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ANOTACE 

 

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením a určením vývoje pracovního 

zázemí města Ostravy.  

Vývoj je zachycen v časových řezech let 1980, 1991 a 2001, jeţ jsou v závěrečné 

části porovnány. Vyhodnocena je intenzita dojíţďky za zaměstnáním z obcí (NUTS5) do 

Ostravy, a dostupnost obcí zájmu a Ostravy. Práce dále obsahuje rozdělení intenzity 

dojíţďky podle odvětví ekonomické činnosti a zobrazení prostorového rozloţení 

pracovního zázemí a jeho změny v čase. Úvodní část práce se věnuje popisu problematiky 

mobility na trhu práce a hodnocení dojíţďky do zaměstnání. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: Trh práce, vyjíţďka, pracovní zázemí, SLDB, Ostrava  

 

 

ANOTATION OF THESIS 

 

This bachelor thesis deals with the evaluation and development work surrounding 

the Ostrava city. 

Development is analyzed for years 1980, 1991 and 2001, which are compared in 

the final section. The main goal is to analyze the intensity of commuting to Ostrava from 

surrounding municipalities, as well as the accessibility of these municipalities of interest 

from Ostrava city. The work also includes the distribution of commute by sector of 

economic activity and describing of spatial distribution of work suburbs as well as the 

development..The introductory part of the work deals with the description of the issue of 

mobility in the labour market and with evaluation of commuting. 

 

KEYWORDS: Labour market, trip, work background, SLDB, Ostrava 
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1 ÚVOD 

Pracovní mobilita signalizuje vývojové směry koncentrace obyvatelstva, neboť 

můţe být jistým předurčením migrace [13]. Z toho důvodu se stává častým tématem zájmů 

geografů. Problematika pracovního spádu tvořící součást mezisídelních vazeb má důleţitou 

funkci i při územním plánování, kde vystupuje jako jeden z průkazných faktorů 

prostorového uspořádání. 

Velká města obecně mají z pohledu utváření územních vztahů v regionu významný 

střediskový vliv. Jednou z funkcí, kterou lze popsat střediskový vliv obce je určení jejího 

pracovního spádu. Pracovní spád prohlubuje hospodářskou aktivitu oblasti a svými 

důsledky vyrovnává či zmírňuje územní disproporce, vyvolané rozdíly v rozloţení 

pracovních příleţitostí a v dosaţitelných pracovních silách. Pomocí vývoje tohoto velice 

dynamického jevu poté můţeme dokumentovat časoprostorovou pracovní atraktivnost.  

Ostrava v tomto není výjimkou. Díky své bohaté industriální historii a tradici 

působila vţdy jako významný zdroj pracovních příleţitostí pro pracovníky z okolních, ale i 

vzdálenějších obcí.  

Politické a společenské změny z konce 90. let 20. století měly vliv na vývoj města. 

Ostrava prodělala přechod z industriálního města na město post-industriální. Došlo 

k omezení dominantní orientace na těţký průmysl a uzavření dolů v ostravské části 

Ostravsko-karvinské pánve. Velký rozvoj zaznamenala zejména oblast sluţeb, zlepšení 

došlo i v dopravní infrastruktuře a dojíţďkového potenciálu lidí. Všechny tyto změny mají 

přirozeně vliv na pracovní zázemí a velikosti dojíţďkových toků. 

Práce je vypracována v rámci projektu Industriální město v post-industriální 

společnosti 403/09/1720 [21]. Finančně podpořen Grantovou agenturou ČR. 
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2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení časoprostorového vývoje pracovní 

atraktivnosti Ostravy na základě údajů o dojíţďce do zaměstnání v Ostravě z okolních obcí 

za roky 1991 a 2001. Tímto dochází k navázání na původní práci Radima Prokopa a Jiřího 

Kováře Prostorová diferenciace pracovní přitaţlivosti Ostravy z. 

Vyhodnocením časoprostorového vývoje pracovní atraktivnosti Ostravy rozumíme 

určení pracovního spádu z pracovního zázemí města pomocí časových řezů. Základem 

práce jsou vlastní analýzy pracovní atraktivnosti na úrovni NUTS5 (obcí) v letech 1991 a 

2001 doplněné o převzaté výsledky z roku 1980 obsaţené ve výše zmíněné původní práci. 

Analyzovány jsou podle zvolené metodiky intenzita dojíţďky za zaměstnáním 

z obcí do Ostravy, dále časová a vzdálenostní dostupnost obcí a Ostravou. Výsledky analýz 

jsou reprezentované grafy a tabulkami, doprovázené grafickými výstupy prostorového 

rozloţení pracovního zázemí a spádových zón. 

2.1 Úkoly 

1. Seznámení se s problematikou dojíţďky a základních ekonomických ukazatelů a 

studium původní analýzy autorů Prokopa a Kováře.  

2. Rekonstrukce výsledků analýz ze SLDB 1980.  

3. Určit časovou a vzdálenostní dostupnost mezi obcemi zájmu a Ostravou.  

4. Obecné vyhodnocení dojíţďky za zaměstnáním do Ostravy dle odvětví 

ekonomické činnosti (OKEČ) a věku a porovnání s výsledky z roku 1980 a na 

základě uvedené metodiky vyhodnotit situaci z dat ze SLDB 1991 a 2001.  

5. Tvorba spádových zón, vzdálenostních pásem spádovosti do Ostravy, vyuţití 

statistických metod. 
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3  PROSTOROVÁ MOBILITA 

Prostorovou mobilitou obyvatelstva lze obecně rozumět jakýkoliv prostorový 

pohyb člověka z důvodu uspokojování jeho potřeb v nejširším slova smyslu [3].  

Je tedy zřejmé, ţe tento pohyb můţe být vázán na prostor různé hierarchie: od např. 

domu, přes pohyb uvnitř sídla, případně aglomerace, v rámci daného regionu, státu, 

kontinentu aţ po celý svět. Toto pojetí prostorové mobility je však značně široké a její 

studium má větší smysl aţ od určité řádovostní úrovně. Takto chápaný prostorový pohyb 

obyvatelstva pak často označujeme termínem geografická mobilita obyvatelstva. 

Prostorovou mobilitu obyvatelstva lze rozlišit na určité formy [6]. Nejčastěji 

rozlišení se provádí podle kritéria návratnosti a pravidelnosti pohybu. Generalizací poté 

získáme tři základní formy (Podrobnější náhled uvádí např. Čermák [4]). 

1. Migrace (jednorázové, relativně trvalé přemístění) 

2. Pravidelné pohyby (periodické, kyvadlové) – dojíţďka do zaměstnání a 

škol 

3. Nepravidelné pohyby (návratové) – dojíţďka za nákupy, dojíţďka za 

sluţbami vyšší vybavenosti, rekreační cesty apod. 

Jednotlivé formy mezi sebou mají řadu souvislostí (návaznost, propojenost, vzájemné 

doplňování), jeţ vznikají, prohlubují se, potaţmo zanikají v průběhu času. Pro vytváření 

regionů a mezisídelních vazeb má zejména dojíţďka do zaměstnání důleţitou úlohu. 

Vývoj prostorového chování závisí na celé řadě skupin faktorů. Autoři Anděl a Bilčík 

[1] k nejpodstatnějším řadí: 

A. Faktory strukturální – demografické, sociální, ekonomické apod. charakteristiky 

obyvatelstva 

B. Faktory geografického rozmístění obyvatelstva v území ve vztahu k úrovni 

urbanizace, hierarchii sídel, vzdálenosti bydliště od pracoviště apod.  

C. Faktory dosavadní úrovně ekonomického a sociálního rozvoje daného regionu 

(ţivotní úroveň, dopravní vybavenost, síť sluţeb apod.) ovlivňující vznik a úroveň 

potřeb a způsobu jejich uspokojování, ale také ţivotní styl, náboţenství, sociální 

normy a hodnotové orientace. 
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3.1 Vývojové trendy mobility 

Z pohledu vývoje prostorová mobilita ukazuje svůj dynamický charakter. 

Základní trendy mobility obyvatelstva jsou dávány do úzké souvislosti s obecnými 

vývojovými principy sídelních systémů, jejichţ vývoj probíhá v kontextu základních etap 

celé společnosti. Jak uvádí Čermák [5] ve vyspělých zemích v celém poválečném období 

existuje těsný vztah mezi intenzitou prostorové mobility a ekonomickým vývojem. 

