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1 Úvod 

Konkurenceschopnost můţeme povaţovat za jakési měřítko dlouhodobé úspěšnosti. 

Primárně označuje soutěţení v podnikatelské sféře, tedy soutěţení mezi firmami na trhu. Pro 

řadu ekonomů je proto aplikace pojmu na územní jednotky (stát, kraj, region, okres, město) 

téměř nepřijatelná, neboť územní celky mezi sebou nesoutěţí. Řada definic ekonomického 

růstu a konkurenceschopnosti jsou postaveny na hypotéze, ţe hybatelem ekonomického 

rozvoje v území jsou právě soukromé firmy. Jedním z těchto ekonomů byl také Porter, který 

chápal konkurenceschopnost jako produktivitu firem.  

Na tuto problematiku je však potřeba se podívat i z jiného úhlu pohledu, neboť regiony 

(územní celky) se stejně jako firmy rozvíjejí, upevňují a vylepšují si svou pozici v ekonomice, 

svůj potenciál a zlepšují svou atraktivitu ať uţ pro investory či obyvatele. Proto je 

konkurenceschopnost v tomto směru označována jako hodnotitel rozvoje ekonomiky územích 

celků a ţivotní úrovně obyvatelstva. 

Následující kapitola o teoretických východiscích konkurenceschopnosti je proto 

zaměřena právě na objasnění tohoto pojmu z obou hledisek. Je vysvětleno vnímání 

konkurenceschopnosti firem pomocí Porterových teorií i pouţití pojmu konkurenceschopnost 

pro území. Nejdříve je nahlédnuto do problematiky většího územního celku – státu. 

Konkrétně na vnímání konkurenceschopnosti států Evropskou unií a postavení České 

republiky v Evropské unii z hlediska tohoto tématu. Další text je jiţ zaměřen na regiony a 

města a podrobnější popis několika vybraných činitelů, které ovlivňují konkurenceschopnost 

regionů.  

Zbytek práce je analýzou vybraných území – okresů Frýdek-Místek a Opava – jejich 

atraktivity a konkurenceschopnosti. Tyto okresy byly vybrány po jednoduchém srovnání 

rozlohy, počtu obyvatel a obcí všech okresů Moravskoslezského kraje. Frýdek-Místek a 

Opava vyšly z tohoto srovnání nejbliţší. 

Kapitola tři představuje zvolené územní celky a charakterizuje jejich základní ukazatele. 

Demografické srovnání okresů ukazuje vývoj pohybu a struktury obyvatelstva. Nastiňuje tak 

zájem obyvatel v okrese ţít. Další část textu je zaměřena na situaci na trhu práce – 

nezaměstnanost, věkovou a vzdělanostní strukturu nezaměstnaných osob a uchazečů o 

zaměstnání a dojíţďku a vyjíţďku za prací.  
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Cílem práce je porovnání daných okresů ve čtvrté kapitole na základě provedené 

analýzy vybraných faktorů konkurenceschopnosti. Mezi klíčové ukazatele řešené v rámci 

jednotlivých faktorů patří vzdělanostní struktura obyvatelstva. V současné ekonomice 

zaloţené na znalostech je kvalifikovaná pracovní síla velmi významným faktorem. Oblast 

zabývající se vědou a výzkumem je pozornost věnována vědeckému zázemí v okresech. Další 

prostor je věnován registrovaným jednotkám. Jejich počet, struktura dle odvětví a druhu 

napovídá ledacos o struktuře ekonomiky v oblasti. Zda je území atraktivní pro velké firmy, 

nebo má příznivé podmínky pro malé soukromé podnikatele, apod. Dalším ukazatelem je 

mnoţství pozemků pro podnikání a investice (průmyslové zóny, Brownfields). Jejich 

přítomnost umoţňuje příchod investorů a firem do regionu, coţ přináší řadu pozitiv, pro náš 

region se zvýšenou nezaměstnaností především významný nárůst počtu pracovních míst. 

Poslední část je věnována infrastruktuře, která je rozdělena na dopravní síť v okresech, která 

zajišťuje stále významný faktor dostupnosti podnikům i občanům, a sociální infrastrukturu, 

zahrnující bytovou výstavbu. Kapitolu ukončuje analýza ţivotního prostředí v okresech, která 

je rozdělena na dílčí prvky (problémové oblasti) ţivotního prostředí – ovzduší, voda, ochrana 

přírody a investice do ţivotního prostředí. Tématika kvality ţivotního prostředí má silný vliv 

na atraktivitu regionu/měst. Z důvodu značného znečištění ovzduší ve Frýdku-Místku, 

především z důvodu jeho průmyslové historie, je toto téma více rozvinuto.  

Výsledky a závěry charakteristiky a analýzy okresů Frýdek-Místek a Opava jsou 

uvedeny a shrnuty v závěru práce, v kapitole pět. 

Při vyhledávání informací bylo dbáno na aktuálnost dat, nicméně v případě okresů je 

mnoţství dostupných dat omezenější neţ např. u krajů, proto jsou v několika případech 

pouţity starší data, např. ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001. 

V teoretickém textu autor vychází z pramenů především od autorů Skokana, Jeţka, a 

Viturky, které se zabývají východisky konkurenceschopnosti regionů a regionálního rozvoje. 

Pro sběr informací a dat pro analýzu a vyhodnocení bylo vyuţito internetových zdrojů, 

především regionálního informačního systému (RISY), českého statistického úřadu (ČSÚ), 

sčítání lidu, domů a bytů a oficiálních stránek statutárních měst Frýdek-Místek a Opava, 

včetně jejich integrovaných plánů rozvoje.  
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2 Teoretická východiska konkurenceschopnosti 

Stále častěji se pojem konkurenceschopnost státu, regionu či měst spojuje s hodnocením 

rozvoje jejich ekonomiky a ţivotní úrovně jejich obyvatel. Regiony na svém území vytvářejí 

podmínky a prostředí, které přitahuje ekonomické subjekty. Snaţí se ekonomické subjekty 

udrţet a podporovat, neboť jejich umístění v regionu napomáhá generovat nové pracovní 

místa, příjmy a nové příleţitosti pro území a tím i jeho prosperitu a lepší ţivotní úroveň svých 

obyvatel.
1
 Konkurují-li si jednotlivé firmy v různých lokalitách, přeneseně si konkurují i 

jednotlivé regiony. 

V trţní ekonomice tento pojem značí základní měřítko dlouhodobé úspěšnosti firem, 

státu a jeho jednotlivých regionů. Označuje určitou zvyšující se samostatnost v rámci 

lokalizačních faktorů rozmístění. Význam konkurenceschopnosti narůstá v souvislosti 

s prohlubující se globalizací světové ekonomiky. Pojem se primárně vztahuje k podnikatelské 

sféře, kdy za konkurenceschopnou povaţujeme takovou firmu, která se dokáţe trvale 

přizpůsobovat měnícímu se trţnímu prostředí, zajistit si dlouhodobý růst produktivity a je 

schopná maximalizovat svou hodnotu pro vlastníky
2
. Na teritoriální úrovni jiţ nejde pouze o 

úspěšnost firem, ale o synergii řady faktorů a činností, které utvářejí konkurenceschopnost 

území / regionu.  

Klíčovou činností pro region je zvyšovat svou atraktivitu a image uspokojováním potřeb 

potencionálních zákazníků. Pro udrţení a zlepšování své konkurenční pozice musejí města 

aktivně hledat, vyuţívat a rozvíjet svůj vnitřní potenciál (infrastruktura, lidské zdroje, ţivotní 

prostředí, rozvojové plochy, inovace, věda a výzkum), neboť jde o dynamický proces, v němţ 

dochází k neustálým změnám a k působení celé řady megaterendů. Příkladem společenského 

působení mohou být demografické změny nebo změny v poţadavcích a hodnotách občanů 

(vnímání ţivotního prostředí, vyuţívání volného času, kvalita bydlení, kvalita ţivota, apod.). 

Z ekonomického pohledu dochází ke změnám v hospodářské struktuře a poptávce, 

k neustálému technologickému rozvoji a inovacím a ke změnám lokalizačních poţadavků 

firem. Zjednodušeně lze říci, ţe zvyšování konkurenceschopnosti znamená v globálním 

měřítku zvyšování blahobytu v regionu. Tímto se zabývá obor regionální rozvoj. 

                                                 
1
 Jeţek, J., 2007 

2
 Jde o vztah produktivity a konkurenceschopnosti na mikro-úrovni firmy, kterou se zabýval Porter (viz 

kapitola 2.2) 
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2.1 Cíle regionálního rozvoje 

Regionálním rozvojem označujeme komplexní proces, cílenou aktivitu firem, místních a 

regionálních samospráv a dalších místních skupin, ve kterém je plně vyuţíván potenciál a 

vlastnosti regionu takovým způsobem, aby byly vytvořeny podmínky pro jeho 

ţivotaschopnost, udrţitelnost a produktivitu. 

Hlavním cílem regionálního rozvoje je zvyšování konkurenceschopnosti 

místní/regionální ekonomiky. K dalším dílčím cílům místního a regionálního ekonomického 

rozvoje řadíme především: 

 Posilování konkurenční pozice společností na daném území 

 Vyuţívání nedostatečně vyuţívaných přírodních a lidských zdrojů 

 Vyhledávání odbytišť pro místní výrobky a sluţby 

 Zlepšování úrovně zaměstnanosti a pracovních moţností místních obyvatel 

 Rozvíjení regionálního podnikatelského prostředí 

 Zlepšování kvality ţivota obyvatel 

 Sniţování regionálních disparit 

Mezi klíčové problémy, které brání rozvoji na území regionu, a tedy i zvyšování 

regionální konkurenceschopnosti, patří například: 

 Oblast získávání podpory místní a regionální ekonomiky (tedy získávání 

investorů, podpora místních malých a středních podniků, apod.) 

 Určitá „zaostalost“ venkovských a horských oblastí 

 Revitalizace středů měst a oblastí postiţených těţbou 

 Udrţitelný rozvoj obcí, měst a regionů a integrace ekonomických, ekologických 

a sociálních rozvojových cílů
3
 

 

 

 

                                                 
3
 Jeţek, J., 2007 
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2.2 Mikroekonomická teorie podle Portera 

Michael E. Porter se na Harvardově univerzitě zabýval produktivitou soukromých firem 

a jich strategiemi. Definoval model pěti sil působících na firmu v konkurenčním prostředí, 

který se vyuţívá v moderní mikroekonomii po celém světě
4
.  

Porter definuje konkurenceschopnost jako úroveň produktivity, kdy produktivitou je 

označována hodnota výstupu, tedy zboţí a sluţeb, na jednotku pouţitého vstupu, čili na 

jednotku práce a kapitálu. Produktivita závisí na hodnotě výrobků a sluţeb (např. na jejich 

kvalitě a jedinečnosti) a na efektivnosti jejich produkce.  

Produktivitu a fungování firem přímo ovlivňuje podnikatelské prostředí. Při podpoře 

konkurenceschopnosti má proto smysl soustředit se na zlepšování podmínek podnikatelského 

prostředí. Právě studiem těchto vlivů se Porter zabýval. Podle něj existují dvě základní 

úrovně, kterými má smysl se zabývat: makro-prostředí a mikro-prostředí. Samozřejmé je 

vzájemné působení obou oblastí, ale jelikoţ podmínky makroprostředí jsou podle Portera 

pouze nutnou nikoliv postačující podmínkou produktivního podnikatelského prostředí, 

budeme se v dalším textu soustředit na mikroekonomickou úroveň. Mikro-prostředím máme 

na mysli bezprostřední okolí, v němţ jednotlivé firmy působí. 

2.2.1 Teorie konkurenčních výhod 

V teorii konkurenčních výhod z roku 1990 Porter uvádí, ţe tvorba prosperity závisí na 

tom, jak firmy soutěţí v odvětvích, a je závislá na produktivitě všech odvětví v regionu. Autor 

zastává názor, ţe konkurenční výhody jsou silně lokalizovány a vznikají především 

z koncentrace dovedností a znalostí (přikládá hlavní význam odvětví a inovační kapacitě), 

veřejných institucí, firem a zákazníků. Z uvedených předpokladů mikroekonomické teorie lze 

posoudit, ţe regiony se snaţí nabídnout podnikům co nejproduktivnější prostředí. V souladu 

s tímto závěrem prosazuje existenci klastrů, které definuje jako místní provázanost firem, 

specializovaných dodavatelů a poskytovatelů sluţeb a dalších institucí. 

