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1  Úvod 

 Město je jedinečný urbanistický celek, ve kterém se shromažďují a žijí lidé, a jež 

spojuje všechny vlivy kulturní a vědomostní a plní funkci administrativní, obytnou, 

reprezentační, produkční, obchodní, obslužnou, dopravní, kulturní a rekreační. Aby jeho 

obyvatelé byli spokojeni a jejich životní úroveň se zvyšovala, musí docházet k rozvoji města   

a jeho složek. Město se díky činnosti jeho obyvatel vyvíjí, ale nemusí jít vždy o pozitivní 

vývoj. Jaký byl dosavadní vývoj v konkrétních městech, budeme zkoumat v dalších 

kapitolách této práce. Dále se zaměříme na to, jak na první pohled dvě velice podobná města 

mohou dospět k jiné úrovni vyspělosti. 

 Cílem diplomové práce je porovnat a ohodnotit ukazatele vývojových procesů dvou 

měst dvou různých států, a to Ostravy (ČR) a Groningenu (NL). Součástí práce je i nalezení 

příčin odlišností ve stupni vývoje mezi oběma srovnávanými městy. 

 Diplomová práce se skládá se 4 kapitol. První kapitola shrnuje teoretická východiska 

problematiky měst a jejich vývoje. Zaměřuje se na vývoj a rozdíly mezi městy a vývojové 

odlišnosti mezi vyspělými a tranzitivními ekonomikami. Ve druhé kapitole je představeno 

město Ostrava a dále popisovány jednotlivé oblasti vývoje a detailněji rozebírány ukazatele 

vývoje. Třetí kapitola se věnuje popisu města Groningen, jeho historii a převážně 

socioekonomickému profilu tohoto města. V poslední kapitole je na základě statistických 

výsledků minulých kapitol shrnut a zhodnocen vývoj obou měst a zmíněn rozvojový potenciál 

jednotlivých oblastí. 

 V práci byly využity metody jako analýza, syntéza, dedukce, indukce a komparace       

a mnoho výsledků bylo potvrzeno pozorováním. K vyvození závěrů byla použita, jak data 

primárního charakteru, které jsem získávala půlročním pozorováním při mém působení         

ve městě Groningen a dvacetiletým přebýváním ve městě Ostrava, tak i sekundární údaje 

převážně ze statistických úřadů příslušných zemí. 
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2  Teoretická východiska k řešené problematice 

2.1 Pojem město 

 
Město je specifický sídelní útvar, který je charakterizován souborem určitých znaků, 

které jej odlišují od vesnice. Základními charakteristikami jsou relativní velikost, vysoká 

hustota a kompaktnost zástavby, vysoká koncentrace a značná hustota obyvatel, specifická 

demografická, sociální a profesní skladba obyvatel, vysoká vnitřní různorodost a komplexnost 

a z toho vyplývající specifický městský způsob života, charakterizovaný zvláštní kvalitou, 

koncentrací a intenzitou rozmanitých forem společenských vztahů.1 Město je významným 

prvkem regionálních a sídelních systémů, vyznačující se koncentrací politické a ekonomické 

moci, řídících a správních funkcí, progresivních pokrokových a rozvojových impulsů              

a intelektuálního a kulturního potenciálu. Je také stabilizovaným, geograficky vymezeným 

sídelním útvarem, s výraznou výrobní, správní a obslužnou funkcí. Jeho obyvatelstvo pracuje 

většinou mimo zemědělství, má specifikou sociální strukturu a způsob života, čemuž 

odpovídá i způsob zastavění. 

Města se od ostatních sídelních útvarů odlišují několika specifickými znaky, které 

mohou být užívány odděleně nebo ve vzájemné součinnosti. 

- Administrativní funkce: sídlo je statutárním městem, má městský úřad, často jsou 

brány v potaz i historické podmíněnosti. 

- Velikost a význam: při odlišení města od jiných sídel se nejčastěji používá počet 

obyvatel. Často se též hodnotí přítomnost specializovaných městských zařízení jako 

např. nemocnice, škola, které se ve venkovských sídlech neobjevují. 

- Městský způsob života: chování a jednání obyvatel z důvodů větší koncentrace je jiné. 

- Právně statistické definice: pro potřeby statistiky je ve většině států definice města 

určena a právně zakotvena v národní legislativě. 

Město je vymezeno administrativně, kdy je určeno administrativními hranicemi obce 

nebo jiného celku, morfologicky, kdy je město vymezeno kompaktní zastavěnou plochou        

a funkčně, tedy na základě integrity vztahů v městském systému. 

Města klasifikujeme podle: 

- popisných kritérií (populace, poloha, půdorys, vzdálenost od centra); 

- vývojových kritérií (dynamika města rostoucí, stagnující, upadající); 

                                                           
1 MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK J.Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 
Evropské unie, s. 858. 
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- kulturně-civilizačních kritérií (předindustriální, industriální, postindustriální); 

- ekonomicko-demografických kritérií (podle převažujícího sektoru ekonomiky): 

- image, kvality životního prostředí, aj. 

Většinou se používá kombinace kritérií. 

Města je možno rozlišit také na tzv. major cities a minor cities.2 Major city, v překladu 

významné město, je důležitým uzlem socioekonomických systémů. Charakteristickými znaky 

těchto měst jsou: 

- mezinárodně známý a často citovaný název města, 

- poměrně velký počet obyvatel, 

- lokace letiště s mezinárodními lety, 

- moderní dopravní infrastruktura zahrnující velkou nabídku typů přepravy (dálnice, 

železnice, říční doprava, letecká doprava, autobus, tramvaj, metro aj.), 

- výzkumná zařízení, zdravotnická zařízení, různorodá kulturní vyžití, centrály vlivných 

mediálních agentur, 

- sportovní, kulturní a jiné akce a konference, 

- široké možnosti zaměstnání, 

- typická vysoká životní úroveň. 

 Jakým směrem se město bude dále rozvíjet je mnohdy řízeno rozhodnutími a politikami 

centrálních aktérů tohoto města. Tyto administrativně politické a ekonomické vnější vlivy 

hrají významnou roli ve vývoji právě dalšího druhu měst. Těmto městům říkáme minor cities. 

Minor cities, tedy méně významná města, jsou města ovlivňována významnějšími městy, 

jejich rozhodnutími a pravomocemi, ale přesto jsou nezbytnou součástí vytváření 

teritoriálních struktur. Osudy minor cities jsou ovlivňovány významnými a často vzdálenými 

aktéry. Tito aktéři se většinou nacházejí právě v major cities. Vzájemný vztah těchto dvou 

typů měst je základním stavebním kamenem teorie jádro-periferie. Jádra omezují cesty 

rozvoje ostatních území, které jsou na nich závislé. Jádro a periferie tedy představují jeden 

systém, pro který vztahy autoritativnosti a závislosti mají zásadní význam. Existence mnohdy 

větších a významnějších major cities je životně závislá na existenci minor cities.  

 

 

 

 

                                                           
2 SUCHÁČEK, J., PETERSEN, J. J.: Developments in Minor Cities: Institutions Matter, s. 14. 
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2.2 Struktura města 

 
Vnitřní prostorová struktura města rozeznává tři základní složky – fyzickou, funkční    

a sociální prostorovou strukturu. Fyzická prostorová struktura sestává z morfologické 

prostorové stavby města, fyzického stavu objektů a agregátních charakteristik. Základními 

prvky morfologie jsou komunikace, pozemek a budova, ze kterých jsou vytvářeny složitější 

struktury jako uliční síť, bloky zástavby aj. Morfologie zástavby má horizontální (plošné 

rozmístění objektů) a vertikální dimenzi (výšková členitost objektů). Morfologické procesy 

rozdělujeme na genetické (plánované, výstavba má homogenní, jasně strukturovaný 

charakter) a transformační (intensifikační – zůstává zachována uliční síť i půdorys budov, 

slučování parcel, nárůstu budov do výšky, asanační se zachováním uličních čar a bloků, 

asanační – změna uliční sítě a vymezení parcel i bloků). Podle fyzického stavu objektů 

klasifikujeme jednotlivé čtvrtě na nově vystavená, čtvrť s převažující novou výstavbou, čtvrť 

s vysokým stupněm rekonstrukce a obnovy, čtvrť vykazující úpadek. Funkční prostorová 

struktura znamená rozdělení jednotlivých částí města podle funkce (funkčních složek, 

jednotlivých aktivit). 

 

Obr. 2.2.1: Funkční využití plochy města 

 
Zdroj:[ http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06s02.html, 15. 5. 2012] 
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Pokud hodnotíme sociální prostorovou strukturu města, jedná se především o průzkum 

základních demografických charakteristik trvale bydlícího obyvatelstva. Používáme tři 

skupiny charakteristik: demografický status (věková struktura, počet dětí, velikost 

domácností), sociálně-ekonomický status (kvalita bytového fondu, struktura příjmů a výdajů, 

vzdálenost dojíždění), etnický status (náboženství, národnostní složení). Pokud dochází         

ke srovnání územních celků, musí se porovnávat významově i velikostně shodné celky            

a menší jednotky, z nichž získáme menší počet dat, se zdají být méně homogenní než větší 

celky. 

V průběhu 20. století se vytvořily tři základní modely sociálně prostorové struktury 

měst3: 

� Koncentrický model (Burgessův model) – od středu města k okrajům dochází ke změnám 

některých demografických charakteristik: např. pokles věku obyvatelstva, růst velikosti 

domácností, vzestup počtu dětí. Na okrajích měst vznikají chudinské čtvrtě s nízkým 

sociálním statusem obyvatelstva – slumy. Podle vzdálenosti od centra rozlišujeme 

následující vrstvy: 

- vlastní centrum (central business district) 

- velkoobchod a lehký průmysl 

- čtvrtě nižších společenských vrstev 

- čtvrtě středních společenských vrstev 

- čtvrtě vyšších společenských vrstev 

- oblast těžkého průmyslu 

- okrajová obchodní centra 

- obytná předměstí 

- průmyslová předměstí 

- zóna dojížďky 

� Sektorový model (Hoytův model) – ve městě se vytváří sektory směřující od centra          

k okrajům, v nichž můžeme nalézt obyvatelstvo s různým vzdělanostním nebo profesním 

profilem (vysokoškoláci, manažéři, pracující v těžkém strojírenství). 

� Vícejaderný model (Harris-Ullmaův model) – s tímto modelem se lze setkat ve městech, 

kde široké zastoupení různých etnických skupin vytváří své izolované kulturní enklávy – 

ghetta. Teorie mnoha jader se ovšem neomezuje pouze na etnické zóny, ale mají více 

jader, které mají specifickou funkci (průmysl, obchod, služby, sport, rekreace). 
                                                           
3 http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06s02.html, 15.5.2012. 
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V praxi dochází k překrytí koncentrického modelu modelem sektorovým, přes nějž se promítá 

model vícejaderný. 

Obr. 2.2.2: Modely sociálně prostorové struktury měst 

 
Zdroj: Vlastní zpracování [http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06s02.html, 15. 5. 2012] 

Pokud hodnotíme prostorovou strukturu města podle tzv. rodinného statusu (plodnost, 

počet pracujících žen, typ domácnosti) získáme koncentrický model. V případě 

ekonomického statusu (příjmy, druh zaměstnání, úroveň vzdělání) se setkáme se sektorovým 

modelem a při používání etnického statusu je výsledkem model vícejaderný. 

Dalším projevem moderních měst je proces gentrifikace, jež spočívá v revitalizaci 

městského centra a zároveň v postupném nahrazení původního obyvatelstva obyvateli              

s vyšším sociálním statusem. Pro gentrifikované oblasti jsou charakteristické malé domácnosti 

(jednočlenné, dvoučlenné) a luxusní byty. Často působí současně gentrifikační, revitalizační   

a komercionalizační procesy. 
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Obr. 2.2.3: Schéma gentrifikace 

 
Zdroj: [http://gis.zcu.cz/studium/dbg2/Materialy/html/ch06s02.html, 15. 5. 2012] 

Dalšími procesy jsou komercionalizace a ghettoizace. Komercializace se týká 

centrálních částí města, kde dochází k vytlačování bytových domů komerční zástavbou. 

Ghettoizace znamená, že se vytváří čtvrti obyvatel s nízkou sociální i ekonomickou úrovní, 

zároveň dochází k úpadku bytového fondu. Ke vzniku ghett dochází většinou                         

ve zdevastovaných oblastech vnitřního města. 

Velice důležité pro pochopení rozvoje města jsou neoklasické teorie regionálního 

rozvoje, které jsou založené na analýze chování aktérů na trhu. Autoři neoklasických teorií 

vycházeli ze studie von Thünena, věnované pravidelnostem v rozmístění jednotlivých typů 

zemědělských aktivit. Jeho prostorový model hospodářství je založený na vztahu pozemkové 

renty a vzdálenosti od centra. Tedy s vyšší vzdáleností od centra se pozemková renta snižuje. 

Uvažujeme zde, že město je umístěno uprostřed izolovaného státu, kde kvalita půdy a klima je 

všude stejné a neexistují zde žádné překážky v krajině a zemědělci se snaží o maximalizaci 

svého zisku. Pak vyplývá, že při vyšší vzdálenosti od centra, tedy větších výdajích                

za dopravu, se zemědělcům nevyplatí produkovat drahé potraviny. Na tuto teorii poté navázal 

William Alonso, který ji použil ke studiu vnitřní struktury měst. Předpokládal také, že město 

leží na homogenní pláni, veškerá půda má stejnou kvalitu, perfektní znalost trhu, dopravní 

dostupnost je všude stejná a jen v centru lze nalézt pracovní příležitosti, služby a obchod. 
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V jeho modelu bid-rent křivka je klesající a konvexní a vyjadřuje umístění firem tak, že mají 

všude stejné zisky. Vyšší bid-rent křivka vyjadřuje vyšší zisky a naopak. Touto metodou také 

vyčlenil místa vhodné pro umístění firem pro tři rozličné sektory. Křivka pro firmy v odvětví 

služeb je nejstrmější a nejblíže centru města, protože služby vyžadují přímý kontakt              

se zákazníky. Následuje bid-rent křivka pro zpracovatelský průmysl a poté křivka                

pro maloobchod, která je již velice plochá. Stejný přístup je použit i pro chování 

individuálních domácností. Racionálně uvažující člověk řeší otázku jak velký pozemek koupí 

a v jaké vzdálenosti od centra se usadí. Rozhodování domácnosti je omezeno výší příjmu, 

který odpovídá výdajům na dopravu, bydlení a běžnou spotřebu. Bid-rent křivka                  

pro domácnosti s nízkými příjmy je nejstrmější a nejblíže k jádru města. Dále od centra          

se alokují domácnosti se středními příjmy a nejdále a nejplošší křivkou nacházíme 

domácnosti s nejvyšším příjmem. Domácnosti s vysokými příjmy můžeme ještě rozdělit        

na domácnosti mladé a staré, kdy mladší preferují blízkost centra města a starší spíše venkov. 

Se svými příjmy si mohou vybrat, zda budou dávat větší výdaje na dopravu a přitom bydlet   

na větším pozemku, nebo bydlet pohodlněji v centru města v blízkosti všech služeb,              

ale za to na menším prostoru s vyšším nájmem. V případě znečištění, hluku ve městě aj. zde 

vzniká neobydlená bludná městská oblast, která je zapříčiněna pohybem domácností. 

Z důvodu nekvalitního životního prostředí, sice domácnosti s nízkými příjmy zůstávají          

na svých místech v centrech měst, protože si nemohou dovolit se odstěhovat, ale další dvě 

skupiny obyvatel se posouvají z centra města směrem na venkov. 

 

2.3 Vývoj měst 

Abychom lépe porozuměli problematice klasifikace měst, dostáváme se k jeho vývoji 

od samotného počátku. Již v době před začátkem našeho letopočtu existovala prosperující 

města s několika sty tisíci obyvateli. K bouřlivému nárůstu počtu měst a městského 

obyvatelstva došlo až v době průmyslové revoluce.  

V celkovém vývoji měst rozlišujeme tři základní fáze: 

- město před-industriální 

- město industriální 

- město post-industriální 

Město předindustriální mělo maximálně 250 000 obyvatel, mělo lokální význam         

a bylo centrem zemědělské, řemeslnické výroby a obchodu. Mělo hustou kompaktní zástavbu 

uzavřenou hradbami, s funkční strukturou smíšenou, kde nejmajetnější lidé bydleli v centru    
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a chudina dále od centra. Industriální město populačně velice rychle vzrostlo v důsledku změn 

technologických a sociálních. Mělo regionální nebo národní význam. Postupně došlo 

k rozvolňování měst, bourání hradeb, úpadku center a rozvoji příměstských částí. Projevilo    

se monofunkční zónování a centrální hierarchie se změnila v sektorovou. Mělo funkci 

především průmyslovou. V období post-industriálního města došlo ke stagnaci růstu obyvatel 

a dostává se mu globálnímu geografickému významu. Dochází k revitalizaci center, 

decentralizaci výroby a obchodu, centralizaci služeb, řídících funkcí a kultury. Lze rozpoznat 

postupnou polarizaci v sociální struktuře, což znamená, že movitější vrstvy se stěhují             

na okraje měst, zatímco chudší obyvatelé do středů měst. 

Moderní města se rozlišují podle změn vnitřní struktury města. Podle těch rozlišujeme 

čtyři urbanizační fáze. Fáze urbanizace byla způsobena především průmyslovou revolucí        

a sociálními změnami a dochází při ní k postupnému obestavování městského centra novými 

obytnými budovami, které se soustředí zejména kolem nových průmyslových areálů. Fáze 

suburbanizace je známá rozvojem nízkopodlažní zástavby na okrajích měst, vznikají 

předměstí a satelitní města, dochází k úpadku nebo stagnaci městského centra. Vyšší vrstvy 

obyvatel se stěhují na okraje měst a dochází k rozvolňování zástavby a rozvoji dopravní 

infrastruktury. K rozvoji suburbanizace docházelo především po druhé světové válce              

a po tzv. Babyboomu, který proběhl v západní Evropě v 50. a 60. letech 20. století. Další 

etapa, deurbanizace, postihla v padesátých až osmdesátých letech 20. století velké průmyslové 

oblasti Německa, Belgie, Velké Británie nebo USA. Díky nižší porodnosti a migraci, kdy 

dochází k pohybu obyvatelstva do venkovských oblastí či do nových měst, dochází k velkému 

snižování obyvatelstva z centra měst i vnějších městských částí. Odliv je typický pro oblasti, 

kde většina obyvatelstva pracovala v těžkém průmyslu, tedy hutnictví, strojírenství, kdy tato 

odvětví stagnovala, a lidé hledali nové pracovní příležitosti. Budovány jsou i zelené zóny 

kolem měst, které měly zabraňovat dalšímu rozrůstání. Poslední, zatím známá fáze je 

reurbanizace, pro kterou jsou charakteristické oživovací procesy. Dochází k obnovování 

obytných funkcí center měst, upadající průmyslové prostory se mění na administrativně-

obchodní centra nebo ke vzniku nových odpočinkových zón. Viditelné jsou procesy selekce, 

gentrifikace a komercionalizace. Proces reurbanizace probíhá zároveň s procesem 

suburbanizace a deurbanizace, hovoříme o tzv. cyklickém vývoji městských struktur. 

Hlavní trend v proměnách měst je poslední dobou vznik tzv. globálních měst. Tyto 

změny souvisí s právě probíhající globalizací, nárůstem vlivu ekonomických struktur na úkor 

státu a vývojem nových technologií. Hlavními důsledky jsou komercionalizace městských 

center, separace sfér služeb a výroby, polarizace jednotlivých společenských vrstev a také 
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etnické a rasové segregace. Charakteristickým rysem globálních měst je také nezávislost 

majetných vrstev na službách poskytovaných okolím, čímž dochází k oddělení takových 

sociálních vrstev.  

Přestože se město vyvíjí, nemusí to vždy nutně znamenat, že dochází i k jeho rozvoji. 

Může stagnovat, nebo také upadat. Pojem prostorový rozvoj lze chápat ve dvou základních 

přístupech – praktickém a akademickém. U praktického chápání je územním rozvojem 

míněno větší využívání a zvyšování potenciálu daného systematicky vymezeného prostoru 

vznikající v důsledku prostorové optimalizace socioekonomických aktivit a využití přírodních 

zdrojů. Toto zvýšení a vyšší využití se projevuje v lepší konkurenceschopnosti soukromého 

sektoru, životní úrovni obyvatel nebo stavu životního prostředí aj.4 Akademický přístup         

si vysvětluje prostorový rozvoj jako aplikaci nauk, především ekonomie, sociologie                 

a geografie, řešících jevy, procesy a vztahy systematicky vymezeného prostoru, které jsou 

ovlivněny přírodně-geografickými, ekonomickými a sociálními podmínky v konkrétním 

území. Primárním úkolem je hledání příčinných zákonitostí, rozmísťování ekonomických 

činností, nerovnoměrného osídlování území a navazující hledání nástrojů pro ovlivňování 

těchto procesů. Akademické pojetí regionálního rozvoje vytváří pro regionální politiku 

poznatky, které jsou následně využity pro praktické pojetí regionálního rozvoje. Regionální 

politika pak na základě poznatků o regionálním rozvoji ovlivňuje reálný regionální rozvoj       

a regionální rozvoj zpětně působí na regionální politiku. 

Pojem rozvoj je často ztotožňován s pojmem hospodářský rozvoj, či hospodářský růst, 

což je nesprávné. Přestože příslušné ukazatele národohospodářských bilancí se pravidelně 

vypočítávají a hlavní hospodářské indikátory jsou propojeny se systémy ekonomických teorií, 

tyto indikátory mají své nedostatky z hlediska přesného ohodnocení rozvoje a často způsobují 

zkreslení. Hospodářský růst nemůžeme tedy chápat jako rozvoj, ten totiž obsahuje i další 

neekonomické charakteristiky. S růstem jsou spojeny další otázky, zaměřující se na vznik 

růstu a prospěch z něj, stejně jako na dlouhodobé trvání růstu. Faktor práce, ve smyslu 

produktivního a úměrně zaplaceného zaměstnání, plní další důležité funkce v rozvojovém 

procesu. Naplňování rovnosti rozvojem, také představuje nutný kvalitativní prvek nejen        

ve smyslu spravedlivého rozdělení důchodu, ale i jiných hospodářských a sociálních kategorií 

(přístup ke vzdělání, zdravotnickým zařízením). Participace znamená, že rozvoj neplyne       

jen pro zúčastněné, ale jen s pomocí zúčastněných. Kritérium nezávislosti neboli 

                                                           
4
 WOKOUN R, MALINOVSKÝ J. a kol., Regionální rozvoj - východiska regionálního rozvoje, regionální 

politika, teorie, strategie a programování, s. 11. 
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samostatnosti staví schopnost vlastního rozhodování o budoucnosti a dává je do kontrastu 

s nízkou mírou rozvoje při politickém či ekonomickém přikazování silnějších slabším.5 

 

2.4 Městská politika a správa 

2.4.1 Co je to samospráva 
 
Městská správa a její politika je velice významným faktorem ve vývoji měst. Veřejnou 

správou je myšleno poskytování správních činností souvisejících s poskytováním veřejných 

služeb a se správou na ústřední i místní úrovni. Za veřejnou správu bývají označovány též 

úřady. V centralistickém pojetí státu byl nositelem veřejné správy pouze stát, ale v moderní 

demokratické společnosti se vytvořil systém veřejné správy se dvěma větvemi. První je větev 

samosprávy a druhá větev státní správy. Státní správu vykonávají státní orgány. Samosprávu 

vykonávají obce a v ČR větší územněsprávní celky jako jsou kraje. 

Do veřejné správy zahrnujeme nejen činnosti, např. vydávání správních aktů, ale také 

instituce, které tuto činnost přímo či zprostředkovaně vykonávají. 

Funkce veřejné správy jsou: 

- normativní: zajišťuje tvorbu právních předpisů, 

- ochranná (bezpečnostní): povinnost zajistit a organizovat vnitřní a vnější 

bezpečnost a pořádek státu, 

- ekonomicko-regulační: týká se usměrňování vývoje ekonomiky, 

- plánovací: ovlivňuje pomocí rozpočtů, veřejného dluhu a veřejných výdajů, 

- hospodářsko-organizační: slouží k přerozdělování, tvorbě a použití bohatství, 

její význam spočívá především ve veřejném sektoru. 

V České republice princip územních samosprávných celků, jež je zakotven v Ústavě, 

stanoví, že obce a kraje budou samostatně spravovat a rozhodovat určité zákonem vymezené 

veřejné záležitosti místního nebo regionálního významu, aniž by stát do takového 

rozhodování zasahoval. Stát jen určí mantinely, v nichž se má samospráva pohybovat, a sám 

jen dohlíží na to, zda a jak jsou tyto mantinely dodržovány. Cíle je přenést co nejvíce 

kompetencí ze státní správy na samosprávné celky, protože mají blíže k jeho občanu a mohou 

tak lépe rozpoznat a plnit jeho požadavky.  

Obec je tedy základním článkem celé soustavy státní správy a samosprávy. V České 

republice jsou jejími orgány obecní zastupitelstvo a rada obce. Navenek ji reprezentuje 

                                                           
5
 MALINOVSKÝ J., SUCHÁČEK J.Velký anglicko-český slovník regionálního rozvoje a regionální politiky 

Evropské unie, s.187. 
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starosta stojící v čele obecního úřadu. Obec si tak v rámci své samostatné působnosti spravuje 

sama záležitosti, které jsou v jejím zájmu a v zájmu jejích občanů, pokud ovšem je již 

nespravuje kraj. V oblasti samosprávy rozhoduje prostřednictvím obecně závazných vyhlášek 

zastupitelstvo obce. Schvaluje např. územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní 

policii, rozhoduje o vyhlášení místního referenda či volí nebo naopak odvolává starostu. 

Rozhodnutí zastupitelstva vykonává rada obce, je tedy výkonným orgánem, který je však 

odpovědný zastupitelstvu. Rada vydává nařízení obce, kontroluje plnění úkolů obecním 

úřadem atd. Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a pomáhá 

jednotlivým komisím a výborům v jejich činnosti.  

 

2.4.2 Vývoj samosprávy 

 

Vývoj samosprávy od jejích počátků až do dnešní doby má vliv na současnou podobu 

územní samosprávy. Současnou právní úpravu potom zásadním způsobem ovlivňuje 

skutečnost, jakým způsobem z historického hlediska probíhala decentralizace. Odlišný systém 

samosprávy existuje v zemích, kde neexistovala silná centrální moc. 

Historické kořeny samosprávy můžeme spatřovat v tzv. institutu selfgovernmentu, 

který od 9. století fungoval v Anglii. Pro tento druh samosprávy bylo typické, že byla úzce 

propojena se soudnictvím a neexistencí volených orgánů samosprávy. Až od 19. století lze 

začít mluvit o moderní samosprávě, a to hlavně v souvislosti s myšlenkovým proudem,       

kdy právo na samosprávu bylo prezentováno jako přirozenoprávní nárok rovný jiným 

základním právům. 

V našich zemích je vznik samosprávy spojen s vydáním Stadionova prozatímního 

obecního zřízení z roku 1849. Působnost Stadionovy obce je dvojí. Obec obstarává především 

své vlastní věci. Pro tuto působnost má obecní zřízení příznačný výraz: přirozená, odpovídá  

to duchu doby. Na území Čech, Moravy a Slezska byla působnost obcí rozdělena                  

na samostatnou a přenesenou. Přenesená působnost byla založena pouze zákonem.                 

K přenesené působnosti patřila i soudní pravomoc obcí, resp. jejich starostů, která                 

se vztahovala na přestupky proti zákonům a nařízením o místní policii. Starosta mohl udílet 

tresty vězení. Dozor nad činnostmi obcí, jakožto územních samospráv, vykonávala státní 

správa. V období první republiky došlo k určité reorganizaci samosprávy zákonem                  

č. 126/1920 Sb. o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé. Politickým 

převratem roku 1918, jenž dospěl vzápětí v osamostatnění národa českého, dostala                 

se na přetřes i otázka reformy veřejné správy, o které tak dlouho a důkladně bylo uvažováno   
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v bývalém Rakousku. Nastala tedy záměna úloh a tím se vysvětluje, že v revolučním 

Národním shromáždění našla se většina pro osnovu zákona, jímž dosavadní organizace 

veřejné správy od základů byla změněna. Nejdůležitější částí tohoto zákona je § 9 ve kterém 

je uvedeno: „ Dosavadní okresy zastupitelské v Čechách, silniční okresy na Moravě                 

a v Slezsku a župy na Slovensku a všechny orgány těchto korporací, zejména okresní 

zastupitelstva a výbory v Čechách, silniční výbory na Moravě a v Slezsku správní výbory, 

slúžnovské úřady na Slovensku, dále zemské a okresní politické správy v Čechách, na Moravě 

a v Slezsku se zrušují a zastavují svou činnost“ ( zákon č. 126 / 1920 Sb., o zřízení župních      

a okresních úřadů v republice Československé). Působnost zemských zastupitelstev byla 

vymezena především v § 30 zákona č. 126/1920 Sb. ve znění zákona č. 126/1927, a to tak,    

že zemské zastupitelstvo má působnost zejména hospodářskou a správní. Po roce 1945 byl 

vytvořen nový systém správy, kdy byla vytvořena soustava národních výborů jako orgánů 

zastupitelských a vedle ní ve stejných obvodech byla vytvořena soustava orgánů veřejné 

správy, přičemž rozdíl mezi výkonem státní moci a samosprávy byl formálně zachován.       

