující cizince 

v ČR tvoří 70% muži a 30% ženy a v průměru mají 34 let. Většina (90 %) cizinců 

pracuje v ČR na základě standardního povolení k zaměstnání. Na základě kontraktu 
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české a zahraniční firmy je zaměstnáno necelých 7 %, necelé jedno procento 

pracuje v příhraničí, necelé jedno procento vykonává v ČR odbornou stáž, necelé 

jedno procento pedagogickou činnost, jedno procento pracuje v ČR jiným 

způsobem, tj. na základě jiného režimu nežli jsou výše uvedené možnosti. Část 

cizinců přijíždí do ČR za účelem vlastního podnikání na živnostenské oprávnění 

(14%). 

 

Diagram 7- Příčiny návštěvy cizince dané lokality 

2. Pobyt cizinců na území ČR může být také zaměřen na studium. Jedním z možných 

studijních plánů může být samotný český jazyk, historie naší země, poznávací 

pobyty nebo studium na některé ze škol. Počet zahraničních studentů na školách 

v ČR neustále stoupá. Ve školním roce 2003-2004 studovalo celkem 33 404 

zahraničních studentů a v roce 2007-2008 navštěvovalo školy již 50 366 dětí, žáků 

a studentů- cizinců. Více než polovinu z nich (zhruba 27 tisíc) tvořili studenti 

vysokých škol. Naopak na konzervatořích a vyšších odborných školách se 

zahraniční studenti skoro vůbec nevyskytují. Vše je zobrazeno v grafu 10. 

3. Pod jinými důvody si můžeme představit např. osobní důvody, které mohou být 

záminkou k navštívení určité obce v ČR. Může se jednat o návštěvu příbuzných, 

známých nebo kamarádů. Nejčastěji se jedná o sloučení rodiny. Mezi důvody 

mohou být také politické nebo náboženské apod. 
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Vývoj po čtu zahrani čních student ů v ČR od 2003/04 do 2007/08 
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Graf 10- Počet zahraničních studentů na školách v ČR 
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3 Analýza atraktivity lokality pro investory 

Vymezení pojmů investor a investice 

Pojem „Investor“ znamená jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která investuje, 

přímo nebo prostřednictvím své pobočky, na území druhé smluvní strany. Pojem „fyzická 

osoba“ znamená jakoukoli fyzickou osobu mající státní občanství některé ze smluvních 

stran v souladu s právním řádem. Pojem „právnická osoba“ znamená, s ohledem na každou 

ze smluvních stran, jakoukoli společnost zaregistrovanou nebo zřízenou v souladu s jejím 

právním řádem a uznanou jím za právnickou osobu, která má trvalé sídlo na území některé 

ze smluvních stran, jako například veřejné společnosti, sdružení, obchodní společnosti, 

nadace a spolky, bez ohledu na to, zda jejich ručení je omezené, či nikoliv. Investor je tedy 

jedinec, který na základě různých podnětů a informací investuje do aktiv za účelem jejich 

zhodnocení.  

o „Aktivní investor“, tj. může se snažit sám aktivně ovlivňovat kvalitu a růst své 

investice. Typickou takovou investicí je např. investice do nemovitostí.  

o „Pasivní investor“, tj. investovat např. do akcií a čekat na jejich zhodnocení.  

Za investici se považuje v podstatě veškerý majetek, jímž se občan jedné smluvní 

strany účastní hospodářských aktivit na území druhé smluvní strany. Každá investice je 

vždy spojena s rizikem ztráty. Čím vyšší požaduje investor výnos investice, tím vyšší 

riziko musí investor podstoupit. Neexistuje, a z povahy věci ani nemůže existovat, žádná 

záruka, že požadovaného výnosu investor dosáhne. Dá se investovat i se zárukami. Ovšem 

v takovém případě se musí investor spokojit s nižším výnosem. Asi nejdůležitější pro 

danou lokalitu (region, město, obec) je přínos investic ze zahraničí. Tyto investice jsou 

vždy většího charakteru s větším objemem peněz a delší dobou trvání. 
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Analýza Moravskoslezského kraje (MSK) 

Pro účely práce jsem se zaměřila pouze na MSK, abych na něm mohla vhodně 

definovat, jakým způsobem může být kraj atraktivní pro investory.  

MSK je geograficky velice rozmanitý region. Kraj leží na severovýchodě ČR a 

tvoří jednu z nejvíce okrajových částí. Moravskoslezský kraj je vymezen okresy – Bruntál, 

Frýdek - Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava- město a je rozdělen do 22 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností, do kterých spadá celkem 302 obcí, z toho 

40 měst. 16 měst má nad 10 000 obyvatel. Svou rozlohou 5535 km2 zaujímá 7,0% území 

celé ČR a řadí se tak na 6. místo mezi všemi kraji. V Moravskoslezském kraji žije (31.3 

2008) 1 249 897 obyvatel, z toho 638 072 žen a 611 825 mužů. Průměrný věk je 39,7 let. 

Nejvíce obyvatel žije v okrese Ostrava-město (336 811), nejméně v okrese Bruntál 

(98 148). Kraj patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Kraj je 

celostátním centrem hutní výroby a představuje 100% výroby ČR surového železa, 92% 

oceli a 98% koksu. Je zde soustředěna i těžba černého uhlí téměř celé produkce ČR, i když 

dochází k poklesu vytěženého množství. MSK je počtem přes 1260 tis. obyvatel 

nejlidnatější v ČR, se svými 302 obcemi však patří k regiónům s nejmenším počtem sídel. 

V kraji neustále roste nezaměstnanost, zejména dlouhodobá. Lidé jsou s nedostatečnou 

kvalifikací nebo jednostranně zaměřenou, zejména v odvětvích hornictví, hutnictví, 

textilního průmyslu a zemědělství. Kraj má dobré předpoklady pro rozvoj nových odvětví, 

zejména materiálového inženýrství, mikroelektroniky, informatiky a biotechnologií. Kraj 

snaží o rozvinutí cestovního ruchu, především upřednostňováním Jeseníků a Beskyd, jako 

lyžařského regionu (sjezdové i běžecké lyžování). Známý je také sektor lázeňství, 

nabízející vyhledávané léčebné procedury. 