Parametry, které přímo ovlivňují produktivitu a konkurenceschopnost firem rozdělil do 

čtyř skupin sil v takzvaném „diamantu konkurenční výhody“. /viz obrázek 2.1/ 

 

                                                 
4
 Model pěti sil: vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, hrozba konkurence, hrozba 

substitučních produktů a vnitřní vlivy firmy 
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Obrázek 2.1: Porterův diamant konkurenční výhody 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Zdroj: Berman Group 2006 

 

2.2.2 Etapy konkurenceschopného rozvoje 

V rámci svých teorií uvádí Porter 4 etapy konkurenceschopného rozvoje. První tři etapy 

jsou poháněny faktory, investicemi a inovacemi a značí zvyšování národní úspěšnosti. 

Poslední etapa je poháněná blahobytem a značí pokles konkurenceschopnosti státu. /viz 

Obrázek 2.2/ 

Konkurenční výhoda v první etapě spočívá v základních faktorech (náklady na pracovní 

sílu, dostupnost zdrojů). Technologie jsou přizpůsobovány prostřednictvím dovozů přímých 

zahraničních investic a pomocí kopírování. Produkují jednoduché výrobky navrţené ve 

vyspělých zemích. Soustřeďují se na montáţ, výrobu náročnou na pracovní síly a na těţbu 

zdrojů. Firmy mezi sebou soutěţí cenou a přímým přístupem k zákazníkům. 

Konkurenční výhodou etapy poháněné investicemi je efektivnost výroby standardních 

výrobků a poskytování sluţeb. Firmy rozšiřují své schopnosti v rámci hodnotového řetězce. 

Produktivita je zvyšována prostřednictvím investic do infrastruktury, podporou podnikání, 

silnými investičními pobídkami a přístupem ke kapitálu. Technologie jsou získávány 

Strategie a rivalita 
Firmy mají agresivní na 
inovacích založenou 
konkurenční strategii a 
odvětví vykazuje silnou 
rivalitu. Výsledné klíma a 
vztahy vedou k trvalým 
investicím a kontinuální 
snaze zlepšovat a inovovat Podmínky faktorů 

Firmám jsou k dispozici 
vysoce specializované 
vstupy: Lidské zdroje, 
kapitálové zdroje, 
infrastruktura (fyzická, 
administrativní, informační, 
vědeckotechnologická) a 
přírodní zdroje. 

Podmínky poptávky 
Přítomnost náročných, kteří 
jsou schopni svými 
specializovanými 
požadavky stimulovat 
inovace, které jsou 
uplatnitelné globálně. 

Podpůrná odvětví 
Přítomnost schopných a 
přizpůsobivých místních 
subdodavatelů a firem 
v návazných odvětvích. 
Vysoká míra interakce a 
spolupráce mezi firmami. 
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nákupem licencí, přímými zahraničními investicemi, a také kopírováním či napodobováním. 

Ekonomika se soustřeďuje na výrobu a na vývoz nakupovaných sluţeb. V této etapě je 

ekonomika velmi citlivá na finanční krize a na extrémní šoky v poptávce.  

Ekonomika poháněná inovacemi je schopna produkovat inovační výrobky a sluţby na 

světové technické úrovni s pouţitím nejpokrokovějších metod. Rozhodujícími faktory je 

vysoce kvalifikovaná pracovní síla a znalosti firem. Existuje velice široké spektrum 

mezinárodně konkurenceschopných odvětví. Domácí výzkum a vývoj zvýšil 

konkurenceschopnost v tradičních oborech a objevují se rovněţ zárodky nových odvětví. 

Základním zdrojem nových myšlenek jsou vazby na zákazníky. Národní podnikatelské 

prostředí má silné stránky ve všech oblastech a existují významné klastry. Inovace jsou 

podporovány velmi dobře vyvinutými institucemi na jejich podporu. Firmy soutěţí na 

globálních trzích s diferencovanými produkty. Ekonomika má vysoký obsah sluţeb a nyní je 

jiţ přizpůsobivá extrémním otřesům a méně citlivá na cyklické fluktuace. 

V období úpadku se firmy snaţí zlepšit konkurenční výhodu fúzemi a akvizicemi. Těší 

se z nakumulovaného bohatství a pokouší se udrţet dosaţený status quo. Dynamika se vytrácí. 

Dychtivost po změnách klesá a produktivita stagnuje. V ekonomice existuje chronické 

podinvestování.
5
 

Obrázek 2.2: Etapy ekonomického rozvoje 

  

 

   

  

Zdroj:  Skokan 2004 

 

2.3 Konkurenceschopnost České republiky v Evropské Unii 

OECD definuje národní konkurenceschopnost jako „míru, ve které země můţe 

v podmínkách otevřeného a spravedlivého trhu produkovat výrobky a sluţby, které obstojí na 

mezinárodních trzích, a současně udrţí a zvýší reálné příjmy svých obyvatel v dlouhém 

                                                 
5
 Skokan, K., 2004 
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investicemi 

Ekonomika poháněná 

inovacemi 

Ekonomika poháněná 
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období“.
6
 Evropská komise chápe celkovou konkurenceschopnost zemí jako jejich 

dlouhodobou schopnost vytvářet vysoký příjem a úroveň zaměstnanosti v podmínkách 

otevřené ekonomiky. 

Evropská Unie se v rámci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti snaţí posilovat 

konkurenceschopnost Evropy
7
. Tvoří pracovní místa, zviditelňuje roli měst a urbanizovaného 

prostoru coby motorů rozvoje regionů. Dosáhnout tohoto cíle lze pouze posílením 

konkurenceschopnosti jednotlivých členských zemí a jejich regionů, které jsou pro potřeby 

Evropské politiky označovány NUTS 2 – regiony soudrţnosti.  

Globálním cílem Národního strategického referenčního rámce ČR pro období 2007-

2013 je přeměna socioekonomického prostředí republiky tak, aby byla přitaţlivá pro 

investory, práci a ţivot obyvatelstva a aby k tomuto rozvoji regionů ČR docházelo v souladu 

s principy udrţitelného rozvoje. Opírá se tak o širší pojetí konkurenceschopnosti
8
, které 

chápeme jako funkci atraktivity prostředí.
9
 /viz Obrázek 2.3/ Pouze rychlejší růst české 

ekonomiky neţ je průměrný růst členských států v Evropské Unii můţe odstranit dlouhodobé 

zaostávání a výkonnostní mezeru České republiky a nejvyspělejších zemí, respektive regionů. 

Obrázek 2.3: Atraktivita prostředí 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Zdroj: Ježek 2007 
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 Skokan, K., 2004 

7
 Pro programovací období 2007-2013 2. cíl regionální politiky: Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 
8
 Rozsahově překračuje oblast podnikání a produkční sféru (podnikání, výzkum a vývoj, trh práce) 

9
 Jeţek, J., 2007 
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služeb, dostupnost 
kvalitním služeb ve 
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Při zpracování Strategie regionálního rozvoje České republiky pro období 2007 – 2013 

byl zpracován Návrh dlouhodobé strategie regionálního rozvoje České republiky, který 

obsahoval vedle jiných aspektů také zhodnocení konkurenceschopnosti jednotlivých krajů. 

V závislosti na výsledcích byly kraje rozděleny na tři typy, podle jejich rozvojového 

potenciálu. 

Typ A – kraje s výbornou konkurenční pozicí 

Zde byly zařazeny pouze dva kraje – Praha a Středočeský kraj. Tyto kraje mají nejlepší 

předpoklady pro dynamický a ekonomický rozvoj, který zajišťuje jejich trvalou prosperitu. Za 

hlavní faktor je zde povaţována kvalita ţivota.  

Typ B – kraje s dobrou konkurenční pozicí 

K tomuto typu byl přiřazen kraj Plzeňský, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický, 

Liberecký a Jihomoravský. Uvedené kraje disponují potřebnými předpoklady pro dosaţení 

průměrné ekonomické úrovně regionů členských zemí EU v horizontu 15 – 20 let. 

Typ C – kraje s horší konkurenční pozicí 

Zbývající kraje patří do typu C, jde tedy o kraj Ústecký, Karlovarský, Vysočina, 

Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský. Tyto oblasti potřebují nezbytnou restrukturalizaci 

jejich ekonomické základny.
10

 

2.4 Klíčové faktory ovlivňující konkurenceschopnost regionu 

To, ţe je v regionu velké mnoţství konkurenceschopných firem neznamená, ţe je 

konkurenceschopný celý region. Konkurenceschopnost regionu totiţ zahrnuje i činnost 

ostatních organizací a institucí a v neposlední řadě je ovlivňována různými faktory. 

Konkurenceschopnost regionů je multifaktorní. Je to synergie mnoha faktorů, které mají vliv 

na vývoj a rozvoj v regionu a jejich vzájemné kombinace vytváří v regionu „příznivé lokální 

prostředí“ (podnikatelské, inovativní, kreativní, atd.). Navíc se význam jednotlivých faktorů 

konkurenceschopnosti postupem času mění. Aţ do 2. poloviny 20. stolení byl důraz kladen na 

tradiční „materiální“ výrobní faktory (dostupnost přírodních zdrojů, pracovní síla a 

disponibilní kapitál
11

).  V dalším období dochází k růstu významu tzv. „nemateriálních“ 

                                                 
10

 Viturka, M., 2010 
11

 Do disponibilního kapitálu řadíme budovy, zařízení ale i dopravní infrastrukturu apod. 
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výrobních faktorů (inovace, kvalita lidských zdrojů, spolupráce ekonomických subjektů). 

Význam „tradičních“ výrobních faktorů však není zanedbáván. Stále jsou nezbytné, nicméně 

nedostačující pro ekonomickou konkurenceschopnost.  

K útlumu tradičních výrobních faktorů dochází díky jejich rozvoji, např. dopravní 

infrastruktura je dnes natolik rozvinutá, ţe lokalizace výroby na ní není tolik závislá. Dalším 

příkladem mohou být technologie a inovační pokrok, který mění výrobu, a tak i její 

poţadavky. Další příčinou útlumu je přechod od postindustriální velkovýroby 

k standardizované flexibilní výrobě maximalizující přidanou hodnotu. Důkazem můţe být, ţe 

vlastní fyzická výroba se čím dál menší měrou podílí na ceně. Například u farmaceutického 

průmyslu jde hlavní část přidané hodnoty na výzkum, testování, vývoj, patenty, marketing 

apod., nikoliv na jeho fyzickou výrobu. Zvyšuje se význam těch faktorů, které nejdou 

jednoduše napodobit nebo přemístit.
12

 

Z celé řady těchto faktorů byly vybrány ty nejvýznamnější, rozděleny do pěti kategorií 

podle online publikace o regionální hospodářské konkurenceschopnosti, kterou zpracovala 

společnost Berman Group pro CzechInvest /odkaz viz seznam internetových zdrojů/. 

Kategorie (lidské zdroje, věda, výzkum a inovace, ekonomická struktura, přímé zahraniční 

investice, moderní infrastruktura a vnější faktor ţivotní prostředí) jsou v následujícím textu 

popsány. 

2.4.1 Lidské zdroje 

Lidské zdroje jsou všeobecně povaţovány za klíčový faktor regionálního rozvoje, neboť 

mají schopnost ovlivňovat všechny další spolupůsobící faktory. Ostatní faktory, i kdyţ jsou 

důleţité, jsou vnímány spíše jako stimulační pro lidské zdroje (zajišťují dostupnost, know-

how, usnadňují ţivot…). Z tohoto důvodu jsou ostatní faktory také významné. Díky nim jsou 

lidské zdroje dostatečně vyuţívány.  

Rostou poţadavky na flexibilitu pracovních sil a na jejich kvalitu, především na kvalitu 

oborové struktury vzdělanosti, z důvodu budování ekonomiky zaloţené na znalostech. S lepší 

vzdělanostní úrovní klesá počet nezaměstnaných a rostou mzdy. Vzdělanostní struktura 

umoţňuje okamţitou vyuţitelnost pracovní síly bez dodatečných nákladů investora (např. na 

rekvalifikaci). Z tohoto důvodu, ale také kvůli neustálým změnám ve světové ekonomice, 

technickému pokroku, inovacím, a stále rostoucím poţadavkům firem je důleţité neustále 

                                                 
12

 Berman Group, 2006 
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doplňovat své vzdělání a nabírat nové znalosti, přestoţe „tradiční“ vzdělání zastarává. Z toho 

vyplývá silná propojenost kvality lidských zdrojů a charakteru vzdělávacího systému. Vzniká 

potřeba přizpůsobit vzdělání novým podmínkám. Je nutné vzdělávací systém rozvíjet a 

upravovat v reakci na ekonomické změny a změny na pracovním trhu, aby byla místní 

pracovní síla flexibilní a vyuţitelná. Veřejné intervence by proto měly být zaměřeny převáţně 

do vzdělávacího systému. 

Významnou sloţkou kvality lidských zdrojů jsou tzv. psychologické aspekty, tedy určité 

vzorce chování ve společnosti. Dá se říci, ţe jde o místní kulturní prostředí (např. ochota 

podstupovat riziko, snaha zvyšovat svou kvalifikaci, vysoké pracovní nasazení, preference 

„fair-play hry“, apod.). Rozvoj lidských zdrojů je také jedním z klíčových faktorů pro posílení 

sociální soudrţnosti.  