K podstatným změnám došlo však po roce 1948, kdy se národní výbory staly 

podřízené státnímu centrálnímu plánování. Obce stejně jako okresy a kraje ztratily atributy 

právnických osob, včetně vlastního majetku. Ani snahy o obnovení samosprávných prvků     

po roce 1967, zejména úprava tzv. samostatné působnosti národních výborů, podstatu systému 

výrazněji nezasáhly.  

V roce 1990 došlo k odstranění soustavy národních výborů novým obecním zřízením, 

které obnovilo obecní samosprávu. Pilířem všech reformních postupů je reforma organizační 

sféry veřejné správy, která je představována již ukončenou reformou územní veřejné správy, 

která proběhla ve dvou fázích. Za tzv. první fázi územní reformy veřejné správy je 

považováno období od revitalizace obcí na samosprávných principech v roce 1990                 

do ustavení orgánů krajských samospráv v závěru roku 2000. Navazující vývoj v této oblasti 

spočívající v ukončení činnosti okresních úřadů ke dni 31. 12. 2002 a převedení jejich agendy 

na obce a kraje je pak považováno za druhou fázi reformy územní veřejné správy.6 Teprve 

v roce 2000 došlo k dlouho očekávanému přijetí zákona o krajích a k stanovení termínů voleb 

do zastupitelstev krajů. Kraje vznikly jako již třetí úroveň územní správy, jelikož dosud 

fungovaly okresní úřady coby nejnižší jednotky státní správy s všeobecnou působností.      

Tato situace měla ovšem pouze dočasný charakter, protože působení okresních úřadů 

zákonodárci ohraničili 31. prosincem roku 2002. Územně decentralizovaná podoba státní 

                                                           
6 PRŮCHA, P. Správní právo, s. 185. 
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správy s všeobecnou působností se tímto z české koncepce územní správy definitivně vytratila            

a veškerá územní správa s všeobecnou působností je v současnosti svěřena obcím a krajům. 

Vzhledem k tomu, že v České republice je přes 60 % obcí do 500 obyvatel a kolem 80 

% obcí lze považovat za malé, bylo zřejmé, že výkon státní správy bude pro velké množství 

obcí z finančních i personálních důvodů značně obtížný. Problém byl vyřešen diferenciací 

obcí do tří stupňů dle rozsahu svěřené přenesené působnosti. Malým obcím tak zůstal            

jen základní rozsah přenesené působnosti, větší rozsah již byl svěřen obcím s pověřeným 

úřadem a převážnou část agendy okresních úřadů přejaly obce s rozšířenou působností. 

 

2.5 Vyspělé vs. tranzitivní ekonomiky 

 

Přechod od fordistického k postfordistickému paradigmatu sociálně-ekonomického 

vývoje vyvolal restrukturalizační potřeby v mnoha regionech vyspělých západních zemí. 

Vyspělé země a jejich tradiční průmyslové regiony se s ekonomickou restrukturalizací 

vyrovnávaly dvacet, třicet let. Post-socialistické země a jejich průmyslové regiony měli          

na stejný úkol daleko kratší čas a ještě k tomu je jejich úkol složitější, protože jsou také nutné 

systémové změny, aby tyto změny mohly fungovat. Systémové změny se vyznačují 

přechodem od totalitního politického systému k systému demokratickému a od centrálně 

řízené k tržní ekonomice. V hospodářsky vyspělých zemích byla města (např. Groningen) 

nucena podstupovat transformační procesy v zásadě již od šedesátých a sedmdesátých let 

minulého století a to jako důsledek zostřené konkurence na světových trzích spojené 

s technologickým pokrokem a deindustrializací. Města s tradičním průmyslem 

v posttotalitních zemích (např. Ostrava) byla postižena úpadkem až po roce 1990. 

Transformační zkušenosti jejich západních předchůdců však byly přenositelné jen částečně      

a to vzhledem k odlišnému původu a charakteru jejich potíží. 

Současné koncepce územního rozvoje ve vyspělých ekonomikách zdůrazňují význam 

iniciace endogenního potenciálu země. Tyto přístupy se přitom prakticky nevěnují otázce 

kvality a prostorového rozložení systémových makrostruktur, protože je považují                   

za uspořádané způsobem, jenž umožňuje alespoň přibližně rovnoměrné vývojové podmínky. 

Charakteristickým rysem endogenně rozvojového paradigmatu je, že prostorový vývoj 

tenduje k rovnováze, není nutno zasahovat do tržních procesů. Endogenní rozvoj je možný 

pouze při existenci kvalitních makrostruktur adekvátně prostorově uspořádaných. Ve stále 

se transformujících se ekonomikách je však výskyt takovýchto systémů spíše výjimkou           
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a to jak z hlediska kvality jejich struktury, tak i jejich prostorového rozložení. Klíčovým 

problémem v České republice a i jiných tranzitivních ekonomikách je, že vývoj přeskočil 

keynesiánskou etapu regionálního rozvoje.7 

 

Obr. 2.5: Umístění tranzitivních ekonomik v koncepcích regionálního rozvoje 

 
Zdroj: SUCHÁČEK, J. Na cestě k nové identitě Ostrava, Katovice a Košice po roce 1989. s. 34. 

 

 Naopak země, které aplikovaly keynesiánské směry regionálního rozvoje, pro své 

regiony vytvořily přibližně rovnoměrné vývojové podmínky s ohledem na systémové 

makrostruktury. Tímto způsobem bylo zaručeno, že se aktivity lokálních a regionálních aktérů 

                                                           
7 SUCHÁČEK, J. Na cestě k nové identitě Ostrava, Katovice a Košice po roce 1989, s. 32-35. 
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mohly objektivně odrazit ve vývoji jednotlivých regionů. Deformované systémové 

makrostruktury pak znemožňují adekvátní aplikaci moderních přístupů k regionálnímu rozvoji 

známých ze západních zemí. 

Z hlediska institucionálně-organizačního se tranzitivní ekonomiky od vyspělých zemí 

odlišují především následujícími obecnými rysy: 

- často vysoká míra centralizace kompetencí a centralizace finančních zdrojů veřejné 

správy, 

- nedůvěra veřejného sektoru v trh, podnikání a soukromý sektor jako odraz 

transformačních problémů, 

- skeptický postoj k inovacím a novým konceptům na straně jedné a nekritické 

podléhání módním vlnám na straně druhé. Oba tyto postoje znemožňují realistické využití 

„best practices“, 

- neexistence či pouze náznaky občanské participace projevující se v dichotomii „my” 

vs. „oni“., 

- málo profesionálů a neexistence kvalitní personální politiky ve veřejné správě, 

- nezralost institucí a nedostatky v kontrole jejich činností, resp. záměrné přehlížení 

nedostatků, 

- dosud minimální partnerství veřejného a soukromého sektoru.8 

Srovnávaná města v následujícím textu patří převážně (Ostrava) či z malé části 

(Groningen) mezi tradiční průmyslová města. Mezi charakteristické procesy 

v restrukturalizaci tranzitivních průmyslových ekonomik patří přílišná dominance jednoho 

odvětví spojená s velikostí podniků v těžkém průmyslu a jejich moc v tradičních 

průmyslových regionech, která potlačuje vznik malých a středních firem a jiných odvětví. 

Tyto procesy se ještě prohlubují činností silných odborových organizací. Místní a regionální 

vlády také bývají často s velkými podniky ekonomicko-politicky propojené, což se projevuje 

v různých více či méně skrytých formách zvýhodňování těchto odvětví, a častý je i lobbing    

na celostátní úrovni. Místní obyvatelé se často vyznačují určitým konzervatismem                   

a neochotou vzdát se zakořeněných návyků. Tímto způsobem je značně oslabena inovativnost 

regionálního prostředí. Také všeobecné sociálně-demografické vlastnosti obyvatelstva starých 

průmyslových regionů korespondují s jejich od hospodářské struktury odvozenými 

neformálními institucemi. Vzhledem k silné koncentraci obyvatelstva v těchto oblastech        

se zde oproti ostatním regionům vyskytuje průměrně vyšší počet trestných činů.                     

                                                           
8
 SUCHÁČEK J. Restrukturalizace tradičních průmyslových regionů v tranzitivních ekonomikách, s. 68. 
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Se zhoršeným životním prostředím se pojí nižší průměrný věk obyvatelstva. Pozitivní je však 

vyšší míra odpovědnosti a vytrvalosti, jež je důsledkem nelehké práce v těžkém průmyslu,     

a specifický druh solidarity. 

Obecné návody na rozvoj regionu neexistují, ale je možné nalézt společná regionálně-

politická témata a oblasti, na které je při rozvoji kladen veliký důraz, a to: 

- podpora malých a středních firem, 

- podpora tvorby klastrů, 

- podpora tvorby a šíření inovací, 

- podpora aplikace marketingu a managementu v územním rozvoji, 

- deregulační a decentralizační opatření, 

- programy péče o zahraniční investory, 

- podpora partnerství soukromého a veřejného sektoru, 

- investice do lidských zdrojů, 

- podpora kvality životního a sociálního prostředí. 

 

Celý problém může být posouzen také z jiné perspektivy. Kromě běžné geografické 

vzdálenosti je možné odlišit další čtyři typy vzdáleností v tranzitivních ekonomikách: 

- psychologická vzdálenost; odpovídá vnímání konkrétního místa. Méně rozvinuté 

regiony jsou vnímány jako ještě méně rozvinuté, než opravdu jsou. Ta poté vytváří image       

a reputaci místa. 

- ekonomická vzdálenost; vyjadřuje náklady nezbytné k překonání vzdálenosti                

a je závislá na fyzické infrastruktuře. 

- hierarchická vzdálenost; odráží postoj obce uvnitř systému veřejné správy a také její 

socio-ekonomickou důležitost. Velké město je hierarchicky mnohem blíž jinému velkému 

městu než vesnice, ležící v jeho nejbližším okolí. 

- kognitivní vzdálenost; spojena s prostorově diferencovanými znalostmi a know-how 

v rozličných odvětvích. 

V západních ekonomikách se snaží, aby vzdálenosti byly co nejmenší, zvlášť pokud se jedná 

o vzdálenosti mezi hlavním centrem a menšími městy. 
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3 Socioekonomický profil města Ostrava 

3.1 Charakteristika území 

Město Ostrava je statutárním městem ležícím na rozhraní Slezska a Moravy                

na severovýchodě České republiky. Česká republika je vnitrozemským státem ležícím           

ve střední Evropě. Její území zahrnuje historická území Moravy, Čech a Slezska. Hraničí 

s Polskem, Slovenskem, Rakouskem a Německem, přitom hranice s Polskem je od Ostravy 

vzdálená jen 10 km. Hlavním městem České republiky je Praha. Ostrava je po Praze a Brně 

třetím největším a nejpočetnějším městem. Město Ostrava má strategickou a výhodnou 

polohu. Nejen že se nachází u hranic s Polskem, ale leží také 50 km západně od hranice se 

Slovenskem. Od hlavního města ČR Prahy je vzdálena 360 km, 170 km z Brna a 310 km od 

Vídně. Protékají jím čtyři řeky: Odra, Ostravice, Lučina, Opava. Město je metropolí 

Moravskoslezského kraje, okres Ostrava, NUTS 2 Moravskoslezsko. Jeho rozloha činí 214 

km² a je zde 23 městských obvodů. Hustota osídlení je 1016 obyvatel/km² a počet obyvatel 

k 31.12.2011 činil 299 622.  

 

Obr. 3.1: Poloha Ostravy ve světě 

 

  

Zdroj:[http://gisova.ostrava.cz/webmaps/mapaup/viewer.htm, 25. 5. 2012] 

Město leží v mírném podnebném pásu, v průměrné nadmořské výšce 227 m.n.m. 

Území spadá do mírně teplé klimatické oblasti, avšak liší se určitými zvláštnostmi, 
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způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými podmínkami 

Ostravské pánve. Jeho průměrná roční teplota je +8,6ºC a průměrný úhrn ročních srážek je 

863,3 mm. Nachází se na úpatí Moravskoslezských Beskyd patřících k Západním Karpatům   

a kousek od pohoří Hrubý Jeseník, který je součástí Českého masivu. 

Ostrava je dnes významné průmyslové a sídelní centrum České republiky, metropole 

severovýchodní Moravy a Slezska, s čilým hospodářským, společenským a kulturním 

životem.  Ostravská aglomerace, do které patří Ostrava, Bohumín, Havířov, Karviná a Orlová, 

má téměř 600 tisíc obyvatel, je tedy po pražské aglomeraci druhou největší v republice.  

Již v pravěku zde Moravskou bránou procházely obchodní cesty od Baltského moře  

ke Středozemnímu. První trvalé sídliště bylo vybudováno lovci mamutů na Landeku 5 tisíc let 

nazpět. Později, v 9. - 10. století, zde měl jedno ze svých hradisek slovanský kmen Holasiců. 

Vznik města můžeme datovat k roku 1267. Původně malá osada vznikla nad řekou Ostrá, 

která jí dala jméno a dodnes ji dělí na dvě základní části, Moravskou Ostravu a Slezskou 

Ostravu. Poloha na zemské hranici v místě, kudy procházela jantarová stezka, vedla              

ve středověku k rozvoji města; po třicetileté válce však význam Ostravy upadl. Rok 1763       

a s ním objevení uhlí znamenalo pro město velký zvrat a od té doby se jeho těžba začala 

rychle rozvíjet. Vyrostl zde nespočet těžních věží, komínů, haly Vítkovických železáren          

a obydlí pro nové pracovní síly. Rychle probíhající průmyslový rozvoj zcela převrátil ustálené 

tradice, ekonomické, sociální a národnostní poměry. Ostrava – nejprůmyslovější město 

Habsburské monarchie se dostala do evropského povědomí již na konci devatenáctého století. 

Původní zemědělsko-řemeslnické městečko se proměnilo v průmyslové velkoměsto, byly 

dokončeny největší industrializační změny a byla ukončena koncentrace průmyslových 

závodů v rukou několika monopolních kapitalistických společností. Městu se začalo 

přezdívat Ocelové srdce republiky.  

Historické územní vymezení Ostrava překročila v roce 1924 a v dalších letech, kdy 

k ní bylo připojeno dalších 33 obcí včetně měst Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor, Svinova 

a Slezské Ostravy. Od roku 1927, kdy se vliv státní správy na samosprávné struktury zvětšil, 

samospráva byla omezena a prakticky utlačována centrální správou v Praze. Později byly části 

Morava a Slezsko stlačeny do jedné Moravskoslezské, přestože byly dosti velké, aby byly 

zařazené mezi přírodní regiony. Obecně řečeno Ostrava, stejně jako jiné necentrální oblasti     

a města trpěla nedostatečnou úrovní samosprávy, ve smyslu pravomocí i financí. Ostrava 

nikdy nebyla oblíbeným městem československé vlády, město za svou existenci muselo vždy 

bojovat. Proto její politická a administrativní důležitost byla vždy kvalitativně zpožděná. 
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Během druhé světové války se Ostrava stala útočištěm pro tisíce uprchlíků snažících 

se dostat do Polska. Po válce potom zaznamenala velký příliv pracovní síly nejen 

z Československa, ale také převážně z Řecka, Maďarska, Ukrajiny, Polska a Bulharska.        

Po roce 1948, kdy komunistická strana převzala moc nad Československem, byly zvoleny 

národní výbory za instituce administrativy a moci a prakticky až do roku 1989 neexistovala 

žádná samospráva. Centralizace pronikla prakticky do všech sfér života. Také prudký 

rozmach Ostravy při uskutečňování ocelové koncepce narušil harmonický rozvoj města           

a zapříčinil nevyrovnanou ekonomickou strukturu s hlubokými disproporcemi, nedostatečnou 

úroveň humanitního vzdělání a jedno z nejhorších životních prostředí. Listopadový převrat 

roku 1989 a svobodné volby navrátily Ostravu demokratickému pluralitnímu vývoji. Postupně 

docházelo k obnově a rehabilitaci města. Nová vláda prudce snížila uhelným dolům                 

a ocelárnám dotace, což znamenala pro mnoho ostravských podniků velkou ránu v poptávce   

a pro mnohé z nich zánik. Společně s hospodářskou sférou vláda podporuje restrukturalizaci   

a privatizaci průmyslu, obchodu, služeb, nápravu životního prostředí a odstraňování chybných 

rozhodnutí minulého režimu. Ostrava se začíná prosazovat jako středisko kulturního života      

a středisko vysokoškolského vzdělání nadregionálního významu. Stále ovšem trpí 

z nedostatečné pravomoci na regionální úrovni. Samospráva v 90. letech existovala pouze    

na obecní úrovni a byla limitována státní administrativní mocí. Ke všemu vláda 

nezaregistrovala postupně vzrůstající regionální problémy a neurčila úměrnou regionální 

politiku. Zřízení Ministerstva pro místní rozvoj v roce 1996 se ukázalo být jen oficiální kvůli 

nedostatečnému určení rozhodovacích pravomocí. Restrukturalizace v druhé polovině 90. let 

přinesla jen velkou nezaměstnanost. 

 

3.2 Makroekonomický vývoj 

Česká republika patří mezi výše zmíněné tranzitivní ekonomiky trpící v minulosti 

totalitním režimem s centrálně plánovaným hospodářstvím, na rozdíl od ostatních kontinuálně 

se vyvíjejících západních zemí. K takovému režimu patřila charakteristická silná 

administrativní a politická centralizace a Ostrava je jednou z typických obětí výše uvedeného 

systému. Země a města tohoto režimu přeskočila Keynesiánskou etapu regionálního rozvoje, 

kdy se u jejich západních protějšků začal projevovat intervencionistický přístup a snaha řešit 

regionální disparity a měnit dosavadní systémy makrostruktur. Proto menší města střední        

a východní Evropy trpí nejenom špatnou nálepkou, tzv. bad label, ale i kvůli podmínkám 

nevyhovujícího systému. Jedním z nejčastějších ukazatelů ekonomického rozvoje je hrubý 

domácí produkt. Při sledování regionálních rozdílů pomocí ukazatele hrubého domácího 
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produktu je nejvýznamnější hrubý domácí produkt na obyvatele. Hrubý domácí produkt je 

peněžní hodnota celkového objemu veškeré finální produkce vyrobené v dané zemi a to bez 

ohledu na to, kdo vlastní výrobní faktory. Pro mezinárodní komparaci se využívá parity kupní 

síly měny. I když nelze indikátoru hrubý domácí produkt přisuzovat absolutní platnost, 

poskytuje nám alespoň základní orientaci o úrovni ekonomického rozvoje na daném území. 

Pro srovnání měst Groningen a Ostrava tento indikátor není tak vhodný, protože města jsou 

velice odlišná už díky historickému vývoji. Přesto je zde HDP a jeho trend zmiňován. 

 

Tab. 3.2.1: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v ČR a Moravskoslezském kraji v Kč 

    HDP na 1 obyvatele v Kč                   
Území 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Česká 
republika 

148
457 

170
772 

182
938 

200
252 

208
992 

220
949 

239
487 

251
700 

263
497 

286
979 

304
478 

326
553 

354
808 

368
986 

356
405 

358
957 

Moravsko
slezský 
kraj 

130
543 

153
054 

158
940 

166
662 

168
057 

172
735 

187
524 

195
838 

203
774 

233
765 

258
615 

271
633 

297
281 

314
644 

293
281 

297
177 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty, 1.6.2012] 

 

Tab. 3.2.2: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v euro 

    HDP na 1 obyvatele v euro                   

Území 199
5 1996 1997 1998 199

9 
200
0 

200
1 

200
2 

200
3 

200
4 2005 2006 2007 2008 200

9 
201
0 

Česká 
republika 

42
79 

4956 5091 5555 
56
66 

620
7 

703
0 

817
1 

827
4 

89
99 

1022
4 

1152
2 

1277
9 

1479
1 

134
82 

141
97 

Moravskosl
ezský kraj 

37
62 

4442 4424 4623 
45
56 

485
2 

550
4 

635
8 

639
9 

73
30 

8684 9584 
1070

7 
1261

3 
110

94 
117

54 

Moravskosl
ezský kraj 
podíl na 
HDP ČR 

11
% 

11,2
0% 

10,8
0% 

10,4
0% 

10
% 

9,70
% 

9,70
% 

9,60
% 

9,60
% 

10
% 

10,4
0% 

10,1
0% 

10,1
0% 

10,2
0% 

9,80
% 

9,80
% 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty, 1.6.2012] 

 

Jak je viditelné z následujícího grafu, hrubý domácí produkt na 1 obyvatele                

ve sledovaném období 1995-2010 rostl, dokonce velice strmě v letech 2003-2007, ale v letech 

2008 a 2009 klesal z důvodu celosvětové finanční krize. Ve 4. Čtvrtletí roku 20011 byl 

meziroční růst HDP pro Českou republiku 0,6%. Hlavním faktorem příznivého vývoje je 

zrychlení růstového trendu produktivity výrobních faktorů, které jsou důsledkem zlepšování 

fungování podnikové sféry, zvláště podniků pod zahraniční kontrolou, stability finančního 

systémů a odstranění překážek pohybu zboží po vstupu do EU. 
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Graf 3.2.1: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v euro 

 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty, 1.6.2012] 

 

Stav přímých zahraničních investic odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky získat 

trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora. 

Přímá investice je dále definována jako "Podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním 

rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více procent akcií nebo hlasovacích práv       

u zapsaného podniku nebo ekvivalent u nezapsaného podniku." Za součást přímé zahraniční 

investice je považován kromě podílu na základním kapitálu také reinvestovaný zisk a ostatní 

kapitál, zahrnující úvěrové vztahy s přímým investorem. Dle tab. 3.2.3 je patrný i příznivý 

vývoj přímých zahraničních investic jak v České republice tak především 

v Moravskoslezském kraji. Zahraniční subjekty dlouhodobě investují do dopravy                    

a telekomunikací, peněžnictví a pojišťovnictví, obchod a opravy, ve sféře zpracovatelského 

průmyslu především v oblastech strojů, přístrojů a zařízení, investice do automobilového 

průmyslu, kovy a kovové výrobky, rafinérské zpracování ropy. 

Tab. 3.2.3: Stav přímých zahraničních investic v Moravskoslezském kraji a okresu Ostrava 

    
Stav přímých zahraničních investic v okresech 
v mil. Kč       

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Moravskoslez
ský kraj 

25 11
2 

36 84
8 

39 08
4 

51 19
9 

70 82
0 

81 99
0 

88 83
0 

122 82
0 

164 5
01 

162 5
78 

172 6
68 

Ostrava-
město 

15 26
3 

19 23
3 

19 19
8 

24 28
5 

41 06
1 

46 91
4 

43 32
9 

87 600 
109 3

10 
114 6

79 
121 2

45 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/okresy/hospodarske-
prostredi/prime-zahranicni-investice/, 1.6.2012] 
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3.3 Sociodemografické charakteristiky 

3.3.1 Obyvatelstvo 

 

Ostrava je třetím největším městem České republiky a přirozeným centrem 

Moravskoslezského kraje, který měl k 31. 12. 2010 1 243 220 obyvatel. (Počet obyvatel 

k 31.12.2011 byl 1 230 613, ale byl navázán k SLDB 2011 a není srovnatelný s ostatními 

roky). Hustota osídlení v Ostravě je 1016 obyvatel/km² a počet obyvatel k 31.12.2011 činil 

299 622. Další údaje o počtu obyvatel v grafu 3.5.1 se vztahují o Ostravě jako obci 

s rozšířenou působností. Je možno vidět, jak počet obyvatel výrazně klesá od počátku 

sledovaného období a každoročně se snižuje o přibližně 1000 obyvatel. Od roku 2010 se počet 

obyvatel z 333579 snížil k roku 2011 na 329961 obyvatel. Zatímco do roku 1991 počet 

obyvatel Ostravy stoupal. 

Graf 3.3.1.1: Počet obyvatel v letech 1995-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování [http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=19&vo=tabulka&expand=1, 
1.6.2012] 

  

Tab. 3.3.1.1: Věková struktura obyvatel v procentech 

Podle tabulky a grafu 3.3.1 lze zjistit, že věková 

struktura obyvatelstva se během posledního 

desetiletí nijak výrazně nelišila. Jen obyvatelstvo 

v letech 0-59 se snižuje a zvyšuje se počet obyvatel 

nad 60 let. S tím rozeznáváme mírný proces stárnutí 
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obyvatelstva. Index stáří v roce 2001 činí jen 1,07, u všech ostatních měst (s výjimkou Ústí nad 

Labem) je věková struktura méně příznivá než v Ostravě.             

Zdroj: vlastní zpracování [http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=19&vo=tabulka&expand=1, 

1.6.2012] 

Graf 3.3.1.2: Věková struktura obyvatelstva Ostravy v procentech 

 

Zdroj: vlastní zpracování [http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=19&vo=tabulka&expand=1, 
1.6.2012] 
 

Tab. 3.3.1.2: Přírůstky obyvatelstva v SO ORP 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

počet obyvatel 340 124 338 706 337 752 337 197 336 811 336 735 

celkový přírůstek -873 -1 418 -954 -555 -386 -76 

přirozený přírůstek -442 -402 -136 -11 13 171 

přírůstek stěhováním -431 -1 016 -818 -544 -399 -247 

Zdroj: vlastní zpracování [http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=19&vo=tabulka&expand=1, 
1.6.2012] 
 

Ve srovnání s ČR se Ostrava vyznačuje migrací mladých lidí do ekonomicky atraktivnějších 

částí ČR (zejména vzdělaná část této populace) a naopak migrací především 

nekvalifikovaných lidí a přistěhovalců z chudších zemí do Ostravy. 

Z hlediska národnostní struktury je Ostrava plně srovnatelná s jinými městy                  

a celorepublikovým průměrem, pro která je příznačná národnostní homogenita. Relativní 

podíl cizinců v Ostravě představuje cca 1% celkové populace. Nejpočetnější skupinou cizích 

státních příslušníků v Ostravě jsou Vietnamci a občané Slovenské republiky (obě skupiny 

jsou zastoupeny cca 850 jedinci), následují Ukrajinci, Rusové a Američané. Pro Ostravu, 

stejně jako jiné části České republiky, je charakteristická homogenita českých obyvatel bez 

osobních zkušeností s cizinci. Přesto je možné očekávat negativní postoj k jiným národnostem 
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a etnickým menšinám, jenž v ČR vykazuje až 85% populace. Netolerance se objevuje             

i u skupin, které se v zemích EU projevují spíše jako neutrální – například mladí vzdělaní 

občané a  lidé věřící.  Je to důsledek nezkušenosti soužití s jinými národnostními skupinami, 

ovlivnění negativními zkušenostmi z jiných zemí a také obavy z přílivu pracovních sil 

v situaci vysoké nezaměstnanosti.   

Graf 3.3.1.3: Ostatní národnosti v Ostravě  

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů. MPSV 2001 

Jak je z výše zmíněného grafu patrné, 7 297 obyvatel Ostravy se přihlásilo                    

k národnosti moravské (2,3%), 951 k národnosti slezské (0,3%) a pouhých 691 (0,2%)            

k národnosti romské (ostatní Rómové se pravděpodobně přihlásili k národnosti české nebo 

slovenské). Slováků, kteří nejsou evidováni jako cizinci, žije na území města Ostravy 10 577 

(3,3%), Poláků 919 (0,3%) a Němců 584 (0,2%). 

 

3.3.2  Vzdělání 

 Úroveň vzdělanosti obyvatelstva se v současné etapě hospodářského rozvoje, 

charakterizované přesunem těžiště ekonomických aktivit do terciéru a kvartéru, stává jedním 

z rozhodujících předpokladů rozvoje území. Město Ostrava patří k územním jednotkám, pro 

které je charakteristická nižší míra vzdělanosti. Index vzdělanosti zde dosahuje hodnoty jen 

48,46%. Podíl osob starších 15let s vysokoškolským vzděláním ale postupně narůstá               

a dynamika tohoto růstu řadí Ostravu hned na druhé místo za Plzeň. 
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Graf 3.3.2: Vzdělanostní struktura 

 

Zdroj: vlastní zpracování [SLDB 2001, 1.6.2012] 

Podle Eurostatu je region Moravskoslezsko na průměrném stupni vzdělanosti               

u ukazatele procentuálního počtu žáků a studentů na všech stupních vzdělávání na celkovou 

populaci v NUTS 2. Za posledních deset let se tento ukazatel pohybuje na 21-22% obyvatel    

a v roce 2010 byl tento počet 21,6%. 

