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1 ÚVOD 

Ve vyspělých zemích dochází od 60. let 20. století spolu s procesem deindustriali-

zace k vytváření nových prostorových vzorců v organizaci průmyslu, a to nejen na svě-

tové a národní úrovni, ale také uvnitř měst. V důsledku deindustrializace a terciarizace  

městských ekonomik se výroba v tradičních průmyslových lokalitách uvnitř měst po-

stupně omezuje či ruší a na místech dříve prosperujících továren dnes zůstávají opuštěné 

a nevyužívané areály. Stagnující průmyslové čtvrti se staly místy spojenými s řadou 

fyzických, ekologických, ekonomických i sociálních problémů. 

Právě oblast kultury a kulturních aktivit v širokém slova smyslu hrála klíčovou 

úlohu pro nastartování budoucího vývoje v bývalých průmyslových městech. Rozvoj 

„kulturního průmyslu“ přinesl žádoucí zbrzdění odlivu kvalifikovaných, talentovaných 

mladých lidí, ale i možnost mimopracovního vyžití a rozvoj volnočasových aktivit. 

Vymezení podstaty kultury a její definice je předmětem odborné diskuse probíha-

jící na polích kulturologie. Kultura může v dnešní době být stejně dobře tvůrčím výra-

zem, národním symbolem či zdrojem identity na straně jedné, ale také druh kulturního 

zboží, turistická atrakce, kulturní služby na straně druhé.  

Žádné jiné průmyslové město ve Střední Evropě nevzbuzuje tolik rozporuplných 

reakcí jako právě Ostrava. Řeknete-li například, že se chystáte na výlet do Ostravy, 

pravděpodobně se setkáte s nechápavými reakcemi. Industriální dědictví ve spojitosti 

s dramatickou historií města na zemské hranici činí z Ostravy výjimečný urbanizovaný 

prostor se svébytnou architekturou, kulturou a i způsobem života zdejších lidí. 

Na současnost města musíme pohlížet v souvislostech s historickým vývojem celé ze-

mě. Můžou lidé vnímat průmyslové město jako kulturně společenské? Naprostá většina 

návštěvníků a turistů považuje Ostravu za turisticky neatraktivní město. Příčinu spatřují 

zejména v tom, že Ostrava je negativně a symbolicky vnímána jako obraz průmyslové-

ho města. 

Tento charakteristický přívlastek patří i městu Karviná na severním okraji před-

hůří Beskyd ležící v údolí řeky Olše. Na první pohled industriální město, které 

v průběhu více než sedmi století prošlo složitým a mnohotvárným vývojem. Mnozí si 

tuto oblast spojují pouze s těžbou uhlí a s jejími negativními vlivy na životní prostředí. 
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V posledních letech byl však posílen význam města jak v obchodní, tak turistické oblas-

ti. 

Cílem diplomové práce je analyzovat a interpretovat vývoj Ostravy a Karviné 

v socio-kulturní oblasti pomocí zvolených sociálních a kulturních indikátorů v období 

od roku 2000 až do roku 2010. Sociální oblast zkoumá především celkový počet obyva-

tel, počet obyvatel ve věku 0-14 a 65 a více let, celkovou nezaměstnanost, celkový po-

čet vysokoškolských studentů a jejich nezaměstnanost po ukončení studia. Součástí so-

ciální oblasti je také účast občanů na místních volbách, celkový počet zdravotních zaří-

zení a počet zjištěných trestných činů v daném městě. Kulturní oblast zahrnuje následu-

jící indikátory: celkový počet kin, divadel, galerií, veřejných knihoven, muzeí a ostat-

ních kulturních zařízení. Srovnání uvedených měst bylo zvoleno na základě jejich po-

dobnosti v minulosti.  

V rámci teoretické části byla prostudována odborná literatura, která se vztahuje 

k následujícím oblastem: první část diplomové práce přibližuje oblast týkající se spo-

lečnosti a člověka, věnuje se vymezení kultury a charakteristice základních indikátorů.  

Druhá část diplomové práce se zabývá profilem a empirií měst Ostravy a Karviné. 

Je zmíněna geografická poloha, historie, ale také demografické, ekonomické a kulturní 

prostředí.  