2.4.2 Věda, výzkum, inovace 

Současný ekonomický výzkum dokázal, ţe na dosaţení ekonomického růstu 

nejefektivněji působí rozšiřování znalostí a technologií. Udrţení konkurenční výhody 

vyţaduje schopnosti inovovat (získávat nové znalosti) prostřednictvím vědy a výzkumu. 

Inovace zahrnují oblast vědy a techniky a veškeré oblasti, které zlepší způsob dodání 

produktu zákazníkovi. Věda a výzkum spolu s lidskými zdroji tvoří základ inovačního 

potenciálu regionů. Největší inovační potenciál vzniká v centrech měst (v metropolích), 

zatímco v periferních regionech je věda a výzkum soustředěn v podnicích, pokud se zde 

vůbec nějaký nachází, proto mají tyto regiony menší inovační potenciál.  

I zde hraje roli mocný činitel regionálního rozvoje – geografická blízkost. Pokud se 

v geografické blízkosti nachází faktory působící na tvorbu inovací
13

, mohou vzniknout 

inovační systémy. Přítomnost a kvalita vědeckovýzkumné základny je základní podmínkou 

rozvoje znalostní ekonomiky. Inovace musíme chápat v širokém pojetí. Nejen jako technické 

inovace (zaloţené především na výzkumu), ale také inovace netechnické povahy, např. 

v oblasti organizace a řízení (nové formy organizace práce, řízení kvality, apod.), trhů, 

designu a marketingu. Vlastnost inovací podněcovat vznik dalších inovací v souvisejících 

oblastech má tendenci udrţovat, respektive prohlubovat nerovnoměrný rozvoj regionů. 

Významným vnějším faktorem je také legislativa, a to především otázka ochrany duševního 

                                                 
13

 Např. vzdělanostní zázemí (kvalifikovaná pracovní síla), přítomnost vědeckých center, univerzit a 

výzkumných zařízení, blízkost potenciálních dodavatelů, dostatečný trh, vyhovující infrastruktura. 
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vlastnictví, která zajišťuje včasnou ochranu autorských práv a umoţňuje tak získat určitou 

konkurenční výhodu (konkurenti nemohou nový vynález pouţít).  

Základní podmínky pro vytváření inovací podporují tzv. klastry. Klastr je regionální 

seskupení nejen podnikatelských, ale také výzkumných a uţivatelských subjektů, které mají 

obrovskou konkurenční výhodu v tom, ţe jejich místní koncentrace umoţňuje efektivně 

vyuţívat lidské dovednosti a flexibilně alokovat ekonomické zdroje. Pro vznik, fungování a 

růst klastrů je podstatná role veřejného sektoru a podpůrných institucí, protoţe společně 

vytváří makroekonomické a mikroekonomické prostředí firem. Klastry jsou tvořeny 

inovačními firmami, akademickými a výzkumnými institucemi, místními rozvojovými 

agenturami a podobnými organizacemi a jsou důleţitým nástrojem podpory spolupráce na 

regionální úrovni.  

Z výše uvedeného vyplývají v podstatě tři základní podmínky úspěšnosti klastrů. Tzv. 

sektorová dimenze zaloţená na úzké podnikatelské spolupráci subjektů, územní dimenze 

spočívající ve specializovanosti infrastruktury, pracovní síly a doplňkových sluţeb v území. 

Dochází tak k podpoře inovací (inovační dimenze), tedy znalostí, technologií a komunikace. 

Spolupráce mezi institucemi je prakticky nejdůleţitější. Jeden příklad za všechny. 

Výzkumníci na univerzitě neznají konkrétní potřeby firem. Naproti tomu vývojáři firem 

obvykle zaostávají ve sledování nových teoretických poznatků v daném oboru a jsou navíc 

úzce zaměření na určitou oblast. Jejich spolupráce je bezpochyby výnosná jak z hlediska 

vývoje a výzkumu, tak z hlediska rozšiřování vzdělání pro všechny zúčastněné strany.  

Význam pro region v oblasti inovací nemá pouze přítomnost kvalitních 

vědeckovýzkumných institucí, nýbrţ také přístup soukromé sféry k jejich výsledkům, aby 

našly tyto výsledky praktické uplatnění a přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti místních 

firem, především malých a středních podniků, které si vlastní výzkumnou činnost nemohou 

dovolit, v konečném důsledku přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti celého regionu. 

2.4.3 Ekonomická struktura 

V dnešní době nepovaţujeme za klíčové subjekty velké firmy, jak tomu bývalo před 

nástupem postfordistické doby, i kdyţ mají pro regionální ekonomiku stále značný význam. 

Velké firmy mají větší prostory pro dosahování úspor z rozsahu, jednodušší přístup 

k finančním zdrojům, finanční rezervy, úlevy od státu a další výhody. Jejich existence 

garantuje určitou stabilitu místní ekonomiky, dá se říci, ţe ţene vývoj celé místní ekonomiky 



13 

 

(příchod velkého podniku usnadní podnikání menších firem). S nástupem postindustriální 

ekonomiky přestává být „tradiční model“ konkurenceschopný a dochází k posunu k 

„flexibilní specializaci“. Na velké firmy dnes nahlíţíme jako na vzájemně spolupracující sítě 

malých a středních podniků, neboť v regionu nesídlí vţdy celá velká firma, ale pouze její dílčí 

části. Malé a střední podniky jsou navíc díky posunu od flexibilní k specializované produkci 

schopny konkurovat velkým firmám. Pozitivní vliv malých a středních podniků na region tkví 

ve vytváření pracovních míst, udrţování konkurenčního prostředí a vytváření podnikatelského 

prostředí. Jejich velikost je však zdrojem jejich zranitelnosti (např. závislost na jednom nebo 

několika málo odběratelích, omezený přístup ke kapitálu, velký vliv individuálních 

manaţerských chyb, omezené moţnosti cenové konkurence, apod.). Mnozí ekonomové je 

povaţují za vestavěné stabilizátory ekonomiky. 

Podmínkou efektivního vyuţití kvalifikovaných lidských zdrojů v podnicích je 

dostupnost technologické produkce a inovačních schopností. Nízká poptávka po 

kvalifikovaných lidských zdrojích můţe oslabit investice do vzdělávání a zvyšování 

kvalifikace, ale také do výzkumu a vývoje. Dostupný „kvalitní“ lidský kapitál pak není 

dostatečně vyuţit a odchází jinam. Důleţitá je také přítomnost doplňkových sluţeb 

(výzkumné, poradenské, informační, komerční, finanční), neboť vedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti firem nakupujících jejich sluţby. 

2.4.4 Přímé zahraniční investice 

Nadnárodní firmy a přímé zahraniční investice se staly s prohlubující se globalizací 

významným zprostředkovatelem ekonomického rozvoje. Lokalizace zahraničních investorů 

závisí především na lidských zdrojích a dostupnosti infrastruktury. Přínos zahraničních 

investic lze sledovat na regionální úrovni (výhody pro region spočívají v přenosech 

technologií, vytváření pracovních příleţitostí
14

 a kvality pracovní síly, zvyšování mzdové 

úrovně a reálných příjmů, atd.), i na úrovni národní (stabilizace platební bilance, růst exportu, 

apod.). Přínosy z přímých zahraničních investic nejsou automatické. Nestačí pouze investici 

do regionu přilákat, je nutné o ni pečovat, čili rozvíjet podnikatelské prostředí, aby investor 

mohl maximalizovat svůj zisk, neodcházel z našeho regionu, coţ zase naopak maximalizuje 

náš uţitek z přímých zahraničních investic. 

                                                 
14

 V České Republice hledáme investory především kvůli zaměstnanosti. 
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Obecně mají přímé zahraniční investice na místní ekonomiku komplexní dopad a nelze 

jednoznačně říci, zda negativní, či kladný. /viz tabulka 2.1/ Jedním z kladných přínosů je 

dlouhodobé zvýšení konkurenceschopnosti ve spojitosti s příchodem nových technologií a 

know-how, coţ podstatně přispívá k růstu produktivity. Dalším aspektem přílivu investic je 

zlepšení přístupu na zahraniční trhy.  

Zároveň jsou přímé zahraniční investice spojeny s nezanedbatelnými potenciálními 

riziky. Jejich příliv do regionu můţe ohrozit existenci domácích producentů a vytvářet určité 

bariéry bránící vstupu domácích firem na trh. Takovéto velké firmy mají také větší moţnost 

tlaku na veřejné instituce s cílem ovlivnit místní podmínky ve svůj prospěch (např. dohody o 

daňových prázdninách). Pokud hostitelská ekonomika vynakládá značné prostředky pro 

přilákání zahraniční firmy/investice, ale její setrvání v regionu a čerpání výhod pro region 

bude pouze krátkodobé, můţe být výsledný efekt i záporný. Význam investic spojovaný 

s výzkumem a vývojem a přílivem znalostí a technologií je v podstatě dvousečný. Jsou 

významným zdrojem dlouhodobého růstu, ale naopak je zdůrazňováno riziko technologické 

závislosti, která můţe vést k utlumení místních inovačních aktivit. 
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Tabulka 2.1: Potenciální pozitivní a negativní důsledky přímých zahraničních investic 

 Potenciální pozitivní důsledky Potenciální negativní důsledky 

Ú
ro

v
eň

 p
o
d

n
ik

u
  Pokračování a rozšíření produkce 

 Zvýšení produktivity práce 

 Přístup k investičnímu kapitálu 

 Přístup na světový trh a distribučních 

sítí 

 Přenos vyspělých technologií a know-

how  

 zvýšení konkurenceschopnosti 

 rozvoj vědy a výzkumu 

 propouštění pracovních sil 

 sníţení míry investic a produkce 

 přesun vědy a výzkumu do 

zahraničí 

M
ís

tn
í 

a
 r

eg
io

n
á
ln

í 
ek

o
n

o
m

ik
a
 

 Zachování existujících pracovních míst 

a tvorba nových 

 Zvýšení mezd 

 Nárůst reálného příjmu 

 Nárůst exportu 

 Školení pracovních sil 

 Poskytnutí sluţeb místnímu 

obyvatelstvu 

 Vedlejší důsledky na místní a regionální 

ekonomiku 

 Subdodavatelské příleţitosti pro místní 

firmy 

 Místní závislost na zahraničním 

kapitálu 

 Externí kontrola místní ekonomiky 

 Lákání kvalifikovaných pracovníků 

z místních firem 

 Potlačení a zánik místních podniků 

neschopných konkurovat 

zvýhodněnému podniku pod 

zahraniční kontrolou 

 Potlačení vývoje nových domácích 

firem 

 Sniţování kvalifikační úrovně 

(deskilling) 

 Specializace regionu na 

nekvalifikovanou, pracovně 

náročnou výrobu 

 Vznik duální ekonomiky 
Zdroj: Berman Group 2006 

2.4.5 Moderní infrastruktura 

Zajištění potřebné infrastruktury je stále jedním z předpokladů ekonomického růstu a 

významným faktorem pro hospodářskou a sociální atraktivitu místa. Oproti dřívějším dobám 

je dnes její význam niţší, ale stále je významným doplňkem dalších faktorů. Moderní a 

dostatečná infrastruktura zvyšuje investiční atraktivitu regionu a tím napomáhá i jeho 

konkurenceschopnosti.  

Technická infrastruktura zůstává významná především v periferních oblastech. 

Představuje podmínku socioekonomického rozvoje a je nepostradatelná jak pro ekonomické 

aktivity, tak pro zajištění potřeb moderního ţivota. V oblastech, které jsou atraktivní svým 

přírodním prostředím, můţe přispět k příchodu nových obyvatel. Problémem můţe být (a také 

bývá) její technický stav a kapacita.  
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Při budování dopravní infrastruktury by se měl brát zřetel na regionální hospodářský 

rozvoj. Pro méně rozvinuté regiony můţe přinést podpora dopravní infrastruktury na úrovni 

meziregionálního propojení vyšší výnosy a zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků. 

Naopak v regionech s rozptýlenou hospodářskou základnou a rozptýleným osídlením na 

„malých městech“ je vhodnější vytvořit regionální dopravní infrastrukturu. Propojení 

s centrem je nutností, nicméně je potřeba také propojit oblasti hospodářského a populačního 

významu.  

Se sniţováním významu dopravní infrastruktury ve vyspělých zemích se naopak 

zvyšuje význam moderních informačních a komunikačních technologií, jako pilíře znalostní 

ekonomiky. Jejich zavádění a efektivní vyuţívání přispívá ke zvyšování 

konkurenceschopnosti místního prostředí i jednotlivých firem. Nové technologie a sítě 

umoţňují zcela odlišný přístup k informačním zdrojům a práci s nimi, umoţňují organizační 

změny uvnitř firem a lidé díky nim mohou nabýt více nových dovedností. Mimoto informační 

a komunikační technologie sniţují náklady na skladování, logistiku a transport informací.  