V současné době se na vzdělávací systém v České republice vynakládá pouze 4,7 % 

HDP v porovnání s 6 % ve vyspělých zemích. Neexistuje mechanismus, který by zajišťoval 

účast zaměstnavatelů na financování odborného vzdělávání, neexistuje právní rámec                

a navíc nejsou určeny a rozděleny kompetence k dalšímu vzdělávání. V ČR pouze 28 % 

populace ve věkové skupině 16 – 65 let se účastní dalšího vzdělávání; v zemích EU je to      

30-50 %. Je nutné položit základy celé koncepce dalšího vzdělávání, certifikace, legislativy, 

odpovídající infrastruktury a mobilizace podnikových zdrojů, na nich pak tento systém 

efektivně budovat a rozvíjet. Podobně v základním i ve středoškolském vzdělávání je 

potřebné rozvíjet koncept širšího obecného základu odborného vzdělávání a orientace            

na klíčové kompetence, jako je týmová práce, práce s informacemi, využití výpočetní 

techniky, tvořivé řešení problémů apod.9 

 

                                                           
9
 eia.cenia.cz/sea/download.php?id=MSK001K&field=navrh, 1.6.2012. 

Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel Ostravy 

v procentech v roce 2001
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Střední školy
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Bez školního vzdělání

Bez údajů o vzdělání

Vyšší odborné
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Tab. 3.3.2: Počet škol v okrese Ostrava 

druhy škol počet škol počet dětí k 30.9.2010 

mateřské školy 92 10034 
z toho soukromé 4 63 

základní školy 91 25324 
z toho soukromé 7 496 

střední školy a 
konzervatoř 41 20641 
z toho soukromé 13 3243 

základní umělecké 
školy 15 7151 

vyšší odborné školy 6 1552 
z toho soukromé 4 575 

vysoké školy 4 37143 
z toho soukromé 2 3072 

Zdroj: vlastní zpracování 

[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aZTc0zKEQlEJ:www.ostrava.cz/cs/podnikatel-

investor/dokumenty/faktograficke-listy/faktograficke-listy/, 1.6.2012] 

 

V Ostravě je dostatečná síť státních i soukromých středních škol, nacházejí se zde dvě 

významné státní vysoké školy: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava                

a Ostravská univerzita v Ostravě. Vedle uvedených státních vysokých škol zde od října 2000 

působí rovněž soukromá Vysoká škola podnikání, a.s. s bakalářským studijním programem     

a navazujícím magisterským studijním programem (akreditovaná Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy) a od května roku 2010 také UNINOVA o.p.s., dceřiná společnost 

Bratislavské vysoké školy práva. Vysoká škola báňská je rovněž významným vědecko-

výzkumným centrem a všechny ostravské vysoké školy se vyznačují flexibilní adaptací         

na požadavky trhu práce. 
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3.4 Ekonomická struktura 

3.4.1 Zaměstnanost v odvětvích 

 Společným rysem pro všechny postkomunistické země přecházející z centrálně 

plánované ekonomiky na ekonomiku tržní je výrazný pokles produkce, který byl způsoben 

rozpadem Rady vzájemné hospodářské pomoci, což způsobilo zhroucení trhu, na kterém tyto 

země obchodovaly. V České republice se pokles reálného HDP začal projevovat již v roce 

1990, největší propad pak nastal v roce 1991. Zaměstnanost v průmyslu a zemědělství klesá    

a zvyšuje se podíl zaměstnaných v sektoru služeb.  

 Pokud jde o samotnou průmyslovou výrobu, ta se v roce 1991 propadla o zhruba    

20 %, avšak těžba nerostných surovin byla poznamenána relativně menším poklesem než 

ostatní průmyslová odvětví. V roce 1991 činil pokles produkce v odvětví těžby nerostných 

surovin 13,6 %, v roce 1992 pouze 12,8 % a v roce 1993 to bylo již jenom 7,1 %. 

Koksárenský průmysl dosáhl propadu ještě menšího, v období 1991–1992 se pokles 

pohyboval kolem nulových hodnot a v roce 1993 pokles činil 8,1 %.10 Z výše uvedeného by     

se mohlo zdát, že tyto relativně nižší poklesy produkce v rámci těžkého průmyslu neovlivnily 

vývoj těžkého průmyslu v Ostravě až tak výrazně, jako ostatní průmyslová odvětví, avšak     

na druhou stranu si musíme uvědomit, že během osmdesátých let 20. století v rámci celostátní 

produkce připadalo na ostravskou průmyslovou oblast 86 % těžby černého uhlí, 82,5 % 

výroby koksu, 66,8 % výroby surového železa a 60,3 % výroby oceli, z čehož plyne, že výše 

zmíněné poklesy, byť relativně nižší než v jiných odvětvích průmyslu, ostravský těžký 

průmysl citelně zasáhly. 

 Socialistický ekonomický systém, který byl nastolen po roce 1948, byl založen       

na extenzivním rozvoji průmyslu, s důrazem na odvětví těžkého průmyslu a výrobu výrobních 

prostředků. Z toho se odvíjela výrazná koncentrace pracovní síly právě do odvětví průmyslu, 

a v Českých zemích, se tak zaměstnanost v průmyslu od roku 1948 do roku 1988, zvýšila        

o 48 %11. Na počátku transformačního období proto byla zaměstnanost v sektoru průmyslu      

v České republice relativně vysoká, když činila 44,9 % ekonomicky aktivních obyvatel, avšak 

v samotném okrese Ostrava-město byla zaměstnanost v průmyslu ještě vyšší, dosahovala 

hodnoty 51,81 %.12 Pokud jde o strukturu zaměstnanosti na počátku transformace v Ostravě 

                                                           
10

 JONÁŠ,J., Ekonomická transformace v České republice: makroekonomický vývoj a hospodářská politika, s. 
25–28. 
11 KOPAČKA, L., Změny v geografickém rozmístění čs. Průmyslu 1962-1988, s. 155. 
12 ŠOTKOVSKÝ, I. Hospodářská geografie, s. 179. 
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podle jednotlivých průmyslových odvětví, největší zastoupení mělo hutnictví železa, 

strojírenství a průmysl paliv, kde patřila především těžba černého uhlí. 

 Významnou roli hrálo na počátku transformace ve struktuře zaměstnanosti   

v Ostravě především hutnictví železa a průmysl paliv. V Ostravě v té době fungovaly čtyři 

důlní provozy – Heřmanice, Odra, Jan Šverma a Ostrava. Tyto čtyři doly se podílely              

na produkci celého ostravsko-karvinského revíru 14,11 %. I přestože se v Ostravě těžilo 

kvalitní uhlí, jeho těžba byla velice drahá a bylo otázkou času, kdy se to projeví na útlumu 

těžby. V hutnictví železa postupně docházelo k přechodu z hutní prvovýroby                          

na zpracovatelský průmysl, tyto změny však byly na počátku devadesátých let teprve             

ve svých počátcích, jakmile se však dostaly do pokročilejší fáze, způsobily výrazný pokles 

zaměstnanosti ve velkých podnicích těžkého průmyslu v Ostravě. Z důvodu drahé těžby uhlí, 

která byla nerentabilní, došlo v roce 1994 k ukončení těžby uhlí na území Ostravy.                  

V hutnických podnicích byla omezována výroba, což v případě Vítkovických železáren, 

dospělo až k definitivnímu odstavení provozu vysokých pecí v roce 1998. Naopak v tomto 

období vzrostla zaměstnanost v sektoru služeb.  

 Pokud srovnáme vývoj poklesu v sektoru průmyslu v Ostravě a v celé České 

republice, můžeme říct, že v první fázi transformace do roku 1996 docházelo                            

k rovnoměrnému snižování zaměstnanosti v průmyslu jak v Ostravě, tak i v celé České 

republice, s tím rozdílem, že Ostrava byla na počátku období vysoko nad celorepublikovým 

průměrem. V období let 1997–1998 se pokles zaměstnanosti v průmyslu zastavil, avšak        

po roce 1998, se znovu projevil a v Ostravě dokonce rychlejším tempem než ve zbytku 

republiky. Na počátku roku 2000, se tak zaměstnanost v ostravském průmyslu, dokonce 

dostala pod průměr České republiky. Vývoj situace po roce 2000 naznačuje, že Ostrava 

postupně ustupuje z pozice průmyslově vyhraněného města. 

 Jedním z podstatných rysů transformace české ekonomiky byla také privatizace. 

Nejprve proběhla takzvaná malá privatizace, v průběhu let 1991–1993 docházelo k veřejným 

aukcím, ve kterých byly prodávány zejména provozovny služeb, obchodu a stravování. Malá 

privatizace způsobila snížení poměru pracovníků ve státním sektoru. Na konci roku 1990 

pracovalo v Ostravě ve státním sektoru 94% pracovníků. V prosinci roku 1993 už pracovníci 

státních podniků činili pouze 25 % a v roce 1995 poměr klesl na 22 %.13 Kromě malé 

privatizace proběhla ve dvou vlnách, v roce 1991 a 1994, taky velká privatizace, která            

se týkala velkých státních podniků. Velká privatizace se však ještě stále nedotkla podniků 

                                                           
13
 NEŠPOROVÁ, A., 1998 s. 90. 
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ostravského těžkého průmyslu, k té začalo docházet až na konci devadesátých let. Jako první 

z ostravských podniků těžkého průmyslu byla privatizována společnost OKD. Po přelomu 

nového tisíciletí došlo také k privatizaci obou hutních podniků, Vítkovických železáren          

a Nové huti. 

 V období před rokem 2008 zažívala Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun 

investic do průmyslových zón, developmentu či budování hotelů. Našlo zde sídlo mnoho 

renomovaných světových společností a mnohé z nich již využily výhodných nabídek               

k investování jak ve městě, tak v jeho okolí (např. Hyundai, Multi Development, CTP Invest, 

PEGATRON Czech, SungWoo Hitech, Briggs & Stratton, ArcelorMittal, Tieto Czech).    

Např. společnost Job Air vybudovala v blízkosti letiště Leoše Janáčka největší letecké servisní          

a opravárenské centrum ve střední a východní Evropě. Působí zde špičkové klastry v oblasti 

IT, strojírenství, automobilového průmyslu apod. 

 Od počátku transformačního období se soustavně snižuje podíl zemědělského sektoru 

na HDP v celé České republice (ze 7,7% v roce 1990 na 1,85% v roce 2011) a současně klesá 

podíl zaměstnanosti v zemědělství, který je ovlivněn vedle strukturálních změn i nízkou 

úrovní mezd. V Ostravě zaměstnanost v zemědělství a těžbě nerostných surovin, tedy             

v primárním sektoru, od roku 2002 se zaměstnaností 1810 lidí, klesla v roce 2005 na 1022 lidí 

a k 31.12.2011 je jen 816 zaměstnaných v priméru. Zemědělství v důsledku pokračující 

restrukturalizace podnikatelského prostředí a prosazování ekonomických zájmů zemědělských 

podniků prakticky nevytváří nové pracovní příležitosti, a tudíž poptávka po pracovních silách 

ze strany podniků je velmi nízká. Zemědělství v ČR je významně ovlivněno nízkou úrovní 

diverzifikace ekonomické základny. České zemědělské podniky jsou svou velikostí větší než 

je průměr v EU, a tím se stávají na trhu EU mnohem více konkurenceschopné z důvodu 

dosahování významných úspor z rozsahu. Tento stav ovšem nemůže být dále efektivně 

rozvíjen v podmínkách zemědělské nadprodukce a ochrany zemědělského trhu. Odlišnost      

od Evropské unie je také v tom, že místní zemědělci nejsou vlastníky půdy, nýbrž si jí 

pronajímají a tudíž podniky jsou rentabilní jen v příznivých oblastech. V okrese Ostrava-

město se nachází 216 zemědělských podniků, které obhospodařují 11 716 ha půdy. 

 Z tab. 3.4.1.1 a tab. 3.4.1.2 lze vidět, že zaměstnanost ve zpracovatelském průmyslu,  

tedy sekundárním sektoru, od roku 2002 (36 595 zaměstnaných) do roku 2004 klesal,           

ale od roku 2005 je vidět mírný nárůst až do roku 2008 (36 009 zaměst.), ale potom opět 

zaměstnanost klesala až do současnosti, rok 2011 (32 865 zaměstnaných) a je předpokládán 

mírný pokles i v budoucnosti. Vstup ČR do Evropské unie spolu s rostoucí 

konkurenceschopností se v současnosti projevuje zvýšeným zájmem o výrobky z ČR               
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a příznivě působí také pokračující výkonnost soukromých podniků pod zahraniční kontrolou, 

které jsou orientovány na zahraniční trhy. Ze strukturálního hlediska v současnosti roste 

zaměstnanost v odvětví výroby pryžových, plastových výrobků a ostatních nekovových 

minerálních výrobků, výroby strojů a zařízení jinde nezařazených, výroby motorových 

vozidel a výroby nábytku. 

 V terciérním sektoru, tedy službách a souvisejících ekonomických činnostech, nastal 

obrovský růst v zaměstnanosti, a to díky novým podnikatelským aktivitám obyvatelstva, které 

byly umožněny malou privatizací. Došlo tak k rozvoji obslužných činností, činností v oblasti 

nemovitostí, pronájmu, poskytování úvěru, zprostředkování služeb atd. Ke zvýšené 

zaměstnanosti ve službách však přispěl i rozvoj obchodní sféry, který znamenal výstavbu řady 

supermarketů, především v okrajových částech Ostravy. V roce 2008 i Ostravu postihla 

celosvětová ekonomická krize, která se vyvinula z americké hypoteční krize roku 2007            

a příčinou byla i vysoká cena ropy v první polovině roku 2008, která vedla k poklesu reálného 

HDP a zvedla spotřebitelské ceny. Od této doby klesá produkce i zaměstnanost jak 

v průmyslu tak i službách. 

 Činnosti v kvartérním sektoru se v současnosti mírně rozvíjí a zaměstnanost            

ve vědě, školství a výzkumu pomalu narůstá. 

 Cestovní ruch patří mezi největší a nejdynamičtěji se rozvíjející ekonomická 

odvětví. ČR má výrazný potenciál se uplatnit na trhu cestovního ruchu nabídkou nových 

produktů jako např. městského, kongresového a incentivního cestovního ruchu. Uvedený 

potenciál není v současnosti zcela využíván. Zaměstnanost v cestovním ruchu do roku 2008 

stoupala (1502 zaměst.), pak klesala až do současnosti (rok 2011, 1095). Díky hospodářské 

krizi lidé tolik necestují a nemají finanční zdroje na stále stoupající ceny ropy. V grafu 3.4.1.2 

lze vidět, že počet přijíždějících hostů z ciziny i z ČR narůstá (rok 2000 - 96367 hostů, rok 

2010 - 138054 hostů), kdežto počet přenocování klesá, což je způsobeno hospodářskou krizí 

(rok 2000 – 405560, rok 2010 – 268103). Na území města Ostravy se nachází 71 ubytovacích 

zařízení, z toho 39 hotelů (9 čtyřhvězdičkových hotelů), 21 penzionů, 6 turistických ubytoven,  

5 ostatních zařízení jinde nespecifikovaných.14 Mezi čtyřhvězdičkové hotely patří Hotel 

Brioni, Clarion Congress Hotel Ostrava, hotel Imperial, hotel Park Inn, hotel Jan Maria, hotel 

Mercure, hotel Aron a Zámek Zábřeh, přičemž 6 z nich leží v centru města. 

 

                                                           
14

 http://www.czso.cz/lexikon/uz.nsf/uz?openform&:554821, 2.6..2012 
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Tab. 3.4.1.1: Vývoj zaměstnanosti v Ostravě v letech 2002-2005 podle OKEČ15  

ekonomické činnosti 2002 2003 2004 2005 

zemědělství a myslivost, lesní hospodářství 224 225 223 237 

dobývání nerostných surovin 1 586 1 484 1 443 785 

zpracovatelský průmysl 36 595 34 295 32 120 32 677 

výroba kovů a kovodělných výrobků 23 603 22 268 19 927 19 670 

výroba strojů a zařízení 3 270 3 095 3 163 3 254 

potravinářský a tabákový 2 325 2 059 2 021 1 936 

koksování, rafinérské zpracování ropy 1 304 1 305 1 300 1 291 

výroba elektrických a optických přístrojů 1 176 1 104 1 080 1 736 

textilní, oděvní a kožedělný 947 757 805 783 

výroba dopravních prostředků 923 780 914 1 003 

chemický a farmaceutický 778 684 647 641 

ostatní 2 269 2 243 2 263 2 363 

výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 3 735 3 530 3 625 3 117 

stavebnictví 4 742 4 412 4 365 5 450 
obchod, opravy motor. Vozidel a 
spotřeb.zboží 7 326 7 318 7 046 6 673 

pohostinství a ubytování 1 261 1 207 1 194 1 228 

doprava, skladování, pošty a telekomunikace 11 272 10 991 10 605 10 201 

peněžnictví a pojišťovnictví 1 656 1 363 1 254 1 148 

činnosti v obl. nemovitostí 6 703 6 207 5 846 5 862 

veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 6 635 6 855 6 835 7 044 

školství 10 550 9 637 9 823 9 831 

zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 9 106 9 151 9 206 9 191 

ostatní veřejné, sociální a osobní služby 3 508 3 590 3 655 3 713 

celkem 104 899 100 265 97 240 97 157 

Zdroj: vlastní zpracování [http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy, 27.5.2012] 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
15
 Monitorované firmy jsou od roku 2008 rozděleny podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), 

která byla vypracována na základě mezinárodní statistické klasifikace a nahradila původní Odvětvovou 

klasifikaci ekonomických činností (OKEČ). Klasifikace CZ-NACE zohledňuje technologický rozvoj a 

strukturální změny hospodářství za posledních 15 let, je relevantnější s ohledem na hospodářskou realitu a lépe 

srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. 
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Tab. 3.4.1.2: Vývoj zaměstnanosti v Ostravě v letech 2006-2011 podle CZ-NACE 

ekonomické činnosti 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 209 251 246 221 203 213 

Těžba a dobývání 905 760 797 726 651 603 

Zpracovatelský průmysl 32927 34 477 36 009 32 783 33 073 32 865 

výroba potr., nápojů a tabák. výr. 1739 1 528 1 502 1 455 1 430 1 353 

výroba textilií, oděvů, usní aj výrob. 681 561 75 53 48 30 

zpracování dřeva, výroba papíru, tisk  257 1 032 1 146 1 005 938 875 

výroba koksu a rafinov. ropných produktů 1220 1 203 1 204 1 049 824 732 

výroba chemických látek a chem. přípravků 746 704 662 596 579 569 

výroba zákl. farmaceut. výobků. a přípravků 0 0 0 0 0 0 
výroba pryžových, plastových výrobků a ostatních 
nekovových minerálních výrobků 847 1 602 1 605 1 599 1 622 1 703 
výroba základních kovů, hutní zpracování kovů a 
slévárenství 18124 18 563 18 504 15 773 16 184 16 062 

výroba počítačů, elek. a opt. přístr. a zaříz. 497 1 119 1 530 1 674 1 653 1 326 

výroba elektrických zařízení 2051 1 219 1 278 1 259 1 218 1 148 

výroba strojů a zařízení jinde nezařazených 3524 3 380 3 389 3 026 3 031 3 052 
výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů, 
výroba ostat. dopr. prostř. a zař. 2516 3 566 5 114 5 285 5 539 6 006 
výroba nábytku, ostatní zpracovatelský průmysl a 
opravy a instalace strojů a zař. 0 0 0 9 7 9 

Výr.a rozvod elektřiny,plynu,tepla a klim. vzduchu 1204 1 901 1 721 1 666 1 599 1 539 
Zásobování vodou, činnosti souvis. s odpad. vodami, 
odpady a sanacemi 1500 2 052 2 165 1 998 2 023 2 032 

Stavebnictví 5274 5 928 5 953 5 310 4 933 4 293 
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba 
motorových vozidel 7083 7 356 7 298 7 517 7 101 6 898 

Doprava a skladování 9682 8 996 9 063 8 272 8 007 7 700 

Ubytování, stravování a pohostinství 1186 1 407 1 502 1 337 1 196 1 095 

Informační a komunikační činnosti 0 3 239 3 339 3 590 3 978 4 420 

Peněžnictví a pojišťovnictví 1478 1 939 1 980 2 442 2 459 2 361 

Činnosti v oblasti nemovitostí 6118 594 747 732 643 622 

Profesní, vědecké a technické činnosti 0 1 476 1 664 1 656 1 675 1 280 

Administrativní a podpůrné činnosti 0 3 168 3 600 3 160 3 030 3 273 

Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezpečení 7051 7 250 7 328 7 897 7 729 7 795 

Vzdělávání 9860 10 717 10 572 10 590 10 625 10 634 

Zdravotní a sociální péče 8923 9 285 9 350 9 526 9 657 9 656 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0 1 663 1 658 1 681 1 621 1 660 

Ostatní činnosti 3784 908 889 902 880 919 

celkem 97184 103 367 105 881 102 006 
101 
083 99 858 

Zdroj: vlastní zpracování [http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy, 27.5.2012] 
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Graf 3.4.1.1 : Vývoj zaměstnanosti v letech 2002-2011 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování [http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava/analyzy, 27.5.2012] 
 
 

Graf 3.4.1.2: Cestovní ruch v letech 2000-2010 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

[http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=CRU9010PU_OB2.1&vo=tab

ulka&kapitola_id=654, 27.5.2012]  
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            Nejvýznamnějšími zahraničními návštěvníky kraje jsou Poláci, kteří představují téměř 

třetinu všech zahraničních návštěvníků a současně přibližně 12% všech Poláků, kteří cestovali 

do ČR. Druhou nejvýznamnější skupinou jsou Slováci, jichž do regionu přijíždí zhruba 13% 

ze všech slovenských turistů do ČR. Významnou klientelou jsou rovněž Němci, nicméně 

jejich podíl se pohybuje mezi 1-2%  všech turistů přijíždějících do ČR. I když je region         

na rozdíl od jiných krajů hojně navštěvován Poláky a Slováky a délka jejich pobytu jsou 

téměř 4 dny, jedná se o skupiny, které průměrně vynakládají v porovnání s jinými 

zahraničními návštěvníky nejméně financí na pobyt. 

3.4.2 Míra nezaměstnanosti 

 Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů 

a okresů počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Do roku 2004           

se počítala ještě podle staré metodiky, kdežto od roku 2004 se počítá podle nové metodiky      

a proto některé údaje se na přelomu roku neshodují. V grafu je uveden rok 2004 dvakrát pro 

lepší představu. 

Graf 3.4.2: Míra nezaměstnanosti v letech 1997-2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.ostrava.czso.cz, 1.6.2012] 
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nezaměstnanosti také z části ovlivnila vládní aktivní politika zaměstnanosti, která spočívala 

ve vytváření veřejně prospěšných pracovních míst, podpoře absolventů škol nebo podpoře 

zdravotně postižených pracovníků.  

 Zlomovým rokem v nárůstu nezaměstnanosti se stal až rok 1998, jak můžeme vidět 

ve výše uvedeném grafu. K výraznému růstu míry nezaměstnanosti v Ostravě v roce 1998 

přispěla ekonomická recese, která postihla celou českou ekonomiku, a která vyvolala nutnost 

dalších transformačních kroků v ostravském těžkém průmyslu. V srpnu roku 1998 byla 

ukončena činnost vysokých pecí ve Vítkovických železárnách, což znamenalo zrušení 1200 

pracovních míst. V propouštění pokračovala také Nová huť a OKD včetně jejich dceřiných 

společností. Ke zlepšení situace nedošlo v Ostravě ani na počátku nového tisíciletí. Naopak 

situace se dále zhoršovala a v únoru 2004 evidoval ostravský úřad práce rekordních 30 390 

nezaměstnaných osob. Tato situace byla způsobena především hlubokou krizí důlních              

a hutních firem. Potíže těchto tří velkých podniků se však přenesly i na stovky malých             

a středních dodavatelů, které byly na těchto podnicích závislé. Kromě toho stále přetrvával 

malý zájem zahraničních investorů, což bylo způsobeno jednak stále nedokončeným 

napojením Ostravy na dálniční síť, ale také nedostatečným rozvojem průmyslových zón pro 

potenciální investory. 

 Obrat k lepšímu nastal až v roce 2004, v té době byla dokončena privatizace obou 

ostravských hutních podniků, a došlo tak k jejich částečné konsolidaci. Situace se uklidnila 

také v OKD, kde byla taktéž dokončena privatizace, a firmě pomohl růst cen černého uhlí      

na světových trzích. Na konci roku 2005 byla také otevřena nová průmyslová zóna v Ostravě-

Hrabové. Od roku 2004 tak míra nezaměstnanosti klesala a opětovný nárůst způsobila           

až světová ekonomická recese v roce 2009.  

 

Tab. 3.4.2: Míra nezaměstnanosti v Ostravě 

ukazatelé 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

uchazeči celkem 
25 

586 
27 

799 
29 

467 
28 

869 
24 

395 
21 

246 
15 

544 
13 

532 
18 

637 
19 

532 
18 

379 

EAO 
154 
835 

154 
835 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

160 
210 

míra nezaměst. 
16,50

% 
18,00

% 
18,40

% 
18,00

% 
15,20

% 
13,30

% 9,70% 8,40% 
11,60

% 
12,20

% 
11,50

% 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.ostrava.czso.cz, 1.6.2012] 
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3.5 Infrastruktura 

3.5.1 Dopravní infrastruktura 

Ostrava představuje pro Moravskoslezský kraj významný dopravní uzel z hlediska 

silniční a železniční dopravy, navíc disponuje mezinárodním Letištěm Leoše Janáčka Ostrava 

v  Mošnově a je také potenciálním přístavem pro říční dopravu. 

Městská hromadná doprava i příměstská doprava je téměř 15 let provozována v rámci 

integrovaného dopravního systému ODIS v regionu Moravskoslezského kraje, který je 

založen na: 

- jednotném tarifu 

- jednotných přepravních podmínkách 

- jednotném přístupu ke koordinaci jízdních řádů 

- koordinované nabídce více dopravců pro zajištění dopravní obsluhy na daném 

území Moravskoslezského kraje. 

ODIS sdružuje 11 dopravců a obsluhuje většinu území Ostravska, Opavska, 

Bruntálska a Krnovska, celkově cca 221 obcí a měst regionu. Provozuje celkem 318 linek,      

z toho 17 tramvajových, 20 trolejbusových, 256 autobusových a 25 železničních linek. 

Celková délka linek činí 6 397 km. Výkonná přepravní síť Dopravního podniku Ostrava, a.s., 

s provozní/linkovou délkou 455,5/1 037,1 km, obsluhuje v rámci ODIS na území města 

Ostravy celkem 85 linek. Z celkového počtu 649 vozidel je 217 nízkopodlažních. K dispozici 

je pro cestující 144 ks automatů na výdej jízdenek a 11 prodejen jízdních dokladů a 500 

dalších prodejních míst. Spoje tramvají jezdí v pracovní dny co deset minut, o víkendu         

co dvacet minut. Autobusy příměstské dopravy většinou co hodinu. 

Ostrava je napojena na hustou síť silnic I. třídy, propojující města průmyslové 

aglomerace a sousední regiony, značná část těchto silnic je vícepruhových se středním dělícím 

pásem. Městská silniční komunikační síť přesahuje délku tisíc kilometrů. 

Silniční tahy, spojující Ostravu s okolím: 

I/11  Ostrava – Havířov – Český Těšín (Žilina) 

I/11  Ostrava – Hrabyně – Opava – Hradec Králové 

I/47 (ll//647) Ostrava – Přerov – Výškov 

I/56  Ostrava – Hlučín – Opava 

I/58  Ostrava – Frýdek-Místek – Beskydy 

I/59  Ostrava – Orlová – Karviná 
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Současnou hustou silniční síť zlepšila v roce 2009 dobudovaná dálnice D47/D1 (Via 

Moravica), trasovaná ve směru od napojení na stávající evropskou dálniční síť u Brna, přes 

Ostravu, která naváže hraničním přechodem Veřňovice – Gorzyczki na polskou dálnici A1 

směřující přes Katowice na Gdaňsk (Helsinki). Dálnice D 1 přináší užitek hned na několika 

úrovních: 

- jejím prostřednictvím bude lépe propojen sever a jih Evropy 

- oblast Ostravska se pevněji integruje mezi ostatní regiony České republiky 

- zlepší se dopravní konstelace uvnitř samotného regionu 

Město je významným železničním uzlem se silnou dálkovou i příměstskou dopravou,   

a to jak osobní, tak nákladní. V rámci uzlu se nalézá pět železničních stanic (Ostrava hlavní 

nádraží, Ostrava-Svinov, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-střed, Ostrava-Kunčice) a čtyři 

železniční zastávky. V roce 2007 byla na trati č. 323 zprovozněna nová železniční zastávka 

Ostrava-Stodolní poblíž samotného centra města. 

Železniční tratě procházející městem 

ČD 270 Praha – Česká Třebová – Olomouc (Přerov) – Bohumín (trať č. 270 je součástí trasy II. 

tranzitního železničního koridoru Rakousko – Břeclav – Přerov – Ostrava – Bohumín –Polsko,      

s maximální dovolenou rychlostí 160 km/h, později 180 km/h, jehož základní větev byla 

dobudována v r. 2005) 

ČD 323 Ostrava – Frýdek-Místek – Kojetín (v r. 2007 dokončena elektrifikace úseku Ostrava hl. n. – 

Ostrava-Kunčice) 

ČD 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín. 