Na následujícím grafu 11 je patrné, že nejvyšší počet obyvatel žije v obcích okresu 

Ostrava-město a nejméně obyvatel žije v obcích okresu Bruntál. Zajímavé je ovšem to, že 

z druhého grafu 12 je patrné, že okres Ostrava-město má nejmenší počet obcí ze všech 

okresů MSK a to pouhých 13 a přesto zde žije největší počet obyvatel. Naproti tomu 

v okrese Bruntál je obcí 67 a žije zde nejmenší počet obyvatel v kraji. Dá se tedy říct, že 

v okrese Ostrava-město je největší počet obyvatel žijících v jedné obci. Naproti tomu 

v okrese Bruntál je nejmenší počet žijících obyvatel v jedné obci. 
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Počet obyvatel v okresech MSK k 1.1 2008
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Graf 11- Počet obyvatel v okresech MSK 

Počet obcí v jednotlivých okresech MSK k 1.1 2008
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Graf 12- Počet obcí v jednotlivých okresech MSK 

 

Dopravní infrastruktura MSK 

Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti všech obcí kraje je základní podmínkou pro 

život v jakémkoliv prostředí, neboť umožňuje rozvíjet nejrůznější lidské činnosti mimo 

působnost bydliště. V MSK má Ostrava a okolí velmi rozvinutý systém městské hromadné 

dopravy. Nevýhodou tohoto systému je však jeho složitost. Systém totiž tvoří velký počet 

tarifních zón. Což se samotnému cestujícímu prodraží, jelikož někdy se stává, že občan 
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projede při cestě do práce i 6 takových zón. Kraj má velmi špatnou úroveň místních 

komunikací. Krajem procházejí dva mezinárodní železniční tahy evropského významu, 

které jsou součástí rychlostních koridorů, ovšem projevuje se také technická zastaralost 

většiny tratí. Letecká doprava je provozována na mezinárodním letišti Ostrava – Mošnov 

(druhé největší letiště v ČR), chybí však rychlé spojení měst s letištěm. Kraj má výhodnou 

polohu na dopravní křižovatce Čechy, Slovensko, Polsko a Rakousko s výhodnou pozicí 

do východních zemí včetně velmi výhodných geografických podmínek.  

 

Zahraniční investoři a jejich investice v MSK 

V MSK se rozhodlo v roce 2006 investovat 170 zahraničních investorů z 28 zemí. 

Oborový žebříček investorů vedou společnosti z automobilového průmyslu. Na dalším 

místě se zařadily strojírenské podniky. Do kraje zamířili také investoři ze stavebnictví, 

elektroniky, hutnictví, chemie či farmacie. Patrná drtivá převaha investorů je z Evropy. Do 

začátku tohoto roku si sever Moravy a Slezska vybralo za místo svého podnikání 126 

evropských firem. Jižní Korea, odkud díky automobilce Hyundai (v budoucnu stavěná v 

průmyslové zóně Nošovice na Frýdecko-Místecku – 3000 pracovních míst) přichází dosud 

největší objem investic, je po USA druhou nejčastější mimoevropskou zemí původu 

investorů. Zlom v zájmu investorů o sever Moravy a Slezska nastal v roce 2004, kdy kraj 

poprvé přilákal nadprůměrný počet investičních projektů. Od té doby kraj získává vždy 

nadprůměrný podíl a vše nasvědčuje tomu, že tomu tak bude i v následujících letech.  

V Ostravě existuje tzv. Vědecko-technologický park (VTP) a jeho hlavním přínosem 

je vytvořit podmínky pro vstup národních a nadnárodních investorů působící v oblasti 

moderních technologií a inovačních výrob. Na založení parku v roce 1997 se podílely tři 

vysoké školy společně: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská 

univerzita a Slezská univerzita v Opavě spolu s městem Ostrava a Agenturou pro místní 

regionální rozvoj. Přínos parku můžeme hodnotit z mnoha stran. Snad nejdůležitější 

spočívá v podpoře inovačního podnikání a také z pohledu zaměstnanosti. Nedávno VTP 

přilákal dalšího investora z Ameriky- společnost Roper Industries, zde vybuduje nové 

vývojové centrum. Vyrábět se tam budou nové specializované laboratorní a měřicí přístroje 

pro průmyslové využití. Celkem zde nalezne práci zhruba 20 kvalifikovaných pracovníků. 

Takovéto investice mohou i povzbudit zájem studentů o technické obory, protože pokud se 
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prokáže, že jsou v Ostravě špičková technická pracoviště, tak prestiž technických oborů 

poroste. Je to dobrý signál, jak pro vysoké školy, další investory, tak i pro samotné město a 

region. O konečném rozhodnutí tohoto amerického investora rozhodl také fakt, že se 

v blízkosti VTP nachází kvalitní univerzita. A tím se zvyšuje do budoucna možnost 

kvalitních pracovníků v místě firmy.  

Dynamický rozvoj zaznamenala také průmyslová zóna Hrabová s realizovanými či 

připravovanými investicemi tchajwanské firmy Asus Czech (výroba počítačů), korejské 

firmy SungWoo (výroba karosářských dílů), amerických firem Brigs and Stratton (výroba 

motorů do travních sekaček), CTS Corporation (výroba elektronických čidel do osobních 

automobilů), GE Money Bank (bankovnictví, call centrum) a dalších. Do konce roku 2007 

tak bude v průmyslové zóně Hrabová vytvořeno minimálně 4000 pracovních míst. 

Až s 8000 novými pracovními místy, zejména v automobilovém průmyslu, se 

počítá v rozšiřující se průmyslové zóně Mošnov. Jednou z prvních firem, která bude působit 

v této průmyslové zóně je německá společnost Behr, což je výrobce klimatizací a 

chladících jednotek motorů. V nejbližší době vyroste vedle letiště v Mošnově veřejná 

logistická zóna a administrativně obchodní centrum, které v první fázi zaměstná kolem tří 

tisíc lidí. MSK chce kompletně dobudovat areál mošnovského letiště a výhodně pronajat 

přilehlé pozemky v mošnovské zóně, které má ve svém vlastnictví. Jenom na pronájmu 

soukromým i zahraničním investorům kraj ročně vydělá 75 miliónů korun (zdroj: časopis 

proostravsko – společenské noviny). 

