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Summary 

 For my work I choose the issue of regional development district of Ústí nad Labem. 

First, I have performed all over the characteristics of the district Ústí nad Labem. 

Furthermore, I dealt with the demographic and economic analysis. Tracked aspects of the 

demographic characteristics such as fertility, abortion, mortality, marriage rate, divorce 

rate, migration. Other aspects are pursued selected economic indicators such as GDP and 

employment and of unemployment. According to analysis is district Ústí nad Labem 

characterized by its high unemployment, gradually improving level of education of the 

population, the average marriage and divorce, higher birth rates and abortion, but a lower 

mortality and the highest natural increase within the Ústí Region. The data were obtained 

primarily from the Czech Statistical Office. 

 

Keywords: fertility, abortion, mortality, marriage rate, divorce rate, migration, 

unemployment, Ústí nad Labem 

 

Anotace 

 Pro svou práci jsem si zvolil problematiku regionálního vývoje okresu Ústí nad 

Labem. Nejprve jsem provedl charakteristiku celého okresu Ústí nad Labem. Dále jsem se 

zabýval demografickou a hospodářskou analýzou. Sledovanými aspekty jsou demografické 

ukazatele jako např. porodnost, potratovost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, migrace. 

Dalšími sledovanými aspekty jsou vybrané hospodářské ukazatele a to např. HDP, 

zaměstnanost a především nezaměstnanost. Okres Ústí nad Labem je charakteristický svou 

vysokou nezaměstnaností, postupně se lepšící úrovní vzdělanosti obyvatelstva, průměrnou 

sňatečností a rozvodovostí, vyšší porodností i potratovostí, ale  nižší úmrtností a nejvyšším 

přirozeným přírůstkem v rámci Ústeckého kraje. Použitá data byla získána především 

z Českého statistického úřadu. 

 

Klí čová slova:  porodnost, potratovost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost, migrace,  

nezaměstnanost, Ústí nad Labem 
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ÚVOD 

 Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Na východě sousedí 

s Libereckým krajem, na jihovýchodní straně se Středočeským krajem, na jihu z malé 

části s Plzeňským krajem, na jihozápadě pak sousedí s krajem Karlovarským. Na 

severozápadě má nejdelší společné hranice, které jsou zároveň i hranicemi státními, 

se Spolkovou republikou Německo, konkrétně se spolkovou zemí Sasko.  

 Území Ústeckého kraje je vymezeno sedmi okresy. Jedná se o území okresů 

Děčín,  Litoměřice, Teplice, Louny, Most, Chomutov a Ústí nad Labem.  

 Ve své práci se budu věnovat okresu Ústí na Labem.  

 Cílem mé práce je vytvořit aktuální obraz okresu Ústí nad Labem a zachytit 

vývoj posledních let. Provést analýzu demografického a hospodářského vývoje a odhalit 

slabá a problematická místa. 

 V první části budu charakterizovat celý okres Ústí nad Labem. V druhé části se 

zaměřím na demografickou analýzu celého okresu. Zde bude rozebrána struktura 

zdejšího obyvatelstva z pohledu populační základny a následně budu analyzovat 

populační procesy.   

 Další kapitola  se bude týkat hospodářského vývoje. V této části se budu věnovat 

především struktuře zdejšího hospodářství. Další oblastí, které budu věnovat pozornost 

je problematika zdejšímu trhu práce a především analýze nezaměstnanosti. 

 V závěru práce vyjmenuji problémy a vyhodnotím zmiňované analýzy celého 

okresu Ústí nad Labem.  
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1 CHARAKTERISTIKA OKRESU ÚSTÍ NAD LABEM 

1.1 Rozloha m ěsta a obyvatelstvo 

 Okres Ústí nad Labem se nachází na severu České republiky. Hraničí se 

Spolkovou republikou Německo. Dále s okresy Teplice, Litoměřice a Děčín. Je nutné 

připomenout, že ústecký okres, stejně jako ostatní okresy České republiky, neslouží 

nadále jako správní a řídící jednotka. Celoplošně byly okresní úřady zrušeny od 1. ledna 

2003. Označení a chápání okresů ale zůstává dále a slouží jako jednotka státní správy a 

k účelům statistických výpočtů. Oficiální označení takových jednotek je NUTS 

z latinského “La Nomenclatures  des Unités Territoriales Statistiques“. 

 Okres Ústí nad Labem spadá spolu s okresem Děčín, Chomutov, Litoměřice, 

Louny, Most a Teplice do Ústeckého kraje. Zahrnuje 23 obcí a městských částí. Toto 

číslo staví ústecký okres na místo poslední ve srovnání s počtem obcí ostatních okresů 

ústeckého kraje. Mezi zmíněné obce patří Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, 

Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec, Malé Březno, Malečov, Petrovice, 

Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad 

Labem, Velké Březno, Velké Chvojno a Zubrnice. Jeho celková rozloha činí 404 km2 . 

Plocha ústeckého okresu zahrnuje 45,66 % zemědělské půdy  (z toho 29,33 % tvoří orná 

půda) a 54,34 % tvoří pozemky ostatní (z toho 57,72 % lesy). Územím protéká naše 

největší řeka Labe a zároveň nejznečistěnější řeka Bílina. 

 Co do počtu obyvatel zastává tento okres s číslem 120 197 (stav k 1.1. 2008) 

obyvatel čtvrté místo. Už jen Louny, Litoměřice a Most evidují obyvatel méně. 

Nejlidnatější město okresu a zároveň Ústeckého kraje je město Ústí nad Labem 

s počtem 94 960 obyvatel. Většina zbylých obcí okresu nepřekračuje hranici 5 000 

registrovaných obyvatel. Hustota zalidnění je 297 obyvatel/km2. Průměrný věk dosahuje 

39,4 let a podle soudobého trendu se průměrný věk zvyšuje. Mateřským jazykem je 

z 93,2 % čeština, za ní následuje slovenština s 2,3 % a třetí místo zaujímá němčina 0,8 

%.    
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1.2 Klimatické ukazatele a životní prost ředí 

 Klimatické podmínky panují na severu České republiky mírné, tedy teplé a 

příznivé. S výjimkou nejvyšších bodů okresu. Okresní hydrometeorologická stanice se 

nachází v Ústí nad Labem na Kočkově. Složitější klimatické ukazatele jsou měřeny za 

celý ústecký kraj. Nejdeštivějšími měsíci jsou červenec a především srpen. Za poslední 

tři roky bylo nejvíce srážek naměřeno v červenci roku 2005 a to 103,3 mm. Dlouhodobé 

hodnoty výskytu srážek na území ústeckého kraje dosahují 63 mm. Průměrný roční úhrn 

srážek pouze pro ústecký okres představuje 584,5 mm. Nejteplejším měsícem v roce je 

na území ústeckého kraje stále červenec těsně před červnem a srpnem. Naopak 

nejchladnějšími měsíci jsou prosinec a zvláště pak leden s dlouhodobým normálem -2 

°C. Průměrné roční teploty vzduchu překvapivě dosahují pouze 8 °C. 

 Území ústeckého okresu zahrnuje četné přírodní památky a rezervace. 

Zvláštností okresu je, že se na jeho území potkávají tři krajinné reliéfy. Jedná se o 

České středohoří, Krušné hory a Podkrušnohorská pánev. České středohoří je zároveň 

chráněnou krajinnou oblastí stejně jako tomu je v případě chráněné krajinné oblasti 

Labské pískovce a Východní Krušné hory. Maloplošných chráněných oblastí je v okresu 

celkem 13. Přírodních rezervací je méně, dohromady 7. Nejznámější přírodních 

památkou jsou Tiské stěny, která spadá pod chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. 

Jedinečnou přírodní památkou ústeckého okresu je vodopád Vrkoč, známý také jako 

Vaňovský vodopád. Tento 12 m vysoký vodopád v čedičové skále je od centra Ústí nad 

Labem vzdálen přibližně 4 km.  

 Za rok 2007 investoval ústecký okres do životního prostředí 838 798,- Kč. 

Nejvíce nákladné projekty zahrnovaly ochranu ovzduší, zpracování odpadové vody a 

řešení komunálního odpadu. Měrné emise (REZZO 1 - 3) dokazují, že ústecký okres za 

rok 2007 eviduje zvýšený výskyt oxidu siřičitého SO2  a oxidu dusíku NOx  v ovzduší. 

Měřící jednotkou je t/ km2.  Ústecké ovzduší obsahuje 18,6 SO2 a 6,4 NOx. Ustupuje 

tak v znečištění ovzduší Chomutovu, Mostu a dokonce i lázeňskému městu Teplice. 

Naměřené hodnoty jsou výrazně nižší než v minulosti, proto lze mluvit o prokazatelném 

zlepšení. 
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1.3 Hospodá řství 

 Velikostní struktura zemědělských produkcí je nevelká ve srovnání s ostatními 

okresy ústeckého kraje, snad kromě města Most s 63 zemědělskými územními celky. 

Okres Ústí nad Labem zaujímá 163 zemědělských územních celků, přičemž nejvíce 

z nich – 56 celků se nachází v rozmezí od 10 – 49 ha. Ve srovnání s jiným odvětvím je 

v úseku zemědělství patrný úbytek zemědělské půdy.  

 Ústecký kraj je jedním z nejdůležitějších průmyslových oblastí republiky. I když 

v ústeckém okresu nejsou zastoupena všechna průmyslová odvětví, velkou tradici zde 

mají především chemický průmysl a také průmysl potravinářský. Téměř všechny 

významné společnosti mají sídlo přímo v největším městě okresu, v Ústí nad Labem. 

Velké jméno v oblasti výroby tepla nese Trmická teplárna, akciová společnost s téměř 

pěti sty zaměstnanci. V plánu je schválení stavebního povolení na výstavbu nové 

paroplynové elektrárny Úžín  (Ústí nad Labem). Jednání o možném začátku výstavby 

pokračovala v roce 2008 a nejsou doposud zakončena. 

 Chemický průmysl měl příhodné podmínky pro svůj rozvoj právě v ústeckém 

okresu. Díky bohatým zásobám uhlí z mosteckých dolů a velkému množství vody 

z Labe. Tato základna podnítila vznik jednoho z nejstarších závodů chemického 

průmyslu v republice. Spolchemie, tedy Spolek pro chemickou a hutní výrobu sídlí 

v Ústí nad Labem. Jednou ze základních výrobních surovin Spolchemie je chlor. Chlor 

se používá k výrobě anorganických i organických sloučenin, třeba chlorovodíku a 

epichlorhydrinu. Epichlorhydrin je důležitou surovinou pro výrobu epoxidových 

pryskyřic, což je vedle barviv jeden z nejvýznamnějších produktů Spolchemie. 

 Strojírenský průmysl je zastoupen Severočeskou Armaturkou. Ta se zaměřuje na 

výrobu a prodej průmyslových armatur, které se pak uplatňují v mnoha průmyslových 

odvětvích jako je chemie a petrochemie, energetika a rozvod tepla. Jak dokazuje níže 

uvedený článek Severočeské Armaturky, své klienty na průmyslovém trhu si stále 

dokáže získat.  

„ Úterý 29.dubna 2008 se stal velmi významným a důležitým dnem pro naši firmu, kdy jsme byli vybráni 

jako vítěz výběrového řízení na generálního dodavatele pro ČEZ v projektu „Zařízení pro obnovu 

stávajících a výstavbu nových energetických zdrojů“ s dodávkou uzavíracích a pojistných ventilů vlastní 

výroby.“ zdroj  http://www.sca.cz/cz/novinky/29.html 
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 Dalším důležitým zástupcem strojírenského průmyslu v ústeckém okresu je 

podnik Metal Ústí nad Labem, který se v průběhu roku 2007 přejmenoval na                       

KS Kolbenschmidt Czech Republic. Bývalý Metal je významným výrobcem pístů pro 

zážehové a dieselové motory a kompresory. Zásobuje tak velká jména z evropských 

automobilových značek. 