Etapy společnosti je moţné, jak uvádí Čekal [3], generalizovat do tří základních 

fází společnosti (Obr. 1): 

1. Preindustriální (tradiční) společnost, kde hraje dominantní roli primární 

sektor hospodářství, geografická mobilita obyvatelstva má nízkou intenzitu a je výrazně 

determinována přírodními podmínkami. Struktura osídlení je charakteristická postupným 

vytvářením mikronodální sídelní sítě, kde existují vztahy pouze mezi střediskem a jeho 

bezprostředním zázemím, zatímco vazby na vyšších řádovostních úrovních jsou velmi 

slabé. Velikostní i funkční diferenciace sídel je nevýrazná, a přestoţe města mají jiţ 

rozhodující význam jako správní, kulturní a obchodní střediska, jejich celková role je 

omezená.  

2. V následující etapě industriální společnosti dochází v souvislosti s 

rozvojem průmyslu k postupnému nárůstu geografické mobility obyvatelstva. 

Rozhodujícím typem je zde migrace obyvatel z venkova do měst, kde dochází ke 

koncentraci nových pracovních příleţitostí. Vzhledem k víceméně jednosměrné orientaci 

byla její funkce především koncentrační a selektivní. Toto období je také nazýváno 

extenzivní (kvantitativní) fází urbanizace a je charakteristické prudkým nárůstem 

městského obyvatelstva. Dochází k prohlubování velikostní i významové diferenciace 

středisek a ke zvyšování heterogenity v prostorovém rozmístění obyvatelstva, především 

na nejniţším hierarchickém řádu. 

3. V souvislosti s nástupem třetí etapy – tzv. postindustriální společnosti, 

charakteristické prudkým rozvojem terciérního a především kvartérního sektoru, postupně 

přechází extenzívní fáze vývoje systému osídlení k fázi intenzívní, coţ se projevuje 

rozvojem řady jeho nových forem bezprostředně souvisejících se zvyšující se intenzitou 

geografické mobility obyvatelstva a variabilitou jejích typů. 
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Přechod z druhé fáze do fáze třetí, tedy z industriální na post-industriální, lze 

dokumentovat na příkladě vývoje města Ostravy v posledních 30. letech. Jak je jiţ 

zmíněno v úvodu práce, v tomto období došlo v Ostravě k výrazným změnám. 

V průběhu 50. let byla Ostrava, nazývaná „město uhlí a ţeleza“ nebo také „ocelové 

srdce republiky“, zejména orientována na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů 

těţkého průmyslu, coţ dokumentuje její industriální tvář. 

Po revoluci v roce 1989 ovšem proběhla restrukturalizace průmyslu. Utlumená byla 

zejména důlní činnost a těţký průmysl. Poslední vozík uhlí byl vyvezený 30. června 1994 z 

jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František). Vítkovické vysoké pece vyhasly v roce 1998. 

Průmysl se orientoval zejména na strojírenskou výrobu. Ocelářství se soustředilo na území 

města do Nové huti (dnešní Mittal Steel Ostrava). Výsledkem byla ztráta části pracovních 

míst. Tento problém byl částečně regulován nově vznikajícími místy v nově se rozvíjející 

oblasti sluţeb. [20] 
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Obr. 1 Vývoj prostorové organizace společnosti 

 

Pramen: převzato z Hampl et al.,[8] 
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3.2 Dojížďka do zaměstnání 

Pojem dojíţďky popř. vyjíţďky za prací je  chápán jako proces, při němţ pracovník 

pravidelně překračuje hranice obce svého trvalého bydliště za účelem dopravení se do 

zaměstnání v jiné obci. [19] 

Jedná se o významný vztahově-integrační regionální proces, který hraje značnou 

úlohu při formování funkčně-prostorových vazeb v sídelním systému. Podle Řeháka [15] je 

tato formativní role dojíţďky za prací zdůrazněna i její vysokou a pravidelnou frekvencí. 

3.2.1 Zdroje literatury o dojížďce 

Historie hodnocení dojíţďky sahá jiţ do osmdesátých let 19. století, kdy byly 

v Německu prováděny první analýzy. V několika posledních desetiletích je této 

problematice věnována značná pozornost. Otázkou dojíţďky obyvatel se zabývá řada 

autorů a samotná literatura je velmi rozsáhlá.  

Čekal [3] uvádí výčet prácí mnoha autorů, zaměřuje se zejména na české (resp. 

československé) autory. Tyto práce kategorizuje do dvou významných skupin: 

I. Skupina  

 Práce se zaměřením na metodické otázky a problémy dojíţďky za prací. 

Např. Macka [11]; Hampl - Kühnl [9]  

 Práce řešící problémy související s kartografickou interpretací dojíţďky za prací. 

 Např. Řehák [14] 

 Práce zaměřující se na tématiku dojíţďky za prací v rámci publikací, které se 

zabývají komplexními problémy studia obyvatelstva. 

 Např. Z. Pavlík - J. Rychtaříková - A. Šubrtová [12] 

II. Skupina  

 Práce zabývají se analýzou dojíţďky za prací v jednotlivých státech. Jsou v nich 

hodnoceny hlavní rysy dojíţďky za prací a často je v nich provedena regionalizace 

tohoto pohybu na daném území. 

Např. Andrle - Pojer [2] 
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 Práce hodnotící změny v regionalizaci dojíţďky do zaměstnání a vývoj pohybu za 

prací mezi Censy. 

 Např. Hampl [7] 

 Práce zabývají se analýzou a regionalizací dojíţďky za prací v dílčích územních 

(správních) celcích. 

 Např. Šilhan [16]; Jeřábek [10] 

3.2.2 Zdroje dat o dojížďce 

Základním datovým pramenem o dojíţďce za prací je v naší zemi od roku 1961 

Sčítání lidu, domů a byt (dále jen SLDB) zajišťované Českým statistickým úřadem. 

Sčítání je zvláštní statistické zjišťování, při němţ jsou k jednomu okamţiku zjištěny 

údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, 

domácnostech, úrovni bydlení struktuře domovního a bytového fondu na území státu. 

Jedná se o vyčerpávající, tedy úplné šetření. [19] 

Zadavatelem je Vláda ČR. Bývá zpracováno s periodicitou cca deset let. Toto 

šetření mimo jiné obsahuje údaje o počtu a struktuře obyvatel dle místa bydliště i dle míst 

pracoviště. Je to jediné šetření, z kterého můţeme určit míru dojíţďky příp. vyjíţďky z 

regionů na úrovni NUTS4 a zejména NUTS5. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se 

konalo k 1. 3. 2001. Nejbliţší je plánováno na rok 2011. 

 

Čekal [3] se ve své práci detailně zaměřuje na kritiku jednotlivých SLDB, 

respektive na rozdíly výkladu pojmů dojíţďka a EA osoba.   

SLDB k 1. 3. 1961 bylo prvním, při němţ byly zjišťovány údaje o dojíţďce za prací 

v Československu, a přispělo tak významně k obohacení datové základny. Získaná data 

však byla z dnešního pohledu dosti ochuzená, protoţe dojíţďka za prací byla zjišťována 

pouze pro 325 dojíţďkových center, z toho 216 v České republice. Dojíţďka do ostatních 

center mimo tato vybraná je tedy nezjistitelná. Pro vyjíţďku z obcí nebyla stanovena ţádná 

hranice, takţe jsou zachyceny počty vyjíţdějících od jednoho vyjíţdějícího výše pro 

všechny obce. Zjišťovala se také odvětvová, oborová a profesní škála vyjíţdějících za 

prací. Na rozdíl od následujících sčítání však nebylo zachyceno všechno vyjíţdějící 
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ekonomicky aktivní obyvatelstvo, protoţe nebyla zjišťována dojíţďka za prací u 

druţstevních rolníků.  

Při následujícím sčítání k 1. 12. 1970 došlo k velkému rozšíření sledovaných 

ukazatelů. Dojíţďkových center v Československu bylo vybráno jiţ 1975, z toho 1576 

v České republice. Mezi dojíţďková centra byla zahrnuta všechna města, střediskové obce 

a ostatní střediska, která měla více neţ 50 obyvatel zaměstnaných v průmyslu, plus některá 

další vybraná střediska. Byla zjišťována i spotřeba času při cestě do zaměstnání, vzdálenost 

místa bydliště a místa pracoviště a pouţitý dopravní prostředek.  

Při SLDB k 1. 11. 1980 byly za dojíţďková centra povaţovány obce, do kterých 

dojíţdělo alespoň deset osob za prací. Celkem bylo vymezeno v Československu 2217 

center dojíţďky, z toho v České republice 1506. 

K 3. 3. 1991 pak byla dojíţďka sledována jiţ za všechny obce za předpokladu, ţe 

do obce dojíţdí alespoň jedna osoba. Kromě směrů a objemu dojíţďky byly zjišťovány 

(podobně jako u předchozího sčítání) také údaje o spotřebě času, struktuře dojíţdějících 

osob podle pohlaví a věku, denní a nedenní dojíţďce a příslušnosti k odvětvím národního 

hospodářství. 