V průmyslové zóně Nové pole v Karviné od jejího vzniku roku 2000 vzniklo tisíc 

pracovních míst a dalších tisíc v návazných službách. Jako zatím poslední firma vstoupila 

korejská firma Sejong (tlumiče a výfuky, které bude produkovat především pro nošovickou 

automobilku Hyunday). Karviná je také pro investory výhodná především svou výhodnou 

čtyřicetikilometrovou vzdáleností od letiště.  

Na území snad každé lokality se snaží příslušné vedení vytvořit ideální podmínky 

pro budoucí možné investory. Hlavní body, které by budoucí investor potřeboval znát 

v dané lokalitě, jsou zobrazeny v diagramu 8. 
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Diagram 8- Hlavní faktory rozhodování investora nad danou lokalitou 

 

1. Jedním z důležitých předpokladů zájmu investora o určitou lokalitu je zajištění 

potřebné infrastruktury. Moderní infrastruktura je významným faktorem, který 

ovlivňuje hospodářskou a sociální přitažlivost místa. Nedostatečná nebo zastaralá 

infrastruktura podstatně snižuje investiční aktivitu regionů a měst a tím i jejich 

konkurenceschopnost. Díky informačním a komunikačním technologiím mohou být 

investorovi nabídnuty optimální podmínky pro investice v moderním prostředí. 

Důležitá je také dopravní obslužnost v daném místě a k němu. Jedná se hlavně o 

možnost dopravy surovin na výrobu a poté také rozvoz hotových výrobků. Na lokalitě 

je, aby zajistila potřebnou dopravu na/z průmyslové zóny. Také přítomnost letiště hraje 

významnou roli zejména pro zahraniční investory. Vedle letiště je také velmi důležité 

napojení na dálniční síť. V příhraničních městech je plusem přítomnost státní hranice a 

možnosti přeshraniční spolupráci spolupráce s dalšími firmami. Možnost získání 

pozemků je rozebrána zároveň s investičními pobídkami (viz. Následující bod č. 2). 

Pro dostatečné vybavení průmyslové zóny mohou regiony využít strukturálních 

fondů. Evropská unie podporuje proces vyrovnávání životní úrovně v jednotlivých 

regionech členských zemí prostřednictvím strukturálních fondů. Hlavním úkolem je 

zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem, dostaly 
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pomocí investic do infrastruktury a do řady dalších oblastí na stejnou úroveň. Existuje 

celá řada strukturálních fondů EU a každý z nich pokrývá specifickou tematickou 

oblast. Regiony pak většinou investují do celkové infrastruktury a tím i nabízejí 

výhodnější podmínky pro nově příchozí investory. ČR nebyla v rozpočtovém období 

2004-2006 při čerpání peněz ze strukturálních fondů příliš úspěšná (ČR vyčerpala 

pouze 46% z nabízených peněz). Pro období 2007 -2013 je pro ČR vyhrazeno 730 

miliard korun. Jde hlavně o posílení ekonomického růstu a růstu zaměstnanosti, 

využitím ekonomických, sociálních a kulturních odlišností jednotlivých regionů ČR. 

Strukturální fondy se hlavně používají pro zdokonalení a inovaci zmiňovaných 

průmyslových oblastí, které se pak nabízejí investorům k pronájmu.   

2. Investiční pobídky investorům, byly zahájeny roku 1998. Jedná se o aktivní podporu 

zahraničních i domácích investic do vyspělých průmyslových technologií a 

vyrovnávání úrovně investování s okolními transformujícími ekonomikami.  Systém 

investičních pobídek upravuje zákon č.19/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 

Sb., o investičních pobídkách.  

Investičními pobídkami se rozumí: 

o Sleva na dani z příjmu právnických osob po dobu deseti let pro nově založené 

společnosti nebo již existující právnické osoby 

o Převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu 

o Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst 

o Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců  

o Převod pozemků podle zvláštního právního předpisu, evidovaných v katastru 

nemovitostí jako zemědělské pozemky a převod ostatních druhů pozemků, a to za 

ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu účinného ke dni uzavření smlouvy 

o převodu.  

Podmínky pro udělení investičních pobídek: 

o Investice musí být provedena do odvětví zpracovatelského průmyslu za 

předpokladu, že přinejmenším 50% ceny výrobní linky budou tvořit náklady na 
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pořízení strojního zařízení uvedeného ve vládou schváleném seznamu strojního 

zařízení 

o Musí se jednat o zavedení nové výroby, rozšíření stávající výroby, či její 

modernizace za účelem podstatné změny výrobku nebo výrobního procesu 

o Investor musí investovat nejméně 200 miliónu Kč, v oblastech s mírou 

nezaměstnanosti nejméně o 25% vyšší než je průměrná míra nezaměstnanosti ČR je 

tento požadavek snížen na 150 miliónů Kč a v oblastech s mírou nezaměstnanosti 

nejméně o 50% vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti ČR je limit snížen na 

100 miliónů KČ. 

o Investice nejméně ve výši 100 miliónů Kč, 50 miliónů Kč v případě umístění 

investice v regionu s vysokou nezaměstnaností, musí být kryta z vlastního jmění 

o Investor musí pořídit strojní nařízení zařazené do kapitol 84, 85 a 90 celního 

sazebníku v hodnotě nejméně 40% celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého 

hmotného i nehmotného majetku 

o Navrhovaná výroba musí vyhovovat všem českým legislativním požadavkům na 

ochranu životního prostředí.  

3 Velmi důležitý faktor při rozhodování investora o investice do určitého prostředí je 

schopnost nalézt pracovní sílu v daném prostředí. Ne vždy je pracovní síla 

v dosahu. Jak už bylo uvedeno také přítomnost univerzity nebo kvalifikovaných 

škol je dobrá pro příchod investora. Budoucí pracovní sílu má v místě budoucí 

investice. Investor nemusí chtít pouze kvalifikovanou pracovní sílu. Může chtít 

pouze co nejlevnější sílu, s tím, že si ji zaučí podle svých potřeb a požadavků.  
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4 Návrh simulačních modelů pomocí prostředků Systémové 

dynamiky 

 