 Potravinářský průmysl je zastoupen proslulou potravinářsko-chemickou 

akciovou společností Setuza v Ústí nad Labem. Setuza je největším zpracovatelem 

olejových semen. Patří ji také první místo ve výrobě jedlých rostlinných olejů a tuků na 

území České republiky. Tato společnost má zhruba 800 pracovních pozic, vypracovává 

projekty v podobě zavádění nových technologií do výroby a rozšiřování výroby o nová 

oddělení. V roce 2007 zahájila Setuza výrobu metylesteru řepkového oleje 

v provozovnách ústeckého závodu. Nový provoz si vyžádal investici ve výši 750 

milionů korun. 

 Největším okresním i regionálním výrobcem pekárenských a cukrářských 

výrobků je firma Inpeko se sídlem v Ústí nad Labem. Získala si řadu ocenění na poli 

kvality a stále rozšiřuje svoji působnost. Inpeko pravidelně oslovuje také zahraniční 

trhy, úspěchem je účast na trhu v Německu a na Slovensku. Pekárny Inpeko rovněž   

úspěšně provozují síť maloobchodních prodejem s vlastním sortimentem. V současné 

době zaměstnává okolo 400 zaměstnanců.   

 K ústecké tradici patří také pivovarnictví. Nápojová firma Drinks Union vznikla 

v roce 1997 sloučením také Ústeckých pivovarů, a. s. Drinks Union je známá hlavně 

tím, že zastřešuje výrobu a distribuci pivovarů v Krásném Březně a Velkém Březně. 

Pivo značky Březňák se tak už dlouhou dobu zapisuje do vědomí nejen obyvatelů 

ústeckého okolí, ale České republiky vůbec. Nesmíme opomenout také likérku 

v Krásném Březně, kterou Drinks Union taktéž spravuje. 

1.4 Doprava 

 Ústeckým okresem vedou důležité dopravní spojnice. Z hlediska statistiky, síť 

silničních komunikací zahrnuje 53,5 km silnic I. třídy a 80,8 km silnic II. třídy.  

K prvnímu lednu 2008 evidoval ústecký okres 68 939 vozidel, z toho 45 993 osobních 

automobilů. Mezi důležité silniční tahy patří tangenta I/13, která zajišťuje spojení 
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podkrušnohorských měst: Karlovy Vary – Chomutov – Most – Teplic – Ústí nad Labem 

– Děčín. Základy dlouho diskutované dálnice D8 byly projednávány již v roce 1968 – 

1971. Jednalo se o možné spojení tehdejší ČSSR se sousední NDR. První úseky 

existovaly v roce 1990. Významným krokem bylo propojení 48 km dlouhého úseku 

z Prahy do Lovosic v roce 2001.  O pět let později byl úspěšně dokončen tah z Ústí nad 

Labem (Trmice) do Německa, který měří 23 km.  Je vedený horským úsekem o 

celkovém převýšení 482 m. Projekt si vyžádal na trase Knínice – Německo stavbu dvou 

tunelů. Tunel Libouchec měří 520 m a tunel Panenská 2115 m, přičemž tunel Panenská  

je nejdelším českým dálničním tunelem. K úplnému propojení dálnice D8 na českém 

území chybí poslední, zato mediálně známý úsek z města Lovosice do obce  Řehlovice 

u Ústí nad Labem. Tato část dálnice je ve výstavbě od podzimu roku 2007. Práce na 

úseku oddálila četná protivenství ekologických aktivistů. Ti se svou činností snažili 

zastavit výstavbu dálnice, která vede napříč chráněnou krajinou oblastí České 

Středohoří.  Přes veškeré komplikace se v práci na komunikaci pokračuje. Ukončení 

projektu je plánováno na rok 2010. 

 Jinou dopravní tepnou je nevyhnutelně řeka Labe, která na území Ústeckého 

kraje poskytuje 130 km dlouhý splavný tok. Do ústraní nepřichází ani rozvinutá 

železniční síť. Svým významem podporuje dopravní síť Podkrušnohorská trať nebo 

základní trasa  Berlín – Drážďany – Ústí nad Labem – Praha.  

 Dálnice D8, řeka Labe i železniční koridor Děčín – Ústí nad Labem jsou součástí  

IV. multimodálního koridoru sloužícího k propojení severu a jihu Evropy. 

 

1.5 Historické a kulturní památky 

 Ústecký okres má bohatý výčet historických a kulturních památek. Vyplatí se 

navštívit zejména několik z nich.  

 Samotné srdce okresu – město Ústí nad Labem se pyšní několika významnými 

dominantami. K té nejstarší patří dnes už hradní zřícenina Střekov, která se rozkládá 

nad pravým břehem řeky Labe. Hrad byl dokončen v roce 1318 a měl jasnou úlohu, 

chránit obchodní cestu. Ačkoliv byl později v 17. století vypálen a pobořen, neztratil 

jedinečnou přitažlivost pro turisty. Možná i díky tomu, že se tyčí na 100 m vysoké skále 
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a poskytuje široký pohled do kraje a na město Ústí nad Labem. Po roce 1989 byl hrad 

navrácen původnímu majiteli, tedy rodu Lobkowiczů. 

 V centru města se nachází památka známá jako kostel se šikmou věží. Chrám 

Nanebevzetí Panny Marie vznikl kolem roku 1318. Tento byl svědkem událostí, které 

několikrát poškodily jeho statiku. V období husitských válek byla vážně narušena jeho 

věž s trojlodí. Teprve od roku 1452 se začalo s jeho rekonstrukcí. Koncem druhé 

světové války dostává chrám při bombardování zásah, který se později stává unikátním 

příznakem této památky. Při výbuchu byl narušen základ kostelní věže, přičemž  se osa 

věže vychýlila téměř o dva metry. Tento jev je viditelný pouhým okem. 

 Poblíž chrámu stojí barokní kostel sv. Vojtěcha s dominikánským klášterem, 

který se rozkládá na základech původní stejnojmenné stavby. Vznik kostela se datuje do 

let 1715-1730. Zasloužil se o něho stavitel severočeského původu Octavio Broggio. 

V roce 1972 byly do kostela nainstalovány druhé největší varhany v České republice. 

 Oblíbeným místem oddechu, relaxace a potkávání se s umělci mezinárodního 

formátu je Městské divadlo Ústí nad Labem. O zrod divadla se zasloužil vídeňský 

architekt Alexandr Graf. Po pouhém roce výstavby se konalo slavnostní otevření 21.září 

1909.  Interiér odpovídá novobaroknímu stylu, takže návštěvníka divadla ovine záplava 

zlaté barvy a rudého sametu.  V dnešní době je divadlo scénou opery, operety a baletu. 

 Především válečné napoleonské bitvy, které proběhly na území ústeckého 

okresu, daly vzniknout oblíbenému výroku, který se používá v případě nezdaru. „Jako 

sedláci u Chlumce“. Po bitvě u brněnského Slavkova se druhá největší bitva 

napoleonských válek v rámci rakouského území konala právě v okolí obce Chlumec a 

Přestanov. Osudná bitva proběhla od 29.-30.8. 1813. Tisíce zmařených životů 

připomínají dva proslulé pomníky. První z nich, ruský pomník, je situován 

v Přestanově. Mohl vzniknout v době 1835 až 1837.  Druhý v řadě, monumentální 

secesní pomník stojí u Chlumce a podle historických údajů vznikl už v roce 1813. 

Zvláštností pomníku je strop jeho pamětní síně. Freska, která ho zdobí vznikla rukou 

malíře Karla Krattnera. 

 Mezi půvabné přírodní podívané patří Tiské skály v obci Tisá.  Tiské stěny jsou 

skalním městem na jižním okraji krušnohorského zlomu. Je to nejzápadnější výběžek 
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chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Tiské stěny si lze představit jako pás v délce 

6 km, který se dělí na Malé a Velké Tiské stěny, Věže pod silnicí, Věže pod stěnami, 

Hřebenové věže. Do dvacátých let dvacátého století se pod přísným zákazem nesmělo 

skalami pohybovat bez průvodce. Strach z nebezpečí měla posílit legenda o 

francouzském šlechtici Leduquinovi a zlých skřítcích. Zákaz vstupu se ruší od roku 

1918.  

 Jedinečnou přírodní památkou ústeckého okresu je vodopád Vrkoč, známý také 

jako Vaňovský vodopád. Tento 12 m vysoký vodopád v čedičové skále je od centra Ústí 

nad Labem vzdálen přibližně 4 km. 
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2 ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE 

2.1 Demografie a demografická analýza 

 Demografie je jednou z oblastí, kterou se zabývají sociologická studia. Je to tedy 

jeden z dalších společenských ukazatelů a zároveň důkazů o tom, jak je společnost 

přímo ovlivňována okolním prostředím. Znaky specifické kultury, životní prostředí, 

geografická vybavenost obývané oblasti, rozvoj průmyslu, míra vzdělanosti a mnoho 

dalších prvků zanechávají stopy na způsobu a úrovni lidského života. 

 Výborným zdrojem pro porozumění dané společnosti je demografická analýza.  

Demografická analýza nepopíratelně zachycuje základní složky demografické 

reprodukce, jejich proměny v čase, stejně jako jejich vzájemnou podmíněnost. Procesy 

analýzy a jejich naměřené hodnoty jsou často zmiňovány prostřednictvím veřejných 

sdělovacích prostředků. Jsou to tedy fakta, která jsou mediálně, ale také posluchačsky 

přitažlivá. Měří se za daný časový úsek,  slouží k porovnání situací z konkrétních dob a 

také prokazatelně deklaruje, zda se lidem vede hůře či lépe. Demografická analýza má 

dva hlavní předměty zájmu. Analýza populační základy analýza populačních procesů 

utvářejí demografický obraz určité skupiny lidí za daný časový ústek. Mezi procesy 

demografické analýzy patří úmrtnost (mortalita), nemocnost, porodnost (natalita). Dále 

potratovost, sňatečnost, rozvodovost i mobilita (migrace). 

 Údaje, které jsou třeba pro sestavení demografické analýzy jsou dnes mnohem 

dostupnější než tomu bylo dříve. Základním stavebním kamenem už nejsou pouze 

historické prameny. V dnešním světě se pravidelně provádějí sčítání lidu. Existují 

registry obyvatelstva. Evidujeme migraci, nemocnost, přirozené změny. Pro zjištění 

specifických ukazatelů slouží výběrová šetření.  
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2.2 Analýza popula ční základny ústeckého okresu 

2.2.1 Struktura obyvatelstva z hlediska pohlaví a v ěku 

 Z hlediska pohlaví se ústecký okres řadí k těm okresům, kde převládá ženská 

populace. Celkový počet obyvatel ke konci roku 2007 byl 120 197. Z toho bylo 51,08 % 

žen a 48,92 % mužů. Výsledky za rok 2008 deklarují celkový  počet obyvatel číslem 

121 024 (viz tabulka č. 1). Naměřené údaje vypovídají o 50,90 % žen a o 49,10 % mužů 

žijících na území okresu. Výsledky měření vypovídají jak o mírném nárůstu počtu 

obyvatel, tak o nepříliš výrazném rozdílu v počtu žen a mužů. 