Informace o dojíţďce za prací při SLDB k 1. 3. 2001 byly zjišťovány v obdobné 

struktuře jako v roce 1991, navíc pak ještě (poprvé od roku 1970) pouţitý dopravní 

prostředek. Přesto existují určité rozdíly (viz níţe), které znemoţňují přímou srovnatelnost 

údajů obou posledních sčítání. 

 

Srovnatelnost jednotlivých sčítání je značně omezená. Kromě určitých rozdílů v 

rozsahu podchycené dojíţďky za prací a zjišťovaných ukazatelů při jednotlivých sčítáních 

(jak jiţ bylo zmíněno), můţeme navíc pozorovat jisté rozdíly i ve vymezení některých 

pojmů, jako např. ekonomicky aktivní osoba. 

Při SLDB 1991 byla dojíţďka za prací zjišťována u obyvatel ekonomicky 

aktivních, mimo osob hledajících zaměstnání. Za osoby ekonomicky aktivní (EA) se podle 

ČSÚ povaţovaly „všechny osoby, které byly v rozhodný okamţik sčítání v pracovním, 

členském, sluţebním nebo v obdobném poměru k nějaké organizaci, druţstvu, soukromé 

osobě nebo jinému právnímu subjektu, zaměstnavatelé, pomáhající, hledající zaměstnání, 

osoby samostatně činné (soukromě hospodařící rolníci, řemeslníci, ţivnostníci apod.), a 
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také pracující důchodci, všichni bez ohledu na délku pracovního úvazku“. Mezi 

ekonomicky aktivní patřily z hlediska sčítání rovněţ osoby vykonávající základní 

vojenskou sluţbu, případně náhradní sluţbu, osoby na vojenském cvičení, ve vazbě a ve 

výkonu trestu odnětí svobody, dále ţeny na mateřské a tzv. další mateřské dovolené (do 3 

let věku dítěte) a muţi, kteří byli příjemci rodičovského příspěvku, pokud trval jejich 

pracovní poměr. U těchto osob byla zjišťována dojíţďka do zaměstnání podle stavu před 

vznikem uvedených skutečností. 

 Při sčítání v roce 2001 se dojíţďka nezjišťovala u pracujících studentů a učňů bez 

ohledu na to, ţe v rozhodný okamţik byli také ekonomicky aktivní. Navíc do ekonomicky 

aktivních byly zahrnuty jen ţeny na mateřské dovolené v trvání 28 týdnů (resp. 37 týdnů 

při vícečetných porodech). Ţeny na další mateřské dovolené a muţi pobírající rodičovský 

příspěvek, stejně jako osoby hledající zaměstnání jsou zahrnuti do osob ekonomicky 

neaktivních. Rozdílné proti roku 1991 bylo zjišťování údajů o zaměstnání, postavení v 

zaměstnání a odvětví ekonomické činnosti u vojáků v základní, náhradní nebo civilní 

vojenské sluţbě. Jak jiţ bylo zmíněno, při sčítání v roce 1991 uváděli tyto údaje podle 

posledního vykonávaného zaměstnání, v roce 2001 v souladu s metodikou Mezinárodní 

organizace práce (ILO) uváděli zaměstnání „voják základní (náhradní resp. civilní) sluţby“ 

a byli zahrnuti do odvětví obrany (resp. veřejné správy či sociálního zabezpečení v případě 

civilní sluţby). 

Ani údaje o počtech vyjíţdějících a dojíţdějících podle hospodářských odvětví 

nejsou plně srovnatelné. V roce 1991 se při zařazování do odvětví vycházelo ze zápisů 

názvů organizací podle druhu provozované nebo převaţující činnosti, v roce 2001 se 

odvětví určovalo podle hlavního druhu ekonomické činnosti (klasifikace OKEČ). 

Značný vliv měly také administrativní změny (zejména ve vymezení obcí), ke 

kterým docházelo v intercenzálních obdobích. Vzhledem k tomu, ţe česká statistika 

povaţuje za „skutečnou“ dojíţďku pouze takovou, při níţ dochází k překročení právě 

administrativní hranice obce, případné slučování či vyčleňování obcí tak bezprostředně 

ovlivňuje objem statisticky vykazované dojíţďky, přičemţ ke změně reálného pohybu ve 

své podstatě nedochází. Bez přepočtu na jednotné administrativní uspořádání tedy nelze 

údaje z jednotlivých censů přímo srovnávat. Na tomto místě je však vhodné připomenout, 

ţe přesný výpočet příslušných hodnot není moţný a jde vţdy pouze o odhady. 
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4 HODNOCENÍ ATRAKTIVNOSTI – METODIKA 

Jakoţto jedné ze sloţek územních vztahů si pracovního spádu, vyjádřeného 

dojíţďkou, všímá řada autorů. Objevuje se v řadě monografických studií střediskovosti 

měst (kap. 3.2.1). Studium územních aspektů dojíţďky za prací má tedy jiţ v současné 

době propracovanou řadu metodologických přístupů i vlastních metodických postupů. 

Vhodnost uplatnění jednotlivých přístupů jsou odvislá od samotného cíle práce. Práce, jeţ 

mají za cíl hodnotit objem dojíţďkového toku, si obvykle vystačí s absolutními daty o 

počtu dojíţdějících resp. vyjíţdějících. Zkoumání pracovního spádu je třeba chápat 

v širším kontextu rozloţení pracovních příleţitostí a pracovních sil. Zjednodušený pohled 

na výše zmíněnou problematiku s sebou přináší četné nepřesnosti.  

Prokop a Kovář [13] ve své studii představili moţné metodologické řešení 

hodnocení pracovní dojíţďky na příkladu velkého města.  Řešení spočívá v komplexnějším 

pohledu, kdy u obcí, tvořících zázemí centrální obce, je zapotřebí k vlastní vyjíţďce určit i 

jejích vlastní pracovní zázemí, či vyjíţďky i do ostatních středisek. 

V práci jsou uplatněny dvě na sebe navazující hlediska k posouzení relativního 

významu vyjíţďky za prací do Ostravy pro obce z jejího pracovního zázemí. 

1. Podíl vyjíţdějících do Ostravy z celkového počtu ekonomicky aktivních dané 

obce. 

2. Pořadí Ostravy (daného tímto podílem) mezi všemi obcemi, v nichţ pracují 

ekonomicky aktivní obyvatelé dané obce. 

Pracovní atraktivnost hodnotíme komplexními náhledy na výše zmíněná hlediska.   

 Obecný náhled na pracovní zázemí: 

Počty obcí v jednotlivých typologických kategoriích a spádových pořadích. 

 Uspořádání typologické struktury: 

Typologie obcí ve spádových vazbách obohacená o souhrny absolutních 

hodnot počtu vyjíţdějících a počtech EA v daných obcích. 
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 Komplexní charakteristika pracovního zázemí: 

Vztah mezi typologickými kategoriemi obcí a jejich spádovým pořadím. 

Hodnocení dojíţďky na základě její intenzity a rozdělení dle OKEČ. 

 Grafické výstupy prostorového rozloţení pracovního zázemí a spádových zón 

 

4.1 Kritéria výběru obcí 

Při výběru obcí bylo zapotřebí stanovit jistá kritéria, jimiţ docílíme sjednocení a 

vytvoření pravidel. 

První kritérium bylo přebráno přímo z metodiky sběru zdrojových dat. Aby byl 

dojíţďkový tok z obce zaznamenán a uveden ve SLDB musel zahrnovat minimálně 10 

osob. Ţádoucí se jevilo i z konečného zpracování odstranit obce, u nichţ sice existuje 

vazba na Ostravu ovšem tato vazba je natolik slabá, ţe je ji moţno zanedbat. Oproti 

omezením uvedeným v původní práci Prokopa a Kováře [13] bylo přibráno kritérium, ţe 

zkoumaná obec musela leţet na území ČR, jelikoţ u SLDB 2001 nebyly uvedeny hodnoty 

dojíţďky z jednotlivých obcí SR. 

S přihlédnutím na zpracovávaná data byla zvolena kriteria: 

1. Počet ekonomicky aktivních dojíţdějících z obce do Ostravy minimálně 10  

2. Podíl vyjíţdějících z obce do Ostravy z celkového počtu ekonomicky 

aktivních v obci minimálně 1% 

3. Zkoumaná obec leţí na území ČR 

 

Do hodnocení se tak nedostaly obce, odkud vyjíţdělo za prací do Ostravy méně neţ 

10 EA osob, i kdyţ jejich podílová hodnota mohla být vyšší neţ 1%. Na druhé straně 

nebyly klasifikovány obce s vyjíţďkou do Ostravy pod 1% EA obyvatel příslušného sídla, 

třebaţe tato převyšovala úhrnem 10 osob. 