Třetí část diplomové práce se zaměřuje na indukci ukazatelů použitých pro hod-

nocení sociálního a kulturního prostředí, zejména na úrovni měst, jejich stručné charak-

teristice a vývoji v časových řadách.  

Poslední část diplomové práce - závěr shrnuje měření a dedukci dosažených vý-

sledků v rámci sociálně-kulturního prostředí a následně jsou porovnána jednotlivá města 

na základě zvolených ukazatelů. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

2.1 Člověk - společnost - příroda 

 

Člověk je tvorem zcela výjimečným. A nemá se na mysli jeho ojedinělá možnost 

používat artikulovanou řeč, vyrábět a používat nástroje, úspěšně se adaptovat na velmi 

rozmanité životní podmínky a schopnost plánovat svoji budoucnost. Lidé se totiž 

z přírodního prostředí nejenom jakoby vyčlenili, ale svými pragmatickými zásahy ho 

dokonce přetvořili. Zygmunt Bauman však tento domnělý stav odloučení relativizuje 

následujícím slovy: „lidé jsou mimo přírodu a přitom beznadějně v ní“ (Bauman, 2008, 

s. 10). Člověk přes veškeré své civilizační a technologické úspěchy zůstává nadále tvo-

rem přírodním.  

Člověk začal přírodu cílenou činností přetvářet už v dávné minulosti, a to hned 

z několika důvodů: kvůli kompenzaci svých druhových nedostatků, za účelem saturace 

druhových potřeb (zejména sociálních a kulturních) a v touze po zlepšení kvality svého 

života a maximalizaci pohodlí.  

Ve 21. století to byla právě průmyslová revoluce, která náš osud ovlivnila přímo 

fatálně. Intenzita a nevratnost lidských zásahů do přírody s procesem industrializace 

dosáhla takových rozměrů a rychlosti, že se z člověka sběrače, rolníka a později člověka 

dělníka stal také člověk strážce a bohužel i nemilosrdný destruktér všeho živého.  

V knize Společnost jednotlivců od Norberta Eliase autor popisuje, že člověk je 

tvůrce společnosti, která je jeho zrcadlem a výkladní skříní, ale zároveň je on jejím pro-

duktem. [2], [10, 11, 15] 

Jak uvádí Irwing Louis Horowitz: „Ještě nikdy nebyl člověk pánem prostředí 

v takové míře, v jaké je dnes. A přitom nikdy nepociťovali lidé takové zklamání a takový 

zmar. To proto, že předtím neočekávali od světa o tolik více, než kolik jim může nabíd-

nout.“ (Dufková, Urban, Dubský, 2008, s. 14) 

 

2.2 Společnost a kultura 

 

Jedni o společnosti uvažují jako o největší sociální skupině, druzí v ní spatřují po-

liticky a ekonomicky soběstačnou skupinu lidí obou pohlaví a všech věkových skupin, 
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kteří sdílejí společnou kulturu, tradice a území. Společnost se tvoří všude tam, kde si 

jednotlivec aktivně uvědomuje existenci ostatních lidí, vstupuje s nimi do vztahů, kon-

fliktů, komunikuje s nimi, respektuje a dle těchto skutečnosti koriguje i své chování 

a cíle. Předpokladem fungování společnosti je existence společenského řádu nebo také 

pojmenování pro shodu a sdílení.  

Každodenní nastolování řádu je jednou z klíčových funkcí kultury. Neméně pod-

statný výraz z pohledu sociologie životního způsobu je kultura, kterou lze vnímat jako 

sociální jev, stejně jako sociální vztah či proces.  

Ptáme-li se tedy, jaký je rozdíl mezi kulturou a společností, tak rozdílná vymezení 

tohoto vztahu jsou výsledkem operací, jichž se účastní tři monumentální orientační pro-

tipóly v sociální analýze: společnost a kultura; systém a aktér; struktura a jednání. Mno-

zí posuzují, že zatímco kdysi koncept společenského systému dominoval, dnes 

se „social“ ztrácí či utápí v bezbřehosti „cultural“. Protestoval proti tomu například 

Chris Rojek, podle něho to je trend současné sociologie, v němž „kultura“ zastínila, 

„sociálno“ a v němž literární interpretace odsunula na okraj sociologické metody. [2], 

[21-23], [3], [15-18]  

 

2.3 Kultura 

 