 
Tabulka č. 1 

Počet obyvatel v Ústeckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2008 

Stav na počátku období 
1. ledna 2008 

Střední stav obyvatelstva 
Stav na konci období 

31. prosinci 2008   

celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy 

Kraj celkem 831 180 409 122 422 058 834 283 411 214 423 069 835 891 412 462 423 429 

v tom okresy:          

Děčín 135 441 67 026 68 415 135 690 67 202 68 488 135 710 67 226 68 484 

Chomutov 125 743 61 917 63 826 126 121 62 159 63 962 126 353 62 321 64 032 

Litoměřice 117 159 57 998 59 161 117 816 58 381 59 435 118 243 58 639 59 604 

Louny 86 710 42 863 43 847 86 949 43 021 43 928 87 197 43 150 44 047 

Most 116 728 57 269 59 459 117 094 57 608 59 486 117 294 57 790 59 504 

Teplice 129 202 63 244 65 958 129 796 63 629 66 167 130 070 63 911 66 159 

Ústí nad Labem 120 197 58 805 61 392 120 817 59 214 61 603 121 024 59 425 61 599 

Zdroj: http://www.ustinadlabem.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/kapitola/13-4202-08-za_rok_2008-02  

  

 K základní charakteristice populační analýzy patří měření maskunility (počet 

mužů připadající na určitý počet žen, obvykle na 100 žen) a feminity.  Index feminity 

představuje počet žen na 1000 mužů. Měří se oproti určitému časovému úseku. Do 

začátku roku 2008 vstoupil ústecký okres s indexem feminity 1044 žen na 1000 mužů.  

 Výsledné rozdíly mezi počtem mužů a žen ovlivňují tři hlavní faktory. Tím je 

také počet narozených chlapců. Obecně pro Českou republiku platí, že se rodí více 

chlapců než dívek. Struktura obyvatelstva je téměř do 45. roku života vyrovnaná a nebo 

převažuje mužská populace. Posléze index maskunility klesá.  Měření, která 

shromažďuje Český statistický úřad v Ústí nad Labem však dokazují, že se v posledních 

letech rodí v ústeckém okresu větší počet chlapců oproti dívkám, i když rozdíl není 
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nijak zvlášť výrazný. Tento trend nastal od roku 2004.  Za předchozí rok 2008 se 

v okrese narodilo 745 děvčat a 772 chlapců.  Dalšími dvěma faktory, které se podepisují 

na rozdílu v počtu mužů a žen je průměrná délka života, která je ovlivněna sklonem k 

vyšší úmrtnosti u mužského pohlaví. Důležitým faktorem je také migrace mužů 

v produktivním věku. Taková migrace je nejčastěji zapříčiněna ekonomickými důvody. 

 Dvacáté století je známé svou nestálou situací a počtem politicky a hospodářsky 

významných událostí i změn. Následkem takového vývoje je věková struktura obyvatel 

značně proměnlivá. Vypovídající je rozdělení do tří věkových skupin podle produktivity 

obyvatelstva. Předproduktivní, produktivní a postproduktivní věková skupina. K 1. 

lednu roku 2008 se znovu eviduje pokles počtu obyvatel v předproduktivní věkové 

skupině. To je další důkaz demografického stárnutí obyvatelstva. Z celkového počtu 

obyvatel 120 197 se do  předproduktivním věku (0 -14 let) řadilo 15,6 % obyvatel. Při 

porovnání s lety minulými je zřetelné, že i přes mírný nárůst v počtu obyvatel se počet 

lidí v předproduktivním věku snížil o více jak 5 %.  V roce 1970 byl celkový počet 

obyvatel v ústeckém okresu 105 922. Z toho bylo 21,7 % registrovaných obyvatel 

v předproduktivním věku. Svým výsledkem překvapilo měření o deset let později, kdy 

bylo při navýšení počtu obyvatel o 5 tisíc celých 24,9 % z nich v předproduktivní 

věkové skupině. V roce 2001 bylo z počtu 117 780 obyvatel 16,9 % v předproduktivní 

věkové skupině. 

 Počet lidí v produktivní věkové skupině se v okrese změnil nejenom na základě 

přirozeného vývoje populace, ale také na základě hospodářského vývoje České 

republiky. Horní hranice věkové skupiny, tedy dosažení důchodového věku byla 

několikrát prodloužena. Za poslední roky odráží produktivní věková skupina  

obyvatelstvo ve věku od 15– 64 let.  K 1. lednu 2008 tvoří produktivní věková skupina 

71,4 % z celkového počtu obyvatel. Pro porovnání, v roce 1980 je v produktivní věkové 

skupině 64,7  % obyvatel okresu, přičemž celkový počet obyvatel byl téměř o 5 tisíc 

menší, dosahoval počtu 115 161 obyvatel. 

 Do postproduktivní skupiny se zařazují všichni obyvatelé nad 65 let. Poslední 

uzavřené a zpracované měření k 1. lednu 2008 vypočítalo 13,1 % lidí z celkového počtu 

obyvatel v uvedené věkové skupině. V 70. letech toto číslo nepřesáhlo 8 %.(viz graf 

č.1). 
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Graf č. 1 

 

Zdroj: http://www.ustinadlabem.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/t/230028F314/$File/422808g4208.jpg 

  

 Z uvedených údajů vyplývá, že klesl počet obyvatel ve věku do 14 let a přitom 

narostl počet obyvatel nad 65 let. Tento nepoměr do budoucna zajistí menší počet 

obyvatel v produktivním věku, který je zároveň důležitý pro hospodářský vývoj celé 

země. Klesne tak skupina, která zajišťuje částí svého pravidelného výdělku kapitál 

potřebný také pro vedení důchodového systému a pokrytí nákladů na sociální 

zabezpečení. Naproti tomu ještě více vzroste počet lidí v postproduktivním věku a hrozí 

nedostatek prostředků k zajištění jejich veškeré péče i životní úrovně. Odhaduje se, že 

horní hranice důchodového věku se může následkem těchto demografických ukazatelů 

ještě prodloužit.  

 Pro podtržení a hlavně potvrzení trendu stárnutí populace slouží nejlépe index 

stáří, index závislost I. a II.  a index ekonomického zatížení. Všechny indexy se mohou 

měřit za odlišná časová období, ovšem nejčastěji se vypočítávají za kalendářní rok. 

Ústecký okres má hodnoty indexu následující: 

 Index ekonomického zatížení představoval za rok 1970 hodnotu 53, přičemž 

začátkem roku 2008 je na čísle 40. Hodnoty indexu stáří se dosáhne, jestliže vezmeme 

počet obyvatel nad 65 let, vydělíme počtem obyvatel do 14 let a vynásobíme číslem 
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100. Hodnota indexu stáří byla počátkem 70. let  61,6. O třicet let později, v roce 2001 

se hodnota indexu rovná číslu 99,1.  O dalších 7 let později k 1.1. 2008 je hodnota 

tohoto indexu 83,7. 

 Index závislosti I. měří počet obyvatel v předproduktivní věkové skupině na 100 

obyvatel v produktivní věkové skupině. K prvnímu lednu 2008 je tato hodnota necelých 

22. V roce 1970 byla hodnota závislosti rovných 30.  

 Index závislosti II. měří počet obyvatel v postproduktivní věkové skupině znovu 

na 100 obyvatel v produktivní věkové skupině. K prvnímu lednu 2008 je tato hodnota 

18. Pro srovnání, v roce 1970 dosahoval index hodnoty 11. 

 Klesající index ekonomického zatížení a index závislosti I. značí narůstající 

sociální problém s demografickým stárnutím obyvatelstva. Index závislosti II. naopak 

stoupá. 

2.2.2 Struktura obyvatelstva z hlediska rodinného s tavu a vzd ělání 

 Výsledky sociologických průzkumů na téma rodinný stav kopírují novodobé 

trendy a přístupy k rodinnému životu. Ty jsou pozorovatelné na celém území České 

republiky.  Z výsledků pravidelného sčítání obyvatelstva jsou patrné jisté generační 

návyky. Zvyšuje se věk, kdy lidé vstupují do svazku manželského, stoupá rozvodovost, 

navyšuje se průměrný věk prvorodiček, stejně jako se zvyšuje počet dětí počatých mimo 

manželství. Demografické stárnutí obyvatelstva se podepisuje také na stoupajícím počtu 

ovdovělých žen. Obecně lze říct, že strukturu obyvatelstva dle rodinného stavu 

ovlivňuje sňatečnost, rozvodovost i úmrtnost. 

 Poslední velké sčítání lidu z roku 2001 ukazuje, že se zvýšil podíl svobodných i 

rozvedených obyvatel v určitých věkových kategoriích.  Tím pádem také klesl počet 

ženatých a vdaných.   

 Ve věkové skupině od 25 – 29 let je trojnásobně více svobodných lidí, než tomu 

bylo při sčítání obyvatelstva v roce 1991. Ve věkové skupině od 30 – 34 let je počet 

svobodných dvojnásobný. Nejvíce promlouvají konkrétní čísla. Následující hodnoty se 

zaměřily na věkovou skupinu 15 let a více. Měření rodinného stavu se někdy zaměřují 

také na věkovou skupinu v reprodukčním věku od 15 – 49 let. 
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 V roce 1980 bylo v ústeckém okresu ve věkové skupině 15 a více let celkem 

41 611 mužů. Z toho bylo 20,9 % mužů svobodných, 69,7 % ženatých, 6,3 % 

rozvedených a 3,0 % ovdovělých. V roce 2001 bylo ze 46 956 celých 30,5 % mužů 

svobodných, 54,2 % ženatých, 11,4 % rozvedených a 2,9 % ovdovělých. 

 Údaje zjištěné o rodinném stavu žen v ústeckém okresu jsou mnohem více 

vypovídající. V roce 1980 bylo z celkového počtu 44 905 žen 12,6 % svobodných, 64,8 

% vdaných, 7,9 % rozvedených a 14,7 % ovdovělých.  V roce 2001 je to z počtu 50 970 

žen 21,7 % svobodných žen, 49,7 % žen vdaných, 13,4 % rozvedených a 14,1 % 

ovdovělých. 

 Z naměřených hodnot vyplývá, že třicetiletý svobodný člověk není v současnosti 

výjimečný jev. Obecně především nejmladší generace nespěchají do manželství. 

Manželství ustupuje dalším hodnotám, kterými jsou vzdělání, zaměstnání,  

seberealizace. Dalším pozorovatelným jevem je větší rozvodovost žen oproti 

rozvodovosti mužů. Vzhledem k většímu počtu žen v ústeckém okresu i kraji, je tento 

jev ještě výraznější. Menší počet vdaných žen neblaze ovlivňuje produktivitu. V okrese 

se ještě stále většina dětí rodí v manželství, menší počet uzavřených manželství tedy 

znamená menší plodnost žen. Sňatky uzavírané ve zralejším věku mají stejný dopad. 

Většinou se v nich už nerodí tolik dětí jako v mladých rodinách.  

 Logicky přibývá také ovdovělých žen. Může za to vysoký podíl obyvatelstva 

v postproduktivním věku.  Na základě většího procenta mužské úmrtnosti a nižší 

průměrné délce života u mužů lze zákonitě odvodit vyšší počet ovdovělých žen. 

 Obyvatele ústeckého okresu lze strukturně rozdělit také do skupin podle 

dosaženého vzdělání.  Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let a předmětem výzkumu 

je úroveň dosaženého vzdělání. Výsledky se počítají zvlášť pro muže a ženy. Naměřené 

údaje se uvádí v procentech. Dosažené vzdělání se posuzuje podle zakončeného 

základního vzdělání, středoškolského vzdělání (s maturitou a bez maturity)  nebo 

vysokoškolského vzdělání.  Český statistický úřad uvádí také vzdělanostní struktury 

obyvatel s přihlédnutím na detailnější popis ukončeného vzdělání.  

 Vzdělanostní rozlišení se stalo součástí sociologického výzkumu od roku 1950. 