Od roku 2005 je Ostrava spojena s Prahou denně až devíti páry spojů vlaky SuperCity 

„Pendolino“, které nabízí vysoký komfort a rychlost přepravy a navazují na služby Českých 

aerolinií. Současná cca 3 hod 5 min. a díky dalším technickým a provozním zlepšením bude 

dále zkrácena. Dále zde provozuje vlaky společnost Regio jet ve směru na Prahu a Brno. 

 Mezinárodní „Letiště Leoše Janáčka Ostrava“ je vzdáleno 25 km od centra Ostravy. Je 

největším regionálním letištěm v ČR, se vzletovou a přistávací dráhou s parametry 3 500 x 63 

m a kapacitou více než milionu ročně přepravovaných osob. Zajišťuje vnitrostátní                    

i mezinárodní lety (s pravidelnými linkami do Prahy a Vídně), plánované i neplánované a je 

vybaveno pro odbavování leteckého nákladu, včetně skladových zařízení. Disponuje 

terminály pro odbavení cestujících v počtu 1 + 1; nově vybudovaná kapacitní odletová hala 

byla zprovozněna v r. 2006. V těsné blízkosti letiště působí podnikatelská a obchodní zóna      

a Free Zone Ostrava a rozkládá se zde Strategická průmyslová zóna Ostrava – Mošnov. 
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Letiště je dobře dostupné silniční dopravou, včetně veřejné. V nejbližší době bude 

vybudováno navíc i železniční napojení letiště s přilehlou průmyslovou zónou na II. 

železniční koridor (ze Studénky), a tím bude také umožněno velmi rychlé spojení s městem. 

 

Tab.3.5.1.1: Počet odbavených cestujících 

rok počet odbavených cestujících 

2000 115363 

2001 124183 

2002 152380 

2003 197439 

2004 216259 

2005 265864 

2006 300736 

2007 332266 

2008 353737 

2009 307130 

2010 279973 

2011 273563 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-vyrocni-zpravy/, 14.6.2012] 

 

V roce 2010 byla radou a zastupitelstvem města přijata Koncepce rozvoje cyklistické 

dopravy v Ostravě. Tato koncepce navrhuje zvětšení počtu cyklistických stezek a tras              

z původních 330 km na 416 km. Zároveň je předmětem koncepce návrh 1. etapy výstavby, tj. 

5 hlavních cyklistických koridorů. V témže roce bylo vydáno územní rozhodnutí na jeden       

z těchto koridorů – druhou významnou cyklistickou stavbu tzv.greenway na území Ostravy – 

cyklotrasu podél řeky Odry. Zároveň se začala – podobně jako pro trasu podél Ostravice – 

projektovat dokumentace pro stavební povolení (jedná se o úseky od Bohumína přes 

Antošovice, Koblov, Petřkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Novou Ves, Zábřeh do Výškovic)  

s předpokladem dokončení v roce 2013 – v případě získání dotace bude financováno z ROP, 

celkem předpoklad 39 mil. Kč včetně DPH. V roce 2010 byly dokončeny pouze 2 významné 

cyklistické stavby – cykl. trasa L v Proskovicích a světelně řízený přechod a přejezd pro 

cyklisty přes ul. Plzeňskou na trase H v Nové Bělé. Posledně jmenovaná stavba byla pořízena 

s příspěvkem SFDI. V roce 2010 bylo provedeno ve třech dnech čtyřhodinové odpolední 

sčítání cyklistů na 25 vybraných uzlech cyklistické sítě. Bylo zjištěno, že na většině sčítacích 

míst intenzita cyklistů vzrostla oproti roku 2006. 
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Tab. 3.5.1.2: Cyklistická infrastruktura v Ostravě 31. 12. 2010 

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA v OSTRAVĚ K 31. 12. 2010 

délka značených cyklistických stezek a tras     202 km 

z toho délka cyklistických stezek samostatných     9 km 

z toho délka cyklistických stezek společných s chodci – rozdělených  18 km 

z toho délka cyklistických stezek společných s chodci – nerozdělených  28 km 

z toho délka cyklistických pruhů značených na vozovce    5 km 

z toho délka cyklistických tras na účelových komunikacích    30 km 

z toho délka cyklistických tras na vozovkách mimo obytné zóny   101 km 

z toho délka cyklistických tras v obytných zónách     10 km 

délka rozestavěných stezek a tras       1 km 

 

Městem Ostravou prochází dále okruh Radegast Slezsko (vedený po Jantarové stezce, trase D, 

Q, M) a na území města začíná značení tzv. Radhošťské stezky (vedení po trasách A, B). Dále 

zde okrajově zasahují trasy z Bohumína a Rychvaldu. 

3.5.2  Bytová politika  

 Bytový fond statutárního města Ostrava byl svěřen do správy jednotlivým městským 

obvodům. Ke dni 31. 12. 2010 hospodařily městské obvody s 15 417 byty v 1 224 bytových 

domech. Při porovnání s počtem bytů v Ostravě v roce 1991, kdy město vlastnilo 45 476 bytů 

v 3 040 bytových domech, je zřejmé, že se počty bytů snížily téměř o 2/3. V rámci privatizace 

obecních bytů vznikly nové subjekty – bytová družstva a společenství vlastníků bytových 

jednotek. Při výše zmiňované privatizaci OKD stát ztratil majoritní většinu a výsledkem byla 

velmi nepřehledná vlastnická struktura, což vedlo ke spekulacím o rozkrádání majetku OKD.   

Samotný proces převzetí OKD do soukromých rukou stále není vyjasněn a prošetřuje ho 

protikorupční policie. Prodej OKD v roce 2005 do rukou společnosti RPG Industries v roce 

2008 vstoupila na zahraniční trhy a získala potřebný kapitál k dalšímu rozvoji                         

a zefektivnění těžby uhlí. Ale vyvolala negativní ohlasy u skupiny lidí, která patří mezi 

nájemníky bytů vlastněných firmou OKD. To proto, že přestože firma OKD přislíbila 

nájemníkům předkupní právo na jejich byty, a poté co se většinovým vlastníkem firmy stala 

RPG Industries a bylo toto právo potvrzeno, byty do rukou nájemníků nepřišly, naopak byly 
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převedeny na společnost RPG Byty. Nájem bytů od té doby neúměrně roste a nemá 

konkurenci. 

 V Ostravě bylo postaveno nebo zrekonstruováno za období 1995-2010 s přispěním 

finančních prostředků státního rozpočtu téměř dva tisíce bytů nákladem dvě miliardy korun.  

 

Tab. 3.5.2: Počet domů a bytů v letech 1991-2010 

Porovnání počtu domů a bytů mezi léty 1991–2010 

      

Stav k datu 31. 12. 1991 domy 3 040 

  byty 45 476 

Stav k datu 31. 12. 2009 domy 1 281 

  byty 15 998 

Stav k datu 31. 12. 2010 domy 1 224 

  byty 15 417 
Zdroj: vlastní zpracování 

[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aZTc0zKEQlEJ:www.ostrava.cz/cs/podnikatel-

investor/dokumenty/faktograficke-listy/faktograficke-listy/, 1.6.2012] 

 Počet bytů v majetku města se výrazně snižuje. V roce 1991 jich bylo 45 476,            

ale k datu 1.1.2012 je jen 15 090, z toho 1 125 bytů v domech s pečovatelskou službou            

a 105 bytů bezbariérových. Podle kvality má 14 222 bytů standardní kvalitu a 868 bytů 

sníženou kvalitu. K 1.1.2011 skončila v Ostravě regulace nájemného, přechodem na smluvní 

nájemné však nedošlo v rámci obecních bytů ke zdražování. Ostatní majitelé k deregulaci 

přistoupili dlouhodobým postupným zdražováním nájemného až do výše tržního nájmu. Podle 

prognóz bude za deset let každý pátý obyvatel Ostravy seniorem nad 65 let a jeho finanční 

možnosti mu neumožní nadále užívat současné velké byty. Obdobně tomu bude                      

u jednočlenných domácností mladých lidí, stejně pak u osaměle žijících, bez rodiny, 

rozvedených a samoživitelek. Tzn. že Ostrava bude muset zajistit dostatečný počet sociálních 

bytů. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek volných bytů může způsobit 

odchod mladých lidí do jiných měst, ale take existenční problém seniorů. 

 

3.5.3  Zdravotnictví 

Na území města Ostravy je dobrá dostupnost jak ambulantní, tak lůžkové zdravotní 

péče a v mnoha případech je specializovaná zdravotní péče na špičkové úrovni.  

Ve městě jsou tři nemocnice s celkovým počtem lůžek cca 2 400: 

• Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava, zřízená Ministerstvem zdravotnictví 
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• Městská nemocnice Ostrava, přísp. org., zřízená statutárním městem Ostrava 

• Vítkovická nemocnice blahoslavené Marie Antoníny, a.s. – privátní 

Slabší stránkou města je nedostatek lůžek následné zdravotní péče a vzhledem k nárůstu 

problémů spojených s civilizačními trendy (nárůst počtu duševních chorob, stárnutí populace 

atd.) také specializovaných zařízení a specialistů v tomto oboru. Ve městě je jedna léčebna 

pro dlouhodobě nemocné (LDN Radvanice) s celkem 160 lůžky, a pro ostravské dlouhodobě 

nemocné slouží také LDN Klokočov, okr. Opava (patří FN Ostrava) se 190 lůžky. 

Mezi další zdravotnická zařízení patří: 

• dětský domov s kojeneckým ústavem – Dětský domov pro děti do 3 let, přísp. org.     

se 137 lůžky 

• zdravotnická záchranná služba s 13 výjezdovými skupinami 

• lékařská služba první pomoci na třech místech ve městě 

• protialkoholní záchytná stanice 

• 64 lékáren 

• 8 výdejen léků a zdravotnických prostředků 

• 2 organizace v oblasti ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice MS kraje 

se  sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) 

Na území Ostravy se též nachází 21 domů s pečovatelskou službou a 11 domovů 

důchodců. 

 

3.5.4  Kultura a sport 

V Ostravě působí mnoho významných kulturních institucí, z nichž celá řada vzhledem 

ke svému rozsahu a záběru činností má nadregionální působnost. Stálý soubor opery, činohry, 

baletu a operety má Národní divadlo moravskoslezské hrající na dvou scénách v Divadle 

Antonína Dvořáka a Divadle Jiřího Myrona. Nejmladší činohrou je Komorní scéna Aréna, 

která se řadí mezi nejmenší úspěšné scény v rámci České republiky a navazuje na tradici 

malých generačních divadel. Repertoár od klasiky až po současné autory, inscenace                 

s výbornými hereckými výkony nabízí Divadlo Petra Bezruče. K nejmodernějším nejen         

ve střední Evropě patří architektonicky zajímavé Divadlo loutek. Divadlo loutek každé dva 

roky ožívá mezinárodním loutkovým festivalem Spectaculo Interesse. Díla Leoše Janáčka      
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a českých skladatelů světového i skladby zahraničních autorů uvádí symfonické těleso 

Janáčkova filharmonie Ostrava. Mimořádný význam a úroveň má světově proslulý 

mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Obraz o vztahu Ostravy ke kultuře a informacím 

dotváří i existence Vědecké knihovny Moravskoslezského kraje a hustá síť městských 

knihoven. Ve městě je možno nalézt též osm kin. Na náročnější diváky je zaměřeno Minikino 

kavárna. Největší a také nejoblíbenější je Multiplex Cinestar, moderní objekt s 8 promítacími 

sály. Širokou nabídku kulturních aktivit doplňují zdejší galerie a muzea. Muzeí je na území 

Ostravy deset a galerií 57. Nejvýznamnější z nich je Galerie výtvarného umění Ostrava 

Na území města Ostravy se nachází mnoho sportovišť, jako jsou hřiště (192), atletické 

a zimní stadiony (17), víceúčelové sportovní haly (2), tenisové kurty, squashové kluby, kryté 

bazény (4), koupaliště (6) a další sportovní zařízení. Vyznavači cyklistiky si mohou vybrat      

z bohaté nabídky cyklotras a cyklostezek, které Ostravu protínají. Pohoří Beskydy a Jeseníky, 

která leží cca 30 km a 60 km od Ostravy se vyznačují dobrými podmínkami pro lyžování        

v zimním období a v období jara až podzimu poskytují dostatek příležitostí pro pěší turistiku, 

cykloturistiku a rybaření. Z Ostravy do Beskyd vyjíždí od května do září cyklobus, který je 

určen především pro přepravu cykloturistů s jízdními koly a pěších turistů, ale i všech 

ostatních cestujících. V zimních období je k přepravě připraven Skibus. Hráči golfu mohou 

zamířit na hřiště v zámeckém parku v Šilheřovicích u Ostravy či na vzdálenější hřiště             

v Čeladné, Ropici, Ostravici a Kravařích. Ostrava je rovněž místem konání mnoha 

vrcholových sportovních evropských i světových šampionátů. Každoročně se zde pořádá 

mezinárodní atletický mítink Zlatá tretra Ostrava obsazovaný nejlepšími atlety světa. V roce 

2004 se Ostrava stala spolupořadatelem Mistrovství světa v ledním hokeji. V roce 2005         

se v Ostravě konalo Mistrovství Evropy ve futsalu. Začátkem roku 2006 zde proběhl Pohár 

mistrů evropských zemí ve florbalu. V roce 2008 se Ostrava stala dějištěm Mistrovství světa 

ve florbalu a 4. Akademického mistrovství světa v baseballu. V roce 2009 mohli milovníci 

tenisu zhlédnout zápasy turnaje Davis Cup. V loňském roce hostila Ostrava Mistrovství 

Evropy ve stolním tenise a Mistrovství světa v basketbalu žen. 

Ostrava už dávno ztratila tvář typicky průmyslového města, těžba uhlí zde definitivně 

skončila v roce 1994 a od té doby prošlo město velkou proměnou. Specifikem města je 

především bohatství technických památek mnohdy nemajících obdobu v celé České republice. 

Například Landek park s expozicí hornického muzea, NKP Důl Michal, NKP Dolní oblast 

Vítkovice neboli tzv. „Ostravské Hradčany“ atd. Industriální dědictví představuje výjimečný 

skvost architektury. Svědčí o tom i fakt, že NKP Dolní oblast Vítkovic byla zapsána              

na seznam Evropského kulturního dědictví. Mezi hlavní turistické cíle patří ZOO Ostrava – 
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druhá největší zoologická zahrada v zemi, pěkně zrekonstruovaný Slezskoostravský hrad, 

který mimo zajímavých expozic pravidelně láká na různé kulturní akce (koná se zde                

i populární mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava), či svět miniatur Miniuni             

s modely budov významných evropských měst. Chloubou a unikátním exponátem 

Ostravského muzea je 225 cm vysoký pokojový orloj postavený panem Maškem počátkem 

30. let 20. století. Za zmínku jistě stojí i Hasičské muzeum, Muzeum citer, Katedrála 

Božského Spasitele, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy či exkurzní trasa pivovarem 

Ostravar. Tradiční turistické cíle i jiné zážitky nabízí ucelený turistický produkt „Programové 

balíčky města Ostravy aneb objevujte Ostravu aktivně, dobrodružně, tradičně i netradičně“. 

 

3.6 Životní prostředí 

3.6.1 Ochrana vod 

Vodovodní síť na území statutárního města Ostravy je zásobována pitnou vodou  

dvěma způsoby - jednak ze zdrojů Ostravského oblastního vodovodu a jednak vodou 

z podzemních zdrojů. Hlavními zdroji pro Ostravský oblastní vodovod jsou vodárenské 

nádrže Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. 

Surová voda z těchto nádrží je přiváděna na jednotlivé úpravny Nová Ves u Frýdlantu n. O., 

Vyšní Lhoty a Podhradí a po úpravě je dopravována hlavními rozváděcími řady do vodojemů 

a spotřebišť. Na území města je vodovod provozován obchodní společností Ostravské 

vodárny a kanalizace a.s. Z téměř 300 tisíc obyvatel města napojených na vodovod pro 

veřejnou potřebu je třetina obyvatel zásobena ze zdrojů podzemních vod. 

Na území správního obvodu Ostrava se rovněž nachází ochranné pásmo přírodních 

léčivých zdrojů lázeňského města Nový Darkov-Klimkovice, které bylo schváleno vládou 

ČSR dne 3.2.1982 usnesením č. 27. 

Území statutárního města Ostravy je odkanalizováno jednak kanalizací pro veřejnou 

potřebu a dále v okrajových a částečně i vnitřních částech města prostřednictvím 

bezodtokových systémů s žumpami. Čištění odpadních vod je zajišťováno mechanicko-

biologickou rozšířenou Ústřední čistírnou odpadních vod v Ostravě-Přívoze, na kterou jsou 

přiváděny odpadní vody obyvatelstva i z průmyslu. Dále se na území města nacházejí ještě 

tyto čistírny odpadních vod - ČOV Heřmanice 1, ČOV Heřmanice 2 a ČOV Michálkovice, 

která je v současné době ve zkušebním provozu.  

Statutárním městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava   

a Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních 
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toků. Délka vodních toků na území města je 320 km, z toho 238 km významných vodních 

toků ve správě Povodí Odry (Odra, Ostravice, Opava, Lučina, Porubka). Z hlediska vývoje 

kvality vody v tocích  je možno konstatovat, že kvalita povrchových vod se neustále zlepšuje, 

ovšem k výrazným změnám v posledním období nedošlo. Od roku 1997 došlo ke snížení 

koncentrací amoniakálního dusíku, celkového fosforu, BSK5 i CHSKCr. Bylo však 

zaznamenáno zhoršení biologických ukazatelů. Příkladem může být Ostravice, kde od roku 

2000 dochází postupně ke zvyšování počtu fekálních koliformních baktérií, ovšem z hlediska 

organického znečištění a obsahu biogenních prvků se jakost vody výrazně zlepšila. Obdobné 

změny lze zaznamenat i na jejím největším přítoku - Lučině.  

 

Tab. 3.6.1: Klasifikace toků na území Ostravy dle jednotlivých tříd jakosti 
Tok Profil Třída 

jakosti 
Charakteristika 

 ODRA Polanka IV silně znečištěná voda 
nad Zábřežkou                      IV 
Svinov IV 
Petřkovice III znečištěná voda 

OPAVA Třebovice IV silně znečištěná voda 
OSTRAVICE Nad Lučinou IV 

Muglinov III znečištěná voda 
LUČINA Slezská Ostrava IV silně znečištěná voda 
Zdroj: eia.cenia.cz/sea/download.php?id=MSK001K&field=navrh, 1.6.2012. 
 
  

Kvalita mělkých podzemních vod v hustě zastavěných a průmyslem dotčených částech 

města je snížena v důsledku dlouhodobého působení průmyslových zdrojů kontaminace          

a skládek, úniků z netěsných kanalizací a uvolňování síranů z četných odvalů a velkoplošných 

navážek. Na území města existují tři významné hlubší hydrogeologické systémy (podzemní 

vody karbonu, podzemní vody pelitické facie spodního badenu a podzemní vody bazálních 

klastik spodního badenu), přičemž prvně jmenované se čerpají v zájmu udržení nízkých 

přítoků vod do dolů v karvinské části revíru. Podzemní vody pelitické facie spodního badenu 

využívají lázně v Klimkovicích. Poslední uvedený typ hydrogeologického systému je pro 

svoji mineralizaci vodohospodářsky nevyužitelný, a to ani jako vody minerální, nicméně 

potenciálně ho lze využít jako zdroj tepelné energie. 

 Na území statutárního města Ostravy jsou stanovena opatřeními Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství záplavová území vodních 

toků včetně vymezení aktivní a pasivní zóny. Statutární město Ostrava má rovněž zpracován 

povodňový plán města a je ustanovena povodňová komise města. Řeka Odra přes Ostravu 

byla soustavně upravena. Studie toku Odry přes Ostravu zpracovaná v roce 2000 prokázala, 

že oderské hráze sice výškově převedou stoletou povodeň, navrhla však jejich zvýšení           



50 
 

na délce 5,7 km. Podél vodního toku Porubky se rozkládá zástavba městského obvodu Krásné 

Pole, Poruba a Svinov. Dnešní povodňová ochrana obytné zástavby Poruby a Svinova, která 

je místy chráněna jen na Q5, je jednoznačně nedostatečná. Nejproblematičtějším místem           

z hlediska povodňové ochrany území podél vodního toku Ostravice na území města Ostravy 

je městská část Ostrava-Hrabová, která je zaplavována již od dvacetileté vody vodním tokem 

Ščučí, který je přítokem Ostravice. Území podél vodního toku Lučina je zabezpečeno            

na bezpečné převedení stoleté vody. 

 

3.6.2 Zemědělská půda a lesy 

Zemědělská půda tvoří asi 40% rozlohy statutárního města Ostravy. Z uvedených 

přehledů je patrný úbytek zemědělské půdy zejména v důsledku požadavků na zábor 

zemědělské půdy pro stavby dopravní a rozsáhlé obchodní areály na „zelené louce“. 

Kvalita zemědělské půdy na území statutárního města Ostravy je poznamenána 

dlouhodobým kontaminováním polyaromatickými uhlovodíky. Hlavními antropologickými 

zdroji polyaromatických uhlovodíků jsou procesy spalování fosilních paliv, včetně výroby 

koksu a železa. Kontaminace nezasahuje pouze humusový horizont, nachází se i v půdním B-

profilu, což ukazuje, že zatížení zemědělských půd polyaromatickými uhlovodíky je 

způsobeno antropologicky. Hlavní zdroje polyaromatických uhlovodíků v Ostravě nevytvářejí 

lokální maxima ve svém okolí a vzorky s anomálními obsahy sloučenin polyaromatických 

uhlovodíků nemají přímý vztah k hlavním imisním zdrojům. Jejich distribuce na území města 

je celoplošná, což je způsobeno přenosem polyaromatických uhlovodíků v atmosféře. 

Na území města Ostravy je v současné době evidováno 2.329 ha pozemků určených 

k plnění funkcí lesa, což činí cca 10% celkové rozlohy města. Největším vlastníkem lesa je 

stát, druhým největším vlastníkem lesů je statutární město Ostrava. Zbytek připadá               

na OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a.s a dalších 828 drobných vlastníků lesů. 

Průměrná výměra lesních pozemků u těchto drobných vlastníků činí cca 1,6 ha. 

Z ekologického hlediska i krajinotvorných funkcí lze za nejhodnotnější považovat lužní lesy 

v území Oderské nivy v CHKO Poodří. Příznivou druhovou skladbu mají i některé lesy        

ve východní části města a lesy na rekultivovaných plochách dotčených těžební činnosti. Lze 

konstatovat, že přes snížení imisní zátěže se celkový zdravotní stav porostů nelepší a jejich 

stabilita se dále snižuje. Na tomto stavu se v posledních letech významně podílejí nepříznivé 

klimatické výkyvy, kalamitní výskyty škůdců (kůrovec), nárůst výskytu houbových chorob 

(václavka, tracheomykózy). Zlepšuje se druhová skladba obnovovaných lesních porostů, 

projevující se zvýšeným podílem listnatých dřevin při zalesňování vytěžených ploch. 
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Tab.3.6.2: Zemědělská a nezemědělská půda v ha v okrese Ostrava 
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Zdroj: vlastní zpracování [http://www.risy.cz/cs/krajske-ris/moravskoslezsky-kraj/obce-s-rozsir-
pusobnosti/zivotni-prostredi/, 1.6.2012] 

Území Ostravy zasahuje na jihu Chráněná krajinná oblast Poodří (82,5 km2, z toho 

732 ha na území Ostravy) zřízená za účelem ochrany unikátní oderské nivy se zachovalými 

říčními meandry, starými rameny, rybničními soustavami, mokřady a rozlehlými loukami. 

CHKO Poodří má pro Ostravu nezastupitelný význam jako přirozený retenční prostor pro 

zachycení a zpomalení povodňových přívalů z Beskyd a Oderských vrchů. 

 
3.6.3 Staré průmyslové zátěže 

Úplná eliminace lokalit starých zátěží by byla velmi nákladným procesem, který je nad 

reálné možnosti, proto bývá uplatňován princip redukce rizik z jejich existence pouze            

na definovanou akceptovatelnou úroveň, princip volby priorit,  popřípadě zavedení omezení 

na charakter dalšího funkčního využívání lokalit, vždy v závislosti na závažnosti aktuálních    

či potenciálních rizik pro životní prostředí, zdraví obyvatel a ekosystémy. Značná část lokalit 

starých zátěží je nebo bude řešena v rámci probíhajícího sanačního programu Fondu 

národního majetku ČR. 

 Nejprobíranějšími tématy v poslední době jsou laguny odpadních olejů a dalších 

odpadů rafinérie Ostramo v blízkosti nivy řeky Odry a sídliště Fifejdy. Po dlouhých jednáních 

a letech konečně začala probíhat sanace zajištěná z prostředků FNM ČR. Avšak kvůli nově 

zjištěným okolnostem je potřeba větších finančních prostředků, které zrovna nejsou 

k dispozici a tak došlo k dočasnému zastavení sanace. Při manipulaci s obsahem lagun 

dochází také k zesilování zápachu a obtěžování obyvatelstva okolí pachovými látkami 

z těkavých organických látek a sloučenin síry. V případě regenerace ploch brownfields, je vše 

zatím na počátku cesty. Tyto plochy mají pro Ostravu velký potenciál, až na finanční výdaje 

pro jejich opravu, ale jejich rozvoj byl zatím pozdržen, mimo jiné z důvodu dekontaminace. 

Hlavním příčinou relativně pomalejšího rozvoje brownfields v Ostravě je fakt, že město 

Ostrava není jediným vlastníkem žádného území brownfields, a proto je jejich příprava pro 

další využití dosti omezená. Z celkové rozlohy území města Ostravy, je dnes asi 15 %, 

považováno za území, které bylo v minulosti ovlivněno průmyslovou činností. Za úspěšné 
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přeměny starých průmyslových areálů můžeme považovat areál staré koksovny Karoliny, 

která se proměnila na nákupní centrum, kancelářské a bytové prostory a Dolní oblast 

Vítkovic, která bude sloužit jako konferenční centrum, muzeum a místo pro konání festivalů   

a jiných akcí. 

 

3.6.4 Ovzduší 

Na počátku devadesátých let došlo k dramatickému, později k pozvolnému poklesu 

imisního zatížení území Ostravy. Zhruba od roku 2000 opět dochází k mírnému zvyšování 

imisní zátěže, zejména polétavého prachu. Z let 1999-2009 víme, že průměrné roční 

koncentrace za 24h PM10 překročili svou mez během 116 dní v roce, z toho největší 

koncentrace byly v období měsíců října, listopadu, ledna, únoru, března. Trend v posledních 

třech letech je stále stejný. Hodnoty PM10 Ostravsko-Karvinska patří mezi absolutně nejvyšší 

v celé ČR. Množství polétavého prachu v 90. letech nepřekračovalo limitní hodnoty, až na rok 

1996, ale po roce 2000 velice narostlo a od té doby sice mírně kolísá, ale nemá snižující         

se tendenci. Z rozboru emisní bilance velkých zdrojů znečišťování ovzduší na území města   

za rok vyplývá, že v roce 2011 bylo velkými zdroji emitováno celkem 2950 tun prachu, 

přičemž společnost Vysoké pece Ostrava a.s. se na tomto objemu emisí podílí 1307 tunami     

a společnost ISPAT NH, a.s., 1067 tunami prachu. Z toho vyplývá, že podíl obou výše 

jmenovaných společností na celkové emisi prachu z velkých zdrojů znečišťování ovzduší činí 

zhruba 80 %. 

V případě koncentrací těžkých kovů v prašném aerosolu jsou v Ostravě 

nejzávažnějším problémem koncentrace arsenu. 

Graf 3.6.4: Vývoj emisí tuhých znečišťujících látek 

 
Zdroj: http://www.dychamproostravu.cz/index.php/ovzdusi/historicke-srovnani-kvality-ovzdusi, 15.6.2012. 
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Graf 3.6.4 zachycuje velmi vysoké koncentrace tuhých znečišťujících látek (TZL) 

nejvýznamnějších zdrojů znečišťování ovzduší. Je vyvoditelné, že koncentrace se oproti       

80. a 90. letům významně snížily, ale za poslední roky nedochází k žádným krokům, které by 

napravily situaci v Ostravě. 

 

3.7 Ostatní 

3.7.1 Výzkum, vývoj, inovace a informační společnost 

 Výzkum a vývoj jsou hlavním zdrojem inovací, ale v celé ČR je stále relativně nízký 

podíl výdajů na výzkum na HDP ve srovnání s průměrem EU. Vyspělé země vydávají           

na výzkum a vývoj 2-3% HDP, kdežto ČR v roce 2010 1,56%. Avšak objevuje se pozitivní 

trend ve zvyšování státní účasti na financování výzkumu a vývoje. Stále však chybí skutečná 

centra excelence a je výrazný pokles v počtu přihlášených patentů ovlivněný doznívající 

privatizací a transformací, nízkou motivací pracovišť výzkumu ke spolupráci s průmyslem      

a službami a schopností průmyslu absorbovat výsledky výzkumu a ne zcela optimální 

podmínky malých a středních podniků. 