Systémová dynamika 

Systémová dynamika je samostatným vědním oborem založeným na kauzálních 

závislostech akumulací a toků v systému a Software Powersim Studio 2005 je jedním 

z několika nástrojů pro její studium. Základním principem systémové dynamiky je, že 

veškeré dynamické chování daného sytému je důsledkem struktury systému. Pojmem 

„struktura“ se rozumí určení prvků, vazeb, stanovení funkcí jednotlivých prvků, určení 

typů vazeb. Strukturou rozumíme způsob, jakým jsou propojeny vstupy a výstupy prvků 

systému. Tento princip je velmi důležitý, protože znamená, že struktura systému je 

příčinou jejího „úspěchu i selhání“. V systémové dynamice se modelují problémy, nikoliv 

systémy. Prvním důležitým úkolem je určit hranice, ve kterých se budeme pohybovat. Vše 

co potřebujeme znát k vyřešení problému, najdeme uvnitř systému. Druhým z důležitých 

bodů je určit podstatu problém. Definice problému je velmi důležitá část jakékoliv studie 

systémové dynamiky. Nejlepší postup definování problému je nakreslení jeho chování 

v čase. Nejvhodnější způsob je nakreslení grafu s jednotlivými hodnotami. Je třeba zvolit 

vhodný časový úsek např. tři měsíce nebo tři roky. Použití hodnot a chování v závislosti na 

čase je dobrý způsob, jak se ujistit, že daný model má přesně stanovený cíl. 

Mentální modely 

Pod pojmem mentální model chápeme veškeré naše individuální představy, týkající 

se konkrétního problému. Je to tedy reprezentace okolního světa, vztahů mezi různými 

jeho částmi a intuitivní představa o následcích našich činů, což vše dohromady spoluurčuje 

naše chování a rozhodování. Mentální modely obsahují ohromné množství informací. 

Obsahují informace o struktuře, o přístupech k systémům. Stanovujeme si v jejich rámci 

hranice problému a časový horizont. Jsou postavené na nejasných a nedostatečně 

formulovaných a uvědomovaných předpokladech, jsou často nekompletní a mlhavé. 

V daném kontextu si vybíráme a uvažujeme pouze malé množství faktorů, takže mentální 

model se mění například i během jediného rozhovoru. Jsou zdrojem informací a mohou 
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brát v úvahu nekvantifikované a nestrukturované informace. Také mohou být za určitých 

podmínek zdrojem intuitivního vhledu do komplexity [6]. 

Systémově dynamické modelování jde v kompenzaci nedostatků mentálních 

modelů velmi daleko. Při stavbě počítačového modelu jsme nuceni odstranit neúplnosti a 

vnitřní rozpory ještě předtím, než nám modelovací software vůbec umožní simulaci spustit. 

Poté, co je úplný logický model vytvořen, poté počítač správně simuluje chování systému. 

Závěry, učiněné na základě mentální simulace jsou vzhledem k naší nedokonalosti často 

špatné. Počítačový model chyby nedělá. Mezi mentálními a počítačovými modely vede 

obousměrná vazba. Mentální modely jsou vstupem pro počítačové. Stavba počítačového 

modelu vyžaduje vyjasnění, sjednocení a rozšíření mentálních modelů. Z počítačové 

simulace vyplynou mnohé informace o chování systému, které dají mentálnímu modelu 

nový význam. Mentální modely budou dále základem tvorby rozhodnutí, ale interakcí s 

počítačovými získají na platnosti a ceně [4]. 

Následující obrázek 2 zobrazuje přitažlivost lokality pro případné nově nastěhované 

a pravidelnou dojížďku. 

 Důležitým aspektem, který ovlivňuje počet nově nastěhovaných je dostupnost 

bydlení. Ta je podmíněna počtem volných míst k bydlení v dané lokalitě, tím se zvyšuje 

přitažlivost lokality i počet nově přistěhovalých, který zvyšuje celkový počet obyvatel 

lokality. Větší počet obyvatel zvyšuje prospěch lokality a tím se mohou zvednout i 

investice do celkové vybavenosti lokality, což opět zapříčiní zvednutí přitažlivosti. Záleží 

na typu investic, které lokalita upřednostňuje nebo momentálně potřebuje. Nabízí se zde 

dva hlavní okruhy a to vybavenost občanská nebo technická. Počet nově nastěhovaných 

zvedá také celkovou poptávku na trhu práce. Zvedá se poptávka po volných pracovních 

místech a tím stoupá celková pracovní příležitost v lokalitě, která zvyšuje v konečném 

stavu počet obyvatel. Tím je podmíněn počet nově přijatých v dané lokalitě. Nově přijatí 

zaměstnanci snižují poptávku na trhu práce. Přitažlivost lokality zvyšuje celkovou 

pravidelnou dojížďku do lokality a naopak pravidelná dojížďka zvyšuje celkovou 

atraktivitu. Z dlouhodobého hlediska se dá říct, že pravidelná dojížďka, tak jak byla v práci 

již rozebrána, např. do škol a za prací se může prodražit nebo být časově více náročná a tak 

se dojíždějící se rozhodnou trvale se nastěhovat do lokality a tím zvýšit celkový počet 

obyvatel v lokalitě. 



Lenka Lesňáková: Přitažlivost lokality v prostředí České republiky 

 

2009                                                                                                                                     47 
 

 

 Obrázek 2- Mentální model atraktivity lokality z pohledu trvalého bydlení 
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Následující obrázek 3 zobrazuje obecný pohled na příchod turistů do dané lokality. 

 

 

 

Obrázek 3- Mentální model příchodu turistů (obecný přístup) 

Obecně se dá říct, že čím přitažlivější lokalita, tím více se zvedne příchod turistů. 

S větším počtem turistů se zvedne zisk lokality, který má z turismu. Větší zisk zaručí větší 

investice. Tím se sice zisk sníží, ale investicemi do lokality se zvedne atraktivita lokality a 

tím i větší příchod turistů. 

Na obrázku 4 je podrobněji znázorněna atraktivita lokality pro turisty. 