Jednalo se zejména o velké obce (např. Praha, Kladno, Brno, Pardubice, Přerov, 

apod.), u nichţ existuje vazba na Ostravu, ovšem velikosti dojíţďkových toků jsou téměř 

mizivé oproti počtu EA v těchto obcích. 
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4.2 Typologická struktura 

Soubor obcí tvořících pracovní zázemí Ostravy, splňující výše zmíněná kritéria, 

prošel utříděním podle podílu vyjíţdějících do Ostravy. K utřídění bylo zřízeno 5 

typologických kategorií (A – E). 

 Jako samostatná kategorie (typ A) byly vyčleněny obce, u nichţ vyjíţdějící 

Ostravy představovali 50% a více z úhrnu všech ekonomicky aktivních 

obyvatel příslušné obce. 

 Ostatní obce s podíly vyjíţdějících do Ostravy od 1% do 49.9% vytvoří 4 

další skupiny (typy B-E), přičemţ dolní hranice rozpětí hodnot u typů B – D 

je vţdy 2.5 krát niţší neţ u předchozích typů. Zbývající rozpětí tvoří typ E. 

Tímto jsme získali základní typologickou strukturu popisující intenzitu dojíţďky do 

Ostravy. 

Tab. 1 Základní typologická struktura 

Typ Rozpětí hodnot Význam 

A 50% a více Obce s jednoznačnou orientací na Ostravu 

B 20.0 – 49.9 % Obce s výraznou orientací na Ostravu 

C 8.0 – 19.9 % Obce se střední orientací na Ostravu 

D 3.2 – 7.9 % Obce s menší orientací na Ostravu 

E 1.0 – 3.1 % Obce s volnou vazbou na Ostravu 

 

4.3 Problematika porovnání vývoje 

Vývoj pracovní atraktivnosti Ostravy je určen porovnáním hodnocení pracovního 

zázemí v jednotlivých časových řezech let 1980, 1991 a 2001. U jednotlivých časových 

řezů dochází k systematickým chybám a nepřesnostem, které zkreslují spádové tendence, 

coţ komplikuje jejich porovnání.  

Jak jiţ bylo uvedeno v kap. 3.2.2 jeden z hlavních problémů porovnání vývoje 

dojíţďky je jiţ ve zdroji dat.  Pojmy dojíţďka i ekonomicky aktivní osoba byly v SLDB 

1980, 1991 i 2001 vykládány s drobnými odlišnostmi.  
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Zohledněny musí být i vlivy změn administrativní struktury území ve sledovaném 

období, neboť s časem dochází k integraci potaţmo dezintegraci obcí. Komplikujícím 

elementem je zánik reálných dojíţďkových proudů z původních obcí, přičemţ vzniká jeden 

silnější, ale generalizovaný dojíţďkový proud.  

Na vývoj objemu dojíţďky za prací působí i řada okolností souvisejících se 

specifiky daných období. Čekal [3] shrnuje nejvýznamnější z nich a uvádí směr jejich 

působení na objem dojíţďky (+/-) : 

 Nabídka nových pracovních míst v atraktivních regionech, koncentrace 

vybraných (zejména kvartérních) aktivit, zvyšující se územní diferenciace mezd. (+) 

 Na druhé straně ztráta pracovních příleţitostí v některých oblastech 

(zejména zemědělské a strukturálně postiţené průmyslové regiony) a výrazný nárůst 

nezaměstnanosti, opět územně velmi diferencovaný. (-) 

 Rozvoj malého a středního podnikání s adresou provozoven v místě trvalého 

bydliště. Je však obtíţné odhadnout podíl podnikatelů, kteří přesto reálně vyjíţdějí (např. 

stavebnictví) a těch, kteří mají skutečně provozovnu lokalizovanou v místě bydliště (např. 

maloobchod). (-) 

 Sníţení objemu pracovně podmíněné migrace v důsledku situace na trhu s 

byty a zvýšení reálného významu přechodných forem ubytování. (+) 

 Pokles počtu ţen na řádné mateřské dovolené vlivem niţší porodnosti. (+) 

 Zlepšení dopravní infrastruktury v některých regionech, zvýšení 

individuální automobilizace, sváţení zaměstnanců či případné proplácení nákladů na 

dojíţdění některými zaměstnavateli. (+) 

 Naopak zhoršení dopravní infrastruktury v některých (zejména 

perifernějších) oblastech, omezování spojů veřejné dopravy, zvyšování finančních nákladů 

na dojíţdění. (-) 
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5 REKONSTRUKCE VÝSLEDKŮ Z ROKU 1980 

Původní práce [13] byla vyuţita i jako zdroj dat popisujících pracovní zázemí 

Ostravy v roce 1980. Pro zobrazení rekonstruovaných dat byla uţita polygonová vrstva 

obci z databáze ArcČR500. Vrstva zobrazuje stav územní struktury NUTS5 platné k roku 

2003. Rekonstrukce se týkala souboru obcí, tabelovaných a grafických výstupů.  

5.1 Seznámení s původní prací 

Studie autorů Radima Prokopa a Jiřího Kováře s názvem Prostorová diferenciace 

pracovní přitaţlivosti Ostravy byla publikovaná v roce 1987 ve Slezském sborníku [13]. 

Jedná se o příspěvek k metodologii a hodnocení pracovní dojíţďky na příkladu velkého 

města.  

Vedle popisu problematiky metodologie a vlastní metodiky práce jsou uváděny i 

hlavní poznatky o pracovní přitaţlivosti Ostravy získané z provedených analýz. Autoři 

v příspěvku uţívají údaje o dojíţďce a počtu ekonomicky aktivních ze SLDB 1980. Práce 

je dále doplněna o grafické výstupy zonálního uspořádání pracovního spádu, uveden je i 

celý soubor jednotlivých obcí tvořících pracovní zázemí, včetně jejich typologického 

zařazení. 

Uváděny jsou údaje (Obr. 2): 

 Kategorie (A-E) 

 Název obce 

 Příslušnost k okresu (uváděna zkratkou příslušného okresu) 

 Pořadí Ostravy na zaměstnanosti obyvatel zkoumané obce 

 Podíl vyjíţdějících do Ostravy z celkového počtu ekonomicky 

aktivních dané obce v % 
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5.2 Rekonstrukce původní práce 

Pro moţnost pouţít v hodnocení vývoje výsledky původní práce, musela projít 

rekonstrukcí tabelovaných údajů a grafických výstupů. Rekonstrukce se skládala ze čtyř 

kroků: 

1. Převod a úprava původních dat z analogové formy do digitální. 

2. Získání hodnocení pracovního zázemí v podobě obecného náhledu na 

pracovní zázemí, uspořádání typologické struktury a komplexní 

charakteristiky pracovního zázemí. 

3. Rekonstrukce územního členění dle roku 1980. 

4. Zobrazení prostorového rozloţení pracovního zázemí a spádových zón. 

5.2.1 Digitalizace 

Po neúspěšných pokusech o dávkové zpracování byly ručně přepsány údaje o 209 

obcích ČR i SR do tabulkového kalkulátoru MS Excel, umoţňujícího digitální zpracování.  

Na základě názvu obce a příslušností k okresu byly obce identifikovány dle RSO 

2001. Po identifikaci byl kaţdé obci přiřazen odpovídající kód obce. Problém s identifikací 

nastal u 2 obcí, kterým nebyl nalezen shodný záznam v RSO. Řešení vzešlo z bliţší studie 

historií těchto obcí. 

 

Obr. 2 Ukázka původních dat 
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Boršice u Buchlovic - Název obce zkrácen na Boršice 

Sklenov - Obec se připojila k obci Hukvaldy 

Soubor obcí byl podroben selekci obsahu odstraňující údaje o obcích SR.  

 Výsledkem (Obr 3) tohoto kroku byl soubor čítající 157 obcí. U kaţdého záznamu byly 

uvedeny náleţité atributy (Tab. 2).  

 

Tab. 2 Přehled atributů u dat 1980 

Atribut Popis Datový typ 

OKRES Příslušnost k okresu Text 

NAZOB Název obce Text 

KODOB Kód obce platný dle RSO 2003 Text 

PODIL Podíl vyjíždějících do Ostravy z celkového počtu EA v % Číslo 

TRIDA Kategorie dle typologické struktury Text 

PORADI Pořadí Ostravy na zaměstnanosti obyvatel dané obce Číslo 

 

Obr. 3 Náhled na zrekonstruovaná data 
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5.2.2 Hodnocení pracovního zázemí 

Pracovní zázemí Ostravy v roce 1980 bylo tvořeno 157 obcemi z 10 okresů ČR 

(Tab. 3). Většina obcí zázemí se nachází u okresů přilehlých s Ostravou, u 

vzdálenějších okresů se jedná o ojedinělé obce. Z tohoto pohledu je překvapující 

zájem o Ostravu z řady obcí vzdáleného okresu Uherské Hradiště, zde se ovšem jedná 

o nedenní dojíţďku. 