Informační a komunikační technologie pomáhají překonávat geografickou vzdálenost, 

díky čemuţ můţe docházet k rozvoji i v periferních oblastech, neboť pomocí informačních a 

komunikačních technologií je moţné překonat určitou „izolaci“ těţko dostupných oblastí. 

Proto tyto technologie mohou být velice významné pro potenciál periferních oblastí, kde díky 

tomu nebude tak nutné rozvíjet nejdříve náročnou dopravní infrastrukturu. Informační a 

komunikační technologie navíc mohou posílit atraktivitu ţivota na území, coţ můţeme 

povaţovat za další vnější faktor konkurenceschopnosti regionů, protoţe mohou uspokojit 

zvýšenou poptávku po lepší zdravotní péči, po vzdělání a celoţivotním učení, po lepší kvalitě 

ţivota ve stáří, po větším bezpečí a začlenění (veřejné sluţby mohou být účinněji a přístupněji 

dodávány). Na druhou stranu jejich rozvoj a rozvoj znalostně zaloţené ekonomiky klade 

vysoké nároky na vzdělání a kvalifikaci občanů v této oblasti, takţe můţe dojít k vyloučení 

některých skupin obyvatel, kteří těmito schopnostmi neoplývají. Z tohoto důvodu by bylo 

ideální zajistit přístup k novým technologiím, informacím a internetu (budování veřejně 

přístupných míst k internetu) co nejširším vrstvám obyvatelstva. Podpora zavádění moderních 

komunikačních technologií ve veřejné správě můţe zvýšit produktivitu v tomto sektoru (opět 

je zde podmínka kvalifikovaných lidských zdrojů).  

Vedle technické infrastruktury (zásobování vodou, kanalizace, čištění vody, zásobování 

energií, komunikační sítě, dopravní sítě, atd.) je důleţitá také sociální infrastruktura. Zahrnuje 
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poskytování sluţeb a aktivit v území (školství, zdravotnictví, sociální sluţby, kultura, bydlení 

atd.) Dobrá sociální infrastruktura zvyšuje atraktivitu území především pro obyvatelstvo. 

2.4.6 Životní prostředí jako vnější faktor  

Výše uvedené faktory lze povaţovat za hlavní, co se týče posuzování 

konkurenceschopnosti v regionu, protoţe působí vţdy ve všech regionech. Nejsou však 

jedinými. Další faktory bývají různě omezeny (např. územně nebo časově), nebo představují 

vnější socioekonomické prostředí. Mluvíme zde především o ţivotním prostředí.  

Ţivotní prostředí působí na místní/regionální konkurenceschopnost tím, ţe tvoří hlavní 

podmínku dlouhodobě udrţitelného socioekonomického rozvoje. Investice do ţivotního 

prostředí mohou sniţovat náklady prostřednictvím sniţování negativních externalit. 

Atraktivitu regionu pro podnikatele, obyvatele i návštěvníky zvyšuje vedle kvalitního 

ţivotního prostředí také tzv. fyzická kvalita prostředí. Ta zahrnuje např. bezpečnost, 

estetickou atraktivitu, polohu, apod. Zvyšování fyzické kvality prostředí můţe přilákat nejen 

investory, ale i nové obyvatele z vyšších příjmových skupin obyvatelstva, kteří pro svůj ţivot 

hledají atraktivní lokalitu. Kvalitní ţivotní a atraktivní fyzické prostředí je také důleţitou 

podmínkou pro rozvoj cestovního ruchu. 
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3 Základní charakteristika okresů Frýdek-Místek a Opava 

Tato kapitola představuje vybrané okresy z hlediska jejich základních znaků (rozloha, 

počet obyvatel, počet obcí), demografie a trhu práce. Faktory konkurenceschopnosti 

rozebrané v předchozí kapitole jsou analyzovány aţ v další části práce, v kapitole 4. 

Moravskoslezský kraj je situován v severovýchodní části České republiky na severní 

Moravě a v části Českého Slezska a má 6 okresů, z nichţ byly pro analýzu vybrány Frýdek-

Místek a Opava, neboť si jsou v základních hodnotách ze všech okresů kraje nejvíce blízké. 

/viz tabulka 3.1 a tabulka 3.2/ Okres Opava se rozkládá více méně ve střední části kraje a 

spadá pod něj 77 obcí, kdeţto Frýdek-Místek zabírá nejvýchodnější část republiky a patří do 

něj 72 obcí. /viz Příloha č. 2 a Příloha č. 3/  

Tabulka 3.1: Základní údaje o okresech k 31. 12. 2009 

Název 
Rozloha 

v km
2
 

Počet 

obyvatel 

Počet 

obyvatel 

okresního 

města 

Hustota 

osídlení 

(obyv./km
2
) 

Bruntál 1 536 97 633  17 264 64 

Frýdek-Místek 1 208 211 482 58 582 175 

Karviná 356 273 137 61 948 767 

Nový Jičín 882 152 563 25 862 173 

Opava 1 113 177 133 58 440 159 

Ostrava - město 332 335 425 306 006 1 012 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Tabulka 3.2: Počty obcí v okresech 

Název 

Počet obcí 
Počet obcí 

se statutem 

města 
Celkem 

V tom s počem obyvatel 

do 199 200-499 5 000-9 999 
10 000 

a více 

MSK 299 14 57 17 16 41 

Frýdek-Místek 72 0 13 3 2 5 

Opava 77 5 11 3 2 7 

Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

Statutární město Opava je označováno za jedno z nejatraktivnějších měst 

Moravskoslezského kraje svou dochovanou historií, dostatečnou občanskou vybaveností i 

relativně dobrou dopravní dostupností. Mezi statutárními městy zabírá jedenácté místo v ČR. 
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Na město Opavu jsou jako na centrum okresu kladeny vysoké nároky především v oblasti 

hospodářské, sociální a kulturní. 

Okres Frýdek-Místek se řadí počtem obyvatel mezi největší v České republice. Silná 

průmyslová historie celého okresu jej řadí mezi strukturálně postiţené regiony. Statutární 

město Frýdek-Místek je přirozeným centrem beskydského regionu a správním, obchodním, 

průmyslovým a kulturním centrem stejnojmenného okresu. Stávající potenciál města a jeho 

výhodná poloha (na severu sousedí s Polskou a na východě se Slovenskou republikou) nabízí 

mnoho příleţitostí k rozvoji.  

3.1 Demografie 

Stávající trendy pohybu obyvatel ohroţují konkurenceschopnost a výkonnost v kraji. 

Problémem je zejména dlouhodobě nepříznivé vnímání atraktivity kraje jako „místa pro 

ţivot“, coţ se odráţí v záporném saldu stěhování obyvatel. Odchod obyvatel negativně 

ovlivňuje především počet osob v produktivním věku, tedy osob vyuţitelných na trhu práce. 

Pokud by trend přirozeného pohybu, pohybu stěhováním a stárnutí obyvatel pokračoval, můţe 

kraj ztratit své postavení kraje s největším podílem obyvatel v předproduktivním a 

produktivním věku (0 – 64). Tabulka 3.4 ukazuje tuto situaci názorně. Co se týče zmíněného 

úbytku obyvatel stěhováním, ve Frýdku-Místku není situace tolik váţná. 

Okres Frýdek-Místek nebyl v minulých letech atraktivním místem pro bydlení, neboť 

byl poznamenaný průmyslovou činností. V současnosti jeho atraktivita roste. Ve spojitosti 

s příchodem automobilky Hyundai roste potřeba ubytovacích kapacit pro zaměstnance. Počet 

obyvatel zde tedy roste. /viz Tabulka 3.3/ Svůj podíl na tom jistě má poměrně vysoký 

přírůstek obyvatel stěhováním. Přesně opačný jev můţeme sledovat v Opavě, kde dochází 

k ubývání obyvatelstva, který můţe být zapříčiněn zejména dvěma faktory, a to stárnutím 

obyvatelstva a zvyšující se mírou migrace obyvatel. /viz Tabulka 3.4/  

Tabulka 3.3: Počet obyvatel k 31.12. 

NUTS 2006 2007 2008 2009 

MSK 1 249 290 1 249 897 1 250 255 1 247 373 

Frýdek-Místek 227 846 210 369 211 070 211 482 

Opava 180 305 176 820 177 213 177 133 
Zdroj: RISY, vlastní zpracování  
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Tabulka 3.4: Pohyb obyvatelstva k 31.12. 

Přirozený přírůstek 

obyvatel 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK -1647 -1837 -1220 -814 -276 705 428 -7 

Frýdek-Místek -212 -238 -102 -35 2 127 91 -7 

Opava -367 -394 -397 -222 -98 145 32 103 

Přírůstek stěhováním 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK -1605 -546 -1503 -1674 -1203 -98 -70 -2875 

Frýdek-Místek 347 665 532 488 680 639 669 309 

Opava -187 42 -41 -135 43 69 302 -73 

Přistěhovalí 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK 5522 6503 5834 4983 5201 7350 6591 4833 

Frýdek-Místek 2382 2525 2403 2646 2592 2405 2306 2062 

Opava 1257 1330 1316 1397 1455 1532 1739 1453 

Vystěhovalí 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK 7127 7049 7337 6657 6404 7448 6661 7708 

Frýdek-Místek 1444 1288 1357 1532 1412 1463 1437 1526 

Opava 2035 1860 1871 2158 1912 1766 1637 1753 
Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

Co se týče struktury podle pohlaví, stejně jako v celém Moravskoslezském kraji i 

v mapovaných okresech dochází ke snoţování podílu ţen na celkové populaci, nicméně je 

jejich podíl stále nad 50%, v roce 2009 je to konkrétně 51% v Moravskoslezském kraji, 50,9 

% ve Frýdku-Místku a 51% v Opavě. 

Věkové sloţení obyvatelstva má společné znaky vývoje. Za celé sledované období a 

zároveň ve všech sledovaných lokalitách dochází ke sniţování dětské (0 – 14 let) a 

produktivní sloţky (15 – 64 let) a k nárůstu stárnoucího obyvatelstva (nad 65 let). /viz Graf 

3.1/ Vyšší podíl obyvatel v produktivním věku je charakteristický pro řadu průmyslových 

oblastí, kdy odráţí sociální politiku v 50. – 70. letech. Příčinou poklesu počtu dětí do 14 let je 

především měnící se ţivotní styl mladé generace (upřednostnění kariéry před rodinou) ale 

také nepříznivá ekonomická situace.  
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Graf 3.1: Vývoj obyvatelstva ve věku 0 – 14 let a stárnoucí složky nad 65 let 

 

 

Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

Při srovnání hodnot ve vybraných okresech zjišťujeme, ţe ve Frýdku-Místku je tento 

negativní trend nejsilnější. /viz Tabulka 3.5/ V dětské sloţce zde došlo k poklesu o 3,17 

procentního bodu a v produktivní sféře dokonce k poklesu o 4,7 procentního bodu, coţ je 

téměř o 3 body vyšší neţ v Opavě. Nicméně v rámci stárnoucího obyvatelstva došlo ve 

sledovaném období v Opavě k většímu nárůstu a to s rozdílem 1 procentního bodu od Frýdku-

Místku.  
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Tabulka 3.5: Věkové složení obyvatelstva a jeho vývoj v letech 2002 – 2009 v % 

0 - 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK  16,53 16,03 15,60 15,09 14,70 14,50 14,33 14,26 

Opava  16,52 16,04 15,64 15,28 15,01 14,62 14,57 14,58 

Frýdek-Místek  17,67 17,18 16,75 16,32 15,99 14,61 14,47 14,49 

15 - 64 

        MSK  71,99 72,19 72,19 71,81 71,70 71,60 71,40 70,85 

Opava  72,31 72,55 72,49 72,24 72,25 70,74 70,73 70,47 

Frýdek-Místek  75,36 75,89 76,25 76,43 76,60 70,77 70,86 70,66 

65 + 

        MSK  12,70 12,82 13,02 13,37 13,75 14,10 14,51 14,88 

Opava  13,22 13,36 13,73 14,25 14,53 14,46 14,74 14,95 

Frýdek-Místek  14,12 14,20 14,34 14,71 15,15 14,09 14,48 14,85 
Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

3.2 Trh práce 

Graf 3.2 ukazuje postavení sledovaných oblastí vůči Moravskoslezskému kraji na trhu 

práce. Nezaměstnanost za sledované období klesá aţ do krize v roce 2008. Míra 

nezaměstnanosti jak Frýdku-Místku, tak Opavy se nachází pod hodnotami kraje, tyto okresy 

patří k oblastem s nejniţší mírou nezaměstnanosti v kraji. Vrcholu bylo dosaţeno v roce 2003 

následkem restrukturalizace průmyslových podniků. Kladný trend ve sniţování 

nezaměstnanosti je ve Frýdku-Místku rapidnější neţ v druhém okresu a k nejvýznamnějšímu 

poklesu dochází mezi lety 2005 aţ 2007, kde se projevují pozitivní účinky vstupu ČR do EU 

(otevření trhu, zahraniční investoři). V souvislosti s ekonomickou krizí v roce 2008 dochází 

k propouštění a výraznému narůstání nezaměstnanosti. 