Kulturní antropologie chápe kulturu jako souhrn lidských činností a produktů 

těchto činností, akceptuje jejich význam pro socializaci jedince a pro jeho adaptaci 

na život pospolitostí. [4, s. 5] 

Do kultury se člověk nejprve musí vědomě či nevědomě integrovat. Každá kultura 

je dynamická a vyvíjí se zároveň se společností. Jednak je výtvorem a projevem určité 

společnosti a na druhé straně je i její podmínkou. Kultura dává člověku schopnost roz-

jímat o sobě samém. Je to ona, která z nás činí bytosti lidské, myslící, kritické a eticky 

angažované. Jejím prostřednictvím rozlišujeme hodnoty a provádíme volby. Jejím pro-

střednictvím se člověk vyjadřuje, uvědomuje si sám sebe, poznává se jako nedokončený 

projekt, porovnává své dílo s jinými, hledá nové významy a vytváří díla, která ho přesa-

hují. [2, s. 30]  

„Jeden chápe kulturu jako synonymum umění, tvorby a invence; jako oblast do-

stupnou jen exkluzivní menšině, kterou pak povznáší nad hladinu průměrnosti a obyčej-
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nosti. (Bauman, 2000). Například Hannah Arendtová uvádí, že kultura je nezávislá, 

z konvencí vymaněná, nespoutaná kultura protikladem pokryteckého šosáctví, jemuž se 

kultura hodí maximálně jako důkaz společenského postavení. (Arendtová, 1994). I brit-

ský literární kritik a školní inspektor Matthew Arnold chápal kulturu jako klub jen pro 

vyvolené; její působení naopak spojoval s posilou společenského řádu proti nevyzpyta-

telné anarchii nekultivované lůzy. (Arnold, 2007). Například v teorii sociální struktury 

Talcotta Parsonse – v jednom z největších sociologických opusů vůbec – hraje kultura 

značnou roli. Parsons ji chápe jako stabilizující, korelující systém, který zajišťuje sou-

lad mezi systémy osobnosti a sociálním systémem.“ (Parsons, 1991). (Edwards, 2007, s. 

15,16).  

Během posledních desetiletí jsme svědky takřka neustále sílící pozornosti 

k otázkám kultury, teorie kultury a obratu ke kultuře. Sociologie a společenské vědy se 

vždy vážně zabývaly kulturou jakožto způsobem života (vždyť právě to ji činí vskutku 

„společenskou“), ale naše porozumění vizuální kultury se usídlilo spíše pod záštitou 

umění. [4], [1, s. 30], [3], [22-23] 

Dle mého názoru, většina lidí opravdu vnímá kulturu jako umění (divadlo, orches-

tr, kino, koncerty a další), jak už bylo výše zmíněno, jelikož je všude kolem nás 

a je více vidět. Jenže kultura má více významů, a zahrnuje jak kulturní instituce, tak 

kulturu státu, města či regionu. Kulturu, která vyjadřuje určité tradice, zvyky, společen-

ské chování a myšlení lidí, kteří se nacházejí na daném společném místě. 

 

Co je kultura? 

Obecně řečeno většina lidí by popsala kulturu jako zdroj potěšení a zábavy, 

ale může být vnímána mnoha způsoby: druh kulturního zboží, tvůrčí výraz, národní 

symbol, kulturní služba, prostředek vzdělávání, turistická atrakce, způsob komunikace, 

základna pro výzkum a inovaci, zdroj identity, činnost destrukční či výraz nesouhlasu. 

[4, s. 60] 

2.3.1 Dělení kultury 

Kulturu lze rozčlenit na materiální a nemateriální (tzv. duchovní a normativní) a je 

tvořena několika specifickými segmenty. K těm klíčovým patří jazyk, filosofie, nábo-

ženství, technologie, zvyky, morálka, potřeby, právo, umění, věda, znalosti a ve stále 
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větší míře i sport a móda. Kultura může nabývat taky několik forem. Můžeme jí chápat 

v podobě výtvorů lidské činnosti/ práce, v podobě socio-kulturních předpisů (norem, 

kulturních vzorů a pravidla lidského chování), idejí (vize, nemateriální cíle a představy) 

či sociální institucí organizující lidské chování. [2, s. 31], [3, s. 17] 

 