Od té doby se snižuje počet obyvatel, pro které je základní škola zároveň nejvyšším 
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dosaženým vzděláním. Roste počet absolventů vysokých škol. Je viditelný nárůst hlavně 

žen studentek. Od devadesátých let se ústecký okres stává v míře vzdělanosti a počtu 

absolventů vysokých škol vedoucím okresem v kraji. Skutečnost podpořil fakt, že se 

největší město ústeckého okresu – Ústí nad Labem stalo městem univerzitním.  

 Zaměřeno na muže, v roce 1991 se celkový počet vyšplhal na 44 526 mužů nad 

15 let.  Z toho 87 mužů bylo bez vzdělání. Nejvíce mužů bylo vyučeno - 17 025. 12 330 

mužů dosáhlo jen základního vzdělání nebo základní vzdělání nedokončilo. 7 418 mužů 

ukončilo středoškolského vzdělání s maturitou. 3 340 mužů uvedlo vysokoškolské 

vzdělání jako nejvyšší dosažené vzdělání. V roce 2001 při posledním sčítání lidu se 

z celkového počtu 49 956 mužů nad 15 let vyčlenily například tyto vzdělanostní 

skupiny. Počet mužů se základním nebo nedokončeným základním vzdělání klesl na 

8 445. Vyučení bez maturity – 10 365. Stále více mužů se středoškolským vzděláním 

bez maturity – 10 091 mužů. Zvýšil se počet mužů se středoškolským vzděláním 

ukončeným maturitou – 8 241 mužů. Vysokoškolsky vzdělaných bylo 3 880 mužů. 

  Podle tabulek dosažené vzdělanosti sestavených z výsledků sčítání lidu z roku 

1991 neměly ženy takové vzdělání jako muži. Bez jakéhokoliv vzdělání bylo 

v ústeckém okresu 211 žen. Nejvíce z celkové počtu 48 684 žen bylo těch, které uvedly 

základní školu jako nejvyšší stupeň dosaženého vzdělání – 20 396 žen. 10 246 žen 

dosáhlo výučního listu. 9 806 žen mělo úplně středoškolské vzdělání s maturitou. 2 180 

žen mělo vysokoškolské vzdělání. Toto číslo je o více než 1 000 studentů menší ve 

srovnání s mužskou populací. Situace se v ženské vzdělanosti zlepšovala. V roce 2001 

se zaznamenal nárůst hlavně vysokoškolských studentek.  Na druhou stranu o polovinu 

narostl počet žen bez vzdělání na 415 žen v okresu. 10 587 žen dosáhlo úplného 

středního vzdělání s maturitou, 8 416 středního odborného vzdělání, 6 938 vyučení bez 

maturity. Vysokoškolsky vzdělaných žen bylo 3 173.  

2.2.3 Struktura obyvatelstva z hlediska národnosti a náboženství 

 Národnost i náboženství se podepisují na způsobu lidského života. Patří tedy 

mezi sociologické ukazatele. Ovlivňují přístup člověka k rodinnému stavu. Upravují 

jeho chování a hodnoty. Přinášejí důkazy o zvýšené imigrace jiných národů do 

ústeckého kraje. Od předposledního sčítání obyvatel došlo k několika zajímavým 
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zjištěním. Ve srovnání s posledním výsledkem sčítání z roku 2001 neuvedlo svoji 

národnost osmkrát více občanů. Celých 2 764 obyvatel svoji národnost neprozradilo. 

Výrazně se také snížil počet občanů rómské národnosti a úměrně k tomu se zvýšil počet 

občanů české národnosti.  Z toho vyplývá, že mnoho rómských obyvatel ústeckého 

okresu, kteří se soustředí především v Ústí nad Labem, přestalo uvádět svoji národnost 

jako rómskou. Třetí místo zaujímala národnost německá, což je při blízkosti 

s německými hranicemi pochopitelné. V minulosti byl počet Němců na území ústeckého 

okresu hojnější. Poválečná doba se zasloužila o útěk německý občanů z pohraničních 

oblastí a tak stávajících Němců na území okresu ubývá. V roce 1991 tu bylo téměř o 

400 německý občanů více. Klesl také počet slovenské populace. Mnozí z nich po letech 

přijali české občanství. Výrazně se zvýšil počet občanů vietnamské národnosti.  

 Z celkového počtu 117 780 občanů se vyčlenily tyto národnostní skupiny. Česká 

(108 808 obyvatel), slovenská (2 793 obyvatel), německá (825 obyvatel), vietnamská 

(435 obyvatel), rómská (354 obyvatel). O další příčky se dělí národnost ruská, 

ukrajinská, moravská, slezská, polská. Jinou národnost uvedlo 858 obyvatel. 

 Zajímavostí je viditelný nárůst vietnamských obyvatel na území ústeckého 

okresu. Nedlouho po revoluci se k vietnamské populaci hlásilo 12 vietnamských 

obyvatel. V roce 2001 to bylo 435 obyvatel, tedy více, než kolik obyvatel se přihlásilo 

k národnosti rómské. 

 Ústecký okres eviduje také počet věřících a jejich náboženské vyznání. Mezi 

věřícími převažují obecně ženy nad muži.  V devadesátých letech žilo ve víře 23 % 

občanů ústeckého okresu (z celkového počtu 118 325 obyvatel), v roce 2001 se mezi 

věřící zařadilo 15,3 % lidí (z celkového počtu 117 780 obyvatel). Léty řídne především 

zástup věřících tradičního náboženství,  Církve československé husitské, Církve 

římskokatolické a Českobratrské církve evangelické. Na druhou stranu téměř o 

polovinou stoupá účast v jiném náboženství. Konkrétně přibývá věřících náboženské 

společnosti svědci Jehovovi a Pravoslavné církve v českých zemích. 
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2.3 Analýza popula čních proces ů 

 

2.3.1 Porodnost a potratovost 

 Porodnost je demografickým ukazatelem, který měří počet narozených potomků 

z určité skupiny za určitý časový úsek. Porodnost vykazuje v okrese stejný vývoj jako 

na území České republiky. Vlivem poválečných událostí a silné emigrace obyvatel v 60. 

letech dvacátého století se stát potýkal s nízkou porodností. Reakcí na malý počet 

narozených dětí se stala reforma sociálních příspěvků tehdejšího prezidenta Gustava 

Husáka. Od 70.-80. let proto zaznamenáváme boom v reprodukci, který se zastavil na 

konci 80. let. Za tu dobu přišel na svět dvojnásobný počet dětí, oproti dlouhodobému 

normálu. Dětem narozeným v těchto letech se často říká „Husákovy děti“. Nadcházející 

90. léta a jejich události vytrhly mnohé ze zvyku sociálních jistot, lidé přijímali nové 

kapitalistické okolí a báli se o své zabezpečení.  Počet porodnosti v prvních pěti letech 

prudce klesl. Za rok 1996 se v ústeckém okresu narodilo 1 176 dětí a poté se začala 

situace pomalu obracet. V ústeckém okresu představovala porodnost za rok 2007 12,1 

‰. Tato naměřená hodnota představuje v reálných číslech 1 453 narozených dětí.  Za 

uplynulý rok 2008 dosahoval počet narozených dětí v ústeckém okresu čísla 1 517 (12,6 

‰) a celkem v ústeckém kraji 10 031 dětí. (viz tabulka č. 2 ) 

 Český statistický úřad obecně uvedl, že za rok 2008 se narodilo nejvíce dětí za 

posledních 16 let. Důvodem zvýšení porodnosti je rychlý hospodářský vývoj země od 

roku 2006 – 2008. Ekonomika dosahovala nejlepších výsledků za posledních 11 let.  

Toto se pozitivně  odrazilo na průměrné hrubé mzdě obyvatel, celkové životní úrovni. 

Následným faktem je, že je to právě silná „generace Husákových dětí“, která je nyní na 

vrcholech reprodukčního věku. Z výsledků vyplývá, že rodičům je nejčastěji kolem 30 

let, přičemž věk matky je stále nižší než věk otce. V ústeckém okresu je věk matky 

průměrně 26,6 let a patří tak k jedním z nejmladších v porovnání s ostatními 

okresy České republiky. 

 Nejjednodušší ukazatel porodnosti je Hrubá míra porodnost (hmp). Je to počet 

živě narozených dětí na 1000 obyvatel. Počítá se k 1.7. v daném roce, což je tzv. střední 

stav. Měrnou jednotkou porodnosti jsou promile (‰). 
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hmp= 1000
N v

P
fffffffff (N v

@ počet živě narozených dětí, P – střední stav obyv.) 

 Údaje o narozených dětech pocházejí z matričních úřadů, kam jsou nahlašovány 

zdravotnickými zařízeními. Výsledné hodnoty se odevzdávají Českému statistickému 

úřadu, který s nimi nadále pracuje. Hrubá míra porodnosti za rok 2008 pro ústecký 

okres při počtu 1 517 narozených dětí a středním stavu obyvatel 120 817 činí  12,6 ‰. 

Obecná míra plodnosti ještě upřesňuje hrubou míru porodnosti.  Zjišťuje počet 

narozených dětí na 1 000 žen v reprodukčním věku, tedy ve věku od 15 – 49 let.  

 Porodnost doprovází také potratovost. Od devadesátých let po současná léta 

potratovost v ústeckém okresu klesá. Důvodem je mnoho vzájemně provázaných 

faktorů. Těmi jsou dostupnost antikoncepce, společenské rozpoložení, reprodukční 

zdraví populace a individuální vlivy (vzdělání, připravenost, ekonomická situace). I 

potratovost má svůj ukazatel. Tím je hrubá míra potratovosti. Vzhledem k tomu, že se 

v takovém vzorci počítá s celkovým počtem obyvatel středního věku, není tolik 

vypovídající. V roce 2007 byla naměřena tato míra 5,6 ‰. Potratovost odráží nejlépe 

index potratovosti (ipo-počítá s poměrem potratů a narozených dětí za určitě období) a 

podílem potratů ze sta ukončených těhotenství, neboli celkový počet potratů vydělíme 

počtem narozených a vynásobíme stem. Poměr potratů na 100 narozených dětí za rok 

2007 činil 46,5. Loňský rok 2008 zaznamenal poměr potratů na 100 narozených dětí 

obdobné číslo 47,4. Pro srovnání v roce 1998 to bylo 82,2. Jiným měřítkem potratovosti 

je úhrnná potratovost (průměrný počet potratů na jednu ženu). Úhrnná potratovost za 

rok 2007 byla 0,763 potratů na jednu ženu. 

2.3.2 Úmrtnost neboli mortalita 

 Úmrtnost je vedle porodnosti druhým nejdůležitějším demografickým 

ukazatelem.  Na rozdíl od porodnosti, úmrtnost s rostoucím věkem stoupá. Ukazatel 

představuje počet zemřelých z určité skupiny lidí za určitý časový úsek.  Měří se 

v promilích (‰) na 1 000 jedinců. Sleduje zvlášť údaje pro ženy a pro muže. 

Nejsledovanějším ukazatelem  je tzv. hrubá míra úmrtnosti. Měří se k 1.7. každého 

kalendářního roku, tedy střednímu stavu obyvatelstva. 

 hmú= 1000
D
P
fffff (D – počet zemřelých,P – střední stav obyv.) 
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 Úmrtnost neslouží jen k porovnání počtu narozených a počtu zemřelých jedinců 

za uplynulý rok. Spolu s nemocností dokáže vytvořit obraz zdravotního stavu celé 

populace. Je zřejmé, že úmrtnost je ovlivněna nejen genetickými podmínkami, přesto 

základní rozlišení na pohlaví muže a ženy stále rozděluji demografický ukazatel 

úmrtnost na každé pohlaví odděleně. Za poslední 10 let byla nejvyšší hodnota hrubé 

míry úmrtnosti naměřena v roce 2002. Dosahovala na 11,3 ‰. Naopak nejnižší číslo 

zemřelých na 1 000 obyvatel bylo v letech 2006  9,7 ‰ a v roce 2007  9,9 ‰. V roce 

2008 čísla opět nepatrně stoupla na 1 236 zemřelých  10,2 ‰ (viz tabulka č. 2). I když 

ukazatel o počtu zemřelých stále kolísá. Obecně je dokazatelný pokles v počtu 

zemřelých v ústeckém okresu. V roce 1991 eviduje Český statistický úřad 1 389 

zemřelých, v roce 1996 1 217 a v roce 2006 1 155 zemřelých.  