 

Obrázek 4- Mentální model vlivu podmiňující příchod turistů 
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Jak již bylo rozebráno v předešlém diagramu, čím přitažlivější lokalita, tím větší 

počet turistů navštíví danou lokalitu. Na zvyšování přitažlivosti v tomto případě má velký 

vliv celková vybavenost a také lázeňství a rekreace. Pokud se zvýší počet turistů, tak se 

zvedá i zisk z turismu. Tím se zvedá i prospěch lokality a zvyšují se investice do 

vybavenosti a lázeňství a rekreace. Dá se říct, že investuje lokalita do zlepšení dvou 

hlavních bodů, které turisty lákají do dané oblasti. Tím si bude i lokalita udržovat nebo 

postupně zvyšovat standart. Čím více turistů, tím je zajištěna i větší reklama. A naopak, 

čím větší investice do reklamy lokalita vynaloží, tím větší informovanost a větší možnost 

příchodu, již předem informovaných turistů. Pokud se zvětší počet turistů, zvětší se i 

požadavky na ubytovací zařízení. Pokud se zvýší počet ubytovaných turistů, zvýší se i zisk 

z turismu. 

Následující obrázek 5 zobrazuje obecný pohled na investory. 

 

Obrázek 5- Mentální model příchodu investora (obecný přístup) 

Stěžejní v diagramu je bod vhodné podmínky. Pokud jsou v lokalitě nastaveny 

takové podmínky, které jsou pro potenciálního příchozího investora výhodné, pak se 

zvyšuje celková přitažlivost lokality. Pokud se zvyšuje přitažlivost lokality, tak se zvyšuje i 

možný počet příchodů investorů. S příchodem nového investora se zvedá zisk lokality a 

zároveň se zvyšují požadavky na nové zaměstnance. Problém nedostatku pracovníků po 

příchodu investora je rozebrán v následujícím obrázku 6. 
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Pokud nový investor začne rozvíjet svou činnost, bude potřebovat ke své činnosti i 

pracovníky. Tím se zvyšuje celkový nedostatek pracovníků. Tím je zvýšená poptávka po 

pracovnících. Poptávka se projevuje na místním úřadu práce, kde se hledají vhodní 

pracovníci ochotní nabídku investora přijmout. Pokud by ji přijali, tak se snižuje celková 

poptávka po mimoregionálních pracovnících a zvyšuje se zaměstnanost v kraji. Poptávka 

může zvýšit také přechod pracovníků od konkurence. Z těchto poptávaných skupin se 

zvýší celkový počet pracovníků k dispozici, který snižuje potřebný počet pracovníků. 

Pokud by potřebný počet pracovníků nepokryl celkový nedostatek pracovníků, tak se 

poptávka po pracovnících opakuje, než se nedostatek pracovníků vyrovná.  

 

 

Obrázek 6- Mentální model nedostatku pracovních sil po příchodu investora 

Příčinné smyčkové diagramy 

Pro potřeby jednoduchého popisu základních dynamických vztahů v systému, se 

používají příčinné smyčkové diagramy. V tomto směru jsou používány pro úvod do 
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problematiky daného systému. Mohou být také využity pro kvalitativní analýzu problému a 

v konceptuální fázi tvorby systémově dynamického modelu pro komunikaci mezi 

odborníky na tvorbu modelů a ostatními profesemi, které se tvorby účastní. V uzavřeném 

modelu existuje struktura ovlivňujících se smyček se zpětnou vazbou. Smyčky se zpětnou 

vazbou nejsou nic jiného, než prvky a spoje uspořádané tak, že každý prvek působí na další 

a ten zase na další ve smyčce. Je to vlastně uzavřená cesta, která ukazuje koloběh příčiny a 

důsledku. Přehled symbolů příčinných smyčkových diagramů jsou uvedeny na obr. 7. 

Existují dva typy smyček se zpětnou vazbou – pozitivní a negativní. Pozitivní 

smyčky zvyšují odchylky od požadovaného chování systému, eventuálně zvyšuje 

akumulace v systému. Negativní smyčky mají tendenci bránit výkyvům, které odvádějí 

systém od cíle – systém stabilizují. Brání požadovanému růstu a udržují komplexní 

systémy ve stavu žádoucím. Tyto dva druhy smyček se v libovolném komplexním systému 

vzájemně ovlivňují. Pozitivní smyčky generují růst nebo pokles a negativní smyčky 

zajišťují stabilitu nebo tendenci k žádoucímu stavu. Vzájemné ovlivňování uvedených 

dvou typů smyček je zodpovědné za výsledné chování systému v čase [4]. 

 
Obrázek 7 - symboly příčinných smyčkových diagramů [4] 

Přitažlivost dané oblasti lze vyjádřit prostřednictvím jejich obyvatel. Ti svým 

trvalým pobytem přidávají na atraktivnosti dané lokality. Nebo také fluktuací 

(migrace/imigrace) naznačují možné cesty k atraktivnější lokalitě. Tato problematika je 
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však velmi obsáhlá a pokryla by několik dalších témat pro sepsání diplomových prácí. 

Způsobů, jak danou situaci modelovat je proto mnoho. Jeden je uveden na následujícím 

obrázku 8. 

Obrázek - obyvatelstvo se skládá ze čtyř smyček. R1 je smyčka se zpětnou vazbou, 

tzv. posilující smyčka (Reinforcing), která zobrazuje efekt míry porodnosti na dané 

obyvatelstvo. Při daném konstantním faktoru porodnosti stoupá počet obyvatelstva. Na 

druhou stranu, čím větší počet obyvatelstva je, tím více se rozrůstá svou porodností.        

R2  je také smyčka posilující, která působí na obyvatelstvo na základě imigrace. 

S konstantním imigračním faktorem, růst populace vede k větší imigraci, která má za 

následek zvýšení populace. B1 je smyčka se zpětnou vazbou, tzv. balancující (Balancing), 

která zobrazuje vliv úmrtnosti na obyvatelstvo. Při konstantní očekávané délce života 

dojde k zvýšení počtu obyvatelstva a následné zvýšené úmrtnosti. Pokud se zvýší úmrtnost, 

tak následně dojde ke snížení počtu obyvatelstva. A poslední je smyčka B2, která 

zobrazuje vliv emigrace na obyvatelstvo. Při zvýšení počtu obyvatelstva dojde i ke zvýšení 

počtu emigrace, která má za následek postupné snižovaní počtu obyvatelstva. Smyčka je 

negativní. 

 

 

Obrázek 8 - Příčinný smyčkový diagram – Obyvatelstvo 
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Diagram toků  

Diagram toků je velmi silným nástrojem pro popis dynamického chování systému. 

Skládá se z několika základních komponentů. Mezi hlavní patří stav neboli akumulace 

dané veličiny, který má své značení v podobě čtverce. Směrem do a ze stavu vedou toky. 