Dále můžeme kulturu specifikovat prostřednictvím analýzy kvality obsahu a svým 

způsobem i publika. Dle těchto ukazatelů kulturu dělíme na: 

 lowbrow (nízká, kýčovitá, snadno přístupná kultura, jednoduchá, sledující zájem 

pobavit davy jakýmkoli způsobem; jejím obsahům dominují informace psychoa-

fektivního charakteru; př.: populární kultura), 

 middlebrow (kultura nerezignující na kvalitu, vkus a umělecké kategorie, 

na druhé straně se jedná o kulturu respektující principy na trhu, tj. middlebrow 

kultura se snaží být široce přístupná a neklást na diváky zvýšené intelektuální 

nebo časové nároky), 

 highbrow (též vysoká kultura, její obsahy jsou komplexnější, propracovanější 

a formálně přiměřenější; od svých diváků vyžaduje určité úsilí, vyšší mentální 

nasazení, účast, koncentraci a jistou formu přípravy). [2, s. 34] 

 

Kulturu můžeme analyzovat také dle početnosti publika, kdy se pak rozlišuje 

mezi kulturou masovou, středního dosahu a speciálních zájmů. 

Kultura plní celou řadu funkcí. Za ty klíčové bychom mohli považovat sebereali-

zaci člověka a harmonizaci mezilidského soužití. Kulturní sféra zahrnuje i další funkce 

jako jsou: kultivační, komunikační, vzdělávací, reprezentační apod. Hlavní funkcí této 

sféry je však realizace tvorby, produkce, zprostředkování a ochrany kulturních statků 

uspokojujících specifické kulturní potřeby. [2, s. 33], [4, s. 7] 

 

Masová kultura 

 

V dnešní době jednou z hlavních kategorií životněstylových a kulturálních studií 

je kultura masová, a to zejména díky svému silnému kontextuálnímu a kausálnímu po-

tenciálu. Je takříkajíc na každém kroku a u odborné i laické veřejnosti vyvolává velmi 

rozporuplné reakce.  
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Masová kultura se vytvořila v průběhu 19. století v tzv. západní, průmyslové kapi-

talistické společnosti. Mezi předpoklady jejího vzniku zpravidla bývá řazen technický 

a technologický pokrok, urbanizační a demokratizační trendy, relativní růst životní 

úrovně a volného času. Prošla bouřlivým vývojem, ve kterém se zformulovaly dva její 

současné charakteristické znaky:  

 průmyslový způsob výroby respektující zákon nabídky a uměle stimulova-

né poptávky, 

 a komercionalizace. [2], [34, 35] 

 

Vliv kultury na jedince a společnost je realizován čtyřmi základními cestami: 

- socializací, 

- prostřednictvím tvorby hodnot, 

- prostřednictvím vzorů činností a jednání, 

- prostřednictvím modelů.  

 

Každý člověk z hlediska rozlišení v kultuře může být profesionálním umělcem, 

profesionálním kulturním pracovníkem, novinářem, žurnalistou nebo jenom účastníkem 

(participant) kulturního dění, a to buď formou aktivní (amatérské umění) nebo pasivní 

(pouze jako spotřebitel nabízených kulturních statků a služeb). Díky kultuře jako fakto-

ru všeobecného vzdělání jedinců roste kvalita pracovních sil v zemi, a to prostřednic-

tvím kultivace tzv. lidského kapitálu. [4, s. 29] 

 

2.3.2 Kulturní infrastruktura 

 

Významnou podmínkou pro realizaci kulturních činností, udržování lokální kultu-

ry a místních tradic či pro reprodukci vzdělanosti představuje existenci kulturní infra-

struktury v daném území či regionu. Tímto pojmem jsou označovány hmotná zařízení 

či nemovité objekty, které slouží ke zpřístupnění, zprostředkování, či poskytování kul-

turních statků, služeb a kulturních aktivit. Nejčastěji je tím konkrétně označována síť 

divadel, kin, knihoven, muzeí, galerií, kulturních domů, výstavních síní či areálů, síní 

slávy či památníků. [5, s. 256] 
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Hlavním úkolem odvětví kultury je realizace a produkce kulturních statků a slu-

žeb pro obyvatele. Naplnění této úlohy se uskutečňuje prostřednictvím kulturních insti-

tucí. V každé zemi, v každém časovém úseku jsou tyto kulturní instituce někým vlast-

něny, nějak uspořádány a někým řízeny. Tyto tři základní charakteristiky jsou vzájemně 

podmíněny – např. charakter vlastnictví je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících or-

ganizační strukturu daného odvětví. Podle charakteru vlastnictví je lze rozdělit jednak 

na sféru státní, anebo sféru nestátní kultury s tím, že instituce ve sféře nestátní kultury 

mohou mít z hlediska vlastnictví buď soukromý, veřejný nebo municipální charakter. 