Tab. 3 Počty obcí v okresech rok 1980 

Okres Počet obcí 

Bruntál 18 

Frýdek-Místek 34 

Karviná 13 

Nový Jičín 23 

Opava 43 

Přerov 3 

Šumperk 3 

Uherské Hradiště 9 

Vsetín 10 

Zlín 1 

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 

Zjištěna byla základní struktura utřídění obcí. Určován byl počet obcí v 

typologických kategoriích (Graf 1) a skupinách pořadí Ostravy (Graf 2). Na celkovém 

počtu obcí tvořících zázemí se obce z jednotlivých kategorií podílely z: A - 10%; B -

16 %; C - 18%; D - 24%; E - 32%.  

Graf 1 Počty obcí ČR v kategoriích rok 1980 

 

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 
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Graf 2 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 1980 

 

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty  

Detailnější náhled na pracovní zázemí v roce 1980 poskytuje typologie obcí ve 

spádových vazbách obohacená o souhrny absolutních hodnot počtu vyjíţdějících a počtech 

EA v daných obcích. Tato analýza byla přebrána z původní práce [13]. Obsahuje tedy 

původní počty obcí a souhrny, včetně údaje o obcích dojíţďky ze SR. Nebylo moţné 

odstranit ze souhrnů absolutních počtů EA obyvatel v obcích a vyjíţdějících do Ostravy, 

údaje z obcí SR  

 Tento náhled prokazuje vysokou míru uspořádanosti typologické struktury zázemí 

města (Tab. 4). V pracovním zázemí ţije přes půl miliónu EA obyvatel, z nichţ v průměru 

12% dojíţdí za prací do Ostravy. Zaznamenáváme gradaci počtu obcí v jednotlivých 

typech a s ní související růst počtu EA bydlících v nich. Naproti tomu počet vyjíţdějících 

do Ostravy kulminuje u obcí typu B. 

Tab. 4 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 1980 

Typ obce 
Počet 
obcí 

Počet EA 
v nich 

Vyjíždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

A 16 32 280 20 496 63.5 

B 26 74 908 22 358 29.8 

C 38 102 158 12 155 11.9 

D 50 143 657 7 411 5.2 

E 79 193 474 3 301 1.7 

celkem 209 546 477 65 721 12.0 

Pramen: Převzato z práce Prokopa a Kováře [13] 
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Obdobná struktura charakterizuje i soubor obcí uspořádaných podle spádového 

pořadí (Tab. 5). Opět platí, ţe analýza obsahuje údaje i za obce SR. Podíl vyjíţdějících do 

Ostravy klesá s pořadím celkem pravidelně.  

Specifikou jsou obce s Ostravou na 5. místě v pořadí. Vysoké absolutní počty EA 

jsou zde ovlivněny přítomností velký měst (např. Český Těšín, Třinec, Kopřivnice). 

 

Tab. 5 Spádové pořadí obcí rok 1980 

Spádové 
pořadí 

Počet 
obcí 

Počet EA v 
nich 

Vyjíždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

1. 27 46 154 25 598 55.5 

2. 29 151 977 25 577 16.8 

3. 35 105 275 6 929 6.6 

4. 35 56 867 2 386 4.2 

5. 42 133 259 4 148 3.1 

6. 18 28 421 739 2.6 

7. 7 7 649 109 1.4 

8. 9 8 014 129 1.6 

9. 3 4 017 48 1.2 

10. a vyšší 4 4 844 58 1.2 

úhrnem 209 546 477 65 721 12.0 

Pramen: Převzato z práce Prokopa a Kováře [13] 

Komplexní náhled na míru uspořádanosti dojíţďky za prací do Ostravy získáváme 

uvedením vztahu mezi typy obcí a jejich spádovým pořadím (Tab. 6). Tyto údaje prokazují 

značnou míru symetrie, která je jen nepatrně narušena ve vazbě u vyššího pořadí a niţších 

typů. S růstem pořadí také klesá úměrně i velikost rozpětí podílů vyjíţdějících do Ostravy 

a sniţuje se hodnotová základna, především horní hranice rozpětí s růstem pořadí poměrně 

pravidelně klesá.     
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Tab. 6 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 1980 

Pořadí 
Počet obcí typu: 

celkem 
Rozpětí podílů [%] 

vyjíždějících do Ostravy A B C D E 

1. 16 11 - - - 27 86.9 - 31.2 

2. - 12 9 2 - 23 36.1 – 6 

3. - 2 11 8 7 28 21.9 - 1.3 

4. - - 7 10 8 25 17.7 - 1.2 

5. - - - 16 15 31 6.7 - 1.1 

6. - - 1 1 8 10 8.6 - 1.3 

7. - - - - 6 6 2.5 - 1.1 

8. - - - - 4 4 2.5 – 1 

9. - - - - 3 3 2.1 – 1 

Celkem 16 25 28 37 51 157   

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 

Nejsilnější pracovní vazbu na Ostravu vykázaly, podle předpokladů obce v její 

těsné blízkosti. Jedná se o obce Vřesina (86.9%), Ludgeřovice (82.8%) a Dolní Lhota 

(81.3%). 

Podílové zastoupení zaměstnanosti lidí dojíţdějíchí do Ostravy (Graf 3) prokazuje 

dominantní postavení průmyslu s 58.9%. Kategorie obsluţný sektor zahrnuje odvětví 

doprava, spoje, obchod a stravování, školství, kultura, zdravotnictví, sociální péče, bytové 

hospodářství a komunální sluţby. 

 

Graf 3 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 1980 
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 Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 

 

5.2.3 Rekonstrukce územního členění  

Pro vizualizaci prostorového rozloţení pracovního zázemí se nepodařilo zajistit 

vrstvu územního členění obcí pro rok 1980. Pouţita byla tedy polygonová vrstva obci 

z databáze ArcČR500. Tato zobrazuje stav k roku 2003. Politické změny po roce 1989 

sebou ovšem přinesly značné změny v územní struktuře. Řada velkých střediskových obcí 

se postupem času rozpadla a vznikly nové obce. Tento fakt neumoţňoval efektivně 

zobrazit zázemí ve zvolené vrstvě, jelikoţ v místech nově vzniklých obcí se zobrazovaly 

„díry“. 

Přistoupeno bylo tedy k rekonstrukci územního členění provedené tak, aby 

rozloţení zájmových obcí bylo identické se stavem v roce 1980. Dosaţeno tohoto bylo 

zpětnou integrací obcí na původní střediskové obce.  

Pro určení příslušnosti obce k původní střediskové obci byl uţit systém ASPI (Obr. 

4), jenţ mimo jiné obsahuje ústřední věstník s přehled změn v územní organizaci pro 

jednotlivé roky. 

 

Obr. 4 Náhled na prostředí systému ASPI 
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Zjišťovány byly střediskové obce a rok dezintegrace jejich častí (Obr. 5), 

vytvářející nové obce. Celkem byla zjištěna dezintegrace 233 obcí do 96 střediskových 

obcí, jeţ měly vztah se zájmovým územím. Obdobím s největším počtem administrativních 

změn byl rok 1990, kdy došlo k osamostatnění 177 obcí zájmového území.  

 

Obr. 5 Strukturu záznamů o administrativních změnách 

 

Zjištěné změny územního členění byly graficky aplikovány na úţívanou 

polygonovou vrstvu obcí. Výsledná vrstva věrně reprezentovala územní členění roku 1980. 

 

5.2.4 Prostorového rozložení pracovního zázemí  

Pro hodnocení prostorového rozloţení je třeba komplexní náhled zahrnující 

typologické kategorie intenzity vyjíţďky (Obr. 6) i spádové pořadí Ostravy v jednotlivých 

obcích (Obr. 7).  