 Dalším důležitým ukazatelem je kvocient kojenecké úmrtnosti. Měří se 

v promilích (‰). Tato úmrtnost počítá se všemi zemřelými do jednoho roku života 

v poměru na 1000 živě narozených dětí.  

kú= 1000
D0

N v
fffffffff (D0 - počet zemřelých do jednoho roku života,  N v

 -počet živě narozených) 

 Ukazatel kojenecké úmrtnosti poukazuje na vyspělost daného kontinentu, státu, 

kraje i okresu. Hodnota kojenecké úmrtnosti dosahovala v okresu 4,8 ‰ za rok 2007. 

Pro srovnání v roce 1998 to byl 4,4 ‰. V roce 2008 opět koeficient vzrostl na 4,6 ‰. 

Hodnoty se drží republikovému průměru. Velkou vypovídací hodnotu v souvislosti 

s vyspělostí a demografickými tendencemi má také statistický údaj s názvem přirozený 

přírůstek. Přirozený přírůstek je hodnota, která vypočítává rozdíl mezi počtem živě 

narozených a zemřelých za určité časové období. Jestliže se jeho hodnota nachází 

v kladných číslech, mluví se o přirozeném přírůstku. Jestliže je výsledná hodnota 

záporná, hovoří se o přirozeném úbytku. Přirozený přírůstek se od roku 2003 pohybuje 

v ústeckém okresu dlouhodobě v kladných číslech. Za rok 2007 hodnota dosahovala 

čísla 267 a loňský rok 2008 vykazoval hodnotu 281 (viz tab. č. 2). Naopak v roce 1998 

to bylo – 56, tedy přirozený úbytek. Jestliže se do přirozeného přírůstku zahrnuje také 

přírůstek stěhováním, mluvíme o přírůstku celkovém, který byl v roce 2007 937 a v roce 

2008 827 (viz tab. č.2). 
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2.3.3 Sňatečnost a rozvodovost 

 Sňatečnost je demografický proces, proto údaje o ní patří do demografické 

analýzy. Od ostatním procesů se přesto odlišuje. Sňatek není pro všechny obyvatele 

nevyhnutelný jako narození nebo úmrtí. Dokonce je možné událost sňatku opakovat.  

 Podmínky uzavření sňatku jsou limitovány legislativou České republiky. 

Minimální sňatkový věk je 18 let (ve výjimečných případech 16 let). Sňatek mohou 

uzavřít osoby odlišného pohlaví. Osoby stejného pohlaví uzavírají registrované 

partnerství.  Do svazku manželského nemohou vstoupit příbuzní v přímé linii. 

Manželství může podstoupit svobodný nebo rozvedený jedinec. Mnohoženství není 

dovoleno. 

 Demografická analýza ústeckého okresu na téma sňatečnost ukazuje, že hodnota 

hrubé míry sňatečnosti znovu stoupá. V roce 2007 činila hodnota 6,1 ‰. Touto 

hodnotou se znovu vrací na čísla z poloviny devadesátých let. V loňském roce hodnota 

však klesla na 5,4 ‰ (viz tabulka č.2 ). Nejnižší hodnota hrubé míry sňatečnosti byla 

naměřena v roce 2003. Pouze 5,2 ‰. Za toto číslo mohou hlavně slabé ročníky obyvatel 

ve sňatkovém věku. Na základě novodobých trendů narostl průměrný věk snoubenců při 

sňatku. Roste především zájem o vzdělání a obecné možnosti mladých lidí. Za deset let 

povyskočil průměrný věk více jak o 3 roky u ženichů na 34,9 let a stejně tak u nevěst na 

31,9 let. Faktor, který se v okrese výrazně nemění je poměr věku snoubenců. Poslední 

údaje uvádějí, že v 68 % byl ženich starší než nevěsta. Ve 24 % sňatků byla nevěsta 

starší než ženich. V 8 % byli snoubenci stejného věku. Největší počet ženichů patřil do 

věkové kategorie od 25 – 29 let. Tento údaj se za posledních 10 let nezměnil. Změna 

nastává ve věkové kategorii nevěsty. Zatímco v roce 1998 se nejvíce žen provdalo mezi 

20 – 24 rokem života, v dnešní době je nejvíce nevěst ve věkové kategorii 25 – 29 let. 

Tento fakt se pojí také s přílivem ženských studentek do vysokoškolských lavic. Údaje 

o rodinném stavu snoubenců se z hlediska desetiletí také nemění. Do sňatku vstupuje 

nejvíce svobodných snoubenců, druhé místo zaujímají rozvedení a třetí ovdovělí 

snoubenci. 

 Rozvodovost je demografický proces stejně jako sňatečnost. Rozvod není českou 

legislativou zakázaný. Rodinné právo obsahuje odstavec o rozvodu jako o formě 

právního zániku manželství za života manželů. Přesto je jedinec rozveden až na základě 
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poddané žádosti a konečného rozhodnutí soudu. Nejčastějším a nejjednodušším 

ukazatelem je hrubá míra rozvodovosti. Vypočítává se za kalendářní rok (střední stav), 

zaznamenává počet rozvodů na 1000 obyvatel a měří se v promilích (‰). Ústecký okres 

v případě hrubé míry rozvodovosti nekoresponduje úplně z výsledky za celé území 

České republiky. I když hrubá míry rozvodovosti od roku 1998 stále kolísá, okres 

zaznamenal pokles z 5 ‰  na 3,5 ‰. 

 Demografická analýza rozděluje rozvody podle délky trvání manželství. 

V ústeckém okresu jsou od roku 1998 do roku 2007 nejvíce rozváděna manželství, která 

svou existencí přesáhla 15 let. Druhé místo zaujímají rozvody v délce trvání manželství 

od 5 – 9 let. Pozitivní je fakt, že klesl počet rozvedených manželství s nezletilými dětmi. 

Jestliže se podíváme na rozvody z hlediska jejich počtu na počet uzavřených 

manželství, vychází stále alarmující číslo. Problém se zvýšenou rozvodovostí má 

několik důvodů. Nejdříve jsou to důvody konkrétní, které provázejí lidskou populaci už 

po staletí (alkoholismus, nevěra, nezájem o rodinu, trestný čin, rozdílnost povah a 

názorů atd.) Potom jsou to podmínky okolního prostředí. Spojencem manželského 

svazku je víra, náboženství. Ve věřících rodinách je počet rozvedených manželství 

daleko nižší, než je tomu u ateistů. V našich podmínkách přestává být sňatek svátostí. 

Rychlost rozvodového řízení v případě, že se manželé předem dohodnou je 1 – 2 soudní 

stání.  Tlak okolní společnosti na jedince stoupá. V případě prvních vážných neshod 

není většina populace schopna pracovat na jejich odstranění. Pohodlnější cestou je úprk 

a vyhledání nového milostného vztahu. O takový dopad se zasloužila také dnešní 

pohodlná doba, orientovaná na lidskou zábavu, zážitky a dobrodružství. 
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Tabulka. č. 2     

Pohyb obyvatelstva v Ústeckém kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2008 

Potraty 
  Sňatky Rozvody 

Živě 
narození 

celkem UPT1) 
Zemřelí 

Přiroz.  
přírůstek 

Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůst. 
stěhováním 

Celk. 
přírůstek 

  Absolutní údaje 

Kraj celkem 4 477 2 889 10 031 4 631 2 989 8 809 1 222 12 606 9 117 3 489 4 711 

 v tom okresy:            

Děčín 716 480 1 595 777 471 1 404 191 1 813 1 735 78 269 

Chomutov 717 510 1 563 738 501 1 209 354 2 028 1 772 256 610 

Litoměřice 604 359 1 425 474 281 1 305 120 3 305 2 341 964 1 084 

Louny 479 241 994 457 278 905 89 1 702 1 304 398 487 

Most 640 399 1 395 632 411 1 212 183 3 034 2 651 383 566 

Teplice 674 426 1 542 834 586 1 538 4 2 539 1 675 864 868 

Ústí n. L. 647 474 1 517 719 461 1 236 281 2 259 1 713 546 827 

 Relativní údaje  (na 1 000 obyvatel středního stavu) 

Kraj celkem 5,4 3,5 12,0 5,6 3,6 10,6 1,5 15,1 10,9 4,2 5,6 

v tom okresy:            

Děčín 5,3 3,5 11,8 5,7 3,5 10,3 1,4 13,4 12,8 0,6 2,0 

Chomutov 5,7 4,0 12,4 5,9 4,0 9,6 2,8 16,1 14,0 2,0 4,8 

Litoměřice 5,1 3,0 12,1 4,0 2,4 11,1 1,0 28,1 19,9 8,2 9,2 

Louny 5,5 2,8 11,4 5,3 3,2 10,4 1,0 19,6 15,0 4,6 5,6 

Most 5,5 3,4 11,9 5,4 3,5 10,4 1,6 25,9 22,6 3,3 4,8 

Teplice 5,2 3,3 11,9 6,4 4,5 11,8 0,0 19,6 12,9 6,7 6,7 

Ústí n. L. 5,4 3,9 12,6 6,0 3,8 10,2 2,3 18,7 14,2 4,5 6,8 
1) umělá přerušení těhotenství 

Zdroj: http://www.ustinadlabem.czso.cz/xu/edicniplan.nsf/kapitola/13-4202-08-za_rok_2008-02 

2.3.4 Migrace a p řirozený p řírůstek obyvatel 

Migrace zachycuje pohyb obyvatelstva. Jedná se o demografický proces, který 

se projevuje změnou trvalého pobytu obyvatel. Z hlediska státu se migrace dělí na 

vnitřní a mezinárodní. Z hlediska okresu můžeme počítat pohyby uvnitř okresu a vně. 

Takové údaje zachycuje Český statistický úřad na základě hlášení o stěhování. Ze 

souhrnných výsledků za rok 1998 – 2007 je patrný mnohem živější pohyb obyvatelstva. 

V roce 2007 hlásil ústecký okres nejvyšší celkový počet imigrantů od roku 1998. Tato 

hodnota dosahovala čísla 2 574 lidí. Z toho bylo 1 269 mužů a 1 305 žen. Přičemž žen 

imigrantek bývá obecně více. Co se nezměnilo je věková kategorie, ve které nejvíce 

dochází ke stěhování. Logicky vítězí kategorie 15 – 64 let, tedy produktivní věková 

kategorie. Z praxe si lze ověřit, že stále velký počet imigrantů pochází ze Slovenska. 

V jejich případě se jedná o imigraci za vzděláním nebo prací. Další výraznou imigrační 

skupinou je vietnamská populace. Hodnota imigrace dosahovala 21,5 ‰ (poměr 

imigrantů na 1000 obyvatel). V případě vystěhovalých dosáhly výsledky nejvyššího 
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čísla znovu v roce 2007, to bylo vystěhovalých 1 904, v roce 1998 to bylo 1 194.  