[4, s. 31]  

Podle rozhodování a způsobu poskytování kulturních statků a služeb můžeme roz-

lišit kulturní instituce také na ziskové a neziskové. Činnosti těchto institucí mají pozi-

tivní vliv na rozvoj cestovního ruchu, podnikání apod., avšak kultuře se málokdy něco 

z těchto pozitivních vlivů vrátí.  Odvětví kultury zabezpečuje pouze část kulturních pro-

cesů, které probíhají v rámci odvětví kultury a to v rozmanitých kulturních institucích 

nebo spontánní formou, avšak velká část kontaktů s uměním a kulturou vzniká neorga-

nizovaně, spontánně, mimo rámec kulturních institucí. [4, s. 22]  

 

Pokud jde o kulturní procesy, probíhají následujícími fázemi: 

 tvorba, 

 produkce, 

 zprostředkování a distribuce, 

 spotřeba, 

 ochrana a udržování kulturních hodnot. [4, s. 28] 

 

Z hlediska klasifikace a komparace úrovně kulturní infrastruktury v jednotlivých 

regionech lze zkoumat několik základních aspektů. Jednak jde o hledisko kvantitativní, 

tj. hledisko početního stavu daného typu kulturní infrastruktury (např. počet divadel 

a kin, počet knihoven, počet kulturních domů, počet galerií, muzeí apod.) a příbuzné 

hledisko kapacitní (např. počty sedadel, počty knihovních jednotek, velikost výstavní 

plochy v m
2
 apod.). Velmi důležitým hlediskem je i hledisko kvalitativní, tj. hledisko, 

které umožňuje odlišit různý stupeň funkčnosti, modernosti, využitelnosti, nebo 



 

  

9 

 

i významnosti daného objektu (např. letní kino, multikino, malá divadelní scéna, po-

jízdná knihovna). Možná nejvýznamnějším kritériem hodnocení kulturní infrastruktury 

je hledisko reálného využívání jednotlivých objektů, a to jak z pohledu frekvence, tak 

i z hlediska výkonu či již hůře měřitelné efektivnosti či ekonomičnosti. Využívá se 

zejména ve spojitosti s analýzou kulturněhistorického potenciálu území. [5, s. 256] 

 

2.3.3 Charakteristika kulturních statků a jejich produkce 

 

Obecně vzato, i v případě kultury se jedná o odlišení dvou základních skupin eko-

nomických statků – soukromé a veřejné spotřeby a zahrnuje odpověď na otázku, co 

konkrétně patří do jedné či druhé skupiny a kým, jak a komu mají tyto statky být posky-

továny.  Přítomnost veřejných statků v případě kultury znamená nutnost rozhodovat 

kolektivně o jejich produkci, zabezpečení a poskytování. P. A. Samuelson ve své tzv. 

„čisté“ teorii statků postavil do protikladu dva základní typy kulturních statků: privátní 

statek neboli statek soukromé spotřeby a čistý veřejný statek, též statek kolektivní spo-

třeby. [3, s. 40]  

Čistý veřejný statek a privátní veřejný statek jsou extrémními druhy statků. 

V  kultuře se vyskytují příklady obou typů těchto statků. Příkladem privátního statku, 

jehož spotřeba je plně dělitelná co do množství a kvality mezi jednotlivými spotřebiteli 

(například DVD a knihy). Tyto statky jsou produkovány v určitém množství a lze je 

tržní cestou rozdělit mezi spotřebitele. 

Příkladem čistého veřejného statku je např. péče o kulturní památky – jednou 

slouží všem občanům a nelze nikoho ze spotřeby vyloučit, obdobně jako služby obrany 

nebo veřejné osvětlení. Existují i typy čistého veřejného statku s fakultativní spotřebou, 

u kterého spotřebitel může projevit svobodnou vůli a nemusí spotřebovávat. Jde napří-

klad o televizní a rozhlasové vysílání, kdy spotřeba jednoho spotřebitele nesnižuje spo-

třebu ostatních spotřebitelů. 