 V České republice je posilování konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem znalostní 

ekonomiky s inovačními aktivitami postaveno na dvou základních a vzájemně věcně 

provázaných dokumentech – Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky   

na léta 2009-2015 a Strategie hospodářského růstu. Usnesením č. 714 ze dne 27. září 2011 

vláda také schválila Národní inovační strategii České republiky (NIS). Její koncepční 

východiska a cíle budou využity mimo jiné pro aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje 

a inovací ČR na léta 2009-2015. Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání 

špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro 

dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality 

života na území ČR. Cíle národní politiky výzkumu jsou: 

- zavést strategické řízení vědy, výzkumu a inovací na všech úrovních, 

- zacílit veřejnou podporu na potřeby udržitelného rozvoje, 

- zvýšit efektivitu systému podpory, 

- využívat výsledky výzkumu a zlepšit spolupráci soukromého a veřejného sektoru, 

- zlepšit zapojení ČR do mezinárodní spolupráce, 

- zajistit kvalitní lidské zdroje, 

- vytvořit v ČR prostředí stimulující k výzkumu a inovacím, 

- zajistit účinné vazby na politiky v jiných oblastech, 
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- důsledně hodnotit systém výzkumu, vědy a inovací.16 

 V mezinárodním srovnání není pozice ČR v oblasti inovací příznivá. V souhrnném 

hodnocení inovačního prostředí17 v roce 2004 Česká republika zaostává daleko za průměrem 

EU-15 (0,40), za vedoucím Japonskem (0,77) a za Nizozemskem (0,45). 

 Největší ostravskou, ba i českou slabinou inovačního prostředí je malá schopnost 

komerční sféry iniciovat a absorbovat výsledky výzkumu, což se odráží i na počtu podaných 

přihlášek patentů všeho druhu. 

Tab. 3.7.1.1: Patenty za rok 2010 – Ostrava-město 

podané patentové přihlášky udělené patenty 

16 3 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_, 20.5.2012] 

 

V tab. 3.7.1.2 jsou znázorněny počty pracovišť vědy a výzkumu za rok 2010 (97)            

a počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu byl 1093. Celkové výdaje na vědu a výzkum činily 

737 mil. Kč, z čehož státní podpora byla 173 mil. Kč a přijalo ji 66 subjektů. 

Důležitým vývozním artiklem se stává high-tech zboží. V tabulce 3.7.1..3 níže je 

nastíněn vývoj vývozu za poslední roky. 

 

Tab. 3.7.1.2: Vybrané ukazatele za rok 2010 – Ostrava-město 

pracoviště vědy a výzkumu 97 

výdaje na vědu a výzkum v mil.Kč 737 

zaměstnanci 1093 

příjemci státní podpory 66 

státní podpora na vědu a výzkum v mil.Kč 173 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_, 20.5.2012] 

 

Tab. 3.7.1.3: Vývoz high-tech zboží v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj 2008 2009 2010 

vývoz High-tech zboží  21 471  34 522  27 989  
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_, 20.5.2012] 

 

Z grafu 3.7.1 lze jasně vidět, že  používání informačních technologií je v Ostravě čím 

dál víc oblíbenější a používání mobilního telefonu i osobního počítače, jak stolního, tak 

přenosného roste. Významný je I nárůst domácností s přístupem k internetu, který v roce 2005 

                                                           
16http://www.vyzkum.cz/storage/att/C6B14CD4B28DEBE0E30981C20083074D/Narodni%20politika%20vyzku
mu%20vyvoje%20a%20inovaci%20CR%20na%20leta%202009_2015.pdf, 20.5.2012. 
17 Podle tzv. souhrnného inovačního indexu (SII), European Innovation Scoreboard, 2004. 
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činil jen 19,1%, ale v roce 2010 je to už 56%. Skoro stoprocentní nárůst uživatelů na internet 

od roku 2005 způsobil, že vzrostly pětkrát tolik nákupy na internetu. 

 

Graf 3.7.1: Informační společnost 

 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_, 20.5.2012] 

 

V ČR existuje kolem 30 vědeckotechnologických a technologických parků. Jejich 

výstavba byla podporována programem PARK, společnosti VTP však nedosahují kvalit 

obvyklých v EU, zejména protože jsou většinou schopné poskytovat jen jednoduché služby 

jako pronájem či poradenství a nedostatečně využívají další existující programy k rozvoji 

inovačních aktivit. V současné době přispívá k podpoře inovací a transféru technologií            

5 BICů (business innovation center), podpora je doplněna sítí regionálních poradenských        

a informačních center, která potencionálně mohou rozšířit své služby o oblast inovací. Již pět 

Bic v ČR obdrželo od EBN evropskou komisí uznávanou známku kvality E.C.BIC. Jedním     

z nich je i BIC Ostrava. Dále se v Ostravě nalézá Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava, 

kde budou podporovány především spin-off a start-up firmy v rámci regionu i České 

republiky, Podnikatelský inkubátor Vysoké školy podnikání, a.s., Centrum nanotechnologií, 

jehož aktivity jsou zaměřeny na výzkum, přípravu a analýzu materiálů, a to především těch, 

jejichž rozměry se pohybují v oblasti nanometrů, Technologické centrum Ostrava – Václava 

Roubíčka, kde se testují především vývojové technologie na ekologickou likvidaci odpadů      

a Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (prostřednictvím Centra 

operačních programů) připravuje ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, Slezskou 
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univerzitou a Ústavem geoniky AV ČR projekt pod názvem IT4INNOVATIONS, jehož cílem 

je vybudovat v Ostravě výzkumné kapacity potřebné k realizaci excelentního výzkumu           

v oblasti supercomputingu a informačních technologií. Součástí projektu tak bude pořízení 

velmi výkonného superpočítače. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci 

celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich 

rozvoje. Realizace projektu bude probíhat v letech 2011–2015. Náklady financované              

ze strukturálních fondů EU jsou stanoveny na více než 1,8 mld. Kč. 

V Ostravě a Moravskoslezském kraji jsou nejvýznamnější průmyslové sektory 

organizovány v klastrech, což dává kraji nový profil a výrazně zjednodušuje přístup investorů 

k jednotlivým subdodavatelům. Region je v tomto ohledu lídrem mezi kraji v České 

republice. K rozvoji myšlenky klastrů významně přispěl Vědecko-technologický park 

Ostrava, a.s., jenž se stal českým partnerem v projektu ACENET financovaného EU 

(realizace 2002–2003). Cílem projektu bylo rozšířit informace a zkušenosti v oblasti vytváření 

a řízení klastrů mezi jednotlivými partnery projektu a podpořit vytváření evropské sítě 

klastrových iniciativ. Další aktivitou v oblasti problematiky klastrů je iniciativa ClusterNet 

(ARR Ostrava, a.s), jejíž hlavní náplní je řízení síťové spolupráce všech osob angažujících    

se v klastrových iniciativách a to na všech úrovních (regionální, národní i nadnárodní). ARR 

Ostrava, a.s., byla zapojena do mezinárodních projektů CLOE a NICE zaměřených                

na management klastrů a mezinárodní networking firem v klastrech.18 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:aZTc0zKEQlEJ:www.ostrava.cz/cs/podnikatel 
investor/dokumenty/faktograficke-listy/faktograficke-listy/, 23.5.2012. 
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3.7.2 Zahraniční vztahy a partnerství 

 Z tabulky níže je patrné, že v posledních letech Ostrava rozvíjí svou činnost                

ve spolupráci s dalšími zahraničními městy, především v oblasti revitalizace průmyslových 

oblastí a ochrany životního prostředí, což jsou dvě témata, kterými by se Ostrava měla 

zabývat.  

Tab. 3.7.2: Partnerská města 

Volgograd (Ruská federace) 1949 Spolupráce škol, mládeže, 
městská hromadná doprava 

Katowice (Polská republika) 1960, obnovena 1996 Reforma státní správy, pořádání 
Česko-polských dnů, 
revitalizace průmyslových 
ploch 

Drážďany (SRN) 1971, obnovena 1995 Kultura, školství, mládež 
Split (Chorvatsko) 1976 Vztahy se nevyvíjí 

Pireus (Řecko) 1997 Vztahy se nevyvíjí 
Coventry (Velká Británie) 1957, obnovena 1990 Školství, spolupráce 

hospodářských komor 
Košice (Slovenská republika) 2001 Revitalizace průmyslových 

ploch, kultura, spolupráce 
důchodců 

Miskolc (Maďarsko) 2001 Revitalizace průmyslových 
ploch 

Pittsburgh (USA) 2001 Revitalizace průmyslových 
ploch, ekologie 

Okres Wodzislav (Polsko) 2005 Podpora mezilidských a 
občanských vztahů, kontakty 
mezi kulturními a sportovními 
institucemi, rozvoj vzdělávání a 
vzájemná kooperace při 
realizaci programů EU 

Uralsk (Kazachstán) 2008 Obchodní, ekonomická, 
vědecko-technická spolupráce, 
ochrana životního prostředí, 
sportu, turismu 

Doněck (Ukrajina) 2009 Ochrana životního prostředí, 
sportu, turismu, středního a 
malého podnikání 

Zdroj: http://www.ostrava.cz/cs/o-meste/mezinarodni-vztahy, 2.6.2012. 
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4 Socioekonomický profil města Groningenu 

4.1 Charakteristika území 

Groningen je hlavní město stejnojmenné provincie Groningen na severovýchodě 

Nizozemska. Nizozemsko, nepřesně také Holandsko nebo Nizozemí, je království ležící 

v severozápadní Evropě. Je to nížinatá země na pobřeží Severního moře.  Na rozloze 41 526 

km² žije přes 16 milionů obyvatel. S hustotou zalidnění 393 obyvatel na km² Nizozemsko 

zabírá 15. místě ve světě. Skoro polovina těchto obyvatel žije v konurbaci Randstad, kterou 

tvoří čtyři velké aglomerace – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag a Utrecht. Hlavním městem 

je Amsterdam, přičemž Haag je sídlem nizozemské vlády, parlamentu a nynější královny 

Beatrix. V současnosti je Nizozemsko konstituční parlamentní monarchie s decentralizovanou 

unitární správou a člení se na dvanáct provincií: Drenthe, Flevoland, Frísko, Gelderland, 

Groningen, Zuid Holland, Limburg, Overijjsel, Noord Brabant, Noord Holland, Utrecht, 

Zeeland. Kromě provincií spadají pod Nizozemsko též 3 zvláštní správní obvody Bonaire, 

Saba a Sint Eustatius,  pro které se používá od 10.10.2010 společné pojmenování „Karibské 

Nizozemsko“ (původní Nizozemské Antily). 

Obr. 4. 1: Poloha Nizozemska a Groningenu 
 

 
Zdroj: http://www.sylviawenmackers.be/blog/2012/02/voor-filosofen-gaat-er-niets-boven-groningen/, 25. 5. 
2012. 
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V Nizozemsku najdeme vice jak 500 obcí a jeho samospráva je tradičně vykonávána             

na municipální i regionální úrovni, což má za následek vyrovnanější a harmoničtější šíření 

ekonomických i neekonomických elementů uvnitř země. Systém holandské územní správy        

a prostorového rozmístění je jedním z nejrozpracovanějších na celém světě. Tento systém 

pomáhá překonat byrokratický přístup. Spočívá v rozmístění funkčních center po celé zemi, 

namísto jednoho velkého centra s mnoha funkcemi. Přestože je Amsterdam hlavním městem 

Nizozemska a také hlavním turistickým cílem, není hlavním městem své provincie. Tím je 

Haarlem na sever odAmsterdamu. Haag je městem, kde sídlí vláda, královny, ministerstva       

a zahraniční ambasády, Rotterdam ve středozápadu země je hlavním městem z ekonomického 

hlediska a největším přístavem Evropy. Zeměpisným centrem a také hlavním železničním 

uzlem je město Utrecht. V Maastrichtu, městě historie, kultury, lokálního folkóru, vzdělanosti 

a svou polohou dopravní křižovatkou, sídlí národní statistický úřad. Město Hilversum je 

sídlem nizozemských rozhlasových a televizních stanic, díky čemuž nedochází ke zkreslování 

infomací jako u médií v hlavních městech. Groningen, o kterém bude dale řeč, je nazýván 

státem telekomunikací, protože zde sídlí největší telekomunikační společnosti. 

 Město Groningen je největším městem severní části země a šestým největším 

nizozemským městem s populací okolo 190 000 obyvatel. Právem si zaslouží statut 

univerzitního města, protože je obýváno průměrně 50 tisícem studentů. Město bylo založeno 

na nejsevernějším místě tzv. oblasti Hondsrug. Groningen má chladné mírné podnebí, trochu 

studenější v zimě než zbytek země, což je způsobeno jeho severnější pozicí. Moře přináší 

severozápadní větry a větry z východní kontinentální Evropy přinášejí v zimě sníh. Průměrné 

zimní noční teploty se pohybují okolo –10ºC, kdežto v létě se teploty pohybují okolo 22ºC. 

Nejstarší písemná zmínka o tomto městě je z roku 1040, ale nejstarší archeologické 

nálezy dokládají, že již v roce 3950 před Kristem byla jeho oblast obydlena. Ve 13. století, 

kdy bylo město důležitým obchodním centrem, jeho obyvatelé postavili kolem města hradby, 

aby zdůraznili jeho autoritu. Město mělo silný vliv na okolní oblasti a svůj dialekt ustavilo 

společným jazykem. Nejvlivnějším obdobím města byl konec 15. století, kdy Groningen 

spravoval i provincii Friesland (Frísko) a na hlavním náměstí byla postavena nejvyšší věž své 

doby v Evropě, 127 metrů vysoká Martinitoren přímo v centru Groningenu. Nezávislost města 

a celého království přišla až během 80ti leté války v roce 1594, kdy spojilo své síly                

se Španělskem. Přesto později nechtělo Nizozemsko plnit španělské podmínky a vytvořilo 

samo Republiku sedmi spojených nizozemských provincií (1581-1795). Dalším výrazným 

mezníkem byl rok 1602, kdy byla v Amsterdamu založena holandská Východoindická 

společnost, která ovládla téměř všechny portugalské državy v Indii a čímž začalo století 
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velkých zámořských objevů. Roku 1621 pak založena Západoindická společnost a později 

objevena Tasmánie a Nový Zéland. Roku 1795 se Republiky zmocnila francouzská vojska      

a vyhlásila na tomto území Batávskou republiku, později Království Holandské, které bylo 

přímo připojeno k Francii.  V době nizozemské republiky roku 1614 byla založena také místní 

univerzita Rijksuniversiteit Groningen, zpočátku pouze pro náboženské vzdělání. Město        

se také velikostně rozrostlo a byly postaveny nové hradby. Ty byly otestovány během třetí 

anglicko-nizozemské války v roce 1672, kdy město napadl münsterský biskup Bernhard      

von Galen. Městské hradby tlak udržely a od té doby se datum 28. srpna slaví v centru města 

ohňostrojem a hudbou jako velká událost. Na Vídeňském kongresu roku 1815 bylo vyhlášeno 

nezávislé Spojené království Nizozemské, ke kterému patřila do roku 1830 také Belgie           

a Lucembursko. Po odtržení Belgie bylo Nizozemské království spojené                                  

až do roku 1890 personální unií s Lucemburskem. V druhé polovině 19. století patřilo 

Nizozemsko k hlavním koloniálním mocnostem. Byly založeny významné společnosti jako 

Shell, Phillips, Unilever a další. Během první světové války si Nizozemsko na rozdíl            

od jižně ležící Belgie uchovalo nezávislost a neutralitu. Ve druhé světové válce ho však 

obsadila německá armáda. Po jejím ukončení přišlo Nizozemsko o většinu kolonií. Ani městu 

Groningen se nevyhnula válečná devastace. Hlavní náměstí, Grote Markt, bylo zničeno           

v dubnu 1945, v bitvě o Groningen. Po druhé světové válce se Nizozemsko zapojovalo            

i do Západoevropské integrace (vznik Beneluxu, členství v NATO, ES, EHS). Integrace byla 

zakončena podepsáním Smlouvy o Evropské Unii v Maastrichtu 7. února 1992. 
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4.2 Makroekonomický vývoj 

Nizozemsko patří mezi vyspělé ekonomiky a vyznačuje se silnou orientací                  

na mezinárodní obchod a investice, technologickou průmyslovou i zemědělskou výrobou        

a rozvinutou výzkumně-vývojovou infrastrukturou a silným sektorem služeb, 

včetně finančního sektoru. Nizozemsko je podle statistik Eurostatu šestou největší 

ekonomikou EU. Pokud jde o celosvětové srovnání ekonomické produkce je na 16. místě. 

World Economic Forum ve své zprávě Global Competitivness Report 2011-2012 řadí 

Nizozemsko na vynikající 7. místo. Bilaterálně  je podle ČSÚ Nizozemsko 8. největším 

importérem českého zboží a 9. největším dodavatelem zboží do ČR. Podle indexu Programu 

OSN pro rozvoj (Human Development Index, HDI 2011), který porovnává životní úroveň 

v jednotlivých zemích s širšího hlediska bere v potaz různé aspekty kvality života, bylo 

Nizozemsko v r. 2011 na 3. místě na světě za Norskem a Austrálií. 

Rok 2011 nebyl pro nizozemskou ekonomiku příznivý. Růst HDP dosáhl výše 

pouhých 1,2%, přičemž ve druhé polovině roku došlo k recesi, tj. růst HDP byl nižší            

než  ve srovnatelném období roku 2010.  Nizozemsko přijalo opatření s cílem snížit schodek 

veřejných financí pod hranici 3% v roce 2013, jak požadovala Rada. Tato opatření však 

evidentně nebudou stačit, protože deficit veřejných financí v roce 2013 je odhadován              

na 4,6%. Celkové zadlužení veřejných financí na konci roku 2011 činilo 65,4% HDP. 

 Podle Eurostatu mají obyvatelé Groningenu z roku 2008 čtvrtý nejvyšší hrubý domácí 

produkt na obyvatele v Evropě. Na prvním místě je vnitřní Londýn, pak Lucemburk a těsně 

před Groningenem Brusel. Údaje pro rok 2009 podle zprávy z Eurostatu říkají to samé. Roky 

se vedou v Nizozemsku diskuze o tom, že tento údaj není pravdivý, protože do Groningenu    

se sjíždějí tisíce lidí za prací z okolních dvou provincií a že sice jejich produkce je započítána, 

ale protože jejich trvalé bydliště není v Groningenu, HDP na obyvatele tím narůstá. 

 Z grafu 4.2 je viditelné, jak HDP/obyvatele provincie Groningen výrazně převyšuje 

HDP Nizozemska, ale jeho vývoj kopíruje. V roce 2008 byl nejvyšší, dosahovalo úrovně 

dokonce 51975 eur na obyvatele, ale z důvodu finanční krize se opět snižovalo. V posledním 

roce se dostává na svou předkrizovou pozici a znovu roste. Tempo ekonomického růstu za rok 

2008 v Groningenu bylo 23,9% a v roce 2011 už 19,6%. 

Tab. 4.2: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v euro 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nizozemsko 19746 26245 31459 33049 34903 36148 34551 32500 36100 
provincie 
Groningen 24092 29165 38275 43232 42925 51975 44629 42030 50250 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/cijfers/default.htm, 3.6.2012] 
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Graf 4.2: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v euro v letech 1995-2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/cijfers/default.htm, 3.6.2012] 

 

Nizozemsko uplatňuje pro vstup zahraničního kapitálu liberální režim a usiluje o to, 

aby bylo zahraničními investory vnímáno jako "brána do Evropy". Hlavním kontaktním 

místem pro investory je Agentura pro zahraniční investice (NFIA), působí zde též regionální 

investiční (rozvojové) agentury. Koncem září 2009 byla slavnostně zahájena činnost Holland 

Gateway v prostorách World Trade Centre amsterdamského letiště Schiphol. Jedná                

se o portál, jehož cílem je nabídnout zahraničním investorům a podnikatelům přijíždějícím       

do NL informační a asistenční služby v oblastech působnosti všech zřizovatelů. Největším 

zahraničním investorem v Nizozemsku jsou USA následované  Velkou Británií, 

Lucemburskem a Francií. Nejvíce nizozemských investic směřuje do Velké Británie, 

následuje USA, Belgie a Německo. 

 
Tab. 4.3: Příliv zahraničních investic do Nizozemska 

  2000 2007 2008 2009 

Nizozemsko %/HDP 16,60% 15,30% 0,00% 4,10% 

celkově 69381 87481 0 23417 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/macro-economie/cijfers/default.htm, 3.6.2012] 

Z tabulky 4.3 je patrné, že od roku 2000 do roku 2007 byly zahraniční investice na podobné 

úrovni, ale po roce 2007 se projevily důsledky hospodářské krize a příliv investic ze zahraničí 

klesl až na nulu. V posledních letech se globální ekonomika začíná vzpamatovávat                   

a zahraniční investice stoupají. 
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4.3 Sociodemografické charakteristiky 

4.3.1 Obyvatelstvo 

Z grafu 4.3.1.1 je patrné, že obyvatelstvo města Groningenu každým rokem narůstá. 

Roku 2003 bylo pouhých 177 165 obyvatel, ale za necelých deset roků se počet navýšil           

o přibližně 20 000. V roce 2012 zde mělo trvalý pobyt přihlášeno 193 189 obyvatel.  

Graf 4.3.1.1: Počet obyvatel v letech 2003-2012 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 

Hustota obyvatel na km² v roce 2011 byla 2469 obyvatel na km ². Průměr v Nizozemsku je 

398 obyvatel/km². 

Tab. 4.3.1.1: Věková struktura v Groningenu v letech 2006-2011 

rok 
0-14 
roků 

15-59 
roků 60+ 

2006 13,20% 71,76% 15,10% 

2007 12,92% 71,62% 15,46% 

2008 12,82% 71,45% 15,74% 

2009 12,77% 65% 22,22% 

2010 12,73% 71,28% 16% 

2011 12,70% 71,17% 16,12% 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 

Věkové rozložení obyvatel do tří skupin – předproduktivní, produktivní                        
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15-59 roků okolo 71% a 60+ okolo 16%. Větší rozdíl byl zaznamenán v roce 2009, kdy 

skupinu 15-59 roků tvořilo jen 65% obyvatelstva a 60+ až 22,22%. Pokud se obyvatelstvo 

rozdělí do 5-letých intervalů, nejpočetnější zastoupení má skupina 20-24 let a poté 25-29 let 

za každé sledované období. 

Graf 4.3.1.2: Věková struktura Groningenu v letech 2006-2011 

  

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 

 

Z tabulky 4.3.1.3 je čitelné, že ve sledovaném období 2008-2010 se každoročně 

navyšuje počet obyvatel. Celkový přírůstek obyvatel je každý rok 1000 až 2000 nových 

obyvatel. V roce 2008 byl +1171, v roce 2009 +2399 a v roce 2010 +1886 nových obyvatel. 

 

Tab. 4.3.1.2: Vybrané demografické charakteristiky 

rok 2008 2009 2010 

počet obyvatel 182412 184102 187197 

celkový přírůstek +1171 +2399 +1886 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 
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Tab. 4.3.1.3: Etnická struktura v letech 2008-2011 

původ 2008 2009 2010 2011 

Evropa 10570 12108 12353 13236 

Indonésie 5861 5779 5715 5735 

USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, oceánie 1106 899 1000 1069 

Surinam 3117 3182 3143 3216 

Nizoz.Antily/Aruba 3152 3403 3383 3424 

Latinská Amerika 1178 1313 1307 1407 

Turecko 1258 1381 1376 1386 

Maroko 991 0 0 0 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 

 

Graf 4.3.1.3: Etnická struktura v letech 2008-2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 9.6.2012] 

 

Co se týče národnostní struktury, tak Groningen je velice etnicky různorodý. V roce 
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Antil a Aruby a Surinamu. Méně už jsou zde zastoupeni skupiny Turků, Maročanů                   
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Kanady, Japonska, Austrálie a Oceánie, kteří tvoří tzv. skupinu západních zemí. Počet 

přistěhovalců se stále navyšuje ve všech etnických skupinách. 

 

4.3.2 Vzdělání 

V Nizozemském království je školní docházka povinná od prvního dne v měsíci,      

kdy bylo dítěti 5 let a povinnost končí školním rokem ve věku 16 let. Většina dětí ale dochází      

do základních škol již od 4 roků. Ve školním roce, kdy je dítěti 17 let, je školní docházka 

jenom částečně povinná (minimálně dva dny v týdnu), pokud se jedná o odbornou školu 

smluvně napojenou na podnik, je docházka povinná jen jeden den v týdnu a další čtyři dny 

probíhá placená praxe ve firmě. V osmém ročníku školy je na rozhodnutí rodičů a hodnocení 

učitelů a testu způsobilosti, do jakého ze tří typů škol dále vstoupí. Vmbo (voorbereidend 

middelbaar beroepsonderwijs) je typem přípravného středního studia, které trvá čtyři roky, 

tedy od dvanácti do šestnácti let, kde se praxe mísí s teorií převážně matematiky, jazyků, 

historie, umění a věd. Podle poměru praxe a teorie jsou zde na výběr čtyři školy – vmbo-tl, 

vmbo-kl, vmbo-bb a praktijkonderwijs. Děti jsou zde vyučovány v malých skupinách 

specializovanými učiteli. Vyšší výběrové vzdělávání je zajišťováno pětiletými institucemi 

havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) a šestiletými vwo (voorbereidend 

wetenshappelijk onderwijs). Diplom z havo je minimálním požadavkem ke vstupu na hbo 

(univerzity profesního vzdělání) a školy vwo připravují žáky na wo (výzkumné univerzity). 

Vavo (Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs) je škola, kterou navštěvují studenti, kteří 

v minulosti nebyli schopni získat diplom z ostatních středních škol. Terciární vzdělání 

zajišťují odborné školy Mbo (middelbaar beroepsonderwijs) připravující studenty ke vstupu 

na pracovní trh a univerzity aplikovaných věd (hogescholen, hbo) a výzkumné univerzity 

(universiteiten, wo). Hogeschole je specializována na oblast zemědělství, inženýrství, umění, 

pedagogiku aj., wo zastupuje výzkumné univerzity vědy nebo umění. 

The Programme for International Student Assesment (Program pro mezinárodní 

hodnocení žáků) koordinovaný OECD hodnotí vzdělávací systém v Nizozemsku za 9. nejlepší 

na světě v roce 2008 a výrazně výše hodnocený než je průměr OECD. 
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Tab. 4.3.2: Školy a počet žáků v Groningenu v roce 2010 

druhy škol počet škol počet dětí v r. 2010 

základní školy 22 12142 

speciální základní školy 4 1998 

střední školy 7 13903 

ROC a AOC 4+3 19112 

vysoké školy a univerzity 3+1 51204 

RUG 1 26612 

HHG 1 24592 
Zdroj: vlastní zpracování 

[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 

 

V tabulce 4.3.2 je zaznamenán počet všech škol v městě Groningen a jejich počty 

studentů v roce 2010. Je zde patrné především velké množství základních škol, které souvisí 

s velkým počtem dětí. 

Univerzita Groningen, neboli Rijksuniversiteit Groningen, je jedinou státní univerzitou 

v Groningenu. Má bohatou akademickou tradici, která sahá až do roku 1614. Po univerzitě 

v Leiden je nejstarší univerzitou v Nizozemsku. Má devět fakult, 27 výzkumných center          

a 175 studijních programů. Univerzita Groningen je v první trojce evropských výzkumných 

univerzit v oblasti ekologie, chemie, astronomie a v dubnu 2012 obdržela od studentů 

z Mezinárodního studentského barometru titul Nejlepší univerzita Nizozemska. Studovala zde 

první žena v Nizozemsku, která obdržela magisterský titul a také první prezident Evropské 

centrální banky Wim Duisenberg. 

 Druhá největší vysoká škola v Groningenu je Hanzehoogeschool Groningen, 

univerzita aplikovaných věd, založená v roce 1986. Vybrat si je možno z devatenácti fakult     

a mnoha bakalářských i magisterských studijních programů. 