Prostorové rozloţení prokazuje rozsáhlou, uspořádanou, a poměrně sloţitou 

strukturu pracovního zázemí Ostravy. V základních proporcích vykazuje zonalita 

pracovního spádu výraznou gradaci k střediskovému centru. Intenzita dojíţďky tedy 

postupně klesá s rostoucí vzdáleností od města.  
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Obr. 6 Typologické kategorie 1980 

 

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 
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Obr. 7 Spádové pořadí 1980 

 

Pramen: Data z práce Prokopa a Kováře [13], vlastní výpočty 

Sloţitost struktury zázemí vyplívá z řady místních a regionálních podmínek 

typických pro Ostravu. Patrná je existence ostravské aglomerace, jejíţ východní, 

karvinská, část se vůči městu chová odlišně, neţ její severní (Hlučínsko), západní 

(Bílovecko) a jiţní část zázemí. V regionu se projevuje i vzájemný překryv působení řady 

pracovních center (Třinec, Kopřivnice, apod.) coţ Ostravě ubírá na atraktivní dominanci.  
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6 PRACOVNÍ ZÁZEMÍ V LETECH 1991 A 2001 

Vyhodnocení pracovní atraktivnosti v letech 1991 i 2001 proběhlo dle zvolené 

metodiky (Kap. 4). Ohled byl brán i na zkušenosti získané při rekonstrukci výsledků 

analýz roku 1980. Data z jednotlivých SLDB, potřebná pro hodnocení, poskytl Český 

statistický úřad. Poţadované údaje: 

A. Dojíţďka za prací z obcí do Ostravy 

B. Počty EA v obcích  

C. Dojíţďka do všech pracovních center obcí 

 Data ze SLDB 1991 byly opatřeny v analogové formě (nutné provedení 

digitalizace). Data ze SLDB 2001 v digitální podobě formátu PDF.  

Ze získaných hodnot byl proveden výpočet podílu [%] dle vzorce PV/PEA*100, kde 

PV = Počet vyjíţdějících za prací do Ostravy a PEA= Celkový počet EA v dané obci. 

Následně proběhlo odfiltrování záznamů nesplňujících metodická kritéria. V dalším kroku 

bylo určeno spádové pořadí Ostravy a utřídění vypočtených podílů do typologických 

skupin. Takto připravené soubory dat bylo moţné pouţít pro samotné hodnocení. 

6.1 Hodnocení pro rok 1991 

Počet obcí, tvořících pracovní zázemí Ostravy v roce 1991 se oproti roku 1980 

zvýšil na 171, počet okresů klesl na 7 okresů ČR (Tab. 7). Pracovní zázemí je převáţně 

lokalizováno na území okresů přilehlých k Ostravě. Výjimkami jsou okresy Bruntál, 

Přerov a Vsetín, jeţ ovšem mají zastoupení v ostravském zázemí jen ojedinělými obcemi.  

Tab. 7 Počty obcí v okresech rok 1991 

Okres Počet obcí 

Bruntál 10 

Frýdek-Místek 48 

Karviná 15 

Nový Jičín 31 

Opava 56 

Přerov 4 

Vsetín 7 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 
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Základní struktura utřídění obcí byla zjištěna na základě určení počtu obcí v 

typologických kategoriích (Graf 4) a skupin pořadí Ostravy (Graf 5). Na celkovém počtu 

obcí tvořících zázemí se obce z jednotlivých kategorií podílely z: A - 14%; B -17 %; C - 

19%; D - 27%; E - 22%. Proti roku 1980 se nejčetnější stala kategorie D. Počet obcí 

v jednotlivých pořadích prokázal značnou uspořádanost. 

Graf 4 Počty obcí v kategoriích rok 1991 

 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 

Graf 5 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 1980 

 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 
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Typologie obcí ve spádových vazbách obohacená o souhrny absolutních hodnot 

počtu vyjíţdějících a počtech EA v daných obcích (Tab. 8) nám znázorňuje značnou 

uspořádanost pracovního zázemí. Z celkového počtu 423 525 EA obyvatel ţijících na 

zázemí jich průměrně 13.2% dojíţdí za prací do Ostravy. 

Tab. 8 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 1991 

Typ obce 
Počet 
obcí 

Počet EA 
v nich 

Vyjiždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

A 24 30 226 19 040 63.0 

B 29 70 709 19 106 27.0 

C 33 61 294 7 621 12.4 

D 47 151 138 8 142 5.4 

E 38 110 158 1 840 1.7 

celkem 171 423 525 55 749 13.2 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 

Obdobná struktura charakterizuje i soubor obcí uspořádaných podle spádového 

pořadí (Tab. 9). Zaznamenáváme gradaci počtu obcí v jednotlivých pořadích Ostravy a s ní 

související růst počtu EA bydlících v nich. Patrná je převaha počtu EA obyvatel v obcích, 

jeţ mají Ostravu na prvním místě ve spádovém pořadí.  

Tab. 9 Spádové pořadí obcí rok 1991 

Spádové 
pořadí 

Počet 
obcí 

Počet EA 
v nich 

Vyjiždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

1 58 196 532 44 974 22.9 

2 38 106 097 7 367 6.9 

3 25 30 054 1 173 3.9 

4 23 63 649 1 536 2.4 

5 15 17 773 508 2.9 

6 8 5 849 145 2.5 

7 3 2 204 33 1.5 

8 1 1 367 13 1.0 

úhrnem 171 423 525 55 749 13.2 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 

Komplexní náhled na míru uspořádanosti dojíţďky za prací do Ostravy získáváme 

uvedením vztahu mezi typy obcí a jejich spádovým pořadím (Tab. 10). Stejně jak v roce 

1980 i v roce 1991 tyto údaje prokazují značnou míru symetrie. S růstem pořadí také klesá 

úměrně i velikost rozpětí podílů vyjíţdějících do Ostravy a sniţuje se hodnotová základna, 

především horní hranice rozpětí s růstem pořadí poměrně pravidelně klesá. 
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Tab. 10 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 1991 

Pořadí 
Počet obcí typu: 

celkem 
Rozpětí podílů [%] 

vyjíždějících do 
Ostravy 

A B C D E 

1. 24 23 6 5 - 58 82.6 - 4.4 

2. - 6 19 9 4 38 32.6 - 1.3 

3. - - 8 12 5 25 16.5 - 1.1 

4. - - - 13 10 23 6.9 - 1.1 

5. - - - 6 9 15 5.7 - 1.0 

6. - - - 2 6 8 5.9 - 1.3 

7. - - - - 3 3 3.1 - 1.1 

8. - - - - 1 1 1.0 

celkem 24 29 33 47 38 171   

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 

 

Nejsilnější pracovní vazbu na Ostravu, stejně jako v roce 1980 vykázaly, podle 

předpokladů obce v její těsné blízkosti. Nejvyšší podíly dojíţďky si udrţely obce Vřesina 

(82.6%), Ludgeřovice (79.4%) a Dolní Lhota (78.6%). 

Podílové zastoupení zaměstnanosti lidí dojíţdějíchí do Ostravy (Graf 6) opět 

prokazuje dominantní postavení průmyslu s 56.9%.Vysokou hodnotu podílu si udrţelo i 

odvětví stavebnictví. 

Graf 6 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 1991  

 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 
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Prostorové rozloţení (Obr. 8 a Obr. 9) pracovního zázemí v roce 1991 vykazuje 

radu změn proti stavu k roku 1980 (Obr. 6 a Obr. 7). Došlo celkově ke zmenšení 

pracovního zázemí i intenzity dojíţďky. Naproti tomu získalo ostravské zázemí 

uspořádanější a sloţitější strukturu. Zmenšení zázemí můţeme přisoudit omezení, nebo 

dokonce zániku vazeb, tvořených zejména nedenní dojíţďkou, Ostravy se vzdálenějšími 

obcemi. 

Obr. 8 Typologické kategorie 1991 

 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 
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Obr. 9 Spádové pořadí 1991 

 

Pramen: Data ze SLDB 1991, vlastní výpočty 

Ostrava se stala neatraktivní pro vzdálené obce (zejména z okresu Uherské 

Hradiště). Projevilo se i posílení atraktivity pracovních center v okolí Ostravy (Třinec, 

Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava, apod.). I přes tuto skutečnost se stala Ostrava 

atraktivnější pro obce ze svého nejbliţšího okolí. Silnější vazbu na Ostravu si vypracovaly 

i obce ze severní (Hlučínsko) a západní (Bílovecko) častí regionu. 
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6.2 Hodnocení pro rok 2001 

Pracovní zázemí Ostravy v roce 2001 bylo tvořeno 172 obcemi z 9 okresů ČR 

(Tab. 11). Přičemţ okresy nesousedící přímo s Otravou (Bruntál, Jeseník, Přerov, 

Uherské Hradiště a Vsetín) mají ojedinělé zastoupení obcí.  

Tab. 11 Počty obcí v okresech rok 2001 

Okres 
Počet 
obcí 

Bruntál 3 

Frýdek-Místek 57 

Jeseník 1 

Karviná 16 

Nový Jičín 40 

Opava 51 

Přerov 1 

Uherské Hradiště 1 

Vsetín 2 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

Určením počtu obcí v typologických kategoriích (Graf 5) a počtu obcí skupinách 

pořadí Ostravy (Graf 6) byla zjištěna základní struktura utřídění obcí. Na celkovém počtu 

obcí tvořících zázemí se obce z jednotlivých kategorií podílely z: A - 8%; B -20 %; C - 

27%; D - 21%; E - 35%. Nejvyšší četnost kulminuje u kategorie C. Výrazný pokles 

zaznamenala kategorie A, coţ souvisí s celkovým sníţením objemu dojíţďky do Ostravy. 