Účinek krize na zvyšující se nezaměstnanost můţeme vidět také na vývoji počtu osob 

pobírajících příspěvek v nezaměstnanosti. Obecně se jejich počet od roku 2002 do roku 2007 

průběţně sniţuje. V roce 2008 se však situace mění a se zvyšující se nezaměstnaností se podíl 

osob s příspěvky v nezaměstnanosti na celkovém počtu obyvatel zvyšuje mezi lety 2008 a 

2009 přibliţně o půl procentního bodu. Například v případě Moravskoslezského kraje byl 

tento podíl 1,29 % a do dalšího roku se zvýšil na 1,84%. 
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Graf 3.2: Míra registrované nezaměstnanosti v % 

 

Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

Počet uchazečů na jedno pracovní místo stále klesá /viz tabulka 3.6/. Během celého 

období se počet uchazečů na jedno pracovní místo úspěšně sniţoval v rámci celého kraje, aţ 

v roce 2009 se jejich počet rapidně zvýšil. Kdyţ porovnáme hodnoty námi vybraných okresů, 

zjišťujeme, ţe zatímco celý kraj i samotný okres Frýdek-Místek dokázali sníţit počet 

uchazečů o více neţ 10 osob, vývoj v Opavě se tomuto pokroku ani neblíţí. Karviná a Nový 

Jičín jsou okresy s nejvyšším nárůstem počtu uchazečů na pracovní místo. 

Tabulka 3.6: Počet uchazečů na 1 pracovní místo 

NUTS  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MSK 43,99 44,24 39,45 29,20 10,82 6,15 6,53 29,24 

Bruntál 44,20 34,51 56,41 51,59 20,60 13,20 19,69 42,87 

Frýdek-Místek  32,70 35,78 52,19 20,93 12,89 6,17 4,78 16,16 

Karviná 106,88 72,35 120,90 78,09 34,20 12,80 13,26 53,95 

Nový Jičín  29,10 36,66 16,06 17,37 5,13 3,13 7,42 38,64 

Opava  33,93 40,12 30,73 22,43 13,13 5,98 8,99 28,24 

Ostrava-město  41,94 43,99 31,78 24,81 6,46 4,20 3,60 22,95 
Zdroj: RISY 

Největším problémem, dá se říci celosvětovým, v oblasti trhu práce je dlouhodobá 

nezaměstnanost (nezaměstnanost nad 12 měsíců). Převáţná část nezaměstnaných osob 

zůstává bez práce po dobu 3 aţ 12 měsíců. „šťastlivců“, kteří jsou bez práce pouze do 3 

měsíců, bylo v roce 2009 ve Frýdku-Místku 32% a v Opavě 31%. Dlouhodobě 

nezaměstnaných, čili osob setrvávajících v nezaměstnanosti déle neţ rok, bylo v okrese 

Frýdku-Místku 27% a v Opavě 20%. Pro přehled můţeme zmínit hodnoty v nejúspěšnějším 
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Středočeském kraji. Zde je to pouhých 18 % nezaměstnaných. Samozřejmě se zde projevuje 

silný vliv Prahy (11% dlouhodobě nezaměstnaných). 

Graf 3.3: Vzdělanostní struktura neumístěných uchazečů k 31.12.2009 

 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Struktura nezaměstnaných podle dosaţeného vzdělání je ve sledovaných regionech 

v podstatě shodná.  /viz Graf 3.3/ Jednoznačně nejohroţenější skupinou jsou středoškolsky 

vyučené osoby s výučním listem, které tvoří téměř polovinu všech nezaměstnaných. Mezi 

další početné skupiny patří osoby se základním vzděláním a středoškolsky vzdělaní 

s maturitou. Vysokoškolsky vzdělaní se podílí na nezaměstnanosti méně neţ 2%. 

Graf 3.4: Počet uchazečů podle věku k 31.12.2009 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování  

Graf 3.4 ukazuje věkovou skladbu uchazečů o práci. Nejvíce neumístěných uchazečů 

bylo ve věkovém rozmezí 20 – 29 let a 50 – 59 let. Tento fakt se shoduje s všeobecným 
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vymezením ohroţených věkových skupin na trhu práce, kterými jsou označováni mladí lidé 

(např. absolventi) a osoby starší a osoby předdůchodového věku. V okrese Frýdek-Místek 

bylo v tomto období jiţ od věku 40 let přibliţně o 200 aţ 300 neumístěných uchazečů více 

neţ v Opavě, coţ vypovídá o niţší zaměstnanosti nejen starších osob, ale i obyvatel niţšího 

věku neţ je 50 let. 

Tabulka 3.7: Počty podniků poskytujících pracovní místa k 31.12.2009 

NUTS Celkem 
Podniky s počtem zaměstnanců 

do 25 25 - 99 100 - 249 250 - 499 500 a více 

MSK 241 103 24 705 1 996 365 121 102 

Bruntál  19 215 1 991 173 25 7 6 

Frýdek-Místek  39 540 4 440 341 77 21 13 

Karviná  42 057 4 126 303 58 20 10 

Nový Jičín  29 517 2 741 221 46 17 10 

Opava  35 831 3 331 322 41 12 12 

Ostrava-město  74 943 8507 636 118 44 51 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Tabulka 3.7 ukazuje počty zaměstnavatelů v okresech Moravskoslezského kraje. 

V okrese Frýdek-Místek je umístěno o 3,5 tisíce podniků více neţ v okrese Opava. Tento 

rozdíl je především v počtu malých podniků zaměstnávajících méně neţ 25 zaměstnanců a 

v počtu středních podniků se 100 aţ 249 zaměstnanci. V okresech je poměrně hodně velkých 

podniků, které dokáţou pojmout největší počet zaměstnanců (s více jak 500 zaměstnanci).  

Průměrná měsíční mzda fyzických osob byla v roce 2008 v Moravskoslezském kraji 

20 730 Kč. Je to dobrá úroveň, kdyţ vezmeme v potaz, ţe vyšší průměrnou mzdu měly vedle 

Prahy pouze 3 kraje. Samozřejmě Středočeský kraj, kde má obrovský vliv blízkost Prahy, dále 

to byly Plzeňský kraj a Jihomoravský kraj, kde byl však rozdíl o pouhé desítky korun. 

Jednoznačně a standardně je nejvyšší průměrná mzda v Praze, předstihuje všechny kraje o 

tisíce korun, přesně v roce 2008 činila celých 28 830 Kč. 
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3.2.1 Dojížďka a vyjížďka 

Tabulka 3.8: Bilance dojížďky a vyjížďky do zaměstnání v roce 2001 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

 

V tabulce 3.8 jsou uvedeny údaje o dojíţďce a vyjíţďce v okresech Moravskoslezského 

kraje získané ze sčítání lidu v roce 2001. S výjimkou okresu Ostrava je počet vyjíţdějících 

osob vţdy vyšší neţ dojíţdějících do okresu. Můţeme předpokládat, ţe právě Ostrava, jakoţto 

centrum kraje, je tím místem, kde řada pracujících z ostatních okresů Moravskoslezského 

kraje dojíţdí. Jediná Ostrava má tedy kladné saldo dojíţďky. Pokud bychom navíc započítali i 

dojíţďku za studiem, dostali bychom se jistě na mnohem vyšší číslo, především díky 

vysokým školám, které se nachází ve městě Ostrava. 

Do okresu Frýdek-Místek v uvedeném roce dojíţdělo do zaměstnání téměř 40% všech 

zaměstnaných osob (37 469 osob), z toho denně dojíţdělo 34 449 osob, coţ odpovídá 36%. 

Co se týká studentské dojíţďky, vztahuje se spíše na studenty základních a středních škol 

s bydlištěm v okolních vesnicích, tedy v rámci okresu. 52% zaměstnaných obyvatel z okresu 

denně vyjíţdí za prací, denně je to 43 424 osob (46%). 

V okrese Opava je vyšší záporné saldo. Není způsobeno vyšším podílem vyjíţdějících 

za prací, protoţe ten činní 48% všech zaměstnaných v Opavě a 52% ve Frýdku-Místku, ale je 

způsobem menším počtem dojíţdějících osob. Dojíţďka činní pouze 25 584 obyvatel, čili 

32% zaměstnaných. Za prací odsud vyjíţdí 38 041 osob, z toho denně je to 33 651 osob, 42% 

zaměstnaných obyvatel. 
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4 Identifikace a ocenění faktorů ovlivňujících 

konkurenceschopnost okresů 

Ve druhé kapitole o východiscích konkurenceschopnosti jsme si vytyčili a popsali 

hlavní faktory. V následujícím textu jsou tyto faktory v rámci našich okresů analyzovány. Na 

základě takto nalezených pozitivních charakteristik budeme moci v závěru práce srovnat 

konkurenceschopnost vybraných okresů, jejich situaci a moţnosti. 

4.1 Lidské zdroje 

Celková úroveň vzdělanosti patří ke klíčovým faktorům produktivity práce pracovních 

sil. Struktura vzdělanosti pracovní síly ovlivňuje její uplatnitelnost na trhu práce.  

V Moravskoslezském kraji převládá nízká vzdělanostní úroveň obyvatelstva. Proto není 

zdejší prostředí tak vhodné pro realizaci znalostně náročných investic a pro rozvoj oborů 

s vysokou přidanou hodnotou. Údaje ze školního roku 2007/2008 ukazují v rámci oborů 

s výučním listem nejvyšší nárůst v oborech Gastronomie, hotelnictví a turismu a oboru 

Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství. Naopak pokles byl zaznamenán 

v oboru Textilní výroby a oděvnictví. U oborů s maturitou bylo nejvíce absolventů gymnázií, 

oborů ekonomických a administrativních a v oboru Podnikání. K největšímu poklesu 

absolventů došlo v oboru Textilní výroby a oděvnictví, Koţedělná a obuvnická výroba a 

zpracování plastů, Stavebnictví, geodézie a kartografie, Zemědělství a lesnictví. V průběhu 

času narůstá také zájem o studium na vysokých školách. Z analýzy počtu absolventů 

veřejných vysokých škol Moravskoslezského kraje vyplývá nárůst mezi akademickými roky 

1999/2000 a 2007/2008 o 157%. 

Vzdělanostní strukturu obyvatel v okresech zobrazuje tabulka č. 4.1. Obecně lze říci, ţe 

se vzdělanostní úroveň zvyšuje. Jednoznačně převaţují osoby se základním nebo 

neukončeným vzděláním, vyučení a středně odborně vzdělaní bez maturity, kterých je přes 60 

% všech obyvatel starších 15-ti let. V kategorii osob bez vzdělání má Opava o cca 400 jedinců 

více i přes to, ţe má méně obyvatel starších 15-ti let. I na procentuálním vyjádření z grafu 4.1 

je zřejmý horší stav vzdělanosti obyvatelstva v Opavě oproti Frýdku-Místku. Podíl 

nevzdělaných, základně vzdělaných, vyučených a odborně středně vzdělaných bez maturity v 
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Opavě je o tři procentní body vyšší neţ ve Frýdku-Místku. Frýdek-Místek má více obyvatel i 

ve skupině úplně středě vzdělaných s maturitou a vysokoškolsky vzdělaných.  

Tabulka 4.1: Vzdělanostní struktura obyvatel k roku 2001 

 
Frýdek-Místek Opava 

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší 187 610 150 404 

Bez vzdělání 703 1 100 

Základní vč. Neukončeného 45 524 38 493 

Vyučení a stř. odborné bez maturity 72 774 60 788 

Úplné střední s maturitou 46 702 33 823 

Vyšší odborné a nástavbové 5 948 4 098 

Vysokoškolské 14 645 10 561 

Nezjištěné vzdělání 1 314 1 541 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

Graf 4.1: Procentuální vyjádření vzdělanostní struktury obyvatel v roce 2001 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

4.2 Věda a výzkum 

Výzkum a vývoj značnou mírou přispívá k rozvoji kraje. Tato skutečnost je dána 

především kvalitním vědeckým zázemím na univerzitách a jiných výzkumných institucích a 

také inovativními aktivitami soukromých firem. Moravskoslezský kraj se opírá o silnou 

tradici výzkumu v oblasti těţkého průmyslu (strojírenství, hutní a těţební průmysl). Mimo 

tuto oblast jsou rozvíjeny progresivní metody vývoje, např. nové materiály, světelná technika, 

klimatizační systémy, informační technologie atd. 
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Ve sledovaných okresech najdeme několik institucí pro výzkum a vývoj. Řeč je o 

výzkumných ústavech. /viz příloha č. 4/ Ve Frýdku-Místku i Opavě jsou tři tyto instituce. 