 Univerzita je jakousi organizací s korespondující funkcí v ekonomii a společnosti         

a slouží jako instrument regionálního rozvoje. V letech 1980 groningenští ekonomové 

Oosterhaven a Stoffelsma vypočítali, že přibližně 16 000 studentů RUG vytvářejí čistý zisk 

mezi 74 a 88 mil. Guldenů (stará holandská měna), což je 33 až 40 mil. euro, vytvářející 1250 

– 1500 pracovních míst na plný úvazek, z nichž 40% je v oblasti maloobchodu, hotelů, 

restaurací a kaváren. Při přepočtu na současné podmínky a dvě vysoké školy, by to bylo ještě 

3x větší. Studenti jsou zodpovědni za jednu třetinu ročního 100 milionového obratu 

HORECA sektoru. Univerzitní zaměstnanci a jejich výdaje pokrývají 8500 – 9500 pracovních 

místa na plný úvazek, což je 5% zaměstnanosti v provincii Groningen a 2% zaměstnanosti 
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celého nizozemského Severu. Z těchto ukazatelů je patrné, že vysoké školy jsou v Groningenu 

významným činitelem a tvořitelem ekonomické struktury. Negativním trendem v poslední 

době je, že 85% ze všech studentů v Groningenu pochází z blízkých provincií Groningen, 

Friesland a Drenthe, ale jen 50% z nich zde najde po absolvování práci. Tomuto efektu se říká 

brain drain neboli export znalostí a vědomostí. 

 Z posledních měření provinční promoční kampaně “Er gaat niets boven Groningen” 

(Nic nepředčí Groningen) je zřejmý jasný vzestup ve významnosti RUG a AZG, kteří jsou 

největší zaměstnavatelé, ve veřejném povědomí. Vzdělávací příležitosti v Groningenu jsou 

důležitým aspektem image města. 

 Struktura vzdělanosti obyvatel Groningenu je znázorněna v grafu 4.3.2. 

 

Graf 4.3.2: Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel nad 15 let v roce 2011 

 

Zdroj: vlastní zpracování [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database, 1.7.2012] 

Z grafu je patrné, že v Groningenu žije nejvíce obyvatel s ukončeným středním vzděláním    

cca 60 %, jedná se především o vyšší střední vzdělání. Až 33% obyvatel má dokončené vyšší 

nebo vysoké vzdělání. 

 Podle Eurostatu je provincie Groningen na mírně nadprůměrném stupni vzdělanosti     

u ukazatele procentuální počet žáků a studentů na všech stupních vzdělávání na celkovou 

populaci v NUTS 2. Za posledních deset let se tento ukazatel pohybuje na 22-29% obyvatel    

a v roce 2010 byl tento počet 25,4%. 
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4.4 Ekonomická struktura 

4.4.1 Zaměstnanost v odvětvích 

 Nizozemsko patří mezi vyspělé ekonomiky a vyznačuje se silnou orientací                  

na mezinárodní obchod a investice, technologickou průmyslovou i zemědělskou výrobou         

a rozvinutou výzkumně-vývojovou infrastrukturou a silným sektorem služeb, vč. finančního 

sektoru. Nizozemsko je podle statistik Eurostatu šestou největší ekonomikou EU. Pokud jde    

o celosvětové srovnání ekonomické produkce je na 16. místě. World Economic Forum ve své 

zprávě Global Competitivness Report 2011-2012 řadí Nizozemsko na vynikající 7. místo. 

Bilaterálně  je podle ČSÚ Nizozemsko 8. největším importérem českého zboží a 9. největším 

dodavatelem zboží do ČR. Podle indexu Programu OSN pro rozvoj (Human Development 

Index, HDI 2011), který porovnává životní úroveň v jednotlivých zemích s širšího hlediska     

a bere v potaz různé aspekty kvality života, bylo Nizozemsko v r. 2011 na 3. místě na světě   

za Norskem a Austrálií. 19 

 V minulosti i po celý středověk bylo město Groningen velice významné, v roce 1282 

se stalo členem hanzy a bylo významným tržištěm Fríska. Hanza, z němčiny skupina 

cestujících kupců, od 12. století společná organizace kupců z různých měst. Hanza usilovala   

o ovládnutí obchodu v Baltském a Severním moři. Z výsad měst lze jmenovat právo vařit 

pivo, pořádat trhy a být překladištěm. Dnes je Groningen průmyslovým střediskem 

s potravinářskými, strojírenskými a textilními závody, také je zde zastoupen chemický, 

papírenský, nábytkářský, elektrotechnický a loďařský průmysl. 

 Až donedávna byly v Groningenu dva velké průmyslové podniky, a to dva cukrovary. 

Původně byl jeden za hranicemi města, ale s městskou expanzí byl pohlcen a připojen 

k městu. V roce 2009, po velké kampani místních obyvatelů, byla továrna Suiker Unie 

zavřena. Před uzavřením dosahovala její produkce 250 000 tun řepného cukru a pracovalo 

v ní 250 zaměstnanců. Jediná zbývající továrna je v současnosti CSM Vierverlaten 

v Hoogkerku, produkující 235 000 tun řepného cukru 283 zaměstnanci. Další dobře známé 

společnosti v Groningenu jsou Hooghoudt – výrobce alkoholických nápojů, genever               

a beerenburg, vydavatelství Wolters-Noordhoff a Theodorus Niemeyer – kávová, čajová         

a tabáková společnost. Největší zaměstnavatelé v Groningenu jsou ale Akademická 

nemocnice Groningen AZG (Martini ziekenhuis, Universitaire medische centrum Groningen) 

s 6500-8000 pracovními místy a RUG s 4400 pracovními místy na plný úvazek rozdělenými 

                                                           
19 http://www.businessinfo.cz/cz/sti/nizozemsko-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000807/, 15.6.2012. 
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5360 zaměstnancům. Dohromady tyto dva subjekty vytváří 12 500 míst, tvořící přibližně 10% 

míst z 125 000 pracovních míst v městě Groningen. 

 Posledním trendem je rozrůstání tzv. call center. Podobných firem je v Groningenu na 

40, dohromady s 3 500 zaměstnanci. Největší takovéto firmy jsou BSC, SNT a TRANSCOM. 

 

Tab. 4.4.1.1: Počet podniků v Groningenu podle odvětví 

ekonomické činnosti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství, průmysl a 
stavebnictví 1014 1026 1055 1161 1258 1349 1386 1373 1408 

obchod a horeca 2771 2855 2927 2975 3062 3142 3131 3199 3259 

komerční služby 3313 3480 3542 3677 4040 4398 4838 5251 5663 

nekomerční služby 3000 3112 3172 3298 3574 3923 4328 4687 5009 

zemědělské subjekty 46 45 46 45 45 49 47 49 52 

průmyslové závody 440 447 448 458 483 496 497 485 513 

stavební podniky 503 510 534 631 701 776 813 811 815 

obchodní podniky 2091 2161 2207 2260 2337 2409 2392 2443 2510 
podniky automobilový 
průmysl 208 215 222 226 236 238 243 243 251 

velkoobchod 426 435 432 459 479 510 505 528 545 

maloobchod 1457 1511 1553 1575 1623 1662 1647 1672 1714 

Horeca 680 694 720 715 725 733 739 756 749 

informace a komunikace 590 653 663 724 838 930 1037 1146 1239 

přeprava a skladování 226 227 238 248 256 260 279 301 297 

finanční instituce 229 233 204 194 190 185 180 167 170 

poradenství a výzkum 1631 1706 1757 1837 2030 2242 2527 2789 3062 
ostatní podnikatelské 
služby 466 484 496 500 535 573 594 624 664 

vládní úřady 102 101 97 85 83 83 80 76 70 

vzdělávací instituce 501 527 524 543 571 636 673 744 824 

zdravotní a sociální služby 957 991 1012 1057 1181 1320 1516 1666 1768 

zdravotní péče 572 602 626 667 757 868 1015 1128 1218 

sociální péče 385 389 386 390 424 452 501 538 550 

kultura, sport a rekreace 888 922 960 994 1070 1173 1320 1410 1514 

ostatní služby 552 571 579 619 669 711 739 791 833 

celkem 23048 23897 24400 25338 27167 29118 31027 32877 34697 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
 

Z tabulky 4.4.1.1 lze vidět, že nejvíce podniků v Groningenu je v oblasti poradenství   

a výzkumu (r. 2011 3062) a v obchodních podniků (r.2011 2510). Celkově se nachází            

ve městě v současnosti 34697 podniků, což je od roku 2003 nárůst o 11649 podniků, tedy       

o asi 34%. 
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Zaměstnanost v Groningenu také obecně narůstá. Nejvyšší zaměstnanost je                   

v současnosti  v oblasti zdravotních a sociálních služeb (29145 pracujících), poté v oblasti 

obchodu (16483 pracujících) a vzdělávacích institucí (14495 pracujících). Naopak nejméně 

lidí pracuje v zemědělství, protože se jedná o městský celek (107 pracujících). Graf níže nám 

potvrzuje to samé. Zdravotní a sociální služby zaměstnávají daleko vyšší počet lidí. 

 

Tab. 4.4.1.2: Zaměstnanost v Groningenu podle odvětví 

ekonomické činnosti 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

zemědělství 94 88 101 102 103 97 107 

průmysl 7259 7148 7381 6810 6831 6287 6511 

rozvody 1887 1963 2148 2218 2452 2389 2589 

stavebnictví 5177 5393 5702 6004 5762 5354 5257 

obchod 15648 14724 15765 16213 16382 16064 16483 

Horeca 5524 5560 5870 5716 5623 5612 6139 

informace a komunikace 7749 7451 8375 7011 7364 6897 7216 

přeprava a skladování 3560 3535 3558 3370 3427 3482 3508 

finanční instituce 2700 2646 2296 1953 1957 1786 1645 

poradenství a výzkum 7862 8156 8556 9645 9927 9539 10300 
ostatní podnikatelské 
služby 12271 12812 12530 12241 13242 12860 13249 

vládní úřady 11583 11118 11324 11724 11832 11635 11599 

vzdělávací instituce 13996 14145 12748 13329 13684 14033 14495 

zdravotní a sociální služby 24094 24086 25957 27499 28294 28925 29145 

kultura, sport a rekreace 3037 3072 3241 3377 3460 3606 3744 

ostatní služby 2286 2176 2038 2388 2837 2829 2688 

celkem 124727 124073 127590 129600 133177 131395 134675 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
 

Zaměstnanost v cestovním ruchu za celé sledované období mírně stoupá, úměrně s počtem 

přijíždějících návštěvníků a hostů, nejen z Nizozemska, ale i z jiných států, převážně 

z Německa, Belgie, Lucemburska a Francie. Tím, že se jedná spíš o turisty z přilehlých zemí   

a zajímající se o památky je průměrná délka pobytu zahraniční návštěvy 1,5 dne. Na území    

se nachází 3čtyřhvězdičkové hotely (NH Groningen Hotel, Mercure Hotel, NH Hotel de 

Ville), 7 tříhvězdičkových hotelů a dva dvouhvězdičkové hotely, 4 hostely a 1autokemp. Tyto 

hotely jsou převážně v centru a nabízejí ubytování v kvalitně vybavených, ale menších 

pokojích. Bohužel Groningen nabízí levnější ubytování jen ve čtyřech malých hostelech, které 

svou kapacitou nestačí. 
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Graf. 4.4.1.1: Zaměstnanost v Groningenu podle odvětví 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
 
 
Graf 4.4.1.2: Zaměstnanost v sektorech v roce 2011 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
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4.4.2 Míra nezaměstnanosti 
 

Míra nezaměstnanosti se v posledních letech drží na podobné úrovni. V posledním 

roce byla 5,75%. Míra nezaměstnanosti se liší podle čtvrtí města. Nejvyšší nezaměstnanost    

za rok 2011 byla v městské čtvrti Woonwagenkamp De Kring (15,3%), nejnižší                     

ve Woonwagenkamp Helpman (0,0%).20 Nejvyšší celková nezaměstnanost byla v roce 2008 

6,09% a nejnižší byla v roce 2009 jen 5,41%. 

Tab. 4.4.2: Nezaměstnanost v Groningenu v letech 2008-2011 

ukazatelé 2008 2009 2010 2011 

EAO 138 329 139 757 142 338 144 528 

nezaměstnaní 8 427 7 697 8 445 8 309 

míra nezaměstnanosti 6,09% 5,41% 5,93% 5,75% 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
 
Graf 4.4.2: Míra nezaměstnanosti v Groningenu v letech 2008-2011 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 
 

Průměrná míra nezaměstnanosti je v současnosti v Nizozemsku 5,1%, tzn.,                 

že v Groningenu je mírně nadprůměrná. Jedním z klasických vysvětlení vyšší míry 

nezaměstnanosti je, že absolventi vysokých škol neopustí hned město, na které si zvykly         

a které mají rádi a chtějí zde ještě chvíli pobýt předtím, než se zapojí do pracovního procesu, 

popřípadě si hledají práci ve městě, i když ví, že je tady práce hůře dostupná. Výsledkem 

tohoto procesu je vysoká koncentrace tzv. call center, kvůli potřebám jako je inteligence          

a jazykové dovednosti pracovníků. 
                                                           
20 http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 15.6.2012. 
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4.5 Infrastruktura 

4.5.1 Dopravní infrastruktura 

Hlavním druhem dopravy v Groningenu je kolo. Groningen byl v roce 2006 nazván 

"Světovým městem cyklistiky", protože 57 % obyvatel používá ke své přepravě bicykl.  

Město je velice přizpůsobeno přáním těch, kteří chtějí obejít automobilovou dopravu, neboť 

má rozsáhlou cyklistickou síť a velká pěší zónu v centru města.  Současná podoba města je 

výsledkem systematického úsilí. V 70. letech, kdy se Groningen začal významně rozrůstat, 

byl vytvořený plán cirkulace dopravy. Ten znamenal eliminaci automobilové dopravy 

v centru města, byly vytvořeny objížďky, tzv. ringy a posilnil pozici pěších a cyklistů. 

Vybudovalo se množství nových cyklostezek, některé jsou tvořeny speciálním pruhem            

na okraji vozovky, jiné jsou úplně oddělené, se svými vlastními pravidly a semafory               

a v současnosti tvoří asi 220 km na 87 km² města. Logika filtrování dopravy je plně vyjádřena 

v komplexním modelu pro rozložení městských částí a distriktů – tzv. Fused Grid modelu.   

Od roku 1977, kdy byl průnik šestiproudé dálnice křižovatky v centru města nahrazen zelení   

a stezkami, zaznamenalo město pozoruhodné zotavení. Nájmy jsou jedny z nejvyšších 

v Nizozemsku. Zároveň se stezkami musela být vybudovaná obrovská parkoviště pro kola      

u každé větší instituce, např. školy, úřady, nádraží, kde se nachází parkoviště pro víc jak 5000 

bicyklů. Také byla vytvořena speciální pravidla, která dávají cyklistům oproti automobilům 

ale i pěším ve všem přednost a například za deště mají kola přednost                                          

i na křižovatce.  Cyklistická doprava je preferována i na světelných křižovatkách -                 

na některých z nich je doba zelené fáze pro cyklisty zdvojnásobena, na jiných je zavedena 

zelená fáze pro cyklisty pro všechny směry zároveň. 

Stejně jako celé Nizozemsko, Groningen se vrátil zpět k této dopravě především         

ze strachu o růst automobilové dopravy a s ním spojeným hlukem, znečišťováním a jinými 

negativními faktory. Jeho desetiletý cyklistický program stál 20 miliónů liber, ale každé auto 

dojíždějící za prací stojí město nejméně 170 liber za rok ve skrytých nákladech, jako jsou 

hluk, smog, parkování a zdraví. Cyklistika v Groningenu je zobrazována jako část integrální 

městské obnovy, plánování a dopravní strategie. Žádné další evropské město se nemůže 

srovnávat s Groningenem a nemůže překonat jeho rekord, kde 50% všech cest po městě je 

vykonáváno právě na kole. Města jako Delfy, Munster, Freiburg a Heidelberg, kde cyklistika 



75 
 

je na cestě stát se stejně významnou součástí dopravy, jsou příkladem rozvíjejícího                        

se nového trendu po celém kontinentu.21 

Tak jako celé Nizozemsko je i Groningen propleten sítí kanálů naplňovaných vodou 

z moře a fungující jako další druh dopravy po městě i přepravní cesta do dalších blízkých 

měst, např. Delfzijl. Kolem vnitřního města se obtáčí kruh vodních kanálů, který slouží i jako 

stanoviště pro hausbóty a zajišťuje rekreační a individuální přepravu po městě. Vodní hladina 

v kanálech je regulována, takže nemůže dojít k tomu, že by zde nebylo možno proplout, také 

chrání město před povodněmi a kvalitní systém zvedacích mostů a dopravní značení 

umožňuje všem typům plavidel proplout v jakoukoli denní dobu. 

Vlaky v Nizozemsku jsou rychlé, komfortní a jezdí na čas. Mezi významnými 

destinacemi jezdí spoje třeba i pětkrát za hodinu. Železniční síť v Holandsku je velmi hustá     

a umožňuje plynulé spojení moderními vlakovými soupravami po celé zemi. Železniční 

dopravu zajišťuje šest společností – ACTS Nederland, ERS Railways, Arriva, Thalys 

International, Syntus bv a Nederlandse Spoorwegen, která provozuje osobní přepravu            

ve vlacích Stoptrein (regionální vlaky zastavující i v menších obcích), Intercity (meziměstské 

vlaky) a elektrické vlaky Sprinter. V Groningenu působí společnosti Nederlandse Spoorweg    

a Arriva. Společnost Nederlandse Spoorweg obsluhuje tři vlakové stanice v Groningenu: 

- Groningen, 10 minut pěšky od centra Groningenu a hlavního náměstí Grote Markt; 

- Groningen Europapark, v jihovýchodní části města a v blízkosti stadionu Euroborg; 

- Groningen Noord, v severní části města. 

Hlavní vlaková stanice Groningen má pravidelné spoje do většiny nizozemských měst. Jejími 

hlavním přímými linkami jsou: 

- Zwolle, Amersfoort, Hilversum, Amsterdam, Schiphol Airport; 

- Zwolle, Amersfoort, Utrecht, Gouda, Den Haag, Rotterdam; 

- Leeuwarden (Arriva); 

- Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Leer (Německo); 

- Roodeschool a Delfzijl (Arriva); 

- Veendam (Arriva). 

Doprava osobním automobilem po Groningenu je dosti obtížná. Uplatňuje                   

se restriktivní politika vůči individuální automobilové dopravě. Do samého centra města 

mohou jezdit jen zásobovací auta a do vnitřní zóny ohraničené kanálem, mohou sice všechny, 

ale parkovat zde smí jen ta s předplacenou roční kartou či návštěvníci parkující jen               

                                                           
21

 http://www.globalideasbank.org/site/bank/idea.php?ideaId=378, 10.6.2012. 
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na vyznačených místech, kteří musí zaplatit poplatek 2.20 € za hod. Na většině ulic je 

parkování povolené na jednu hodinu a je omezeno od pondělí 9.00 do soboty 24.00. V zóně   

za kanály je parkovné 1.50 € a je možno zde parkovat max 2 hod. O nedělích je možno 

parkovat kdekoli a zadarmo. V centru města je povolená rychlost 30 km/hod. Protože kapacita 

parkovacích míst nevyhovovala, bylo postaveno 13 parkovacích domů s celkovou kapacitou 

3600 parkovacích míst. Pro návštěvníky města, kteří se zde chtějí zdržet déle, jsou 

nejvýhodnější tzv. P+R parkoviště, které se nacházejí na okrajích města (P+R Kardinge, 

Euroborg, Hoogkerk, Haren, Zernike). Jsou neplacené a s dostatečnou kapacitou 3000 

parkovacích stání. Je jich pět a nacházejí se na severním, východním, jižním i západním konci 

města. Parkování na záchytných parkovištích je zdarma a dopravu do centra zajišťují          

v 10 minutových intervalech autobusy (cena zpátečního lístku je 5 € pro max. 5 osob).  

 Spoje mezi městem a zbytkem země zajišťují dálnice A28 spojující Groningen 

s Utrechtem, Zwolle a Amersfoortem, dálnice A7 zajišťující jedním směrem přepravu           

do provincie Friesland a spojení s hlavním městem Amsterdamem a směrem na východ 

s Winschotenem a německými Brémami. 

 Kromě kola a auta je možno využít pro dopravu ve městě a jeho okolí i autobus. 

Autobusové linky jsou provozovány místní společností Qbuzz. Autobusy po městě jezdí 

každých 10 min. Hlavní směry jsou na: 

� 3: Lewenborg-city centre-main station-Vinkhuizen 

� 6: Beijum-city centre-main station-Hoornsemeer 

� 4/8 Hoogkerk-centre-main station 

� 11: Zernike-city centre-main station 

� 15: Zernike-city centre-main station 

� 33/39/133: Groningen-Surhuisterveen 

� 50/51: Groningen-Assen 

� 61: Groningen-Bedum-Uithuizen 

� 82 Groningen-Roden 

� 140: Groningen-Appingedam-Delfzijl 

� 163: Groningen-Lauwersoog (přípoj na trajekt na Schiermonnikoog) 

� 300/305: Groningen-(Gieten(300))-Borger-Emmen 

� 301: Groningen-Veendam 

� 304/314: Groningen-Drachten-Heerenveen 

� 315: Groningen-Heerenveen-Lemmer-Lelystad (nejdelší autobusový spoj v Nizozemsku). 
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Německá společnost Public Express provozuje také autobusové spoje mezi vlakovou stanicí 

Groningen a letištěm Brémy a samotnými Brémy v Německu, které jezdí 5 krát za den. 

 Také se mluví o vytvoření tramvajového spojení mezi centrálním nádražím, městským 

centrem a kampusem Zernike. 

10 km jižně od samotného centra Groningenu se nachází letiště Eelde s plánovanými     

i charterovými lety do evropských zemí. Destinace jsou Velká Británie, Algarve, Antalye, 

Barcelona, Korfu, Kanárské ostrovy, Innsbruck, Kos, Kréta, Malorka, Marseille, Milano, 

Rhodos a Salzburg. Společnosti působící na letišti jsou BMI Regional, Corendon Airlines, 

Ryanair, Transavia.com, Vueling Airlines. Letiště je dosažitelné z města linkou                  

číslo 2 Qbuzz. 

 

 

Tab. 4.5.1: Počet odbavených cestujících v letech 2000-2011 v Eelde 

rok počet odbavených cestujících 

2000 112367 

2001 
132,155 (+17.6%) 
 

2002 
148,291 (+12.2%) 
 

2003 
177,851 (+19.9%) 
 

2004 
155,534 (-12.5%) 
 

2005 
162,875 (+4.7%) 
 

2006 
166,240 (+2.1%) 
 

2007 
172,458 (+3.7%) 
 

2008 
190,034 (+10.2%) 
 

2009 
167,107 (-12.1%) 
 

2010 
153,637 (-8.1%) 
 

2011 
148,850 (-3.3%) 
 

Zdroj: vlastní zpracování 

[http://www.groningenairport.nl/fileadmin/user_upload/Jaarverslag_2010.pdf,6.6.2012] 
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4.5.2 Bytová politika 

 

Tab. 4.5.2: Počet bytů a domů v letech 2001-2011 

typ bydlení 2001 1006 2008 2009 2010 2011 

samostatné malé domy 29588 31867 32766 33129 33485 33657 
komplexy, duplexy, panelové 
domy 52097 50589 50563 50703 51300 51696 

bytové jednotky 14924 16999 20209 20379 20463 20627 

ostatní 1253 1542 1344 1339 1333 3655 

celkem 97862 100997 104882 105550 106581 109635 
Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 1.6.2012] 

 

Počet domů a bytů v městě Groningen se za poslední desetiletí navýšil. Nárůst 

zaznamenal o 11 763 jednotek, což je kompatibilní s nárůstem počtu obyvatel o cca 16 000. 

Bydlení je zajištěno v samostatných domech, spojených domech, duplexech, komplexech 

budov, farmách, obytných přívěsech či hausbótech. 

Podle výroční zprávy města Groningen z roku 2011 a průzkumu vykonaném                

ve spolupráci s obyvateli v letech 2000-2010, a jenž byl zaměřen na kvalitu bydlení                

a životního prostředí, mohu usoudit, že 92% lidí v roce 2010 bylo spokojeno s formátem         

a stylem domů a bytů. Oproti roku 2000 je to nárůst o 2%. V roce 2010 75% obyvatel uznalo, 

že domy a byty jsou dostatečně veliké, oproti roku 2000 je zde pokles o 6% v názorech lidí. 

75% obyvatel je také spokojeno s kvalitou bytů a domů, tvrdí, že jsou dobře udržované.     

93% obyvatel tvrdí, že má bydlení dobrou atmosféru a celkově hodnotili bydlení 

v Groningenu 7,5 body z deseti nejvyšších možných.22 

Protože město Groningen je především studentské město, ve kterém každoročně tisíce 

studentů hledají nové ubytování, zaměříme se teď právě na něj. Ubytování studentům 

zajišťuje tzv. Housing office, která by za zprostředkovatelský poplatek měla do tří měsíců 

zajistit žadateli bydlení v jednom ze studentských domů ve městě. Těchto studentských domů 

je ve městě několik, jsou to domy na Melkweg, Albertine Agnesplein. Nabízeny jsou zde 

jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje se společnou kuchyňkou a sociálním zázemím. 

Ovšem jejich kapacita pro studenty není dostatečná a tak se může stát, že žadatel stejně žádný 

pokoj nedostane, i při zaplacení zprostředkovatelského poplatku. Proto mnozí studenti 

vyhledávají ubytování v privátních bytech ve městě. Ty jsou kolikrát levnější a nabízejí 

studentům potřebný klid na učení. Až do současnosti se nabídka těchto studentských bytů 

                                                           
22 http://www.os-groningen.nl/images/stories/rapport/sjb/thema03_woonruimte.pdf, s. 25. 
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zvyšovala či snižovala podle jejich poptávky, ale v nedávné době se začalo mluvit o tzv. 15% 

rule. Správa města by měla zajistit především kvalitní a finančně dostupné bydlení pro mladé, 

a to dvěma způsoby. Za prvé díky různě úrovňovému bydlení pro mladé, tzn. postavit nové 

vysoce kvalitní bydlení nebo za druhé částečným pronájmem pokojů. Od roku 2009 je           

ve vnitřní části města zavedeno tzv. 15% rule. Kvůli zvyšujícímu se počtu studentů ve městě, 

město se rozhodlo, že studenty rozprostře rovnoměrně po celém městě. Tedy jen 15% domů 

v ulici má povoleno se nazývat studentskými domy (dům se 3 či více studenty). V současnosti 

už jsou všechny licence městem rozdány, přestože tisíce domů zůstaly bez povolení.            

Do letošního léta hodlá město zavřít všechny ostatní domy, kde jsou registrováni studenti    

bez toho, aby měli jejich domy licenci. To znamená, že tisíce studentů budou „vyhozeni        

na ulici“. Město hledá řešení tohoto problému ve výstavbě 4500 domů pro studenty, bohužel 

tyto domy nebudou postaveny do roku 2015. Město nenavrhlo studentům žádnou kompenzaci 

za náklady na stěhování, makléřské poplatky aj. Velkým pochybením je, že město stanovilo 

15% rule, aniž by zajistilo studentům dostatečný počet domů, přestože se považuje                

za studentské město, a neinformovalo majitele domů, že by si měli zajistit licenci 

k provozování svého podnikání. 

 
4.5.3 Zdravotnictví 

Nachází se zde dvě nemocnice, Martini ziekenhuis a Universitair medische centrum 

Groningen (UMCG). UMCG je jedna z největších nemocnic v Nizozemsku a největším 

zaměstnavatelem v Severním Nizozemsku. Má kapacitu 1339 lůžek s převážně 73% 

obsazeností. Má velice rozsáhlé výzkumné oddělení, na kterém pracuje zároveň s místními 

studenty z RUG. Je také nejznámějším transplantačním centrem v Nizozemsku a jejich 

vzdělávací programy Pohyby vědy je hodnocen jako nejlepší, Stomatologie jako druhá 

nejlepší a Medicína jako třetí nejlepší podle Průvodce studenta k vysokoškolskému vzdělání 

v Nizozemsku. Nemocnice Martini má kapacitu 580 lůžek. Při srovnání v roce 2008 

s ostatními nizozemskými městy bylo zjištěno, že Groningen má nejvyšší počet nemocničních 

lůžek na 1000 obyvatel, což je 10,5. Nizozemský průměr je 3 lůžka na 1000 obyvatel. 

Na území města Groningen se nachází 7 domů s pečovatelskou službou, 29 domů     

pro zdravotně postižené, 16 domovů péče, 8 pečovatelských domovů pro mladé, 23 domů     

na přespání, 13 léčeben duševního zdraví a zneužívání látek. Od roku 2003 se celkový počet 

těchto sociálních zařízení zvýšil o 19 na 96. 

Další zdravotnická zařízení: 

- záchranná služba; 
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- 6 zdravotnických středisek; 

- 148 lékařů; 

- 20 lékáren, prodejen z dostupností léků. 

 
4.5.4  Kultura a sport 

Přestože Groningen není velké město, má důležitou roli jako hlavní městské centrum 

této části země, zejména v oblasti hudby a dalšího umění, vzdělávání a podnikání. Velký 

počet studentů žijících a studujících v Groningenu má nemalý vliv na rozkvět města a přispívá        

k rozmanité kulturní scéně města této velikosti. 