V roce 2007 bylo 1 102 mužů emigrantů a 902 žen emigrantek. Hodnota emigrace 

dosahovala 15,9 ‰ (poměr emigrantů na 1000 obyvatel). Vnitřní migrace opět naměřila 

nejvyšší hodnoty za posledních 10 let v roce 2007. Celkový počet deklaruje 1 316 

občanů, kteří změnili svůj trvalý pobyt. Přírůstek stěhováním je tedy už několikátý rok 

kladný. V roce 2007 představoval hodnotu 5,6 a v roce 2008 je tato hodnota nižší 4,5. 

Statistický údaj, který sleduje rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých je 

přirozený přírůstek. Jestliže počet zemřelých převažuje počet živě narozených jedná se 

o přirozený úbytek. Ústecký okres se v posledních letech drží v kladných hodnotách, 

přičemž v hodnotách nejvyšších. V roce 2007 byl přirozený přírůstek 2,2 %, v roce 

2008 2,3 %.  
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 ANALÝZA HOSPODÁ ŘSKÉHO VÝVOJE  

3.1 Makroekonomické ukazatele 

 Hrubý domácí produkt je hlavním ukazatelem úrovně hospodářství a ekonomiky 

každého regionu. HDP je souhrnem hodnot produktivních odvětví činnosti.  Slouží 

k porovnání hospodářského vývoje. Za posledních 11 let se české ekonomice dařilo 

nejvíce v roce 2007 až 2008. Od toho lze odvodit také výsledky za ústecký okres a kraj. 

Od roku 2004 - 2008 představoval ústecký HDP téměř neměnnou hodnotu a stagnoval 

na 6,5 % v poměru s celorepublikovým HDP. Přitom vzrostl z 186.273 mil. Kč za rok 

2004  na 227.709 mil. Kč za rok 2008.  Hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele byl 

k roku 2008 275.837,- Kč. Ústecký region se drží téměř na stejné úrovni ve srovnání 

s ostatními regiony, dalece jim odskakuje pouze hlavní město Praha, které již 

dlouhodobě zajišťuje prakticky čtvrtinu celorepublikového HDP. 

 Vedle hrubého domácího produktu se sleduje také tvorba hrubého fixního 

kapitálu. Fixní kapitál lze zjistit na základě objemu investic dle místa stavby. 

Nezahrnuje nízkorozpočtová fixní aktiva (pod 20 tis. Kč), dlouhodobě užívané 

předměty jako automobil a jiné, předměty pro vojenské účely, výdaje na výzkum atd. 

Tvorba fixního kapitálu představuje pořízení obydlí, rekonstrukce, modernizace, 

pořízení nehmotných fixních aktiv atd. Podíl ústeckého kraje na tvorbu hrubého fixního 

kapitálu celé České republiky se posledních pět let pohybuje kolem 5,5 %. Úroveň 

materiálního bohatství domácností trvale bydlících na daném území ukazuje čistý 

disponibilní důchod. V minulém roce byl tento důchod 146.564,- Kč na jednoho 

obyvatele Ústecka. 

3.2 Struktura hospodá řství  

 V současné době (k 1.1.2009) je v ústeckém okresu v Registru ekonomických 

subjektů evidováno 27 746 ekonomických subjektů. Nejčastější vybraná právní forma 

ekonomických subjektů je soukromý podnikatel podnikající v souladu se živnostenským 

zákonem a soukromý podnikatel podnikající v souladu s jiným než živnostenským 

zákonem. Dále vedou obchodní společnosti a zahraniční osoby. Nejméně je v ústeckém 

okresu družstev, což znamená menší zastoupení ekonomických subjektů v rámci 
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primárního sektoru. V členění podle odvětvové činnosti tvořily strukturu hospodářství 

podniky zabývající se průmyslovou činností (10 %), dále stavební podniky (12 %), 

zemědělské podniky (3 %), ale nejvíce a to ze tří čtvrtin podniky zabývající službami.   

 Okres Ústí nad Labem staví svoje hospodářství na sekundárním a v posledních 

letech také výrazně na terciálním hospodářském sektoru. Tím prakticky kopíruje vývoj 

v hospodářském sektoru celé České republiky. Sekundární sektor byl dlouhou dobu 

silně zastupován průmyslem těžké chemie. V tomto odvětví je současný výrobní 

program ústeckých podniků velmi bohatý. Některé výrobky jsou specifické právě pro 

zdejší průmysl. Ale již nemá takovou sílu jak tomu bylo v minulosti. Svou tradici v Ústí 

nad Labem má výroba piva.  

 Velkou zásluhu na rozvoji průmyslu a tvorbě nových pracovních míst mají 

zahraniční investoři, kteří využili výhodných podmínek a postavili v Ústí nad Labem 

své výrobní podniky. 

 Dnes se hospodářská síla rozložila výrazně také do terciálního sektoru. 

Nerozšířenější činnosti – obchodu, ubytování a stravování se věnuje přes 32 % 

ekonomických subjektů. Další bohatě zastoupenou činností jsou nemovitosti, pronájem 

a podnikatelské činnosti. Představují necelých 23 %. Významnou roli hraje v ústeckém 

okrese také stavebnictví a především služby, ať jsou veřejné, sociální nebo osobní. 

 Podle institucionálních sektorů převládají v ústeckém kraji z téměř 80 % 

domácnosti a dále jsou to soukromé podniky a korporace, přičemž celá polovina z nich 

je se zahraniční účastí. 

 Všechny ekonomické subjekty procházejí svým vlastním hospodářským 

životem. Některé více a některé méně úspěšně. Proto si Český statistický úřad eviduje 

také vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty za určité období, zpravidla je to kalendářní 

rok. Za poslední tři roky se ekonomickým subjektům v ústeckém okrese především 

dařilo, až na zemědělské subjekty. V jejich případě zaniká praktický stejný počet 

subjektů jako vzniká. V roce 2007 vzniklo v okrese celkem 1041 a zaniklo 478.  

 Otázkou je, jaký dopad bude mít na existenci středních a malých podniků 

aktuálně probíhající světová ekonomická krize.   
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 Relativní novinku představuje výzkum inovačních podniků. Inovačním 

podnikem je podnik zabývající se inovační činností.  Logicky jsou inovační podniky 

početnější v okruhu velkých závodů a řidší mezi malými podniky. Inovační aktivity 

často úzce souvisí s finančními výdaji. Nejčastější jsou inovace v odvětví průmyslu a na 

druhém místě je to odvětví služeb. V Ústeckém kraji je od roku 2005 z celkového počtu 

podniků necelých 27 % inovačních. Podniky se dále dělí na ty, které se věnují inovacím 

produktu, procesu nebo oběma faktorům. V drtivé většině, 44 % se podniky věnují 

produktu i procesu zároveň. Jestliže se zaměříme pouze na proces a produkt zvlášť, pak 

převládá v 33 % orientace na proces. Celkové inovační náklady dosahovaly za rok 2006 

na částku 3 053 mil. Kč. Inovační činnost se sleduje také pomocí podílu nákladů na 

inovace na celkových tržbách inovačních podniků a počítá se v %.  V Ústeckém kraji 

hodnota dosahuje čísla 1,3. 

3.3 Trh práce 

3.3.1 Zaměstnanost  

 Míra zaměstnanosti je makroekonomickým ukazatelem, který vyjadřuje podíl 

počtu zaměstnaných na počtu všech osob ve věkové kategorii 15 +.  Míra zaměstnanosti 

se uvádí v procentech. Výsledky ze 4. čtvrtletí roku 2008 vypovídají za celý ústecký 

kraj číslem 52,2 %. Z čehož mužská míra zaměstnanosti byla 69,2 %, ženská činila 45,4 

%. 

 Z jiného pohledu lze měřit hodnotou míry ekonomické aktivity, což je podíl 

veškeré pracovní síly (zaměstnané i nezaměstnané osoby) na počtu všech osob starších 

věkové kategorie 15 +. 

 Počet osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním dosáhl na celém území ČR za 

4. čtvrtletí roku 2008 lepších výsledků než tomu bylo ve stejném období za rok 2007. 

Meziročně hodnota vzrostla o 1 %. Mezi regiony, které zaznamenaly relativní přírůstek 

v počtu nezaměstnaných patřil i ústecký region (3,2 %). Hodnotu pozitivně ovlivňuje 

údaj o nárůstu druhých zaměstnání osob. Na zvýšení zaměstnanosti se odráží také odliv 

zaměstnaných v primárním sektoru a příliv zaměstnaných osob do sektoru terciálního. 

Zároveň dochází ke zpomalení růstu v sektoru sekundárním. 
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 Průměrná hrubá mzda počítaná na jednu fyzickou osobu slouží k porovnání výše 

mezd v rozdílných regionech. Zahrnuje nejen základní mzdu, ale také příplatky, prémie, 

odměny a jiné bonusy. Jedná se o částku před srážkou daní a pojistného. Průměrná 

hrubá měsíční mzda se v ústeckém okresu drží pod hladinou průměrné hrubé měsíční 

mzdy za celou republiku. V prvních měsících roku 2008 byla celoplošná hrubá měsíční 

mzda 22.840,- Kč. V ústeckém okresu tato hodnota nepřekročila 21. 000,- Kč (20. 962,-

Kč), přestože v roce 2007 byl růst mezd v regionu Ústí vyšší, než samotný růst v celé 

České republice, v roce 2008 se naopak výrazný růst mezd oproti ostatním regionům 

zpomalil. Pro srovnání, v roce 2000 dosahovala průměrná hrubá mzda v ústeckém 

regionu 12.513,- Kč. 

3.3.2 Nezaměstnanost 

 Fakta o nezaměstnanosti svědčí o ekonomickém vývoji a transformaci 

ekonomiky bývalého režimu v ekonomiku kapitalistického státu. Obecná míra 

nezaměstnanosti představuje podíl počtu nezaměstnaných lidí na součet všech 

zaměstnaných a nezaměstnaných. Hodnoty naměřené v obecné míře nezaměstnanosti 

vychází z náhodných průzkumů trvale obydlených bytů. Tyto průzkumy zohledňují 

věkové skupiny mužů a žen. Do skupiny zaměstnaných osob jsou počítány osoby ve 

věkové kategorii 15 +, které splňují aspoň jednu následující podmínku: během 

referenčního týdne patřili mezi zaměstnance, jsou členy výrobních družstev, pracují na 

svoji osobu, zaměstnavatele nebo pomáhající rodinné příslušníky. 

 Nezaměstnaní lidé jsou osoby ve věkové kategorii 15 +, které jsou v určitém 

sledovaném období bez pracovního poměru. Znamená to, že mohou také práci aktivně 

hledat, každopádně mohou nastoupit do práce do 14 dnů. 

 Na začátku devadesátých let byla nezaměstnanost téměř nulová a v polovině let 

devadesátých se točila kolem 3 - 4 %; tato hodnota i hodnoty následující uvádějí údaje o 

míře registrované nezaměstnanosti. 

 Velmi rychle se v ústeckém okresu, jako i v celé České republice vyvíjel zvláště 

terciární hospodářský sektor a postaral se tak o nárůst volných pracovních míst v nové 

atraktivní hospodářské sféře. Rostl význam služeb a utužovala se role chemického, 

strojírenského a těžebního průmyslu, tedy sekundárního sektoru, který dlouhá léta 
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poskytoval největší počet pracovních pozic. Kolem roku 1997 dosahovala 

nezaměstnanost nejvyšších hodnot. I když se ústecký okres dotýkal rekordních hodnot 

v nezaměstnanosti, stále se držel nad na okresy moravskoslezského kraje. Špatné 

výsledky za Ústecký kraj byly zapříčiněny zejména mosteckým okresem, nikoliv 

ústeckým. Na základě získaných faktů byla zřejmá narůstající diferenciace okresů a 

regionů české republiky. V hlavním městě Praha dosahovala a dosahuje míra 

nezaměstnanosti zdaleka nejlepších hodnot. 