Frýdek-Místek se specializuje na výzkum v oblasti hutnictví a na zdokonalování astronomické 

techniky. Výzkumné ústavy v Opavě jsou zaměřeny na farmaceutické technologie, na 

zkoušky betonů, hutnění a vozovek a na problémy zemědělské ekonomiky.  

V Opavě se navíc nachází vysoká škola se svým institutem pro vědu a výzkum. 

V současné době spolupracuje například na projektech z oblasti částicové fyziky, jaderné 

fyziky a na dějepisných a kulturních projektech. 

4.3 Ekonomická struktura 

Hospodářství, zaměstnanost, ekonomický potenciál i struktura okresu Frýdek-Místek je 

ovlivněna jeho historickým vývojem. Okres měl vţdy zemědělsko-průmyslový charakter a 

vţdy zde převládal průmysl. Počátkem devadesátých let došlo k rychlým změnám. Došlo 

k rychlému útlumu těţkého průmyslu, zastavovala se těţba na dolech Paskov a Staříč a 

omezila se výroba hutních podniků. Z ekonomického pohledu je v současnosti okres Frýdek-

Místek průmyslový s rozvíjejícími se sluţbami. V současné době je významná celulózka 

Biocel v Paskově, která je jedním z nejmodernějších závodů ve svém oboru.  

Okres Opava patří stále k převáţně zemědělským oblastem a tvoří jádro zemědělské 

produkce kraje (na území okresu je vysoká výměra zemědělské půdy). Výrobu v této oblasti 

v současné době zabezpečují menší společnosti a samostatně hospodařící rolníci. V okrese 

působí řada velkých a významných podniků, jako například IVAX Pharmaceuticals s.r.o., 

Seliko Opava, a.s., Opavia – LU, a.s., atd. 
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Graf 4.2: Vývoj celkového počtu registrovaných jednotek 

 

Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

Počet registrovaných jednotek v okrese Opava neustále stoupá a v roce 2009 se vyšplhal 

na hodnotu téměř 36 000. Ve Frýdku-Místku je vývoj poněkud rozdílný. K nárůstu v počtu 

docházelo aţ do roku 2006, kdy bylo registrováno něco přes 41 000 jednotek, pak však došlo 

ke zlomu a propadu v následujícím roku o více jak 2 000 registrovaných jednotek. K dalšímu 

zlomu došlo v roce 2008, kdy přestává počet narůstat, s největší pravděpodobností vlivem 

zhoršených podmínek způsobených světovou krizí. /viz graf 4.2/ 

Tabulka 4.2: Počet registrovaných jednotek v odvětvích NH v roce 2009 

Činnost  F-M Opava 

zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov  1 692 1 530 

průmysl  5 327 5 470 

stavebnictví  4 188 5 249 

obchod (vč. oprav)  13 379 11 467 

ubytování a stravování  1 933 1 574 

doprava, skladování a spoje  1 283 1 147 

finanční zprostřed-kování  1 066 710 

činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu  6 586 5 499 

veřejná správa a obrana; sociální zabezpečení  176 224 

vzdělávání  645 531 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti  646 511 

ostatní veřejné, sociální a osobní služby 4 552 3 493 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

V roce 2009 podnikalo v oblasti obchodu přes 30 % všech registrovaných jednotek.  

/viz tabulka 4.2/ Ve Frýdku-Místku je to 13 379 z celkových 39 540 jednotek, v Opavě 11 467 
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z 35 831 jednotek. Poměrně hodně registrovaných podniká v oblasti nemovitostí a pronájmu a 

v průmyslových činnostech. Naopak nejméně jednotek je registrováno ve veřejné správě, 

obraně a sociálním zabezpečení.  

Tabulka 4.3: Počet registrovaných jednotek podle druhu v roce 2009 

  Frýdek-Místek Opava 

Akciové společnosti 219 164 

Ostatní obchodní spol. 3 335 2 327 

Družstva 75 66 

Státní podniky 2 2 

Soukromí podnikatelé 31 922 29 815 

Zemědělští podnikatelé 643 560 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

I ve sledovaných okresech je viditelný trend soukromého podnikání. Podle druhu 

podnikání je výrazně nejvíce subjektů registrováno právě jako soukromý podnikatel. Ve 

Frýdku-Místku je registrováno 31 922 soukromých podnikatelů a v Opavě 29 815 těchto 

subjektů. V uvedené tabulce 4.3 můţeme vidět stále poměrně velké zastoupení zemědělských 

podnikatelů. 

 

4.4 Podpora podnikání a investice 

Vzhledem k dostatečnému počtu kvalifikované pracovní síly, poměrně nízkým 

mzdovým nákladům a vyšší míře nezaměstnanosti je oblast Moravskoslezského kraje velice 

výhodným místem pro investování. V letech 2000 – 2002 bylo v kraji realizováno okolo 6% 

celkových přímých zahraničních investic v České republice. Regiony se snaţí přitahovat 

podnikatele (domácí i zahraniční) například vyhrazením území pro podnikatelské aktivity, 

např. průmyslové a rozvojové zóny, klastry. /viz text v podkapitole 2.4.2/ 

Město Opava bylo vyhodnoceno zásluhou dobrého podnikatelského prostředí nejlepším 

městem pro podnikání v Moravskoslezském kraji v soutěţi Město pro byznys. Hodnocení 

soutěţe zahrnovalo podporu podnikání ze strany regionálních správ, porovnání 

podnikatelského prostředí, situace na pracovním trhu, atraktivitu lokality, cenové podmínky a 

výsledky výzkumu na radnicích a mezi podnikateli. Nicméně z hlediska připravenosti 

pozemků pro průmyslové investice je okres Opava v nejhorší situaci v kraji. Takovýchto 

dobře připravených území je pouze několik. Nejvýznamnější je průmyslová zóna Vávrovice, 
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která byla zařazena mezi klíčové strategické zóny v rámci kraje. Problémem také zůstává 

vlastnictví vhodných pozemků v rozvojových územích. Většina jich není v majetku města a 

řada z nich byla v minulosti spekulativně nakoupena soukromými subjekty. /seznam hlavních 

průmyslových zón viz Příloha č. 5/  

V okrese Frýdek-Místek se nachází výrazně více významnějších průmyslových zón a to 

přibliţně 340 ha. Oproti tomu v Opavě je to pouhých 16 ha. Zbylé plochy jsou buď v jednání 

anebo dosud nepřipravené. Jednoznačně v současnosti nejvýznamnější zónou, kdyţ bereme 

v potaz dané okresy, jsou Nošovice s automobilkou Hyundai, zabírající plochu 261 ha. 

Z uvedeného jednoznačně vyplývá větší aktivita institucí ve Frýdku-Místku v budování ploch 

pro podnikání. 

Další moţností pro podnikatele jsou tzv. Brownfieldy. Jednoduše řečeno, jsou to 

opuštěná území s rozpadajícími se budovami, nevyuţívané objekty, stavby či průmyslové 

zóny často velkých rozměrů a často s ekologickou zátěţí po dávné prováděné činnosti.  /viz 

Příloha č. 6/ Také zde jsou velké rozdíly. V okrese Frýdek-Místek je 7 brownfieldů, které 

zabírají celkovou rozlohu něco přes 200 ha, kdeţto v Opavě jsou pouhé dva o rozloze přes 26 

tisíc m
2
. 

4.5 Moderní infrastruktura 

Faktor konkurenceschopnosti moderní infrastruktura je v následujícím textu rozdělen do 

dvou kategorií. První z nich je dopravní infrastruktura, která je zaměřena především na 

silniční dopravu a druhou je sociální infrastruktura, která je zaměřena na bytovou výstavbu 

v okresech a na dojíţďku. 

4.5.1 Dopravní infrastruktura 

Okresem Opava prochází hlavní ţelezniční tah ve směru od Ostravy na Krnov a Bruntál. 

Rozsah a hustota dopravní sítě je dobrá s drobnými nedostatky v dopravní obsluţnosti 

okrajových částí okresu a podnikatelských subjektů. Silnice jsou většinou vedeny středem 

obcí a měst, coţ tvoří systémově nevyhovující řešení s negativními dopady na ţivotní 

prostředí i na bezpečnost silničního provozu. Prochází zde napojení na dálnici D47 a Polskou 

republiku. 
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V podstatě celý okres Frýdek-Místek plní funkci nástupního centra pro rekreační oblast 

Beskyd. Celý okres je protkán dopravní infrastrukturou, silnicemi první, druhé a třetí třídy. 

Jen v samotném statutárním městě se nachází přes 180 km komunikací a tato síť se neustále 

rozrůstá. Okresem vedou důleţité spojnice s Ostravou, Frýdlantem nad Ostravicí a Českým 

Těšínem (Polsko). Na dopravě v okrese se podílí i ţelezniční síť. Vede zde ţelezniční trať 

Valašské Meziříčí – Frýdlant nad Ostravicí – Frýdek-Místek – Ostrava a napojení na Český 

Těšín. Tratě však nejsou elektrifikované. 

Obrázek 4.1: Intenzita dopravy na silnicích 1. Třídy v letech 2000 a 2005 

 

Zdroj: ředitelství silnic a dálnic 

Na obrázku 4.1 můţeme vidět vývoj intenzity dopravy mezi lety 2000 a 2005. Je 

zřetelný nárůst dopravy na celém území, v obou okresech. Také názorně vidíme, jak jsou 

města Frýdek-Místek a Opava zahlceny dopravou i přes centrum města. Především ve 

Frýdku-Místku je tento jev velikým problémem, který jiţ dlouho čeká na řešení formou 

obchvatu. 

Tabulka 4.4: Délky silnic
 
v roce 2009 v km

 

NUTS  Silnice 1. Třídy Silnice 2. třídy Silnice 3. třídy Celkem 

Buntál 144 278 421 843 

Frýdek-Místek  123 106 310 539 

Karviná 83 63 145 291 

Nový Jičín 131 87 396 614 

Opava  142 173 473 788 

Ostrava 60 95 142 297 
Zdroj: RISY 

Tabulka 4.4 ukazuje délky jednotlivých druhů silnic. Okres Opava se řadí se 788 km 

silnic na druhé místo v celkové délce silnic, hned za Bruntálem.  Nejméně silnic mají v kraji 
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okresy Ostrava a Karviná. Frýdek-Místek se řadí na střední příčku s 539 km silnic. Dále se 

podíváme na strukturu dopravní sítě ve zvolených okresech na obrázku 4.2. Převaţují silnice 

3. třídy téměř podílem 60%. V Opavě je dále dopravní síť tvořena silnicemi 2. třídy z 22%, 

kdeţto ve Frýdku-Místku je více silnic 1. třídy, a to 23%.  

Obrázek 4.2: Délky silnic v km a jejich podíl na dopravní síti 

  

Zdroj: RISY, vlastní zpracování 

4.5.2 Sociální infrastruktura - Bytová výstavba 

Výstavba nových bytů ve městech probíhá neustále, díky rostoucí poptávce po novém 

bydlení (např. mladí lidé se brzy osamostatňují a odcházejí od rodičů do svého vlastního 

bydlení). V roce 2008 se v okrese Frýdek-Místek dokončilo téměř dvakrát více bytů neţ 

v Opavě. /viz tabulka 4.5/ Z těchto 674 dokončených bytů bylo pouhých 86 v bytových 

domech a 71% bylo vystavěno v rodinných domech. Oproti tomu v Opavě se vůbec 

nebudovaly byty v bytových domech. V rodinných domech ji bylo vystavěno 246, tedy 

přibliţně 70%. 

Tabulka 4.5: Dokončené byty v roce 2008 

  
Dokončené 

byty 
celkem 

z toho 

v 
bytových 
domech 

v 
rodinných 
domech 

Frýdek-Místek 674 86 481 

Opava 352 0 246 
Zdroj: RISY 
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Tabulka 4.6: Počty domů a bytů a jejich rozdělení podle druhu v roce 2001 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2001 

Obyvatelstvo v okresech se soustřeďuje více do bytů, neţ do domů. /viz tabulka 4.6/ 

Podle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 bylo v okrese Frýdek-Místek celkem 43 878 

domů, z nichţ bylo 38 304 domů, tedy 87%, obydlených. Přibliţně 80% bylo rodinných 

domů. V Opavě bylo sečteno 35 775 domů. Oproti Frýdku-Místku bylo v Opavě vyšší podíl 

obydlených domů i rodinných domů. Obydlených jich bylo 91% a rodinných domů 83%, coţ 

odpovídá hodnotě 29 777 rodinných domů. V roce 2001 bylo dále ve Frýdku-Místku 88 297 

bytů, z toho jich bylo 79 383 obydlených (tj. 89%). V Opavě tato čísla činila 69 337 bytů 

celkem a 63 297 bytů, tedy 91% z nich bylo obydlených. 