Počet obcí v jednotlivých pořadích opět prokazuje značnou uspořádanost. 

Graf 7 Počty obcí v kategoriích rok 2001 

 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 
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Graf 8 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 2001 

 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

Typologie obcí ve spádových vazbách obohacená o souhrny absolutních hodnot 

počtu vyjíţdějících a počtech EA v daných obcích (Tab. 12) nám znázorňuje značnou 

uspořádanost pracovního zázemí. Z celkového počtu 380 576 EA obyvatel ţijících na 

zázemí jich průměrně 11.1% dojíţdí za prací do Ostravy, coţ představuje niţší hodnoty 

neţ v roce 1991. 

Tab. 12 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 2001 

Typ obce 
Počet 
obcí 

Počet EA 
v nich 

Vyjiždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

A 13 8 705 4 824 55.4 

B 34 40 930 14 752 36.0 

C 46 115 607 15 045 13.0 

D 36 92 067 5 167 5.6 

E 43 123 267 2 580 2.1 

celkem 172 380 576 42 368 11.1 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

Obdobná struktura charakterizuje i soubor obcí uspořádaných podle spádového 

pořadí. (Tab. 13) Projevuje se opět gradace počtu obcí v jednotlivých pořadích Ostravy a 

s ní související růst počtu EA bydlících v nich. I nadále je patrná převaha počtu EA 

obyvatel v obcích, jeţ mají Ostravu na prvním místě ve spádovém pořadí. 
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Tab. 13 Spádové pořadí obcí rok 2001 

Typ obce 
Počet 
obcí 

Počet EA 
v nich 

Vyjiždějící 
do Ostravy 

Podíl vyjíždějících 
do Ostravy [%] 

1 58 176308 32489 18.4 

2 41 90909 6501 7.2 

3 26 22366 1183 5.3 

4 21 65241 1657 2.5 

5 11 8634 257 3.0 

6 12 13035 225 1.7 

7 2 3182 43 1.4 

8 1 901 13 1.4 

úhrnem 172 380576 42368 11.1 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

Komplexní náhled na míru uspořádanosti dojíţďky za prací do Ostravy získáváme 

uvedením vztahu mezi typy obcí a jejich spádovým pořadím.(Tab. 14). Stejně jak v letech 

1980, 1991 i v roce 2001 tyto údaje prokazují vysokou míru symetrie. S růstem pořadí také 

klesá úměrně i velikost rozpětí podílů vyjíţdějících do Ostravy a sniţuje se hodnotová 

základna, především horní hranice rozpětí s růstem pořadí poměrně pravidelně klesá. 

Tab. 14 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 2001 

Pořadí 
Počet obcí typu: 

celkem 
Rozpětí podílů [%] 

vyjíždějících do 
Ostravy 

A B C D E 

1. 13 32 11 1 1 58 64.1 - 2.4 

2. - 2 26 8 5 41 22.1 - 1.5 

3. - - 9 9 8 26 9.2 - 1.8 

4. - - - 11 10 21 7.1 - 1.2 

5. - - - 5 6 11 5.0 - 1.5 

6. - - - 1 11 12 3.2 - 1.1 

7. - - - 1 1 2 3.3 - 1.1 

8. - - - - 1 1 1.4 

celkem 13 34 46 36 43 172   

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

Nejvyšší podíly dojíţďky do Ostravy, proti hodnotám v předcházejících řezech, je 

patrný výrazný pokles (aţ 18,5%). Pokles lze přičíst rostoucí pracovní soběstačnosti obcí, 

zapříčiněné rozvojem malého a středního podnikání na jejich území vykázaly, podle 

předpokladů obce v její těsné blízkosti. Nejvyšší podíly dojíţďky si vykázaly obce Dolní 

Lhota (64.1%), Vřesina (60.7%) a Dobroslavice (57.5%). 
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Podílové zastoupení zaměstnanosti lidí dojíţdějíchí do Ostravy (Graf 9) prokázalo 

ústup dominantního postavení průmyslu s 38.6% na úkor ostatních odvětví OKEČ. Důvod 

můţeme hledat v průmyslové restrukturalizaci. Posílení zaznamenaly odvětví dopravy a 

obchodu, coţ dokládá rozvoj potenciálu v oblasti sluţeb v městě. 

Graf 9 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 2001 

 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

 

U prostorového rozloţení (Obr. 10 a Obr. 11) pracovního zázemí v roce 2001 došlo 

opět ke zmenšení pracovního zázemí směrem k centru, zmenšení opět postihlo i intenzitu 

dojíţďky. Zázemí si udrţelo vysokou míru uspořádanosti a sloţitou strukturu.  

Ostrava se stala neatraktivní pro vzdálené obce (zejména z okresu Uherské 

Hradiště). Opět se projevilo posílení atraktivity pracovních center v okolí Ostravy (Třinec, 

Frýdek Místek, Nový Jičín, Opava, apod.). Avšak i nadále Ostrava zvýšila atraktivnost pro 

obce ze svého nejbliţšího okolí. Silnější vazbu na Ostravu si vypracovaly zejména obce ze 

severní (Hlučínsko) a západní (Bílovecko) častí regionu. 
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Obr. 10 Typologické kategorie 2001 

 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 
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Obr. 11 Spádové pořadí 2001 

 

Pramen: Data ze SLDB 2001, vlastní výpočty 

6.3 Vzdálenostní pásma 

Pro kvalitnější hodnocení prostorových změn pracovního zázemí byl vytvořen 

přehled vzdálenostních pásem. Pásma znázorňují dojezdové vzdálenosti od Ostravy pro 

veřejnou linkovou dopravu.  
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Dojezdové vzdálenosti pro VLD byly získány z databáze dopravních spojení, která 

obsahuje záznamy o dopravních spojeních mezi jednotlivými obcemi České republiky 

pomocí veřejné dopravy. Databáze obsahuje výsledky hodnocení dopravního spojení mezi 

všemi obcemi ČR do přímé vzdálenosti 70 km. Jako atributy jsou uváděny:  

 Přímá (euklidovská) vzdálenost mezi obcemi  

 Vzdálenost v km mezi obcemi s vyuţitím VLD 

 Doba dojíţďky vybraného spojení v časových řezech 6, 7, 8, 14 a 22 hodin 

Z databáze byly vybrány vzdálenosti spojení do Ostravy z okolních obcí. Pomocí těchto 

podkladů byly vytvořeny dojezdová vzdálenostní pásma ve vzdálenostech 15, 25, 35 a 50 

km od Ostravy. Výsledná vrstva (Obr. 12) pásem byla doplněna o silniční síť a je přiloţena 

ve formě průhledné folie k bakalářce jako příloha č. 7. 

Ze stavu pracovního zázemí v roce 2001 zjišťujeme, ţe v pásmu vzdáleností do 15 

km se nachází všechny obce typologických kategorií A (13) a B (34), dále zde leţí 61% ze 

všech obcí kategorie C, 11% ze všech obcí kategorie D a 2% ze všech obcí kategorie E. 

Pásmo vzdáleností 15 – 25 km obsahuje 39% ze všech obcí kategorie C, 69% ze všech 

obcí kategorie D a 51% ze všech obcí kategorie E. Pásmo vzdáleností 25 – 35 km obsahuje 

zbylých 20% ze všech obcí kategorie D a 33% ze všech obcí kategorie E. Zbylých 14% ze 

všech obcí kategorie E nacházíme ve vzdálenostech větších něţ 35 km od Ostravy. 
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Obr. 12 Vzdálenostní pásma 

 

Pramen: Data z databáze dopravních spojení VLD, vlastní vyhodnocení 
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7 ZÁVĚR 

Ostrava vyniká svou industriální tradicí, ale i rozvojovým potenciálem. Město 

zabezpečuje širokou základnu pracovních příleţitostí, kterou nelze zabezpečit ze zdrojů 

bydlícího obyvatelstva. Nesoulad mezi rozloţením zdrojů a potřeb pracovních sil si vynutil 

značnou intenzitu pracovní dojíţďky z velmi rozsáhlého zázemí. 