 Mezi těmito extrémními případy existuje ještě jedna skupina tzv. smíšených ve-

řejných statků. Jelikož převážná část kulturních statků má charakter smíšeného veřejné-

ho statku, je třeba si popsat jeho základní charakteristiky. Smíšený veřejný statek je 

statek, jehož spotřeba je co do množství a kvantity dělitelná mezi jednotlivými uživateli, 
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avšak kvalita dělitelná není. Pro zmíněný statek je důležitá vazba mezi oběma determi-

nanty jeho spotřeby – kvantitou (množství) a kvalitou.  

V důsledku uplatnění institucionálního kritéria dělíme pak statky na čisté tržní, 

nečisté tržní a netržní. Čisté tržní statky vyjadřují cenu, která je sjednávána na trhu pro-

střednictvím střetu nabídky a poptávky. Státní zásahy jsou vyloučené v jakékoli podobě. 

Netržní statky nejsou objektem zájmu tržní konfrontace. Jejich výroba a poskytování 

jsou zcela v kompetenci státu. Za to nečisté tržní statky mají cenu, ale stávají se před-

mětem státních diskriminačních opatření. Státní intervence mohou být dvojího druhu. 

Jedním z nich je stanovení horního limitu nabídky statků nebo diferencované nepřímé 

zdanění některých statků nebo subvence poskytované státem jiným statkům. Důvody 

tohoto typu chování státu mohou být různé např. sociální nebo politické. Důsledkem 

tohoto jednání je vždy porušení ekonomické efektivnosti. [4], [40-42, 45] 

 

Produkce a poskytování kulturních statků 

I když kultura má velký vnitřní kapitál je někdy velice obtížné tento potenciální 

kapitál zhodnotit. Promítnou-li se náklady plně do ceny statků a služeb, může se stát, 

že produkce těchto statků pak nebude dostupná pro určité příjmové skupiny obyvatel-

stva a na druhou stranu to bude prestižní záležitost pro občany majetnější povahy. Exis-

tují i objektivní příčiny toho, proč působení kulturních institucí nemůže být soběstačná. 

Služby jsou financovány z daní nebo poplatků a jeví se jako nespravedlivé vůči těm 

spotřebitelům, kteří ho nespotřebovávají vůbec nebo méně často.  

Při rozhodování o alokaci v oblasti kultury lze najít jak argumenty „pro“ veřejné 

zabezpečení, tak i argumenty „proti“ zabezpečení kulturních statků. Mezi argumenty 

„pro“ zabezpečení některých statků se nejčastěji uvádí, že: trh degraduje kulturní hod-

noty, trh nedokáže zabezpečit neziskovou kulturní produkci a kulturní statky přinášejí 

mnohdy pozitivní externality. Argumenty „proti“ veřejnému zabezpečení nejčastěji tvr-

dí, že veřejné zabezpečení snižuje možnost svobodné volby, vzniká nebezpečí ztráty 

odpovědnosti za sebe sama, vzniká nebezpečí neefektivnosti nebo může často docházet 

k efektu „přetížení“. [4], [50-52] 
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2.3.4 Kulturní politika státu 

Existují rozdílné názory (u nás, ale i v zahraničí) na to, zda je účast státu na řízení 

a financování kultury potřebná, či nikoli, užitečná nebo škodlivá. Rozdílnosti názorů 

pramení z povahy kultury samotné - neexistuje kultura sama o sobě, je to vždy „něčí 

kultura“. [4, s. 56] 

 

Faktory ovlivňující kulturní politiku státu 

1) Pojetí kultury 

2) Vnitřní faktory 

a) Současné  

- politické klima, 

- politický program a cíle vlády, 

- celková hospodářská situace, 

b) Dlouhodobé 

- kulturní úroveň obyvatel, 

- rozvinutost kulturních zájmů a potřeb, 

- síla kulturních tradic, 

- model státu, 

2) Vnější faktory 

- globální politická situace, 

- příslušnost země do kulturního regionu, 

3) Kolektivní potřeby. [4, s. 60] 

 

Veřejnou podporu umění dělíme na dvě základní formy – přímou a nepřímou. Pokud 

jde o zdroje přímé podpory, lze se rozhodnout mezi získáním prostředků od ziskových 

subjektů a jejich přerozdělením směrem k subjektům podporovaným formou různých 

dotací nebo zajištěním prostředků ze zdrojů nezávislých na rozpočtovém procesu. 