4.6 Životní prostředí 

Stav ovzduší a dalších ukazatelů stavu ţivotního prostředí obecně přímo ovlivňuje 

atraktivitu regionu pro bydlení, podnikání i cestovní ruch. Jeho špatná úroveň můţe mít 

negativní vliv jak na zdravotní stav obyvatel, tak i na stav ekosystémů. Moravskoslezský kraj 

je označován za jeden z nejvíce znečištěných krajů v ČR, především co se týče kvality 

ovzduší, a téma ţivotního prostředí je zde velice aktuální problém a je neustále probíráno. 

Právě z tohoto důvodu je tato kapitola značně rozsáhlá. 

4.6.1 Ovzduší 

Moravskoslezský kraj je trvale označován za kraj s nejhorší kvalitou ovzduší v České 

republice. Nejvíce zatěţován je okres Ostrava, následovaný okresy Frýdek-Místek a Karviná. 

Kvalita ovzduší v kraji je alarmující i přesto, ţe zde leţí přírodně cenná území (3 velkoplošná 

chráněná území). Právě kvůli závaţnosti situace je kvalita ovzduší monitorována a sniţování 

znečištění ovzduší patří mezi priority na území celého kraje. Ke znečištění ovzduší dochází 

zejména kvůli intenzivní automobilové dopravě. Dalšími významnými původci jsou lokální 

topeniště a místní průmyslové zdroje 
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Obrázek 4.3: Naměřené emise oxidu dusíku a oxidu siřičitého v ČR a MSK v tunách za rok 2007 

 

Zdroj: RISY 

Na obrázku 4.3 vidíme koncentrace oxidu dusíku a oxidu siřičitého. Na mapkách 

znázorňujících stav v krajích České republice zabírá nejhorší pozici Moravskoslezský kraj 

společně s Ústeckým krajem. Kdyţ se podíváme konkrétně na Moravskoslezský kraj, můţeme 

vidět, ţe okres Opava s větším znečištěním problém nemá, na rozdíl od okresu Frýdek-

Místek. Tradičně nejhorší stav je v Ostravě a hned za ní se řadí Karviná, nicméně co se týče 

emisí oxidu siřičitého, připojuje se k jejich špatnému stavu i Frýdek-Místek. 

V následujících několika spojnicových grafech, byly pro přehlednost vynechány údaje o 

Ostravském okrese (graf 4.3, 4.4). Jeho naměřené hodnoty jsou natolik vysoké, ţe zkreslují 

údaje v ostatních oblastech, proto jsou pouze okomentovány slovně.  
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Graf 4.3: Emise oxidu dusíku v tunách ve sledovaném období 2004 - 2008 

 

Zdroj: RISY a Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Největší mnoţství emisí oxidu dusíku v daných okresech bylo zaznamenáno v Karviné 

(v roce 2008 přesně 4 414 tun). Hned za Karvinou se řadí Frýdek-Místek s emisí 3 185 tun 

v roce 2008, tj. necelých 16% produkce Moravskoslezského kraje.  Svá maxima dosáhly tyto 

okresy v roce 2007 (Karviná 6 287 tun a Frýdek-Místek 3 799 tun). Ostatní okresy 

nezaznamenávají ţádné významnější odchylky a po celé období jejich hodnoty zůstávají pod 

hranicí 1 000 tun emisí. /viz graf 4.3/V grafu nezařazená Ostrava dosáhla v roce 2008 

obrovských emisí, a to 11 745 tun. Svého maxima dosáhla Ostrava v roce 2005, kdy 

emitovala celých 14 090 tun oxidu dusíku.  

Graf 4.4: Emise oxidu siřičitého v tunách ve sledovaném období 2004 - 2008 

Zdroj: RISY a Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Vývoj mnoţství emisí oxidu siřičitého je podobný. /viz graf 4.4/ Opět graduje Karviná a 

Frýdek-Místek. V roce 2008 došlo v Karviné k tak velkému poklesu produkovaných emisí, aţ 

její hodnoty klesly pod produkci Frýdku-Místku. V tomto roce vyprodukoval Frýdek-Místek 

4 483 tun, tj. 19% produkce kraje.  

Graf 4.5: Množství emisí oxidu uhelnatého v roce 2008 v tunách 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

V případě emisí oxidu uhelnatého byly nejhorší hodnoty v roce 2007 naměřeny 

v Moravskoslezském kraji. Ţádný z ostatních krajů nedosáhl takových hodnot. Mezi okresy 

vyprodukoval vedle Ostravy největší mnoţství Frýdek-Místek, a to díky husté silniční a 

nákladní dopravě v oblasti. Mnoţství vyprodukovaných emisí v posledních letech klesá stejně 

jako v předchozím případě oxidu dusíku a oxidu siřičitého. V grafu 4.5 je vidět obrovský 

rozdíl Ostravy a Frýdku-Místku oproti ostatním okresům. V roce 2008 bylo ve Frýdku-Místku 

vyprodukováno 49 498 tun emisí, kdeţto v druhém pozorovaném okrese, Opavě to bylo 

pouhých 12 914 tun. 

Graf 4.6: Množství emisí tuhých látek v tunách za období 2004 - 2008 

 

Zdroj: RISY a Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Graf 4.6 znázorňuje jednoznačně největší produkce emisí tuhých látek ve Frýdku-

Místku. V roce 2008 zde bylo vyprodukováno 1 652 tun. Stav v Ostravě byl v roce 2008 

2 295 tun vyprodukovaných emisí tuhých látek. Ostatní okresy se drţí po celé období pod 800 

tunami. V okrese Opava můţeme vidět trochu jiný trend vývoje neţ v ostatních okresech, kdy 

mnoţství produkovaného znečištění zde od roku 2004 stále narůstá. 

Při porovnání emisí vybraných okresů a ostatními okresy v kraji docházíme k závěru, ţe 

stav ovzduší v Opavě je dobrý. Naopak Frýdek-Místek patří mezi oblasti se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. Mezi hlavní velké zdroje znečišťování patří Dalkia Česká republika a.s., 

Válcovny plechu a.s. a Slezan a.s. Nicméně je nutno podotknout, ţe tyto zdroje zdaleka 

neprodukují takové mnoţství emisí, jako některé jiné významné zdroje (např. AcelorMittal 

Ostrava a.s.). Ostravské zdroje mají aţ 50% podíl na celkovém znečištění Moravskoslezského 

kraje. 

4.6.2 Voda 

Ve vybraných tocích Moravskoslezského kraje se v období mezi roky 2001 aţ 2007 

kvalita povrchových vod trvale mírně zlepšuje. Stále však nelze povaţovat současný stav za 

vyhovující. Stav povrchových vod je ovlivněn lidskou činností. Ukazatele jakosti vody 

dosahují takových hodnot, ţe stále ovlivňují jejich přirozený ekosystém. 

Graf 4.7: Emise znečišťujících látek ve vodních tocích MSK 2001 – 2007 – BSK 5 v mg/l 

Zdroj: Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 

V grafu 4.7 můţeme vidět velké zlepšení stavu řeky Ostravice, která protéká Frýdkem-

Místkem a Ostravou, takţe je vystavena hlavním velkým zdrojům znečištění. Řeka Opava, 

protékající Opavou, je v tomto období v relativně dobrém stavu. 



40 

 

4.6.3 Ochrana přírody 

Národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní 

památky, přírodní rezervace a přírodní památky jsou území s přísnějším reţimem ochrany. 

Dle rozlohy jsou dále dělena na velkoplošná a maloplodá chráněná území. 

Tabulka 4.7: Počty chráněných území v okresech 

NUTS 
Chráněné 
krajinné 
oblasti 

Maloplošná chráněná území 

Celkem 
Národní 
přírodní 
památka 

Národní 
přírodní 

rezervace 

Přírodní 
památka 

Přírodní 
rezervace 

MSK  3 148 8 10 56 74 

Bruntál  1 34 4 2 8 20 

Frýdek-Místek  2 53 1 5 21 26 

Karviná  -  5 -  -  3 2 

Nový Jičín  2 29 1 1 14 13 

Opava  -  19 1 1 6 11 

Ostrava-město  1 10 1 1 4 4 
Zdroj: Český statistický úřad 

Na území Moravskoslezského kraje není ţádný Národní park, ale nachází se zde 3 

chráněné krajinné oblasti – Jeseníky, Beskydy a Poodří. Nejvyšší počet chráněných území je 

v okrese Frýdek-Místek. Je jich 53, především přírodní rezervace a přírodní památky. /viz 

tabulka 4.7/ 

4.6.4 Investice do životního prostředí 

Reálný pokles investic do ţivotního prostředí, přetrvávající nepříznivý stav ţivotního 

prostředí v kraji a negativní trend vývoje ţivotního prostředí v některých oblastech, zejména u 

kvality ovzduší, má potenciální vliv na zdraví obyvatel a ekosystémy. Nepříznivě ovlivňuje 

snahy o změnu image kraje, jako převáţně průmyslového regionu se zhoršeným ţivotním 

prostředím. 
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Tabulka 4.8: Investice do životního prostředí v tis. Kč. 

NUTS 
2009 

celkem ovzduší odpadní vody odpady 

Moravskoslezský kraj  2 500 411 643 191 1 185 110 190 395 

Bruntál  88 942 1 980 54 936 32 026 

Frýdek-Místek  320 580 86 264 203 966 16 073 

Karviná  160 693 68 615 44 184 46 580 

Nový Jičín  92 224 26 169 36 553 3 416 

Opava  347 236 20 054 298 426 26 352 

Ostrava-město  1 490 736 440 109 547 045 65 948 
Zdroj: Český statistický úřad 

Graf 4.8: Skladba investic do životního prostředí v roce 2009 ve sledovaných regionech v % 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

V rámci Moravskoslezského kraje jsou vynakládány největší investice do oblasti 

odpadních vod, tj. 59 %. S těmito investicemi jistě souvisí výše zmíněné zlepšení kvality vody 

v řekách. Na špatný stav ovzduší v kraji bylo pouţito 32 % celkových investic. Ve 

sledovaných okresech jsou v rámci kraje vynakládány nejvyšší částky pro ochranu ţivotního 

prostředí (přes 300 milionů), jen jejich pouţití je jinak rozloţeno. Na území okresu Frýdek-

Místek jsou vyšší investice do odpadních vod. V Opavě vidíme zcela jiný obrázek. Celých 86 

% investic jde na odpadní vody. Opava je tedy silně zaměřena na kvalitu svých vod. Z důvodu 

dobré kvality ovzduší v okrese je na tuto oblast pouţito pouhých 6 % investic. /viz tabulka 4.8 

a graf 4.8/ 
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5 Závěr 

Cílem práce je srovnání vybraných okresů na základě jednoduché analýzy vybraných 

faktorů konkurenceschopnosti. V této kapitole jsou zjištěné informace shrnuty a zhodnoceny. 

Opava a Frýdek-Místek mají bohatou dochovanou historii. Opava je označována za 

jedno z nejatraktivnějších měst v kraji, kdeţto Frýdek-Místek se díky své především 

průmyslové historii řadí mezi strukturálně postiţené a hospodářsky slabé regiony. Na druhou 

stranu má okres velice výhodnou polohu, jednak vůči turisticky vyuţívaným Beskydám a pak 

také vůči sousedícím státům (Polsko, Slovensko), coţ lze povaţovat za konkurenční výhodu. 

Na stav obyvatelstva v kraji má velký negativní vliv jeho průmyslová historie a 

zhoršená kvalita ţivotního prostředí. Na úrovni kraje zde dochází k odchodu obyvatel 

především v produktivním věku. Ve Frýdku-Místku není situace tolik váţná. V posledních 

letech jeho atraktivita roste. V Opavě je vývoj počtu obyvatel z dlouhodobého hlediska 

v podstatě konstantní. 

 Sledované okresy patří mezi oblasti s nejniţší nezaměstnaností v kraji. Míra 

nezaměstnanosti je dlouhodobě pod úrovní Moravskoslezského kraje a stále klesá aţ na rok 

2008, kdy se projevil dopad světové krize, jako i v jiných oblastech, zvyšováním 

nezaměstnanosti. Stav ve Frýdku-Místku je v posledních několika letech lepší neţ v Opavě. 

Nepochybnou zásluhu na tom má jistě příchod automobilky Hyundai, která zajistila vysoký 

počet pracovních míst, tedy i nárůst konkurenceschopnosti v celé oblasti. Velká část obyvatel 

Frýdku-Místku denně vyjíţdí z okresu za prací. Nenabízí dostatečné moţnosti pracovních 

příleţitostí, coţ můţeme označit za značný nedostatek. Opava má menší podíl vyjíţďky, 

z čehoţ se dá usuzovat, ţe dokáţe zaměstnat většinu svých obyvatel. V tomto ohledu je 

Opava konkurenceschopnější. 