Což jsou akční proměnné, které zajišťují změny akumulace a tak vytvářejí dynamické 

chování. Znak mraku znázorňuje hranici daného systému. První symbol je konstanta, 

kterou v modelu značíme pomocí na špičku postaveného čtverce. Konstanty jsou neměnné 

v čase simulace. Dalším ze symbolů systémové dynamiky je proměnná, kterou značíme 

kruhem. Pomáhá získat určitý stupeň detailu nebo pomoc při formulaci rovnic. Proměnná 

se používá ke kombinaci parametrů nebo k přeformulování informace, nemá žádnou 

standardní formu. Je to algebraický výpočet jakékoliv kombinace akumulací, toků, 

konstant nebo dalších pomocných proměnných. Na závěr musíme jednotlivé typy nástrojů 

mezi sebou navzájem propojit. K tomu slouží informační spoje. Existuje více druhů spojů 

– např. incializační, příčinný, zpožďovací… Tyto spoje jsou zobrazeny, jako jednoduchá 

linka s šipkou ve směru spoje. Symboly diagramů toků jsou uvedeny na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 - Symboly diagramů toků [4] 

o K vytváření diagramů toků slouží Powersim Studio 2005. Jedná se o simulační 

software, který slouží k modelování dynamických systémů. 
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Na obrázku 10 vidíme příklad hrubého modelu populace zohledněných pouze na 

počet narození a úmrtí. 

Počet obyvatel

Narození Úmrtí

Podíl narozených
Průměrná délka

života
Počáteční stav

populace

 

Obrázek 10 - Digram toků – obyvatelstvo [8] 

Návrh simulačního modelu 

Na základě důkladné předchozí podrobné analytické části jsem získala mnou potřebné 

jednotlivé části, které použiji do svého teoretického modelu diagramů toků v prostředí 

Powersim Studia 2005. 

Model je založen především na počet obyvatelstva v dané lokalitě. Protože právě 

obyvatelstvo je stěžejní faktor pro celou přitažlivost dané lokality. Nebýt obyvatel 

nedochází k migraci ani imigraci, nedochází k rození nových obyvatel nebo také naopak 

k úmrtí. Na základě počtu obyvatel se stanovuje velikost dané lokality, její obydlenosti, 

vybavenosti a náročnosti na určitou dostupnost služeb, dopravní obslužnosti apod. Na 

základě všech vyjmenovaných aspektů jsem stanovila celkovou přitažlivost lokality. Vše 

již bylo podrobně rozebráno v předcházejících kapitolách mé práce.  

Získaný výsledný model, byl díky velmi úzké finální podobnosti témat navázán na 

model mého předchůdce Ing. Adama Palečka. Jeho model – diagram toků vývoje počtu 

obyvatelstva jsem použila a rozšířila o další komponenty, které souvisí s tématem 

Přitažlivosti lokality.  
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Model mého předchůdce je zaměřen na cílovou skupinu obyvatel- a to 

Moravskoslezského kraje. Je tvořen třemi věkovými skupinami. Věková skupina 0-14 let, 

15-64 let, 65 a více let. Takovéto rozdělení je vhodné, protože se velice blíží skutečnosti 

a zachycuje postupné stárnutí obyvatelstva. Každá věková skupina se vyznačuje jiným 

chováním, aktivitami, nemocností, úmrtností, atd., kterými působí na ostatní jedince 

společnosti a na společnost jako celek. Cílová věková skupina pro mou simulaci je 15 – 64 

let. V tomto věkovém rozpětí jsou lidé mobilní a schopni se sami rozhodovat nebo alespoň 

připravovat na budoucí situaci. Mám na mysli dospívající, kteří již zajisté uvažují o 

budoucnosti a zvažují, jestli zůstanou v dané lokalitě nebo jsou ochotni se odstěhovat na 

jiné místo. A právě jejich zvažování nad danou problematikou je pro můj model důležité. 

Na tuto věkovou skupinu jsem postupně navázala další uvažované “tři celky”: 

o Počet obsazených pracovních míst, které je propojeno se zaměstnaností a 

nezaměstnaností v kraji. Počet pracovních míst je jeden z nejdůležitějších aspektů, 

na který každý z obyvatel nahlíží, pokud zvažuje se trvale přestěhovat do jiné 

lokality. Mohou být dva hlavní důvody. Mohu se přestěhovat, protože již mám 

zajištěno pracovní místo v cílové lokalitě nebo zvažuji se přestěhovat z důvodu, že 

v cílené oblasti je větší nabídka volných pracovních míst než v dosavadním 

bydlišti. Na druhou stranu může být vysoká nezaměstnanost důvodem většího 

počtu odstěhovaných obyvatel z lokality. 

o Nově přistěhovalí a vystěhovalí, kteří jsou propojeni s obyvatelstvem v kraji a to 

má návaznost na původní model s celkovým počtem obyvatel. Zde se projevuje 

trend aktuálního počtu přistěhovaných nebo naopak vystěhovaných obyvatel v 

lokalitě. Vše se odráží v celkovém počtu obyvatel. 

o Teoretický počet míst k bydlení, který vychází z bytového fondu a počty 

dostavěných a zrušených bytů v kraji. Dostupnost bydlení si troufám označit jako 

jeden z nejdůležitějších bodů, v případě, že plánuji se trvale přestěhovat. Je to 

logické, pokud se chci přestěhovat, tak musím mít předem stanovené místo, kde se 

nastěhuji. A to si musím zařídit. Buď se jedná o bydlení v bytech, nebo domech. 

Mohu se nastěhovat již do hotového nebo si postavím nový dům. Pokud uvažuji o 

novém domě, tak si musím předem zjistit, zda je to možné v dané lokalitě, kolik 

bude stát pozemek apod.… To také ústí v celkový počet obyvatel. Podle počtu se 



Lenka Lesňáková: Přitažlivost lokality v prostředí České republiky 

 

2009                                                                                                                                     56 
 

stanovuje, zdali se jedná o vesnici, město… Vše již bylo rozebráno v úvodních 

kapitolách práce. 

o Všechny tři části jsou následně vzájemně propojeny s požadovanou přitažlivostí 

Moravskoslezského kraje. 

o Pro více informací o základním modelu diagramu toků vývoje počtu obyvatelstva a 

potřebných stanovených rovnicích, či nastavení parametru modelu, viz diplomová 

práce mého předchůdce - Model veřejných služeb na úrovni regionu, 2007. 

o Výsledný model přitažlivosti lokality je zobrazen na následujícím diagramu 9. 
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Diagram 9- Model přitažlivosti lokality - Powersim Studio2005 



Lenka Lesňáková: Přitažlivost lokality v prostředí České republiky 

 

2009                                                                                                                                     58 
 

5 Implementace jednoho vybraného modelu v prostředí 

Powersim Studio 2005 

Model je již teoreticky navržen a nyní se musí nastavit na dané parametry. Celý model 

je nastaven na základě údajů získaných ze statistické ročenky Moravskoslezského kraje 

2008 [9].  