 V důsledku mírného hospodářského oživení se počátkem 21. století 

nezaměstnanost snížila až na úroveň kolem 8 %.  Nejhorší výsledek byl zaznamenám 

v roce 2005. Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 13,42 %. V okrese bylo jen 406 

volných pracovních pozic,  to znamenalo 26,1 uchazečů na jednu pracovní pozici. 

V roce 2007 se hodnota snížila na 11, 28 %, narostl počet volných pracovních pozic na 

956 a počet uchazečů na jednu pozici byl 7,31.  Rok 2008 směřoval k pozitivním 

číslům. K prosinci 2008 byla míra nezaměstnanosti 10,01 % (viz tabulka č.3). Od té 

doby se znovu navyšovala nejen důsledkem ukončení sezónních prací hlavně ve 

stavebnictví, ale odrážela první dopady světové ekonomické krize. Na základě poklesu 

tržeb a zakázek bylo množství podniků donuceno zregulovat počet zaměstnanců. Jedná 

se zvláště o výrobní podniky. K míře nezaměstnanosti v ústeckém okresu přispěl podnik 

Chemopharma, Setuza, Spolchemie, KS Kolbenschmidt a další. Ve velké míře také 

personální agentury, které zajišťují brigádní výpomoc a zprostředkovávají sezónní 

pracovníky. Nezanedbatelný počet nezaměstnaných přibyl také ze stran pracovníků 

hypermarketů. V únoru 2009 bylo na Ústecku registrovaných 6920 nezaměstnaných 

občanů. Míra nezaměstnanosti vzrostla na 11,11 %. Významný počet podniků zažádal 

pracovní úřad o povolení vyplácení 60 % mzdy nebo nahlásí další možné snižování 

stavů. Proto se ještě předpokládá nárůst v nezaměstnanosti. Ústecký okres není přímo 

závislý na automobilový průmysl. Ten byl světovou ekonomickou krizí zasažen 

výrazněji.  Proto se okres ještě stále drží v pozadí a v rámci ústeckého kraje se v míře 

nezaměstnanosti dostává na třetí místo odzadu. 

 Jednou z klíčových otázek nezaměstnanosti je dlouhodobá nezaměstnanost. Od 

devadesátých let  počet dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů výrazně narostl. Na 

nezaměstnanosti delší 12 měsíců se podepisují rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání. 
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Takovou skupinou jsou například mladí lidé bez praxe nebo mladí lidé v kombinaci 

s minimálním dosaženým vzděláním. Vůbec nejkritičtější skupina je do 25 let. 

Dlouhodobě je počet uchazečů o pracovní pozici ve věkové kategorii do 34 let vyšší, 

než od 35 do 54  let. V lednu roku 2008 bylo v ústeckém okresu v této věkové skupině 

46 % uchazečů. V určité míře se na počtu dlouhodobě nezaměstnaných lidí podepisuje 

počet občanů se zdravotním postižením. K 1.1. 2008 to bylo 16,3 %  postižených 

občanů z celkového počtu uchazečů o zaměstnání.  

 Poslední uzavřené výsledky naměřené k 30. září 2008 ukazují, že 44 % lidí 

z celkového počtu nezaměstnaných jsou bez práce déle jak 12 měsíců. Nechvalně 

k tomu číslu přispívá narůstající nezaměstnanost a stoupající číslo uchazečů o 

zaměstnání v předdůchodovém věku. Druhou nejvyšší hodnotu 27,9 % představují 

uchazeči, kteří jsou bez práce méně než 3 měsíce. 

 Standardně horší podmínky pro zaměstnání mají uchazeči s nižším dosaženým 

vzděláním. Největší podíl – 46 % zaujímali uchazeči se základním vzděláním. Na 

druhém místě skončili uchazeči středního odborného vzdělání bez maturity 29 %, kteří 

jsou následování absolventy ÚSO s maturitou 12 %. Dlouhodobě nejnižší 

nezaměstnanost pocítili vysokoškolsky vzdělání lidé. V roce 2008 představovali 3 %. 

 Z hlediska pohlaví jsou rizikovější skupinou ženy. Velké procento žen přeruší 

svoji pracovní zkušenost na základě mateřské dovolené, dosahují tak krátkodobější 

pracovní praxe oproti mužům. V zhledem k fyzické vybavenosti jsou odkázány na 

menší rámec pracovních možností. Další rizikovou skupinou jsou matky s malými 

dětmi. Na první pohled míra nezaměstnaných žen klesla z 4031 žen v roce 2005 na 3278 

žen v roce 2008. Od roku 2005 také klesl celkový počet nezaměstnaných lidí, takže 

hodnoty vyjádřené v procentech jsou průkaznější. V roce 2005 bylo v ústeckém okresu 

z celkového počtu uchazečů o zaměstnání 46 % žen a 54 % mužů. V roce 2008 to bylo 

u žen již 55 %.  Výsledky dokazují, že od roku 2005 se čísla obrátila ve prospěch 

menšího počtu nezaměstnaných mužů. Celkově nejsou výsledky zvláště rozdílné. Za 

tento fakt může početné ženské pohlaví na území ústeckého okresu. 
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Tabulka č. 3 

Základní ukazatele nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31.12.2008 

z toho 

Území 

Počet 
uchazečů 

o zaměstnání 
celkem 

dosažitelní ženy 
absolventi 
a mladiství 

osoby se 
ZP 

s podporou 
v nezaměst- 

nanosti 

Počet 
volných 

pracovních 
míst 

Míra 
nezaměst-

nanosti v % 

Kraj celkem 45 657  43 801  24 113  2 945  7 671  13 430  4 485  10,26  
v tom okres:                 

Děčín 8 253  7 974  4 319  500  1 525  2 589  327  10,78  
Chomutov 6 453  6 213  3 402  412  1 032  1 967  859  9,86  

Litoměřice 5 230  5 010  2 742  350  1 025  1 939  727  8,32  

Louny 4 624  4 429  2 334  268  868  1 725  591  8,84  

Most 8 194  7 911  4 356  473  1 066  1 765  823  13,06  
Teplice 6 595  6 249  3 647  516  1 236  1 741  384  10,57  

Ústí nad Labem 6 308  6 015  3 313  426  919  1 704  774  10,01  

Zdroj: http://www2.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/nezamestnanost_v_usteckem_kraji_ve_4_ctvrtleti_2008 

3.4 Vývoj a výzkum  

 Ačkoliv není ústecký kraj nebo okres jedním z vedoucích regionů v rámci 

výzkumné činnosti i zde existují aktivní vědecká pracoviště. Do roku 1995 zaznamenala 

Česká republika obecně pokles ve financování sektoru výzkumu a vývoje, nárůst se 

projevil teprve od roku 1995 a v trendu růstu pokračuje. Vyspělé země vydávají do 

zmíněného sektoru 2 - 3 % HDP.  Pro Českou republiku to bylo v roce 1999  1,25 % 

HDP, v roce 2001 1,32 % HDP a  v roce 2006 1,6 % HDP. Obecně známý je také fakt, 

že většina prostředků putuje do výzkumných oddělení v Praze a středních Čechách. 

K tomu 44 % dotací směřuje do oblasti produktivity a technologie průmyslu. 

 Výstupy výzkumných prací lze měřit podle počtu patentovaných vynálezů.  

Intenzita takových patentů se v průběhu let stále snižuje. Důvodem je nízká motivace 

pracovníků, komplikovaný a také finančně náročný proces patentování. V neposlední 

řadě můžeme mluvit o prohlubujícím se poměru mezi výší dotace do výzkumného 

sektoru a celkovém HDP České republiky. Ústecký region patří v počtu patentů 

k nejslabším spolu s jihozápadními Čechy. Nejhorší výsledek ukazuje na rok 1999, to 

byly 3 patentované projekty. 

 V ústeckém regionu narůstal počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji jen mírně. 

V roce 2003 počet takto zaměstnaných představoval 1,4 % z celkového počtu 

vědeckých pracovníků na celém území České republiky. V roce 2007 to bylo 1,8 %. 
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Dotace naopak zaznamenaly mírný pokles. Z celkového počtu dotací se ústeckému kraji 

dostalo 1,8 % dotací, v milionech korun českých to bylo 32 247. V roce 2006 se do Ústí 

nad Labem dostalo už jen 1,2 % z veškerých dotací. Pro srovnání, hlavní město Praha 

dostalo 38 % z celkového počtu dotovaných finančních prostředků. 

3.5 Informa ční spole čnost  

 Informační společnost je termín, který je hojně užíván od počátku devadesátých 

let.  Přechod od průmyslové společnosti k informační společnosti odstartoval nový 

ekonomický růst. Především je tento úspěch založen na komunikační jednoduchosti, 

globálnímu spojení, rychlosti, dostupnosti informací každému jedinci.  Základními 

prvky informační společnosti jsou telekomunikační sítě pevných i mobilních linek, 

osobní počítače a jejich napojení na webová rozhraní. Dostupnost elektroniky 

podporující tyto vlastnosti širokému spektru lidí. Veřejná telekomunikační síť nabývala 

na významu a početnosti v průběhu celých 90. let. Začátkem 21. století se růst zastavil 

na hodnotě kolem 4 mil. pevných telefonních stanic. Význam pevných telefonních linek 

převýšila mobilní síť. Ta existovala od roku 1992 a počátkem roku 2002 pevné linky 

svým počtem přeskočila.  Existovalo 68 mobilních stanic na 100 obyvatel. V tuto chvíli 

mobilní telefonní síť představují tři mobilní operátoři.  

 Osobní počítač nebo mobilní telefon poskytuje technickou základnu pro 

připojení k internetu. Dlouhodobě se sleduje užívání osobního počítače jednotlivci, 

použití internetu jednotlivci a také veřejně přístupná místa, která podporují možnost 

takové komunikace. Ukazatel o použití osobního počítače jednotlivcem se počítá jako 

podíl na celkovém počtu jednotlivců v dané skupině. V roce 2003 to bylo v ústeckém 

regionu 30,1 %, v roce 2007 již 45,3 %. Použití internetu jednotlivci bylo v roce 2003 

21,5 % a v roce 2007 37,4 %. Ke zvyšujícímu se počtu počítačově gramotných přispívá 

využívání osobního počítače také v malých a středních podnicích, přičemž 90 % z nich 

využívají zároveň připojení k internetu. 

 Co se týče veřejně přístupných knihoven, které poskytují internetové služby, 

eviduje ústecký region velice výrazný nárůst. V roce 2000 to bylo 76 míst, což je 6,8 % 

z celkového počtu takových internetových přístupů v ČR.  V roce 2007 vzrostl počet na 
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592 veřejně přístupných internetů v rámci knihoven. K velkému nárůstu došlo po celém 

území, proto číslo 592 v poměru s celorepublikovým číslem představuje 6,5 %.   

3.6 Cestovní ruch 

 Cestovní ruch představuje pro každý územní celek či správní jednotku 

významnou složku, která kladně ovlivňuje ekonomiku. Přispívá nejen přidané hodnotě, 

hrubému domácímu produktu, ale podporuje také zaměstnanost především v rámci 

terciálního sektoru – služeb. Vzhledem k faktu, že ústecký okres neposkytuje výhradně 

letní či zimní turistické možnosti, eviduje celoroční turistický zájem. 