K nepřímým formám podpory umění patří například sociální podpory, vč. podpory 

v nezaměstnanosti poskytované umělcům, daňové úlevy a zproštění daní u charitativ-

ních dárců a příjemců darů. [4, s. 78] 

Na soběstačnost kulturních institucí působí následující faktory: charakter statků 

produkovaných v různých institucích a princip jejich poskytování obyvatelstvu, specifi-
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kum a povaha kulturních a mediálních oborů, hospodářsko-právní forma kulturních in-

stitucí, cenová politika vlády, důchodová situace domácností a ochota spotřebitelů utrá-

cet za kulturní statky a služby. [4, s. 149] 

 

2.3.5 Charakteristika a vývoj objektů kulturní infrastruktury 

 

Divadla 

Prostřednictvím statistiky NIPOS jsou zachycována ta divadla, která jsou zřizová-

na jak Ministerstvem kultury ČR, tak Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, obcemi, městy či městskými částmi, občanskými sdruženími, obecně prospěšnými 

společnostmi, nadacemi, podnikateli i podnikatelskými subjekty. Kontrolována jsou 

i divadla soukromá a od roku 1999 i divadla staronového typu, tj. divadla, která netvoří 

vlastní divadelní představení, neboť jde o divadla bez vlastního profesionálního diva-

delního souboru, která pouze tato představení hostitelsky na svých scénách uvádějí. 

Mezi poslední vývojové trendy v ČR v letech 2000-2007 patří např. mírný pokles 

počtu divadelních scén. Sestupný trend si zachovává i procento návštěvnosti divadel-

ních představení. Lze podotknout, že nejvyšší návštěvnost stabilně vykazují loutková 

představení (asi 93 %). 

Nicméně z geografického hlediska je zřejmé, že umístění divadelních scén (ka-

menných divadel i divadel tzv. staronového typu) jsou vázána zejména na města s více 

než 50 tisíci obyvateli. Jen asi patnáct procent divadel je lokalizováno v obcích menších 

nebo ve městech s významnou turistickou funkcí. [2, s. 264] 

 

Kina 

Význam kin jakožto kulturních zařízení lze z historického hlediska vidět v tom, 

že se vytvářela zejména v menších obcích a tvořila důležitou součást místní kultury. 

V období po roce 1989 zaznamenala řada místních kin propad diváckého zájmu a to 

z důvodu výstavby moderních multikin v blízkých větších městech a z důvodu nárůstu 

jiných možností, jak získat či zhlédnout film v pohodlí domova (vznik půjčoven DVD, 

rozšíření nabídky televizních kanálů, rozšíření dostupnosti internetu spojené s možností 

kopírování či sdílení filmů aj.). V rámci probíhající inflace mohlo jistou roli sehrát 
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i razantní zvýšení vstupného ve většině kin oproti nerazantnímu zvyšování průměrných 

platů. [2, s. 264] 

 

Muzea 

Muzea můžeme vnímat jako významná centra kulturního života těch obcí a měst, 

v nichž existují. Jejich podoba a činnost se postupně oproti minulosti měnila. V někte-

rých muzeích lze sledovat posun od přísně badatelských a víceméně uzavřených praco-

višť, k pracovištím, která jsou více otevřena veřejnosti. Narůstá např. počet příležitost-

ných nebo putovních výstav a vzniká nebo se obnovuje činnost muzejních spolků 

či společností. Zcela nově jsou zejména ve velkých muzeích organizovány tzv. „muzej-

ní noci“, které zatraktivňují jak vlastní prohlídku, tak i pomáhají vytvářet image muzea 

jako moderní instituce s kulturně-poznávací, ale i populárně-vzdělávacím posláním. [2, 

s. 265] 

 