Vzdělanostní struktura obyvatel se v letech zlepšuje, stále více osob studuje vysoké 

školy, takţe se dá říci, ţe je očekáván pozitivní trend ve vývoji vzdělanosti. V Opavě je silnou 

konkurenční výhodnou existence vysoké školy. Studenti Frýdku-Místku musejí za 

vysokoškolským vzděláním dojíţdět (především do Ostravy). Nicméně zjištěný stav 

vzdělanostní struktury obyvatel okresů ukazuje na lepší konkurenční pozici Frýdku-Místku 

(více vzdělané obyvatelstvo).  
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Zázemí pro výzkum a inovace je na lepší úrovni v Opavě. Stejně jako ve Frýdku-Místku 

jsou zde 3 výzkumné ústavy, ale jejich činnost zahrnuje více oblastí. Navíc se v Opavě 

nachází jiţ zmíněná vysoká škola s institutem pro vědu a výzkum.  

Ekonomická struktura okresů má společné znaky v tom, ţe nejvíce subjektů podniká 

v obchodě a je registrováno jako soukromý podnikatel. Také je zde poměrně hodně 

registrovaných zemědělských podnikatelů. Okres Frýdek-Místek má ale výrazně více 

registrovaných jednotek. Je zde také více obchodních společností a soukromých podnikatelů. 

Frýdek-Místek má konkurenceschopnější ekonomickou základnu. 

Soutěţ Město pro byznys vyhodnotila Opavu jako nejlepší město pro podnikání v MSK, 

co se týče podpory podnikání ze strany regionálních správ, atraktivity lokality apod. 

Z hlediska připravenosti pozemků pro průmyslové investice patří mezi nejhorší v kraji. 

Frýdek-Místek se v ţebříčku umístil aţ na 13. místě (z 22. měst) ale na druhou stranu má zase 

mnohem větší území připravené pro moţnost investic. Příkladem můţe být jiţ zmíněná 

automobilka Hyundai, která dnes patří mezi nejvýznamnější investice kraje. Oba okresy mají 

v této oblasti svá pro a proti, takţe nelze jednoznačně říci, které je z hlediska podpory 

podnikání konkurenceschopnější. 

Silniční síť v okrese Opava má nedostatky co se týče dopravní obsluţnosti a vedení 

silnic středem obcí a měst. Stejně tak hlavní spojovací trasy ve Frýdku-Místku vedou přes 

centrum města, to způsobuje zahlcenost města dopravou.  Oba okresy mají poměrně dobré 

napojení na okolní regiony. Opava má však hustější síť silnic, takţe lépe podporuje 

konkurenceschopnost okresu. 

Sociální infrastruktura, konkrétně bytová výstavba je na lepší úrovni ve Frýdku-Místku. 

V Opavě se staví výrazně méně bytů neţ ve Frýdku-Místku. Ve Frýdku-Místku se také staví 

více bytových domů, které pojmou více obyvatel. V Opavě je rozvinutější trend stavění 

rodinných domků. 

Oblast ţivotního prostředí, zejména stav ovzduší, je pro Moravskoslezský kraj 

oţehavým tématem. Opava v tomto ohledu nemá problémy, je to „čistý okres“ a nedochází 

zde ke špatnému působení na konkurenceschopnost okresu. Frýdek-Místek ale patří 

k okresům se zhoršenou kvalitou ovzduší společně s Ostravou a Karvinou, coţ negativně 

působí na jeho schopnost konkurovat ostatním regionům po stránce kvality ţivotního 

prostředí. Snaha zlepšit situaci ve Frýdku-Místku, vedle jiného i poměrně vysokými 
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investicemi do ochrany ovzduší, se v posledních letech projevuje a dochází k poklesu emisí 

škodlivých látek. Nicméně pokles je pozvolný a hodnoty jsou tedy stále dosti vysoké, takţe 

prozatím není nad čím jásat. 

Analýza konkurenceschopnosti byla provedena na základně vybraných faktorů 

v teoretické části práce. Analýza není natolik rozsáhlá a komplexní, aby mohly být 

jednotlivým faktorům přiřazeny váhy. Proto můţeme pouze zhodnotit, kde je situace 

pro danou oblast lepší. 

Při shrnutí provedených závěrů můţeme říci, ţe okres Frýdek-Místek má lepší 

vzdělanostní strukturu obyvatelstva, rozvinutější ekonomickou základnu (více podniků i 

pozemků připravených k podnikání) a bytovou výstavbu na lepší úrovni neţ okres Opava. 

V okrese Opava je zase lepší úroveň zázemí pro výzkum a inovace, hustší síť silnic a mnohem 

kvalitnější ţivotní prostředí neţ v okrese Frýdek-Místek. 

Kaţdá sledovaná oblast je konkurenceschopnější v jiné oblasti. K rozvoji 

konkurenceschopnosti v Opavě by jistě prospělo zdokonalení a zbudování více území 

určených pro podnikání. Je to však vysoce atraktivní město a jeho budoucí rozvoj bude jistě 

pozitivní. Za největší problémy Frýdku-Místku, dá se říct „škraloupy“ na atraktivitě, lze 

označit dopravní situaci (spíše pro statutární město) a ţivotní prostředí. Jiţ v současnosti lze 

vidět snahy o řešení těchto problémů, ale pro zlepšení své konkurenceschopné pozice bude 

nutné snaţení zintenzivnit. 
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Další internetové zdroje: 

1. Regionální informační servis: www.risy.cz 

2. Český statistický úřad: www.czso.cz 

3. Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz 

4. Sčítání lidu, domů a bytů: www.scitani.cz 

5. Ředitelství silnic a dálnic: www.rsd.cz 

6. Oficiální stránky statutárního města Frýdek-Místek: www.frydekmistek.cz 

7. Oficiální stránky statutárního města Opava: www.opava-city.cz 
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Seznam použitých zkratek 

RISY Regionální informační servis 

ČSÚ Český statistický úřad 

MSK Moravskoslezský kraj 

UIV Ústav pro informace a vzdělávání 

F-M Frýdek-Místek 
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Příloha č. 3: Soupis obcí spadajících do okresů 

Frýdek-Místek 
  Baška Komorní Lhotka Pražmo 

Bílá Košařiska Pržno 

Bocanovice Kozlovice Pstruží 

Brušperk Krásná Raškovice 

Bruzovice Krmelín Ropice 

Bukovec Kunčice pod Ondřejníkem Řeka 

Bystřice Lhotka Řepiště 

Čeladná Lučina Sedliště 

Dobratice Malenovice Smilovice 

Dobrá Metylovice Soběšovice 

Dolní Domaslavice Milíkov Staré Hamry 

Dolní Lomná Morávka Staré Město 

Dolní Tošanovice Mosty u Jablunkova Staříč 

Fryčovice Návší Střítež 

Hnojník Nižní Lhoty Sviadnov 

Horní Domaslavice Nošovice Třanovice 
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Horní Lomná Nýdek Vendryně 

Horní Tošanovice Ostravice Vělopolí 

Hrádek Palkovice Vojkovice 

Hrčava Paskov Vyšní Lhoty 

Hukvaldy Pazderna Žabeň  

Janovice Písečná Žermanice 

Kaňovice Písek   

 
Opava 

  Bělá Chvalíkovice Rohov 

Bohuslavice Jakartovice Skřipov 

Bolatice Jezdkovice Slavkov 

Branka u Opavy Kobeřice Služovice 

Bratiříkovice Kozmice Sosnová 

Brumovice Kružberk Staré Těchanovice 

Březová Kyjovice Stěbořice 

Budišov nad Budišovkou Lhotka u Litultovic Strahovice 

Budišovice Litultovice Sudice 

Čermná ve Slezsku Ludgeřovice Svatoňovice 

Darkovice Markvartovice Šilheřovice 

Děhylov Melč Štáblovice 

Dobroslavice Mikalajice Štěpánkovice 

Dolní Benešov Mladecko Štítina 

Dolní Životice Mokré Lazce Těškovice 

Hať Moravice Třebom 

Háj ve Slezsku Neplachovice Uhlířov 

Hlavnice Nové Lublice Velké Heraltice 

Hlubočec Nové Sedlice Velké Hoštice 

Hněvošice Oldřišov Větřkovice 

Holasovice Otice Vršovice 

Hrabyně Píšť Vřesina 

Hradec nad Moravicí Pustá Polom Závada 

Chlebičov Radkov   

Chuchelná Raduň   

 

Příloha č. 4: Seznam výzkumných ústavů 

Frýdek-Místek   

Výzkumný ústav Oblast činnosti 

INFORMETAL hutnictvi 

Hvězdárna Mikuláše Kopernika astronomiká technika 

Hvězdárna Návsí u Jablunkova astronomiká technika 

Opava   

JKV TEST, s. r. o. zkoušky betonů, hutnění, vozovek 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací zemědělská ekonomika 

Výzkumný ústav farmaeutické technologie 
a dokumentace, s. r. o. 

lékové formy 
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Příloha č. 5: Hlavní průmyslové zóny v okresech F-M a Opava 

Opava   

Území Rozloha Společnosti v zóně 

Bolatice 16 ha Armast, s.r.o. 
Audit-web, s. r. o. 
DAJPP, s.r.o. 
Dalibor Boček - OK 
DK1 - Ing. Daniel Kozel 
EKORECYKLING Czech Republic 
s.r.o. 
ELEKTRO-FA. PAVELEK s.r.o. 
HOTJET CZ, s. r. o. 
JMS db, s. r. o, Ing. Suchánek 
Josef Moch 
Kamil Schneider 
Kořenek Petr a Kořenková Petra 
Krby a kamna Šimeček 
MEDIS International, a.s. 
Ostravské stavby a.s. 
Petr Hanslík 
Petr Karhan - truhlářství 
PETROMETAL s.r.o. 
RENOVA - Antonín Essler 
Valdis spol. s r.o 
Vehovský Jan a Růžena 
Vendula s.r.o. 
Vrána Miroslav a Kristýna 

 

F-M   

Území Rozloha Společnosti v zóně 

Chlebovice 12,4 ha Blanco CZ 
Hanwha L&C Czech, s.r.o. 
LIJA, a.s. 
Elektro - fm.cz, s.r.o. 

Lískovec 8,2 ha VIROPLASTIC CZ, a.s. 
KWACZEK, a.s. 
MIKO INTERNATIONAL, s.r.o. 
BEZAN, s.r.o. 

Nošovice 261 ha Hyundai Motor Manufacturing 
Czech s.r.o. 
C. S. CARGO, a.s. 
Mobis Automotive Czech, s.r.o. 
HYSCO CZECH, s.r.o. 
Dymos Czech Republic, s.r.o. 

Paskov – bývalý 
skleníkový areál 

30,3 ha Josef Ševčík - AUTODOPRAVA 
ABEX Substráty, a.s. 
PEMIT, s.r.o. 
Milan Ficel 
Elektroservis 
Zanap 
Scania 
Ahlfit 
AH energy 
EuroSvan 
Probytex 
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Třanovice 29 ha Agrochovex 
Jindřich Mackowski - Chovex 
Kubiena Jaromír - výroba nábytku 
Patrem Trading Limited 
Rudolf Szarzec - stavebně 
montážní firma, 
Spetra CZ 
Stonax 
Tranagro 
Transgas 
Třanovice služby 
Vinis 

 

 

Příloha č. 6: Seznam brownfieldů 

Brownfield, okres Frýdek-Místek Předchozí využití Rozloha 

Areál sociální péče, Ostravice Občanská vybavenost, ústav sociální péče 52 000 m
2
 

Beskydská kasárna, 
Frýdek-Místek 

Vojenské areály, kasárny, střelnice, bývalý 
vojenský prostor 

1 700 000 m
2
 

Průmyslový areál Beskydská, Frýdek-Místek Průmyslový areál bývalé úpravny textilu a 
tkalcovny 

80 316 m
2
 

Průmyslový areál Hálkova, Frýdek-Místek Průmysl 44 866 m
2
 

Sklady Staroměstská, Frýdek-Místek Skladování surovin 14 696 m
2
 

Sklady u nádraží, Frýdek-Místek Skladování 3 877 m
2
 

Slezan (dílny a velkosklad, ředitelství, 
závody), Frýdek-Místek a Raškovice 

Šicí dílny, sklady textilu, přádelna, tkalcovna, 
administrativní zázemí, textilní průmysl 

105 048 m
2
 

 

Brownfield, okres Opava Předchozí využití Rozloha 

Areál zemědělského družstva, Těškovice Zemědělské družtvo 22 297 m
2
 

Skladový a výrobní areál Háj ve Slezsku - 
Smolkov 

Sklady a kanceláře 4 000 m
2
 

 