Hodnocení vývoje pracovní atraktivnosti období se ukázalo jako obtíţné. Ve 

zvoleném období prošla společnost řadou razantních změn. Výraznou změnou prošlo 

územní členění, kdy došlo k rozpadu střediskových obcí a vzniku nových obcí. Projevilo se 

to zejména, kdyţ mezi roky 1980 a 1991 došlo k nárůstu o 14 obcí, ale samotné pracovní 

zázemí doznalo zmenšení. Komplikace se objevila i u zdrojových dat SLDB, kdy 

docházelo ke změnám v definicích pojmů, jeţ hodnocení zatíţily systematickou chybu. 

Dosaţené údaje prokazují značnou uspořádanost a hierarchickou zonalitu 

pracovního zázemí Ostravy ve smyslu obecně geografických zákonitostí. Detailnější studie 

naznačila, ţe konkrétní uspořádaní pracovního zázemí a spádu Ostravy je prostorově 

sloţitější. Nezanedbatelný vliv prokazuje existence ostravské aglomerace, jejíţ východní, 

karvinská, část se vůči městu chová odlišně, neţ její severní (Hlučínsko), západní 

(Bílovecko) a jiţní část zázemí.  

V hodnoceném období prošlo pracovní zázemí Ostravy značným vývojem. 

 Mezi roky 1980 a 1991 se minimalizovala se, nebo dokonce zanikla vazba na obce 

leţící ve větší vzdálenosti. Intenzita dojíţďký se v maximálních hodnotách sníţila jen 

nepatrně. Ostrava si v tomto období výrazně polepšila ve spádovém pořadí u obcích 

leţících v její blízkosti. Všechny tyto faktory prokazují zvýšení pracovní atraktivnosti 

Ostravy i přes faktické zmenšení zázemí v tomto období. 

Mezi roky 1991 a 2001 došlo opět k zmenšení pracovního zázemí, zapříčeného 

posílením dalších významných center v regionu. Výrazného sníţení se dočkaly intenzity 

dojíţďkových toků. V maximálních hodnotách aţ o 18.5%. Příčinu můţeme vidět 

v restrukturalizaci průmyslu, jeţ způsobila masové propouštění a vysokou nezaměstnanost 

v regionu. I přes tyto skutečnosti si Ostrava udrţena silné postavení ve spádovém pořadí u 

obcí leţících v její blízkosti. Můţeme konstatovat, ţe pracovní atraktivnost Ostravy proti 

stavu k roku 1991 poklesla. 



Jakub Calábek: Časoprostorová diferenciace pracovní atraktivnosti Ostravy 

 

 

2009  41 

LITERATURA 

Česká literatura: 

[1] ANDĚL, J., BIČÍK, I.: K některým problémům geografické mobility obyvatelstva. 

  Acta UC geographica 15. UK Praha, 1980. s. 149-159 

 

[2] ANDRLE, A., POJER, M.: Dojížďka do zaměstnání 1970. Praha: Orbis, Statistika 

6-7, 1974. s. 239-247, 
 

[3] ČEKAL,J.: Jihočeský kraj: Regionálně geografická analýza prostorové mobility 

obyvatelstva. Disertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 103  

 

[4] ČERMÁK, Z.: Geografické aspekty prostorové mobility obyvatelstva. Kandidátská 

disertační práce. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 

 

[5] ČERMÁK, Z.: Geografické aspekty vnitřní migrace v České republice. 

Demografie,3. 1997. s. 242-248. 

 

[6] DRBOHLAV,D.:  Migrace obyvatelstva: Geografické aspekty v rámci 

interdisciplinárního výzkumu. Habilitační práce. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 

s. 224 

 

[7] HAMPL, M.: Současný vývoj geografické organizace a změny v dojížďce za prací a 

do škol v Česku. Geografie - Sborník ČGS: 109, 2004. s. 205-222. 

 

[8] HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K.: Regionální struktura a vývoj 

systému osídlení ČSR. Praha: Univerzita Karlova. 1987. s. 200 

 

[9] HAMPL, M., KÜHNL, K.: Příspěvek k výhledovým úvahám o pohybu za prací. 

Acta UC - geographica I, Praha: Univerzita Karlova. 1970. s. 15-24 

 

[10] JEŘÁBEK, M.: Pohyb obyvatelstva za prací v oblasti Severočeské hnědouhelné 

pánve. Diplomová práce, Praha: Univerzita Karlova, 1980.  

 

[11] MACKA, M.: K výzkumu pohybu obyvatelstva dojížděním do zaměstnání.  

Opava: Zprávy GÚ ČSAV 3, 1964. s. 9-10 

 

[12] PAVLÍK, Z., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ŠUBRTOVÁ, A.: Základy demografie. 

Praha: Academia, 1986. 

 

[13] PROKOP, R., KOVÁŘ, J.: Prostorová diferenciace pracovní přitažlivosti Ostravy. 

In Slezský sborník., 1987. s. 3–22 

 

[14] ŘEHÁK, S.: Vliv integrace obcí na kartografické znázorňování dojížďky do 

zaměstnání. Brno: Zprávy GGÚ ČSAV 21 (2): 1984. s. 41-45 

 



Jakub Calábek: Časoprostorová diferenciace pracovní atraktivnosti Ostravy 

 

 

2009  42 

[15] ŘEHÁK, S.: Dojížďka v ČSSR na úrovni dojížďkových regionů i vmezistřediskovém 

pojetí. Sborník ČSGS 93: Academia, Praha, 1988. s. 169-182  

 

[16] ŠILHAN, B.: Pohyb obyvatelstva za zaměstnáním. Brno: Zprávy Zemského 

studijního a plánovacího ústavu v Brně č. 2, 1946. s. 72-76 

 

[17] VOŢENÍLEK, V.: Aplikovaná kartografie I. Tematické mapy. Olomouc: Univerzita 

Palackého., 2001. 

Cizojazyčná literatura: 

[18] BORJAS, George J.: Labor Economics. Harvard University., 1996. 

Jiné prameny: 

[19] Český statistický úřad [online]. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/>, 

citováno k13.11.2008 

 

[20]  Město Ostrava [online]. Dostupné z WWW: <http://www.ostrava.cz/>, citováno k 

4.2.2009 

 

[21] Industriální město v post industriální společnosti [online]. Dostupné z WWW: 

<http://impis.vsb.cz>, citováno k 11.5.2009 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Vývoj prostorové organizace společnosti 

Obr. 2 Ukázka původních dat 

Obr. 3 Náhled na zrekonstruovaná data 

Obr. 4 Náhled na prostředí systému ASPI 

Obr. 5 Strukturu záznamů o administrativních změnách 

Obr. 6 Typologické kategorie 1980 

Obr. 7 Spádové pořadí 1980 

Obr. 8 Typologické kategorie 1991 

Obr. 9 Spádové pořadí 1991 

Obr. 10 Typologické kategorie 2001 

Obr. 11 Spádové pořadí 2001 

Obr. 12 Vzdálenostní pásma 



Jakub Calábek: Časoprostorová diferenciace pracovní atraktivnosti Ostravy 

 

 

2009  43 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Základní typologická struktura 

Tab. 2 Přehled atributů u dat 1980 

Tab. 3 Počty obcí v okresech rok 1980 

Tab. 4 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 1980 

Tab. 5 Spádové pořadí obcí rok 1980 

Tab. 6 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 1980 

Tab. 7 Počty obcí v okresech rok 1991 

Tab. 8 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 1991 

Tab. 9 Spádové pořadí obcí rok 1991 

Tab. 10 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 1991 

Tab. 11 Počty obcí v okresech rok 2001 

Tab. 12 Typologie obcí ve spádových vazbách rok 2001 

Tab. 13 Spádové pořadí obcí rok 2001 

Tab. 14 Komplexní charakteristika pracovního zázemí rok 2001 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Počty obcí v kategoriích rok 1980 

Graf 2 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 1980 

Graf 3 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 1980 

Graf 4 Počty obcí v kategoriích rok 1991 

Graf 5 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 1980 

Graf 6 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 1991  

Graf 7 Počty obcí v kategoriích rok 2001 

Graf 8 Počty obcí v skupinách pořadí Ostravy rok 2001 

Graf 10 Zastoupení zaměstnanosti dle OKEČ 2001 



Jakub Calábek: Časoprostorová diferenciace pracovní atraktivnosti Ostravy 

 

 

2009  44 

SEZNAM PŘÍLOH 

Tabulkové: 

1. Přehled typologických hodnot obcí pracovního zázemí Ostravy rok 1980  

2. Přehled typologických hodnot obcí pracovního zázemí Ostravy rok 1991 

3. Přehled typologických hodnot obcí pracovního zázemí Ostravy rok 2001 

Mapové: 

4. Pracovní zázemí Ostravy pro rok 1980 

5. Pracovní zázemí Ostravy pro rok 1991 

6. Pracovní zázemí Ostravy pro rok 2001 

7. Vzdálenostní pásma 