 Určitým potenciálem je již pouhá lokalita, historické i přírodní památky. Přesto 

je tu další stavební kámen cestovního ruchu, který byl do počátku 21. století 

zanedbáván.  Jedná se o péči o životní prostředí, rozvoj cestovního ruchu, možnost 

realizace zajímavých projektů a hlavně vyčleněný rozpočet z veřejných prostředků na 

regionální bázi.V posledních letech se v sektoru cestovního ruchu klade důraz 

především na kvalitu poskytovaných služeb, která zásadně přispívá na 

konkurenceschopnosti. Co se týče počtu ubytovacích zařízeních v ústeckém okrese, 

svojí kapacitou nesplňují požadavky. Ubytovacích zařízení střední a vyšší kategorie 

stále nedosahují požadované četnosti a úrovně. Hlavními ukazateli cestovního ruchu je 

počet hromadných ubytovacích zařízení v dané lokalitě, celkový počet návštěvníků 

lokality a průměrná délka jejich pobytu ve dnech. 

 V roce 2008 bylo v ústeckém okresu 31 hromadných ubytovacích zařízení, to je 

8 % z celkového počtu v kraji. Pro srovnání děčínský okres eviduje 30 % z celkového 

počtu dostupných lůžek. Od předešlého roku se počet navýšil o pouhé tři 3 objekty. 

Okres tak ustupuje lázeňskému městu Teplice, historickému Děčínu, ale  také 

Chomutovu a Litoměřicím. Většinu z hromadných ubytovacích zařízení tvoří hotely a 

jim podobné komplexy. Žádný hotel nedosahuje kategorie pěti hvězd a pouze 3 hotely 

jsou označeny třemi hvězdami. Nejvíce je hotelů nižší kategorie a penzionů. 

Dohromady jich je 18. Kempy, osady a jiná specifická ubytování jsou zahrnuty ve 

zbývajícím počtu. Je jich dohromady 10. 

 Průměrná cena za ubytování je 351,- Kč za den a průměrný pobyt se z téměř pěti 

dnů snížil na hodnotu 4,2 dní. Tento údaje je platný pro celý ústecký kraj. Co se týká 
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početnosti hostů, ústecký okres se znovu pohybuje na spodní hranici evidovaných 

návštěvníků. Jejich počet byl v roce 2008 okolo 30 tisíc. Nejvíce zahraničních 

návštěvníků pocházelo z Německa. Vzhledem k blízkosti německých hranic a nižší 

úrovni cen za služby v České republice je početnost německých turistů nasnadě. Dále to 

byli turisté z  Nizozemska, Dánska a Slovenska. 
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4 PROBLÉMY 

 V každé společnosti a zároveň v každém území či regionu lze nalézt spousty 

problémů, které společnost sužují a doprovází. Tyto problémy vycházejí z polohy 

regionu, skladby obyvatel, struktury hospodářství, současné politické a ekonomické 

situace atd. Problémy však lze rozdělit do určitých odvětví, ze kterých vyplývají a tyto 

pak dále charakterizovat.  Na základě provedených analýz je jasné, že i v okrese Ústí 

nad Labem lze nalézt určité množství problémů. 

 V hospodářském sektoru je patrný upadající význam chemického a 

strojírenského průmyslu. Ústecký okres avšak na tomto sekundárním sektoru dříve 

velice stavěl. Pokles významu průmyslu není vyvážen ani významným růstem 

v terciálním hospodářském sektoru. V oblasti cestovního ruchu je zde fakt, že ústecký 

okres není pro turisty tak atraktivní jako sousední teplický či děčínský okres. Zároveň 

nenabízí žádné hromadné ubytovací zařízení nadprůměrných kvalit, což dokazují i čísla 

hospodářské analýzy.  

 Ústecký okres představuje vzhledem ke své poloze důležitou silniční spojnici. 

Stále nedokončená dálnice D8 proto znamená přetrvávající problém. K úplnému 

propojení na českém území chybí úsek z města Lovosic do obce Řehlovice v okresu 

Ústí nad Labem. Tento úsek je stále ve výstavbě, kdy další práce přerušili nevyjasněné 

vlastnické vztahy a především četné žaloby ekologický aktivistů a tím pádem se 

ukončení stavby, které původně bylo plánováno na rok 2010 dále posouvá. 

 Největším problémem Ústeckého kraje a potažmo i ústeckého okresu je vysoká 

nezaměstnanost. Tato je jedna z nejnápadnějších z celé České republiky. Důvodem jsou 

nevyrovnané hospodářské sektory, zemědělství v ústeckém okresu prakticky neexistuje. 

V okrese sice přibylo především výrobních podniků, ale při současných ekonomických 

problémech tyto musí stále propouštět. Dalším problémem je i nedostatek odborných 

zaměstnanců především ve zdravotnictví, což platí i jako celorepublikový fenomén. 

 Specifickým problémem pro město Ústí nad Labem je devastování a ničení 

majetku v problémových čtvrtích jako jsou např. Předlice, Krásné Březno, Neštěmice. 

V těchto čtvrtích žijí  nepřizpůsobiví občané převážně rómského etnika s velmi nízkou 
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úrovní vzdělanosti, kdy prakticky celá většina z nich je bez zaměstnání a žijí pouze 

z dávek sociálního zabezpečení.   

 Dalším obrovským problémem současné společnosti, který se týká i Ústeckého 

kraje potažmo ústeckého okresu je vysoká kriminalita. V tomto žebříčku patří okresu 

Ústí nad Labem třetí příčka před chomutovským a teplickým okresem.  

 V demografické sekcí se okres Ústí nad Labem potýká s největším problémem a 

tím je potratovost. S tímto problémem se potýká i  Ústecký kraj. V měřítku  celé České 

republiky dosahuje míra potratovosti v Ústeckém kraji nejvyšších čísel. Obecným 

problémem okresu Ústí nad Labem  i celé České republiky a zároveň problémem 

globálním je trend  pozvolného stárnutí obyvatelstva.  V ústeckém okresu zatím 

převyšuje obyvatelstvo 0 – 14 let nad zastoupením osob starších 65 let, ale tento trend 

se rok od roku snižuje. 
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5 ZÁVĚR 

 Na základě analýzy demografického vývoje lze konstatovat, že z hlediska 

pohlaví a věku výsledky  vypovídají o mírném nárůstu počtu obyvatel a o nepříliš 

významném rozdílu žen a mužů. V posledních letech se sice rodí větší počet chlapců 

než dívek, avšak stále platí, že v okresu žije více žen než mužů. Toto platí i 

v celorepublikovém měřítku. Z toho vyplývá vyšší průměrná délka života u ženského 

pohlaví a sklonem k vyšší úmrtnosti u mužská populace. Analýza věkové struktury 

odhalila pokles počtu obyvatel v předproduktivním věku a nárůst počtu obyvatel ve 

věku nad 65 let, což je důkaz demografického stárnutí obyvatelstva. Analýzou 

z hlediska rodinného stavu bylo zjištěno, že se stále posunuje věk při vstupu do sňatku 

manželského, to platí u obou pohlaví. To je důkazem, že stále větší počet mužů i žen 

dávají přednost vzdělání, zaměstnání, osobní kariéře. Vzrostl i počet mužů a žen se 

středoškolským i vysokoškolským vzděláním. Skladba obyvatelstva z hlediska 

národnosti odhalila nárůst občanů vietnamské národnosti. Z hlediska víry ubylo věřících 

v tradičním náboženství a na druhou stranu přibylo věřících ve společnosti svědci 

Jehovovi. 

 V analýze populačních procesů byli sledované aspekty porodnost, potratovost, 

úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Zde bylo zjištěno, že v roce 2008 se 

narodilo nejvíce dětí za posledních 16 let. S porodností souvisí i potratovost, kde bylo 

zjištěno, že obecně míra potratovosti klesá, avšak v ústeckém okresu se drží na 

nejvyšších číslech ve srovnání s celorepublikovým průměrem. Úmrtnost je v ústeckém 

okresu přiměřená avšak nepatrně nižší v měřítku Ústeckého kraje. Míra sňatečnosti se 

drží na průměrných republikových hodnotách. Stejně tomu tak je i hledisko 

rozvodovosti. Přirozený přírůstek je v posledních letech v kladných číslech. 

 Na základě analýzy hospodářského sektoru bylo zjištěno, že české ekonomice se 

v posledních letech dařilo a stejně tomu tak bylo i v ústeckém regionu, který je téměř na 

stejné úrovni ve srovnáním s ostatními regiony. V tomto měřítku dalece odskakuje jen  

hlavní město Praha. V hospodářském sektoru je patrný upadající význam sekundárního 

sektoru, kde převládal chemický průmysl, na kterém dříve ústecký okres velice stavěl. 

V posledních letech hospodářství výrazně staví na sektoru terciálním a to až ze tří 

čtvrtin.  Zajímavostí je, že zde prakticky neexistují zemědělské podniky, pouze 3 %. Na 
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trhu práce bylo zjištěno, že za poslední rok přibylo o 1 % osob z jedním nebo hlavním 

zaměstnáním, stejně tak přibylo i osob s druhým zaměstnáním. Za loňský rok 

celoplošná hrubá měsíční mzda činila 22.840 Kč,-, avšak v ústeckém okresu nepřesáhla 

21.000,- Kč.  Míra  nezaměstnanosti se stále drží velmi vysoko. Vůbec nejhůře na tom 

byla v roce 2005, to dosáhla 13,42 %. Poté se postupně snižovala,  a to až na 10,01 %  

k 31.12. 2008. Od té doby v důsledku světové ekonomické krize však opět míra 

nezaměstnanosti vzrostla. V února 2009 se vyšplhala na 11,11 %. K této míře přispěli 

především výrobní podniky, které snižují své stavy. Je pravděpodobné, že míra 

nezaměstnanosti ještě poroste.  

 Největšími problémy v regionu okresu Ústí nad Labem jsou vysoká 

nezaměstnanost. Tato je jedna z nejnápadnějších z celé České republiky.  Na trhu práce 

je i velkým problémem  nedostatek odborných zaměstnanců především ve zdravotnictví. 

V demografické sekci se okres Ústí nad Labem potýká s největším problémem a tím je 

potratovost, který je i problémem na úrovni kraje. V měřítku celé České republiky 

dosahuje míra potratovosti v Ústeckém kraji nejvyšších čísel. Dalším problémem, který 

je i problémem republikovým a zároveň globálním trendem je  pozvolného stárnutí 

obyvatelstva.  V ústeckém okresu sice zatím převyšuje obyvatelstvo 0 – 14 let nad 

zastoupením osob starších 65 let, ale tento trend se rok od roku snižuje. Dalším 

problémem ústeckého okresu a zároveň Ústeckého kraje je vysoká kriminalita. V tomto 

žebříčku patří okresu Ústí nad Labem třetí příčka za chomutovským a teplickým 

okresem. Specifickým problémem pro město Ústí nad Labem je devastování a ničení 

majetku nepřizpůsobivými občany v problémových čtvrtích jako jsou např. Předlice, 

Krásné Březno, Neštěmice, kde žijí občané převážně rómského etnika s velmi nízkou 

úrovní vzdělanosti. Prakticky celá většina těchto občanů je bez zaměstnání a žijí pouze 

z dávek sociálního zabezpečení. V hospodářském sektoru je patrný upadající význam 

chemického průmyslu. Ústecký okres staví na sekundárním sektoru, především na 

stavebnictví a v posledních letech především na terciárním hospodářském sektoru. 

V oblasti cestovního ruchu vyšlo najevo, že atraktivita ústeckého okresu není pro turisty 

taková jako u sousedního teplického či děčínského okresu. Zároveň ani nenabízí žádné 

odpovídající kvalitní ubytovací zařízení. Problémem v oblasti dopravy je stále 

nedokončená dálnice D8. K jejímu úplnému propojení na českém území chybí úsek 

z města Lovosic do obce Řehlovice v okresu Ústí nad Labem. Tento úsek je však stále 
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ve výstavbě, kdy další práce brzdí nevyjasněné vlastnické vztahy a hlavně četné žaloby 

ekologický aktivistů a tím pádem se dokončení, které bylo původně plánováno na rok 

2010, dále  posouvá. 
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