 Nejzajímavějším, architektonicky i vystavovanými sbírkami, a nejrozporuplnějším je 

Groninger Museum. Kvůli současné podobě budovy, navržené architektem Allesandrem 

Mendinim, bylo muzeum přeměněno do jedné z nejinovativnějších budov svého druhu 

v Nizozemsku. V Groningenu najdeme též Námořní muzeum, Univerzitní muzeum, muzeum 

komiksové tvorby, grafické muzeum a muzeum tabáku. Groningen je také domovem 

Noorderlichtu, mezinárodní fotografické platformy, která pomáhá v rozvoji fotografickým 

galeriím a organizuje mezinárodní fotografický festival. Groningen má též svoje městské 

divadlo lokalizované na Turfsingelu zvané Stadsschouwburg, dále velké divadlo a koncertní 

halu pojmenovanou Martini Plaza a koncertní a kulturní centrum na Trompsingelu zvané 

Oosterport (Východní přístav). Nejznámějším hudebním pop rockovým klubem,                  

kde se pořádají stovky koncertů ročně a také zde působily kapely jako Nirvana, U2,            

The White stripes, je Vera. Důležitou kulturní součástí je i Grand Theater na Grote Marktu             

a Simplon, hudební klub, představující domácí i zahraniční scénu všech možných stylů. 

Některé kavárny jsou orientovány na živá vystoupení se zaměřením na světovou hudbu, 

některé na jazz například Jazzcafe De Spiegel na Peperstraat. V půlce ledna každého roku 

Groningen hostí obrovské množství zpěváků a kapel na festivalu Eurosonic/Noorderslag. Je to 

třídenní festival po celém městě, kde jsou scény rozmístěné, jak v malých klubech, tak               

i na hlavních náměstích a je každoroční očekávanou velkou událostí. Další nemenší událostí 

je tzv. Kei week, kdy město pořádá týdenní festival pro začínající studenty univerzit Hanze     

a RUG. Je pořádán v srpnu a je zaměřen na mladou generaci. Pro celé Nizozemsko jsou pak 

také příznačné oslavy Královniných narozenin 30. Dubna tzv. Konninginedag a 5. května Den 

osvobození, kdy jsou pořádána na veřejných místech a klubech a kavárnách vystoupení jak 

hudební, tak i kulturní. Noční život v Groningenu závisí na jeho studentské populaci.         

Jeho kulturní scéna je pulzující a pozoruhodná na město své velikosti. Zejména ulice 

Peperstraat, Poelestraat, náměstí Vismarkt a Grote Markt jsou přeplněné každou noc týdne 
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mladými lidmi a většina barů a klubů nezavírá dříve než v sedm hodin ráno. Mezi roky 2005   

a 2007 byl Groningen vyhlášen za nejlepší centrum Nizozemska. Na hlavním náměstí            

se nachází restaurace a klub, největší v celé Evropě, zvaný Drie Gezusters (Tři sestry) 

skládající se ze čtyř budov přistavených vedle sebe. V Groningenu najdeme i dvě red-light 

distrikty (čtrvti červených luceren), jednu v Nieuwstad a druhou ulici A-čtvrti. 

 Groningen je také populární ve fotbalovém světě. Jeho fotbalový tým je známý            

a úspěšný po celém světě a minulou sezónu porazil Ajax Amsterdam. Jeho domovem je 

rekonstruovaný stadion Euroborg v jihovýchodní části města. 

Groningen není jen město studentů, ale jeho kvality tkví především v rozvoji 

výzkumu, inovací a inženýrství. Aby se město Groningen ve světě stalo známým spolupracuje 

Geemente Groningen, UMCG, Hanzehoogeschool Groningen a Rijksuniversiteit Groningen 

na projektu zvaném The city of Talent. Podporují město v marketingu a vytvářejí spolu 

kampaň, která by měla městu pomoct k získání nových investic. Motto kampaně zní: Zde je 

místo pro talent. Místo k učení. K práci. K růstu. K Vašemu osobnímu rozvoji. Dostat ze sebe 

to nejlepší. Navíc je vhodným místem k žití, sportování a zábavě. Groningen, Město talentu. 
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4.6 Životní prostředí 

Tab.4.6: Typy půdy v oblasti města Groningen v ha 

typy půdy 1979 1996 2003 2008 

zastavěná plocha 2593 2834 2989 3083 

rozestavěné plochy 203 207 295 225 

zemědělská plocha 4201 3369 2903 2815 
přírodní rekreační 
plochy 490 876 985 1025 

vodní plochy 287 394 563 569 

celková plocha 8249 8277 8369 8369 
Zdroj: vlastní zpracování [http://www.os-groningen.nl/images/stories/rapport/sjb/thema01_bodemgebruik.pdf, 
13.6.2012] 

Jedenkrát za každé tři roky dělá Central Bureau voor de Statistiek (statistický úřad 

v Nizozemsku) měření využití městské plochy. Poslední měření z roku 2008 prokázalo,            

že od roku 1979 se podíl zemědělské půdy snížil a došlo k přesunu trendu ze zemědělské 

funkce k přírodní a rekreační. Od roku 2003 je zastavěná plocha ve městě větší než plocha 

zemědělské půdy. Relativně největší růst zaznamenaly vodní plochy, které se od roku 1979 

z 287 ha zvýšily na 569 ha, tedy se zdvojnásobily. Příkladem nárůstu jsou Kardingerplas       

na severovýchodě a rekreační plocha v Hoogkerku. V roce 1982 bylo přiznáno obci rekreační 

jezero Hoornsemeer na jihu obce. 

 
4.6.1 Ochrana vod 

 Čistá voda je zásadní pro přírodu, rekreaci a zemědělství. Kvalita povrchové vody 

v jezerech, vodních toků a kanálů se zlepšuje výrazně v posledních letech, ale na některých 

místech stále není dost dobrá. Rozmanitost vodních rostlin a zvířat je příliš jednodruhová. 

V rámci Evropské unie je zde rámec pro hodnocení kvality vody. Na základě evropského 

hodnocení bylo určeno, že kvalita povrchových a podpovrchových vod v Groningenu by        

se měla do roku 2015 ještě hodně zlepšit. Dalším důležitým krokem k vytváření kvalitního 

životního prostředí je podpora volného migračního procesu ryb v kanálech. Za poslední roky 

byl snížen počet překážek pro vodní faunu a v tomto trendu se nadále pokračuje. Pro ryby je 

také důležité vytváření písčin, kde se mohou třít a růst. Město Groningen chce, aby jeho 

kanály byly přívětivé nejen pro lodní dopravu, ale také přátelské k původní přírodě. Provincie 

Groningen vytvořila cíle kvality zobrazené v Provinciaal Omgevingsplan. 

V horkých létech často není dost podzemní a povrchové vody k pití, zemědělství          

a jiným aktivitám, a proto se snaží město zásobovat vodou z Ijsselmeer skrz Frízskou úžinu. 

Nejdůležitější je jako první zásobování vodou kvůli bezpečnosti, pak na pití lidem                   
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a k zásobování průmyslu a nakonec až zásobit vodou zemědělskou oblast. Zemědělství též 

produkuje spousty nitrátů a fosfátů, které působí špatně na kvalitu vody a životního prostředí 

celkově a město se proto snaží snižovat tyto substance a inspiruje se politikou delt Rýna         

a Eemsu. Protože je provincie Groningen umístěna převážně pod hladinou moře, aby zastavila 

příliv vody z moře při velkých bouřích, jsou kolem stavěny hráze a poldry, náspy kolem 

kanálů a také nádrže, do kterých mohou být vody odváděny. Voda v kanálech se zde využívá   

i v klimatizačních systémech, např. v areálu Zernike, v jehož budovách je v létě vzduch 

ochlazován a naopak v zimě vodou z kanálu zahříván. 

 
4.6.2 Zemědělská půda a lesy 

V roce 2008 bylo v Nizozemsku zemědělské plochy průměrně 54,8%, v Groningenu   

to bylo 33,6%, což je menší podprůměr, ale v normálu, když jde o urbánní oblast. Přestože        

se zvýšila celková plocha města, plocha zemědělských areálů se snížila. Bohužel zemědělství 

používá množství látek, které okolní přírodě neprospívají, a tak se zvyšujícími se požadavky 

lidí na biopotraviny, by se zemědělci měli zaměřit na bio produkci, která při deštích 

nezpůsobí tolik škod jejímu blízkému okolí. 

 
4.6.3 Ovzduší 

Většina obyvatel Groningen podle regionální ročenky z roku 2011 Eurostatu si myslí, 

že znečištění vzduchu není problémem jejich města. Ve srovnání s ostatními městy má 

Groningen opravdu málo problémů s životním prostředím. Zaměřuje se především                

na omezení znečištění vzduchu a hluku. Charakteristickou vlastností Groningenu a celého 

severního Nizozemska je tma. Přestože byla v posledních letech učiněna různá opatření, bylo 

rozestavěno více elektrického osvětlení, stále to není dost a ne každá ulice ve městě je 

osvětlená z veřejných zdrojů. 

Vzduch je v celé provincii relativně čistý, ale vždy se zde najdou nějaké částice, zvlášť 

když se jedná o město, která způsobují onemocnění jeho obyvatel. Při měřeních u cest 

s hustým provozem a v blízkosti továren přece jen bylo naměřeno větší znečištění než je 

akceptováno. Správa města pro to vydává emisní povolenky a stimuluje jednotlivé podniky   

ke snížování emisí. Přesto počet stížností obyvatel na zápach z továren v posledních letech 

stoupá. Poté co byl uzavřen jeden z cukrovarů, cukrovar v Hoogkerku na okraji Groningenu 

nadále produkuje a vytváří tak největší zápach ve městě. Produkující látky, jak tvrdí, nejsou 

zdraví škodlivé. Město Groningen se přesto rozhodlo zřídit limity zápachu a ty pokud 

nebudou dodržovány pokutovat. 
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4.7 Ostatní 

4.7.1 Výzkum, vývoj a inovace 

Informace mají pro společnost velice důležitý charakter, a tím víc, pokud se rychle 

šíří. Inovace, zapříčiněné vývojem a výzkumem, znamenají vylepšení dosavadního systému    

a často zapříčiňují rozvoj celé oblasti.  

Region Groningen při porovnávání všech evropských regionů NUTS 2 má podle 

Eurostatu Research & Development, tedy výzkum a vývoj, hodnotu 1,50% HDP.             

Pouze 25 regionů z celkových 260 dosáhne hodnoty více než 3%. Podíl výzkumných 

pracovníků na celkové zaměstnanosti v procentech je menší než 0,73%, což je průměr EU. 

Podíl lidských zdrojů na poli vědy a technologie je podle Eurostatu z roku 2009 34,80% 

z celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vydávání patentů je v Nizozemsku stejně 

jako v Německu na velmi vyspělé úrovni. Groningen patří mezi nizozemské oblasti 

s nejvyšším počtem patentů. V roce 2006 bylo přihlášeno 98,2 patentů na milion obyvatel. 

Patenty jsou zaměřené především na biotechnologii a medicínu.23 Patenty z oblasti 

informačních a komunikačních technologií v roce 2006 byly přiznány na 28,95 patentů          

na milion obyvatel. 

Město Groningen se může pyšnit i vědeckotechnologickým parkem Zernike Science 

Park, pojmenovaném po vítězi nobelové ceny za fyziku. Na začátku 90. let byl tento park 

rozdělen dvěma organizacemi. Firma SIG (průmyslové a obchodní budovy Groningen) 

v současnosti vlastní a řídí v tomto areálu trh s nemovitostmi a Zernike park management 

pokračuje pod hlavičkou privátní společnosti Zernike Group, která expanduje i daleko           

za hranicemi Groningenu (Amsterdam, Austrálie). Celosvětově, tato organizace dosud 

pomohla v začátcích více než 400 podnikům. Spolupracuje s fakultami univerzit RUG            

a Hanze, které v tomto areálu sídlí a nabízí začínajícím firmám finanční pomoc z různých 

fondů, poradenskou a konzultační pomoc a spin-off efekty. Groningenský science park         

se může pochlubit obsazením v nizozemské top 3, po Business&Science Park v Enschede       

a hned po Science Park v Leidenu. Zernike Science Park je nazýván “ international glass fibre 

network hub”, tedy místem mezinárodního významu, kde se hromadí výzkumné firmy 

z oblasti využívání skleněných vláken. Také slouží jako významné sídlo pro firmy zabývající 

se tzv. life sciences, např. firma Cordis, Pharma Bio Research, Ophtec. Podniky, zabývající se 

oblastí life sciences, přispívají k rozvoji medicíny, zlepšení metod ve zdravotní péči, zdravým 

potravinám, udržitelným čistším produktům. Groningen se může hrdě nazývat BioMed City. 

                                                           
23

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/regional_yearbook, 15.6.2012. 
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4.7.2    Zahraniční vztahy města 

 Groningen má partnerská města po celém světě. Partnery můžeme nalézt v zemích     

od Ruska až po Nikaraguu, jež mají velice pevný a těsný vztah a spojení již od druhé světové 

války. Partnerské vztahy jsou založené na přátelství, obchodu a zahraniční pomoci. Více 

pozornosti se dostává městům v severovýchodním koridoru od Amsterdamu po Sankt 

Petersburg. Groningen připravuje všechny možné druhy projektů ve spolupráci s partnerskými 

městy a pořádá mnoho osobních návštěv. Oficiálními “twin cities” jsou San Carlos 

(Nikaragua) a Murmansk v Rusku. Spolupráce se rozvíjí na poli prostorového plánování, 

zdravotní péče, životního prostředí, kultury, sportu a vzdělávání. Groningen spolupracuje také 

s ostatními zahraničními městy: 

- Bremen (Německo) od r. 2009, spolupráce ve vzdělání a obchodu;  

- Graz (Rakousko) od r. 1964, obchod a doprava; 

- Hamburg (Německo) od r. 2006, administrativa, podnikové sítě; 

- Jabalia (pásmo Gazy, Palestina); 

- Kaliningrad (Rusko); 

- Katowice (Polsko), výzkum, vývoj a vzdělání; 

- Newcastle (Velká Británie) od r. 1988; 

- Holland (USA); 

- Odense (Dánsko); 

- Oldenburg (Německo) od r. 1989; 

- Tallin (Estonsko) od r. 1993; 

- Tianjin (Čína) od r. 1985;  

- Xi´an (Čína) od r. 2007; 

- Zlín (Česká republika) – od r. 1996, předávání zkušeností ve správě města, podpora kontaktů 

institucí a spolků, podnikatelů, občanů. 
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5 Vývojové procesy ve sledovaných městech 

 Přestože města Groningen a Ostrava leží v různých zemích a jsou od sebe tisíc 

kilometrů vzdálená, Ostrava leží ve vnitrozemí přímo ve středu Evropy, Groningen na severu 

Střední Evropy, a měli zcela odlišný historický vývoj, obě města jsou si velice blízká. A to, 

především svou polohou ve svém státě, obě města leží na severovýchodě zemí, přičemž centra 

a střediska zemí, tedy hlavní města, jsou umístěna daleko od nich ve středu země. Tyto města 

jsou též zařazována mezi minor cities, tedy menší města, přesto jsou velkými a důležitými 

centry regionálního i nadregionálního významu. Ostrava je třetí největší město v Česku z šesti 

měst nad 100 000 obyvatel. Groningen je osmé největší město z celkem 23 měst Nizozemska 

nad 100 000 obyvatel. Obě jsou položena blízko východních hranic, Ostrava jen 30 km         

od hranic s Polskem a 60 km od hranic se Slovenskem, Groningen 40 km od hranic 

s Německem, což z těchto měst činí tranzitní města. 

 Jejich historický vývoj byl však zcela jiný. Ostrava patří mezi města 

postkomunistických zemí a řadí se mezi tranzitivní ekonomiky, kde stále ještě probíhají 

nezbytné změny, které v ostatních zemích proběhly již před třiceti lety. Nejvíce Českou 

republiku zasáhl komunistický systém centrálního plánování, jenž zapříčinil, že veškerá 

pozornost se soustředila na centrum, v tomto případě, hlavní město Prahu, a ostatní města 

zůstala opomíjena. Systém stanovil jednu centrální moc a ta se většinou soustředila v Praze, 

kde pak promítala svoji činnost. Prvně tedy byly uspokojovány potřeby Prahy a pak až dalších 

míst v republice. Centrální plánování také nemohlo vidět problémy vzdálenějších regionů. 

Dalším výrazným rysem komunistického režimu byla podpora těžkého průmyslu a umělé 

vytváření poptávky po strojírenských výrobcích. V době, kdy český stát stále a ve velkém 

množství vyráběl zbraně a těžil uhlí, již ostatní země pochopily, že je ekonomičtější a méně 

zemi zatěžující se soustředit na sektor služeb. Ekonomika České republiky se začala 

transformovat až v 90. letech. Groningen a Nizozemsko, přestože ve 20. století také utrpělo, 

především to bylo druhou světovou válkou. Nepatří mezi postkomunistické země a před 

pádem Berlínské zdi patřil ke „kapitalistickému západu“.  

 Následující kapitola se bude podrobněji zabývat právě tím, v čem se vývojově od sebe 

tyto dvě města liší, přestože jejich pozice v zemi jsou velmi podobné, a proč k tomuto odlišení 

došlo.  

Makroekonomické údaje jako hrubý domácí produkt a příliv zahraničních investic jsou 

natolik odlišné, že pro naše porovnání nejsou důležité. Porovnávané země jsou na tak odlišné 

makroekonomické úrovni, že srovnávání by nebylo vhodné. Lze ale aspoň shrnout, že vývoj 
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HDP na 1 obyvatele v Ostravě byl do roku 2007 v dobrém tempu růstu, po roce 2007               

a finanční krizi klesl, ale ne významně a v současnosti zase stoupá, bohužel velice mírně. 

V Moravskoslezském kraji byl HDP na obyvatele v eurech v roce 2010 11 754 eur. 

Groningen obsadil naopak podle Eurostatu 4. místo v Evropě v HDP na počet obyvatel.          

A v roce 2010 dosahoval až 50 250 eur, měřeno pro provincii Groningen. Ale jeho vývoj byl 

Ostravě podobný. Finanční krize zasáhla Groningen později, až v roce 2008, do té doby HDP 

rostlo, po roce 2008 strmě klesalo, ale v současnosti se již dostává na stejnou úroveň jako 

před krizí. 

 

5.1 Sociodemografické charakteristiky 

Počet obyvatel města Ostravy je o třetinu vyšší než Groningenu, což bylo způsobeno 

také velkým přílivem pracovních sil po druhé světové válce v důsledku uskutečňování 

komunistické ocelové koncepce. Přestože město Groningen vzniklo již roku 1040 (vznik 

města Ostravy až roku 1267) a mělo dost času zvýšit svůj počet obyvatel, nikdy v Groningenu 

nebyly tak velké podniky, které by lákaly pracovníky i ze vzdálenějších provincií 

Nizozemska. Poslední údaje ukazují, že v Groningenu má trvalé bydliště 193 189 obyvatel      

a tedy o 136 772 obyvatel méně než Ostrava. Ostrava má 329 961 obyvatel. Zajímavé je,       

že počet obyvatel Ostravy do roku 1991 sice pozitivně stoupal, ale od té doby                        

až do současnosti již klesá. Naproti tomu, obyvatelé Groningenu stále narůstají a každým 

rokem je jich o několik tisíc víc. Tento příliv je způsobený velkým množstvím studentů, kteří 

po škole nacházejí zaměstnání ve výzkumných centrech patřících pod jejich školy a také 

zvyšující se porodností a snižující se úmrtností. Hustota zalidnění v Ostravě je 1016 

obyvatel/km² a v Groningenu 2469 obyvatel/km². Hustota osídlení Groningenu je vyšší       

než průměrná hodnota celého Nizozemska a poukazuje na neprospěch obyvatel, kterým         

se špatně hledá bydlení v centru města a musí se rozrůstat ven z města. 

Věková struktura Ostravy se za poslední desetiletí nijak výrazně nezměnila, ale mírně 

se zvyšuje počet obyvatel nad 60 let. Stejná situace je i v Groningenu, kde klesá počet 

obyvatel 0-59 let a zvyšuje se počet obyvatel nad 65 let, tzn. populace stárne. V Groningenu 

je i počet obyvatel nad 65 let vyšší o 1%. Největší zastoupení má v Ostravě skupina 30-39 let 

a 40-49 let, zatímco v Groningenu je nejvíce zastoupena věková skupina 20-29 let, což má 

příznivý vliv na další vývoj města, kdy mladí lidé a studenti, skupina tzv. “mozků”, město 

neopouští, naopak jejich nově získané poznatky mohou dále posloužit podnikům a veřejné 

správě města. 
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Celkový přírůstek obyvatelstva Ostravy se pohybuje v záporných číslech celé 

sledované období, tedy posledních deset let, ale od roku 2004 se snižuje, tedy se zmenšuje 

záporný přírůstek stěhováním a zvyšuje přírůstek přirozený. Celkový přírůstek v roce 2008 

byl -76 obyvatel. V Groningenu je tomu naopak. Celkový přírůstek se pohybuje v posledním 

desetiletí mezi +1000-2000 obyvateli. Celkový přírůstek tvoří především v této oblasti 

přírůstek přirozený, tedy narození mínus zemřelí. 

Při sledování etnické struktury bylo zjištěno, že pro Ostravu je příznačná národnostní 

homogenita. Relativní podíl cizinců v Ostravě představuje jen cca 1% celkové populace. 

Nejpočetnější skupinou cizích státních příslušníků v Ostravě jsou Vietnamci a občané 

Slovenské republiky, následují Ukrajinci, Rusové, Poláci a Romové. Postoj k národnostním 

menšinám je často negativní. Groningen je oproti Ostravě velice národnostně různorodý. 

V roce 2011 z celkového počtu obyvatel 190 028 činily jiné etnické skupiny 29 473 obyvatel, 

což je skoro 15,5%. Nejrozšířenější etnické menšiny jsou především ze střední Evropy, 

Indonésie, Surinamu a Nizozemských Antil a Aruby. Postoj místních obyvatel k cizincům je 

obecně stále převážně pozitivní, i když se čím dál častěji projevují negativní vlivy například 

vyšší kriminalita a rostoucí míra nezaměstnanosti. 

Vzdělanostní struktura se člení podle nejvyššího dosaženého vzdělání. V Ostravě je 

charakteristickým rysem nižší míra vzdělanosti, která se přesto postupně zvyšuje. Podle 

Eurostatu v počtu žáků a studentů na celkový počet obyvatel provincie nebo regionu je na tom 

lépe Groningen, který je celkově nadprůměrný v celé Evropské unii. Jeho vývoj za posledních 

deset let je rostoucí, zatímco počet studentů a žáků v Ostravě celých deset let stagnuje. Pokud 

se jedná o vzdělanostní strukturu s nejvyšším dosaženým vzděláním po 16 letech na počet 

obyvatel ve městě, tak větší procento obyvatel se základním vzděláním se nachází v Ostravě, 

a těchto cca 20% je v Groningenu zastoupeno ve skupině s nejvyšším dosaženým vyšším 

středním vzděláním. 3x větší zastoupení je v Groningenu oproti Ostravě ve skupině 

s nejvyšším dokončeným vzděláním vyšším a vysokým. Ostrava zase vyniká v rozšířenějším 

vzdělání středním odborným. Počtem škol se může pyšnit zase Ostrava, na jejímž území        

se nachází vyšší množství škol, což je pochopitelné ovšem vzhledem k vyššímu počtu 

obyvatel a tedy žáků a studentů. Přesto je výběr druhů škol rozmanitější než v Groningenu. 

Kvalitou vzdělávacího systému se vyznačuje celé Nizozemsko, pro Groningen není výjimky. 

Aby se mohl tento systém zlepšit i v Ostravě, musel by se kompletně změnit celý systém 

vzdělávání v celé ČR. Zapracovat se může na vybavenosti učeben, zabezpečením IT 

technologií ve školách, zapojením wifi, také na přístupu učitelů k žákům a aktivitách školy 

v zajišťování kreativních či sportovních činností žáků a studentů. 
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5.2 Ekonomická struktura 

 Z pohledu ekonomické struktury jsou města Groningen a Ostrava na různé vývojové 

úrovni. Ekonomická struktura ve vyspělých zemích se začala transformovat a oprošťovat      

od těžby a těžkého strojírenství již v 60. letech 20. století, kdežto v České republice a Ostravě 

probíhala až od roku 1989. Při rozdělení ekonomiky na čtyři sektory, tedy těžbu, zemědělství, 

lesnictví a rybářství jako primární sektor, zpracovatelský průmysl, potravinářský aj. jako 

sekundární sektor, služby jako terciér, a vzdělání, vědu a výzkum jako kvartérní sektor,         

se procentuální podíl zaměstnanosti v obou zkoumaných městech v těchto sektorech 

významně liší. V roce 2011 byla v Ostravě zaznamenána zaměstnanost v priméru 0,91%, 

v sekundéru 45,65%, v terciéru 40,49% a v kvartéru 12,95%. Oproti roku 1989 se tyto podíly 

významně změnily a zlepšily k lepšímu, a to k rozvoji terciéru a kvartéru. V roce 1989 byla 

zaměstnanost jen v průmyslu až 51,81%. Zvyšuje se zaměstnanost v oblasti výroby 

motorových a ostatních dopravních prostředků a komunikačních a informačních technologií. 

Největší zaměstnanost v současnosti je ale stále v oblasti zpracovatelského průmyslu, výroby 

základních kovů, hutní zpracování kovů a slévárenství a v oblasti vzdělávání. V Groningenu 

byla na konci roku 2011 zaměstnanost v jednotlivých sektorech dělena na 0,08% 

zaměstnanost v priméru, 10,66% zaměstnanost v sekundéru, 63,50% v terciéru a 25,76% 

v kvartéru. Za poslední desetiletí roste zaměstnanost v obchodě, podnikatelských službách      

a poradenství a výzkumu a vzdělávání. Největší zaměstnanost je v oblasti zdravotních             

a sociálních služeb.  

Z těchto dat je vidět, že ekonomická struktura Groningenu je na lepší úrovni            

než ostravská. V sekundéru je v nizozemském městě až o 30% nižší zaměstnanost,               

což se promítlo v růstu zaměstnanosti v terciéru a kvartéru. Zaměstnanost v třetím a čtvrtém 

sektoru je prospěšnější nejenom životnímu prostředí, ale také jsou zde zaměstnání výzkumní 

pracovníci, rozvíjející nové technologie a přispívající k lepší konkurenci města a životní 

úrovni jeho obyvatel. 

Vývoj v cestovním ruchu je v obou městech pozitivní, ale jeho stav je stále ještě            

na velice nízké úrovni. Zaměstnanost v tomto odvětví stoupá, ale kvalita služeb není ještě      

na tak vysoké úrovni jako v hlavních městech, kde je turismus jedním z velkých tahounů 

ekonomiky. Ostrava by měla zlepšit své životní prostředí a snažit se o lepší propagaci              

a chybění historických památek nahradit moderní a kvalitní architekturou. Groningen by        

se měl zase snažit o prodloužení délky pobytu návštěvníka, a to podporováním events             

a packageů města. Ubytovací kapacity v Ostravě jsou vysoké, ale ne kvalitní, a v Groningenu 
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naopak kvalitní, ale velmi nízké a nemohou plně uspokojit poptávku v sezóně a tak               

se návštěvník musí spokojit i s typem ubytování, který původně nepožadoval. 

Míra nezaměstnanosti, která je jedním z faktorů přispívající ke spokojenosti občanů, 

v Ostravě zásadně začala růst až v roce 1998, kdy k jejímu růstu přispěla ekonomická recese, 

která způsobila uzavření několika velkých podniků ve městě. Tato situace se nadále 

stupňovala a nejvyšší míra byla dosažena v roce 2003, až 18,4%. Pokles míry 

nezaměstnanosti se dostavil až po roce 2004, kdy byla dokončena privatizace některých 

podniků a situace pro Ostravu vypadala příznivě, ovšem v roce 2007 přišla světová 

ekonomická krize, která zasáhla i české zaměstnance a podnikatele, tzn., že míra 

nezaměstnanosti se opět začala prohlubovat a v současnosti je okolo 11%. Současná průměrná 

míra nezaměstnanosti pro celou Českou republiku je 8%, což je o 3% méně než v Ostravě. 

Míra nezaměstnanosti Groningenu se za posledních pět let drží na stejnoměrné úrovni. 

Data ohledně míry nezaměstnanosti pro město z dřívějších let nebyla poskytnuta. 

V současnosti se míra nezaměstnanosti pohybuje na úrovni 5,75%. Oproti průměrné míře 

nezaměstnanosti celého Nizozemska je mírně nadprůměrná, o 0,65% vyšší. Z tohoto 

porovnání je patrné, že Groningen je na tom v této oblasti daleko lépe, má o cca 6% méně 

nezaměstnaných osob v porovnání na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. 