Výsledný model v uživatelském prostředí k náhledu viz příloha 1. 

Nastavení hodnot konstant modelu: 

o Nezaměstnanost v kraji = 0,962 [1/year] 

o Normální stav přistěhovalých = 0,0059 [1/year] 

o Normální stav vystěhovalých = 0,006 [1/year] 

o Dokončené byty = 0,0016 [1/year] 

o Stávající bytový fond = 470 235 

o Průměr zrušených bytů za rok = 0,000204 [1/year] 

o Počet obyvatel 0-14 let v předešlém roce = 180 903 [obyvatel] 

o Počet obyvatel 15-64 let v předešlém roce = 893 112 [obyvatel] 

o Počet obyvatel 65 a více let v předešlém roce = 175 882 [obyvatel] 

Přesná formulace proměnných: 

o Zaměstnanost = 1 – nezaměstnanost v kraji 

o Počet obsazených pracovních míst = 'Obyvatelstvo od 15-64 let'* Zaměstnanost 

/’Obyvatelstvo od 15-64 let' 

o Nově přistěhovalí = Normálni stav přistehovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 

let')+(('Normálni stav přistehovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 let')*Atraktivita) 
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o Vystěhovalí = IF(('Normálni stav vystěhovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 

let')+(('Normálni stav vystěhovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 let')*(1-

Atraktivita))>1;1;('Normálni stav vystěhovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 

let')+(('Normálni stav vystěhovalých'*'Obyvatelstvo od 15-64 let')*(1-

Atraktivita));0) 

o Obyvatelstvo v kraji = 'Celkový počet obyvatel'+'Nově přistěhovalí'-

Vystěhovalí 

o Přitažlivost = AVERAGE('Počet obsazených pracovních míst';'Teoretický 

počet míst k bydlení') 

o Teoretický počet míst k bydlení = Teoreticky bytový fond'/'Obyvatelstvo od 15-

64 let' 

Přesná formulace jednotlivých hladin modelu: 

o Průměrná roční dostavba bytů: Dostavěné byty'*'Obyvatelstvo od 15-64 let' 

o Průměr zrušených bytů za rok: Průměr zrušených bytů za rok'*'Obyvatelstvo od 15-

64 let' 

Vlastní nastavení parametrů simulace: (Obrázek 11) 

Délka simulace = 10 let, začátek 1. 1. 2007 – konec 1. 1. 2017 

Časový krok = 30 dní 

Integrační metoda: Eulerova metoda 
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Obrázek 11- Nastavení bodů simulace - Powersim Studio 

V předcházejících bodech jsem formulovala nastavení modelu pomocí konstant, 

proměnných, hladin a vlastní nastavení požadované simulace na daný časový úsek. Po 

těchto krocích nastává zhotovení jednotlivých grafů v prostředí Powersim Studia 2005. Pro 

zobrazení stanovených proměnných v čase simulace jsem použila funkci - Time Graph 

Control Tool, jehož značení je uvedeno na následujícím obrázku 12, jako červeně 

orámovaná ikona. 

 

Obrázek 12 - Vybraná část panelu nástrojů Powersim Studia 2005 

Na pravé straně od ikony Time Graph Control Tool je umístěna ikona Time Table 

Control Tool, jehož funkce bude v práci dále použita, jako tabulkový výstup simulace. 

.
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Výsledky simulace 

Na následujícím grafu 13, který jsem získala na základě přesně nastavené časové 

doby simulace (viz obrázek 11) je patrné, že teoretický počet míst k bydlení 

v Moravskoslezském kraji bude mít tendenci významně stoupat až k roku 2017, což je 

hranice simulace. Počet míst k bydlení je v modelu ovlivněn stavem bytového fondu a také 

počtem obyvatel ve věkové skupině 15 – 64 let. Z grafu můžeme tedy usoudit, že je možná 

jednou z variant případ, že v budoucnu dojde k poklesu počtu obyvatel a tím i 

k následnému zvětšení kapacity počtu teoretických míst k bydlení. 
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Graf 13- Teoretický počet míst k bydlení 

Na druhé straně průměrná roční dostavba bytů v Moravskoslezském kraji (graf 14) 

bude do roku 2011 postupně stoupat, ale pak směrem k roku 2017 prudce klesat. Jak si 

vysvětlit rozdílnost grafů 13 a 14? Pokud průměrná roční dostavba bytů bude postupně 

klesat, ale počet míst k bydlení bude na druhou stranu stoupat, může to být zapříčiněno 

tím, že dojde k většímu počtu v budoucí době odstěhovaných obyvatel z kraje a tudíž i přes 

klesající dostavbu nových bytů bude stoupat teoretický počet míst k bydlení. Nebo dojde 

k již zmiňovanému poklesu obyvatel a nebude potřeba zvyšovat počet roční dostavby bytů. 
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Graf 14- Průměrná roční dostavba bytů 

Graf 15 zobrazuje počet nově přistěhovaných do MSK. Z grafu je patrné, že do 

roku 2011 bude počet obyvatel neustále přibývat. Může to být odrazem velké snahy 

propagace kraje v minulých letech. Již neplatí, že MSK je staré průmyslové město. Kraj 

patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Má snahu o modernizace, 

zlepšení dopravní obslužnosti, vytváření nových pracovních míst a mnoho dalšího, což již 

bylo popsáno v předcházejících kapitolách práce. Od roku 2011 do roku 2017 je patrný 

pokles nově přistěhovaných obyvatel. Důvodem bude jisté dosažení vrcholu možného 

počtu obyvatel v kraji. Pokles si také vysvětluji jako odraz zastavené propagace kraje 

v budoucnosti. 

Graf 16 uvádí počet obyvatelstva v kraji. Je zajímavé, že i když počet nově 

přistěhovaných v grafu 15 do roku 2011 neustále stoupá, tak počet obyvatel celou dobu 

simulace v kraji klesá. Nejspíš tato situace vznikla z důvodu, že bude postupně převládat 

vyšší počet vystěhovaných obyvatel než počet nově nastěhovaných do kraje. Počet 

přistěhovaných i vystěhovaných jsou v modelu opět spojeny s počtem obyvatel ve věkové 

skupině 15 – 64 let. Což může znamenat, že také dochází postupně k snižování počtu 

obyvatelstva v této cílené skupině, která také zapříčiňuje pohyby ve vzniklých grafech. 
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Graf 15- Počet nově přistěhovaných 
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Graf 16- Počet obyvatelstva v kraji 

Poslední graf, který jsem získala ze simulovaného modelu je Přitažlivost kraje, o 

jejíž nějakou ucelenou formulaci se snažím v práci dosáhnout. Výsledná přitažlivost má do 

budoucna tendenci neustále stoupat, což je velmi dobré. Jelikož pokud bude stoupat 

přitažlivost daného kraje (MSK), tak se dosáhne určité schopnosti ovlivňovat cílené 

obyvatele k zvážení dané lokality v rámci různých aspektů. Výsledek je zobrazen na 

následujícím grafu 17. Přitažlivost kraje je v modelu svázána s počtem pracovních míst a 

počtem míst k bydlení. Na druhou stranu daná přitažlivost ovlivňuje počet nastěhovaných i 
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vystěhovaných z kraje viz diagram 9. Pokud se vrátím ke grafu 15, tak opravdu na základě 

přitažlivosti kraje stoupá i počet nově nastěhovaných. Který se však po dosažení roku 2011 

změní v opačný trend klesání. Možné důvody této tendence jsou již uvedeny u grafu. 
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Graf 17- Přitažlivost kraje 

Výslednou přitažlivost kraje lze zobrazit i pomocí tabulky v prostředí Powersim 

Studia 2005, jak je možné vidět na následujícím obrázku 13. 

 

Time Přitažlivost kraje

1. I 2007

1. I 2009

1. I 2011

1. I 2013

1. I 2015

1. I 2017

0,76

0,76

0,76

0,77

0,77

0,77

 

Obrázek 13- Tabulkový výstup simulace - Přitažlivost kraje 

Všechny získané simulace v uživatelském prostředí Powersim Studia 2005, jsou dostupné 

k náhledu viz příloha 2. 
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Závěrečné vyhodnocení funkčnosti zkonstruovaného modelu a 

navržení možných rozšíření do budoucna 

Tato diplomová práce zpracovává téma Přitažlivosti lokality v prostředí České 

republiky.  

Na začátku práce byl sepsán úvod a vymezení pojmů, jako je obec a město 

v prostředí České republiky. Jednou z prvotních a hlavních úloh práce bylo zhotovení 

podrobné analýzy zaměřené na vytýčení hlavních bodů celé diplomové práce. Analýza 

byla zaměřena na získání možností, jak zvýšit atraktivitu obce/města pro různé cílové 

skupiny obyvatelstva. Skupin bylo stanovených celkem pět – 1, co láká obyvatelé 

k trvalému bydlení, 2, co láká obyvatelé k přechodným/dočasným návštěvám, 3, turisty, 4, 

cizince a v neposlední řadě také 5, investory. Této poměrně rozsáhlé části předcházela 

náročná teoretická příprava, které jsem věnovala značné úsilí a mnoho času. 

Analýze atraktivity lokality pro investory je věnována celá kapitola číslo 3. Jsou 

uvedeny základní definice pojmů, jako je investor a investice. Díky velké rozmanitosti a 

obsáhlosti tématu je práce dále vytýčena pouze na jeden z krajů České republiky a tím je 

Moravskoslezský kraj. Je uveden popis a základní vlastnosti kraje. Jeho plusy a mínusy. 

Získané informace z podrobné analýzy na začátku práce byly využity jako podklad 

pro bod číslo 4 a tím je návrh simulačních modelů pomocí prostředků systémové 

dynamiky. Na začátku tohoto bodu byly uvedeny opět potřebné definice daného tématu – 

systémová dynamika a její komponenty. Postupně byly rozebrány témata mentálního 

modelu, příčinného smyčkového modelu, diagramu toků. 

Na základě získaných informací ze systémové dynamiky mohl být sestaven 

výsledný model v prostředí programu Powersim Studio 2005. Na základě velmi rozsáhlé 

problematiky přitažlivost lokality jsem stanovila postupnou dedukcí hlavní body, které 

byly použity do výsledného modelu. A tím je v první řadě obyvatelstvo. Díky podobnosti 

výsledných témat, jsem si dovolila navázat na model svého předchůdce Ing. Adama 

Palečka. Model jsem dále rozšířila o tři ucelené části. A to dostupnost práce v kraji, 

dostupnost bydlení a celkový počet přistěhovaných a vystěhovaných obyvatel v kraji. 
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Pomocí stanovených hlavních bodů modelu a doplnění potřebných nastavení 

konstant, proměnných, hladin a toků mi vyšla výsledná Přitažlivost v tendenci stoupající. 

Což byl cíl diplomové práce, kterého bylo dosaženo. 

Díky velmi specifické formulaci diplomové práce na Přitažlivost lokality není 

model možné ověřit na přesných statistických údajích. Model je pouze teoretický a 

informačního rázu možného vývoje/predikce do budoucna na základě stanovených hodnot. 

Model by se dal do budoucna rozšířit o další problematiku. Také by se mohly stanovit 

kritické omezující podmínky či zvýšit dobu simulace o další časový horizont.  

Tento výsledný model vznikl na základě pouze mých osobních myšlenek a náhledu 

na danou problematiku. Je více než jasné, že každý z jedinců může pohlížet na danou 

tématiku z jiného úhlu pohledu a proto by v jiném zpracování mohl konkrétní model nad 

stejnou tématikou vypadat zcela odlišně. 
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Příloha 1 - Uživatelské prostředí v Powersim Studio 2005 a výsledný model 
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Příloha 2 - Náhled získaných simulací v Powersim Studio 2005 na získaném modelu 