 

5.3 Infrastruktura 

5.3.1 Dopravní infrastruktura 

 Dopravní situace v Ostravě je na velice dobré a uspokojivé úrovni. Městská hromadná 

doprava je velice často využívanou variantou obyvatel města a její vozový park je početný      

a kvalitní. Bohužel spoje nejsou tak časté jako v ostatních metropolích ČR, zvláště                 

na hlavních tramvajových trasách směrem na centrum, kde přes týden míří desetitisíce 

pracujících a studentů. Není potřeba zvyšovat počet tras pro autobusy, trolejbusy               

nebo tramvaje, ale navrhuji zmenšit časové intervaly mezi tramvajemi stejné linky,             

tedy ve vytížených ranních a odpoledních hodinách alespoň na pět minut a v nočních 

hodinách přidat druhé vozy. Hůře na tom již je silniční doprava. Sice má Ostrava kvalitní        

a husté napojení na ostatní města a po dokončení dálnice dobré spojení na Brno a jižní 

Moravu, stále ještě není v Polsku dokončené napojení dálnice A1, které by Ostravě přineslo 

spojení i na Katowice přes celé Polsko až na Gdaňsk. K dokončení a otevření části polské A1 

má dojít na přelomu srpna a července.  Situace v centru města už je ovšem značně 

zneklidňující. V centru je nedostatek parkovacích míst, že nejenom návštěvníkům Ostravy je 
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zabráněno se po centru podívat bez využití MHD, ale ani před veřejnými budovami se nedá 

parkovat, natož pak před školami. Hlídaných placených parkovišť v centru je opravdu málo. 

Katastrofální je v ranních hodinách silniční napojení na centrum ze západu a to přes 

Frýdlantské mosty a Českobratrskou a také z východu např. Most Miloše Sýkory. Každodenní 

zácpy zapříčiňují obecnou nespokojenost cestujících. Zamyslet bychom se měli i nad kvalitou 

vozovek.  

K železniční dopravě nemám větších připomínek, její síť je rozsáhlá, vlaky v regionu 

jezdí na čas, jsou spolehlivé a nádražní prostory v Ostravě jsou zrekonstruované nebo jejich 

rekonstrukce právě probíhá.  

Letecká doprava se nadále pozitivně rozvíjí, přestože od roku 2009 poklesl počet 

odbavených cestujících. Myslím, že letiště je využíváno tak, jak je v tomto místě a v této době 

možné. Zvýšení počtu charterových letů či pravidelných linek by další pasažéry přesto mohlo 

přilákat, zvláště pokud by letiště uzavřelo smlouvy s nízkonákladovými společnostmi. Kladně 

hodnotím novou pravidelnou linku Ostrava-Paříž s nízkonákladovou společností Smartwings. 

Správným směrem se vyvíjí i rozvoj cyklostezek a cyklistické kultury ve městě. Čím 

dál tím víc lidí si uvědomuje výhody cyklistické dopravy a zvyšují se jejich požadavky na síť 

a kvalitu cyklostezek. Ostrava by se měla nadále tímto směrem orientovat a zvyšovat jejich 

počet, jak jen to finančně půjde a starat se o jejich kvalitu a zajistit větší bezpečnost cyklistů. 

Město Groningen by v této oblasti zčásti mohl být jejím vzorem. 

 Silniční doprava v Groningenu je na velice vysoké úrovni. Hustá síť silnic zajišťuje 

bezproblémovou přepravu do jakéhokoli místa až na vnitřní centrum, kde je zákaz vjezdu 

mimo zásobování obchodů. Kladně hodnotím i objízdnou trasu pro auta kolem centra, tzv. 

ring, který odvádí hustou dopravu od vnitřního města. Nižší povolená rychlost v centru 

zajištuje i větší bezpečnost chodců a cyklistů. Nízká povolená rychlost a přednost cyklistů 

nutí řidiče radši použít bicykl. Pozitivní byl i přístup správy města k systému parkování        

ve městě. P+R parkoviště jsou vítaným vylepšením a v návaznosti na městskou hromadnou 

dopravu zajišťují i návštěvníkům snadný přesun do města. Samozřejmě kdyby mohli parkovat 

až v centru, bylo by to pro ně daleko pohodlnější, ale zas by to negativně mohlo působit       

na koncentraci aut přímo ve městě a působilo by to neesteticky. Avšak placené parkování 

znevýhodňuje místní obyvatele, kteří aby mohli parkovat ve městě musí platit vysoký roční 

poplatek, ačkoli jim není dovoleno, kvůli malé kapacitě parkovacích míst, parkovat blízko 

svého bydliště. Navrhovala bych proto postavit v centru více parkovacích domů nebo 

podzemních parkovišť, která by architektonicky neznehodnocovala ráz města, která by byla 

placená pro turisty a s roční parkovací kartou místních obyvatel zcela zadarmo. 
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 K železniční dopravě nemám žádné větší výtky, linky jezdí na čas, přeprava je 

pohodlná, umístění centrálního nádraží je vynikající, blízko samotného centra, a stanice 

autobusových linek, které mohou obyvatele rozvážet do dalších čtvrtí, je hned u vchodu        

do nádražní haly. Z pozorování, které jsem během půl roku prováděla, jsem zjistila velkou 

nespokojenost obyvatel s četností linek v ranních hodinách. Obyvatelé či turisté, kteří cestují 

do Amsterdamu Schipolu či Eindhovenu na letiště, nestíhají své lety, a musí vyjíždět již 

dřívějšího dne či půl dne dopředu. Ranní spoje těmito směry jsou opravdu neefektivní, jejich 

čas výjezdu by se měl posunout na dřívější hodinu. Tento problém je avšak problémem 

místních drah a dál v této práci nebude řešen. Při srovnání s Ostravou jsem nezaznamenala 

žádné větší rozdíly, jen efektivnější umístění nádražní stanice v Groningenu. 

 Cyklistická doprava, jak již bylo v kapitole 4.5 probráno je pro obyvatele Groningenu 

nejbezpečnější, nejrychlejší a nejjednodušší typ přepravy a tento trend udržitelného životního 

prostředí je obyvateli velice vítán. Negativně bych hodnotila pouze konkrétní řešení situace    

na křižovatce ulic Westersingel a Brugstraat, kde by kvůli současnému chaosu měly být 

umístěny semafory. A dále je velice nebezpečná situace na křižovatkách, kde cyklisté mají 

přikázáno vjíždět na křižovatku ze všech směru najednou, co sice urychlí dopravu, ale opět je 

tím způsoben chaos a potenciální nebezpečí nehody. Přes tyto obtíže by Groningen měl být 

vzorovým městem pro ostatní obce, které chtějí snížit koncentraci automobilové dopravy 

v centrech a tedy i pro Ostravu. 

 Letecká doprava z Eelde není v porovnání s Ostravou tolik využívána, a počet 

odbavených cestujících ročně je tak o polovinu menší. Přesto je letiště Eelde lépe umístěno, 

blíže městu a má větší potenciál rozvoje než v Ostravě. Obyvatelé Groningenu jsou na tom 

ekonomicky lépe a tak by teoreticky mohli mít větší zájem toto letiště využívat. Také             

na severu země není většího letiště, a tak svou polohou vhodně vytváří spojení na města 

Amsterdam na východě země a Eindhoven na jihu země, jež provozují pravidelné linky        

do celého světa. V komparaci s Ostravou je v současnosti letiště Leoše Janáčka v Ostravě      

na lepší úrovni, jeho služby, počet linek a počet odbavených cestujících je větší,                    

ale do budoucna má větší potenciál letiště v Eelde. 

 Bohužel až nesrovnatelnou oblastí je rozvoj říční dopravy v Groningenu a v podstatě 

nijaké využití řek v Ostravě. Nizozemsko ve své době bylo obrovskou námořní velmocí         

a to se samozřejmě promítlo i do využívání řek a vodního hospodářství celkově. Proto             

se nelze divit, že za několik století bylo možno vybudovat tak rozsáhlou síť kanálů, 

nesrovnatelnou s žádnými jinými státy na světě. Přesto by se Ostrava měla alespoň pokusit, 

ačkoli řeky nejsou dostatečně hluboké pro lodní dopravu, využívat své řeky k rekreaci a vodní 
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turistice. Pro takový účel by ovšem musely být učiněny kroky k jejich vyčištění a řízení jejich 

vodní hladiny k možnosti stálého splouvání. Vlaštovkou k tomuto trendu je projekt Objekty 

na řece Ostravici, který má zajistit občanům místo pro odpočinek a možnost splutí řeky          

a koupání. 

 

5.3.2 Bytová politika 

 Bytová politika v obou městech má svá pro a proti. V Ostravě ubývá obecních bytů 

neúměrně k úbytku obyvatel. Po deregulaci nájemného tyto byty jsou jediné s nižším 

nájemným, ale jsou nabízeny především skupinám nižších sociálních vrstev a ostatní 

obyvatelé jsou nuceni platit stále se zvyšující tržní ceny bytů pod správou realitních kanceláří, 

privátních vlastníků a jiných subjektů. A investovat finanční prostředky do bytů, které nejsou 

jejich. Bytová situace u bývalých OKD bytů také zdaleka není uspokojivá. Nájemníkům stále 

nebyl nabídnut slíbený odkup. Většina nově postavených domů a bytů pod obecní správou     

se svým vysokým nájemným nezaměřuje na střední vrstvu, která je v Ostravě nejpočetnější 

skupinou. Jak je z kapitoly 3.5.2 patrné, za deset let bude potřeba především malých bytů pro 

seniory a mladé lidi. Město musí řešit bytovou politiku, protože nedostatek volných bytů 

může způsobit odchod mladých lidí do jiných měst, ale take existenční problem seniorů. 

 V Groningenu jsou obyvatelé obecně spokojeni s kvalitou, okolím, stylem a formátem 

domů a bytů a výstavba bytových jednotek je kompatibilní s přibývajícím počtem obyvatel 

města. Bytovou politiku města hodnotím velice kladně a je obyvatelům jistě vice nakloněna 

než bydlení v Ostravě. Naopak bych přesto negativně hodnotila politiku města ohledně 

studentského bydlení a tzv. 15% rule, které není dořešené a znevýhodňuje studenty, přestože 

jsou velkým ekonomickým tahounem města. Pokud nebude studentům zajištěno přiměřené 

bydlení, nemělo by 15% rule od školního roku 2012/2013 vstoupit v platnost. 

 

5.3.3 Zdravotnictví 

 Ostrava se pyšní třemi nemocnicemi s celkovou kapacitou 2400 lůžek. Na 1000 

obyvatel je to 8 lůžek, což je velmi vysoké číslo, ale přesto jej Groningen předčí. Se svými 

dvěma nemocnicemi a kapacitou 10,5 lůžka na 1000 obyvatel se na svou velikost vymyká 

z nizozemského průměru a potvrzuje své postavení jako centra vyspělé a kvalitní 

zdravotnické péče. Je to stvrzeno i počtem lékařů a zdravotnických středisek a lékáren          

ve městě. Nadprůměrné má zde postavení i výzkum a rozvoj v biomedicíně, na jehož kvalitě   

a hloubce má svůj podíl Rijksuniversiteit Groningen, a kde se sjíždí školit doktoři                   
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a výzkumníci z celé Evropy. Ostrava má také velice dobré postavení na poli zdravotnictví.     

Je zde i neobvyklá koncentrace domů s pečovatelskou službou a domovu důchodců, které by 

se kvůli posledním trendům stárnutí populace neměly zanedbávat. Přesto se Groningenu 

orientace na zdravotnictví vyplácí lépe a je zde vidět vyšší stupeň vývoje celkově                   

ve zdravotnictví než v Ostravě. 

5.3.4 Kultura a sport 

 Kultura a sport má své významné postavení jak v Ostravě, tak v Groningenu. Nelze 

říct, že by v některém městě byla rozvinutější. Ostrava, jako třetí největší město v zemi, 

přestože nepodědila žádné významnější památky, by své postavení jako třetího největšího 

kulturního střediska v jakémkoli šetření obhájila na výbornou. Je centrem jak výborné 

hudební produkce a propagace, tak i divadelní a literární tvorby. Opomíjenou stránkou je 

výtvarná a sochařská scéna, kde je i přes velký počet galerií ve městě, stále postrádána větší    

a honosnější budova, výstavní hala, která by dobře reprezentovala ostravskou uměleckou 

scénu. Také je nevyhovující stav vědecké knihovny, která postrádá kvalitní a velké prostory,  

a jenž už několikátým rokem čeká na své vyřešení. Město Ostrava ale nejvíce vyniká svou 

orientací na sport. Obrovské množství sportovišť, aktivní styl života obyvatel, akce 

celosvětového rozměru jako Zlatá Tretra, Mistrovství světa v hokeji, Světový pohár 

LifeInLine Tour potvrzují, že Ostrava se rychle stává sportovní mekkou. 

 Naproti tomu Groningen vyniká především hudebním, literárním a jiným uměleckým 

směrem. Přestože je sídlem populárního fotbalového klubu Groningen, pořádá se zde 

každoročně maraton v běhu a styl života obyvatel je velice sportovní, studenti utváří toto 

město jako centrum zábavy, kultury a nočního života. Množství hudebních a divadelních 

festivalů, velký počet muzeí, kaváren s bohatým programem a hudebními kluby toto 

postavení ke všemu potvrzují. Přestože je město až osmé co do počtu obyvatel v celém 

Nizozemsku, v měřítku kultury a sportu má bezpodmínečně vyšší postavení. Je známé           

po celém království jako Město talentu a kulturního studentského života. 

 Z hlediska kultury a sportu si obě města zaslouží velkou pochvalu a měly by zajisté 

tímto správným směrem pokračovat a nadále se rozvíjet. Ostrava má díky své velikosti           

a rozmanitosti spoustu potenciálu k dlouhodobějšímu rozvoji. 
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5.4 Životní prostředí 

 Pokud se zaměříme na oblast ochrany vod, vyřešení protipovodňového systému má 

Groningen, jako součást vodní velmoci, zajisté lepší, ale pokud se jedná o znečištění 

povrchových vod tvrzení, kdo je na tom lépe, už není tak snadné. Povrchové vody jsou 

v Nizozemsku tvořeny kanály, do kterých je odváděna kanalizace a odpad z hausbótů, oleje 

z lodí a jejich čištění není vzhledem k častosti jejich využívání jednoduché. Ostrava jako 

průmyslové město zase znečišťuje řeky a menší vodní toky látkami z průmyslových areálů. 

Mnohé látky z továren jsou anorganického původu a působí nebezpečí nejen fauně a flóře 

okolo řeky, ale i lidem. Z tohoto důvodu je Ostrava na horší pozici, a přestože to bude ještě 

dlouho trvat, než se bude moct považovat za ekologické město, měla by se všemi možnými 

prostředky snažit o jakoukoli nápravu. 

 Zemědělská půda v Ostravě zaujímá 8 329 ha, což je přibližně 39% a je to více         

než zastoupení zemědělské plochy v Groningenu (33,6%). Za poslední čtyři roky se výměra 

zemědělské plochy, přestože se zvětšuje celková výměra města, snižuje jak v Ostravě,         

tak v Groningenu. Z části je to výsledkem trendu snižování zaměstnanosti v odvětví 

zemědělství a těžkého průmyslu směrem ke zvyšování zaměstnanosti v službách                     

a informacích. Půdu místo toho zabírají dopravní a obchodní areály. Zemědělská půda 

Ostravy je znečištěna převážně polyaromatickými uhlovodíky, které vznikají ze spalování 

fosilních paliv a při výrobě železa a koksu, na území Groningenu je zase převážně zaneřáděna 

látkami podporujícími růst rostlin, látkami proti škůdcům a pesticidy. Tato situace se dá 

rychleji napravit zmenšením jejich používání, na rozdíl od uhlovodíků, které jsou hluboko 

uvězněni v půdě, přestože už se fosilní paliva ani výroba železných produktů v Ostravě 

neprezentují jako v minulosti. Kladně je hodnocena velikost městských lesů v Ostravě a jejich 

kvalita. Dokonce v Ostravě můžeme nalézt chráněnou krajinnou oblast s nepoškozenými 

lužními lesy. Oproti Groningenu je pozitivním rysem druhová rozmanitost a jejich počet, 

horší už je kvalita stromů, způsobená klimatickými změnami a škůdci. Groningen má oblastí, 

které by se daly považovat za městský les opravdu málo. Většinou se jedná jen o zalesněné 

parky. 

 Znečištění ovzduší trápí obyvatelstvo města Ostrava už několik desetiletí. Přestože 

emise tuhých znečišťujících látek poklesly mnohonásobně od 80. let, za poslední roky nebyl 

zaznamenán žádný vývoj v tomto směru. Třetinu dnů v roce trápí Ostravany vyšší hranice 

polétavého prachu a způsobuje onemocnění dýchacích cest. Je vidět, že situace je opravdu 

neúnosná a pokud se neuzákoní průmyslovým podnikům větší pokuty a bude se neustále 



96 
 

obchodovat s emisními povolenkami, situace se v tomto ohledu v budoucnu nezlepší. 

Mnohokrát lépe je na tom Groningen, který nezaznamenává žádné neobvyklé znečištění 

vzduchu, což je ale důsledkem malé koncentrace průmyslových podniků ve městě. Jediné 

znečištění pochází z dopravy a výfukových plynů a cukrovaru v Hoogkerku, který často 

vydává nepříjemný zápach z cukrové řepy, ale jež není zdraví škodlivý. Narušuje jen image, 

celkový obrázek města. 

 

5.5 Ostatní 

 Na poli výzkumu a inovací je podle výzkumu z roku 2004 celkového šetření 

inovačního prostředí Česká republika nízko pod průměrem Evropské unie a daleko                

za Nizozemskem, které je mírně nadprůměrné. 

V Ostravě je na výzkum a vývoj vydáváno jen 0,7% svého HDP, což je velice nízké 

číslo oproti cíli 3% HDP, který si stanovila Evropská unie pro členské země. O něco lépe je 

na tom Groningen se svými 1,5% HDP. Procento výzkumných pracovníků na celkový počet 

ekonomicky aktivního obyvatelstva je opět o trochu lepší v Groningenu (0,73%)                  

než v Ostravě (0,54%). Situace lidských zdrojů na poli vědy, výzkumu a technologií je 

podobná. V Groningenu je v této oblasti zaměstnáno 34,8% z ekonomicky aktivního 

obyvatelstva a v Ostravě 30,5% obyvatelstva, což jsou obě celkem vysoká čísla. Výrazně jiný 

stav je mezi městy v počtech patentů na milion obyvatel. V Groningenu je situace výborná,   

až 98,2 patentů na mil. obyvatel, zato v Ostravě jen 7,23 patentů na mil. obyvatel. I počet 

patentů z oblasti informačních a komunikačních technologií má Groningen na milion obyvatel 

více, skoro 20krát méně patentů než v Groningenu zaznamenává Ostrava v posledních letech. 

Ostrava se orientuje především na patenty z oblasti ICT a high-tech, kdežto Groningen         

na patenty z oblasti biotechnologie a medicíny. 

Z části vývoje spolupráce s dalšími městy se města Groningen i Ostrava snaží rozvíjet 

další spolupráci se stávajícími partnerskými městy a zároveň hledat nové spojence, kteří by 

mohli pomoci na poli dalšího rozvoje ve sférách, jež by to potřebovaly. Ve městě Groningen 

je to především výzkum, vzdělání, obchod, doprava a podnikové sítě. V Ostravě se jedná 

převážně o zlepšení životního prostředí a revitalizaci průmyslových areálů. Velice výrazná je 

spolupráce s polským okresem Wodzislav v oblasti podpory mezilidských vztahů, kontakty 

mezi kulturními, společenskými a sportovními organizacemi, a také s polskými Katowicemi. 

Lze říci, že přestože Groningen pracuje s větším počtem měst, spolupráce Ostravy s jejími 

partnerskými městy je na lepší úrovni rozvoje. Zaměřuje se na to, co zlepšit opravdu 
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potřebuje a města, která jí mohou pomoct, protože se v minulosti nacházely nebo nacházejí 

v podobné situaci a mohou si v této oblasti pomoct navzájem. Jejich blízkost je větší a tedy 

kontakty užší a jednodušší. Obě města by nadále měla zlepšovat svoje kontakty a snažit         

se o užší spolupráci se stávajícími twin cities a zakládat nové kontakty, protože spolupráce 

s jinými městy v oblasti předávání si informací a hledání partnerských měst je jedním 

z předpokladů dobrého rozvoje města. Obě města jsou v této oblasti na nízké úrovni,            

ale Ostrava je na tom přece jen o kousek lépe. 
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6 Závěr 
 

Na začátku této práce bylo zmíněno, že ačkoli se zdá, že srovnávaná města Groningen 

a Ostrava jsou na podobné úrovni alespoň v rámci postavení ve svých zemích, komparace 

statistických ukazatelů, prezentujících stupeň vývoje města, dokazuje, že jsou velice rozličné. 

Proč tomu tak je, je možné pozorovat v historickém vývoji jednotlivých měst. Z velké části je 

číselná odlišnost ukazatelů dána jiným stupněm vývoje, přičemž město Groningen prochází 

ekonomickou transformací již od 60. let a město Ostrava až od 90. let minulého století. 

Přesto je překvapující, že Ostrava je v některých oblastech na lepší úrovni. V Ostravě 

je i přes své nedostatky lépe promyšlena politika cestovního ruchu, k návštěvníkům města je 

přívětivější a zahraniční vztahy města v oblasti spolupráce jsou také daleko více rozvíjeny. 

Kultura a sport jsou v obou městech zastoupeny hojně a nelze říci, že by v jednom z nich byly 

více, vzhledem ke svým možnostem. Každé město se orientuje jiným směrem, a protože        

se města liší svou velikostí, je pochopitelné, že v Ostravě nalezneme vyšší počet sportovních              

a kulturních událostí a zařízení pro aktivní odpočinek. Přesto je ale Groningen nadprůměrně 

vyvinutý a kulturní, pokud se zaměříme na jeho velikost a postavení v Nizozemsku. 

Města Ostrava i Groningen mají veliký potenciál pro spokojené žití jejich občanů,     

ale aby Ostrava byla na stejné vývojové úrovni jako Groningen, mělo by se toho ještě hodně 

zlepšit. Přestože některé oblasti, ve kterých se dobře prezentuje stupeň vývoje města, jsou 

v Ostravě lépe rozvinuty, např. cestovní ruch, zahraniční vztahy, sportovní a kulturní akce, 

stále je Groningen o třicet let napřed. A to především z důvodu odlišného historického vývoje, 

kdy byla Ostrava v 60. až 80. letech kvůli centrálně plánovanému hospodářství ve značné 

nevýhodě a také se vyhnula Keynesiánské etapě, během níž se v ostatních vyspělých zemích 

projevil intervencionistický přístup s přímými zásahy do tržní ekonomiky a byl vytvořen 

relativní soulad systémových makrostruktur, čímž se podařilo posílit rovnoměrný prostorový 

rozvoj. Ostrava se stále potýká s nejasností pravomocí ve správě města, což její rozvoj 

znesnadňuje. Nejsou zde dostatečně rozlišeny práva a pravomoci jednotlivých správních 

úřadů. 

V Ostravě žije více obyvatel, ale jejich počet se výrazně snižuje už od roku 1992       

na rozdíl od Groningenu, kde žije obyvatel méně, ale každým rokem se významně zvyšuje. 

Pokud bychom srovnávali etnickou strukturu a zastávaly tvrzení, že menší počet přistěhovalců 

je pro lokální obyvatele výhodou, pak by Ostrava v této oblasti vyhrála. Ale větší počet 

etnických menšin přináší do města novou kulturu, rozličné názory, nápady, motivaci              

ke změně, mohou přivést správu města na kvalitnější systém, který fungoval v původní zemi 
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přistěhovalce a také odbourává rasismus. Samozřejmě to všechno platí, pokud práva menšin 

nepřesahují práva původních obyvatel a neobtěžují je. V tomto případě je na tom Groningen 

lépe. Stejně tak je to u věkové struktury, která je harmoničtější v Ostravě, ale v Groningenu 

vyšší počet mladých lidí, převážně vysokoškolských studentů, zapříčiňuje vznik kreativních      

a neotřelých nápadů, jež se mnohdy nedrží při zemi a podporují městský rozvoj. Groningen   

se díky své dřívější transformaci a jejímu průběhu drží na vyšší úrovni v oblasti 

makroekonomiky, ekonomické struktury, vzdělanostní struktury, bytové politiky, životního 

prostředí a inovací. Dopravní situace, stejně tak jako v celém Nizozemsku, je až na drobné 

opomenutí, po desetiletí řešena na výbornou a to samé, pokud se jedná o sféru zdravotnictví, 

na jejíž rozvoj se Groningen už dlouho orientuje. 

 Celkově lze konstatovat, že intervencionismus, jímž byl způsoben relativně 

rovnoměrný prostorový rozvoj v některých vyspělých zemích, je významnou příčinou, proč 

jsou města Ostrava a Groningen v současnosti na různém stupni vývoje. 
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Příloha č. 1: Počet obyvatel v SO ORP Ostrava v letech 1995-2011 

 

rok 
1995 

1996 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

počet 
obyvatel 

351
492 

350
567 

350
567 

348
912 

348
118 

347
038 

342
310 

340
997 

340
124 

338
706 

337
752 

337
197 

336
811 

336
735 

335
425 

333
579 

329
961 

Zdroj: vlastní zpracování 

[http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=19&vo=tabulka&expand=1, 1.6.2012] 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2: Vzdělanostní struktura v Ostravě v roce 2001 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání počet obyvatel v procentech 

Základní 63628 24% 

Učňovské – bez maturity 54557 20,60% 

Odborné školy 40436 15,30% 

Učňovské s maturitou 4252 1,60% 

Střední školy 65074 24,60% 

Vysoké školy 27893 10,50% 

Bez školního vzdělání 1271 0,50% 

Bez údajů o vzdělání 4523 1,70% 

Vyšší odborné 3267 1,20% 

Zdroj: vlastní zpracování [výsledky SLDB 2001, 1.6.2012] 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3: Cestovní ruch v Ostravě v letech 2000-2010 

 

 ukazatele 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

počet příjezdů hostů 96367 114586 125278 129600 140217 138054 

počet příjezdů hostů z ČR 72949 82875 89749 87280 92936 89679 

počet přenocování 405560 314594 246580 247137 276401 268103 

počet přenocování hostů z ČR 336829 232147 167697 147664 166568 155554 

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=CRU9010PU_OB2.1&vo=tab
ulka&kapitola_id=654, 27.5.2012] 
 
 

Příloha č. 4: Míra nezaměstnanosti v Ostravě a okrese Ostrava v letech 

1998-2011 
 

  
podle staré 
metodiky         

podle nové 
metodiky           

sledované období   1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 
200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

prům. míra nezam. 
v Ostravě 9,7 14,3 16,5 16,5 16,5 17,9 18,6 16,9 

15,
6 

14,
4 

11,
3 8,4 

10,
8 

11,
7 

11,
5 

prům. míra nezam. 
v okrese Ostrava         16,5 18 18,4 18 18 

15,
2 

13,
3 9,7 8,4 

11,
6 

12,
2 

11,
5 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.ostrava.czso.cz, 1.6.2012] 

 

 

Příloha č. 5: Informační technologie v Ostravě v letech 2005-2010 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  
v 

tisících 
% 

v 
tisících 

% 
v 

tisících 
% 

v 
tisících 

% 
v 

tisících 
% 

v 
tisících 

% 

uživatelé mobilního 
telefonu 6 591,7 75,8 7 178,4 83,1 7 443,1 85,5 7 743,6 87,9 8 053,0 90,6   

uživatelé PC 3 650,5 42,0 4 142,7 48,0 4 432,8 50,9 5 168,5 58,7 5 260,8 59,2 5 657,0 64,1 

uživatelé internetu 2 790,7 32,1 3 541,3 41,0 3 921,2 45,0 4 760,9 54,0 4 970,4 55,9 5 458,3 61,8 

v posledních 3 
měsících nakoupili 
přes internet 475,9 5,5 1 009,4 11,7 1 331,2 15,3 1 851,1 21,0 1 950,4 22,0 2 246,7 25,4 

domácnosti vybavené 
osobním počítačem 1 231,8 30,0 1 499,4 35,7 1 678,0 39,6 2 059,5 47,7 2 334,7 54,2 2 442,4 59,3 

domácnosti s 
přístupem k internetu 783,4 19,1 1 123,2 26,7 1 354,9 32,0 1 800,3 41,7 2 122,3 49,2 2 305,5 56,0 

Zdroj: vlastní zpracování [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/veda_a_vyzkum_veda_, 
20.5.2012] 



 

Příloha č. 6: Počet obyvatel Groningenu v letech 2003-2012 
 

rok počet obyvatel 

2003 177165 

2004 179143 

2005 180548 

2006 180706 

2007 181548 

2008 182412 

2009 184102 

2010 187197 

2011 190028 

2012 193189 

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://groningen.buurtmonitor.nl/default.aspx?cat_open_code=c650&presel_code=ps5, 
9.6.2012] 

 

 

 

Příloha č. 7: Vzdělanostní struktura v Groningenu v roce 2011 

Nejvyšší dosažené vzdělání procenta 

základní 6,50% 

nižší střední 19,80% 

vyšší střední 40,10% 

vyšší odborné 13,00% 

vysoké 20,10% 

bez školního vzdělání 0,25% 

bez údajů o vzdělání 0,25% 

Zdroj: vlastní zpracování 
[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database, 1.7.2012] 