Galerie 

Pojem galerie se používá ve vícero významech. V nejobecnějším slova smyslu jde 

o prostory, které mohou sloužit či momentálně slouží pro vystavování různých výtvar-

ných či uměleckých děl. Mezi takové „galerie“ můžeme zahrnout např. chodby úřadů, 

výlohy obchodů, čekárny nemocnic, atria škol a další. V další podobě jde o galerie -

muzea čili stabilní sbírky uměleckých děl, které je v rámci statistiky NIPOS obtížné 

vyčlenit jako samostatné muzejní objekty. Dále pak může jít i o rozsáhlejší zámecké 

galerie, jež jsou součástí prohlídky zámku, ale neexistují jako samostatný subjekt. [2, 

s. 267] 

 

2.4 Od kultury ke společnosti 

 

V poslední době (rok 2009) je v podstatě již všeobecně přijímán názor, že kultura 

– tj. jak její hmotné a nehmotné složky, kulturní krajina, nejrůznější jevy a procesy, tak 

i různorodá struktura jejích nositelů či realizátorů, a to jak jednotlivců, skupin, institucí 

či organizací může představovat, a v řadě případů dnes i představuje, významný faktor 

diferencovaného rozvoje obcí, měst a regionů. 
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Důvodem je skutečnost, že kultura nejen přispívá k rozvoji intelektuální, morální 

a emocionální úrovně obyvatel, ale také napomáhá integraci a rozvoji celé společnosti 

a její prvky jsou běžnou součástí individuální, sociální a územní identity. 

Vedle výše uvedených sociálních funkcí lze kultuře samozřejmě přisoudit i – pro 

rozvoj regionů minimálně stejně důležité – funkce ekonomické. Kultura se v podobě 

kulturního průmyslu a kulturně-poznávacího cestovního ruchu (kulturního turismu) 

dnes již poměrně významně podílí na vytváření příjmů státních či komunálních roz-

počtů, na vytváření nových pracovních míst, zvýšení kulturního a vzdělanostní úrovně 

obyvatelstva, zvyšování kvality jejich života, zlepšování image místa a další. 

Celý průběh využívání kulturního dědictví a kulturněhistorického potenciálu 

v České republice je dále závislý i od jeho propagace a podpory v různých oblastech, 

na existenci vizí v rámci programových rozvojových dokumentů, na know-how 

v oblasti získávání finančních prostředků a na aktuálních módních trendech či preferen-

cích.  

Dynamický, tvůrčí a opravdu kvetoucí kulturní život je možný jen tehdy, jestliže 

se na činnostech v rámci kultury podílejí i prostí lidé, tedy nejen skupina tvořící „kul-

turní elitu“. To předpokládá vytvoření takové situace, kdy všechny vrstvy obyvatelstva 

mohou svou vlastní cestou rozvíjet své kulturní povědomí. [5], [181-182] [4, s. 20]  

 

2.4.1 Sociálně-kulturní prostředí  

Je vymezeno kulturní úrovní dané společnosti a jejími etickými normami, patří 

sem především: věková struktura obyvatelstva, struktura podle pohlaví, povolání a pří-

jmy, úroveň rodiny a jejího vnitřního života, kulturní hodnoty a tradice, školská sousta-

va a její úroveň, náboženství a filozofie, zájmy a móda. 

Pro geografy je více než zřejmé, že vyslovíme-li pojem prostředí, resp. životní 

prostředí, resp. sociologičtěji vyznívající životní prostor, máme na mysli jak jeho složky 

přírodní, tak antropogenní, tak i sociální nebo úžeji chápané složky kulturní, a to 

v jejich určitém konkrétním souhrnu či kombinaci.  

Protože je naše současnost ovlivňována nejrůznějšími procesy a změnami (např. 

procesem urbanizace, resp. suburbanizace, globalizace, rostoucí prostorovou mobilitou 

obyvatelstva, ale i procesem emancipace žen, obecné demokratizace a individualizace 

života, atd.) je logické, že se více nebo méně a velmi pravděpodobně i odlišně promítají 
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i do socio-kulturního prostředí jednotlivých sídel, do tvářnosti jednotlivých regionů, do 

charakteristik mentalit jednotlivých regionálních společenství a zcela pravděpodobně 

i do charakteristiky celého našeho státu. Protože lidská sídla, popř. mikroregiony před-

stavují základní prostorový a sociální rámec života lidí.  

Jestliže prostor, v němž jedinec nebo jedinci uskutečňují převážnou část svých 

pravidelných životních činností (tj. pracovních, volnočasových či jiných sociálních ak-

tivit), můžeme nazvat v sociálně-ekologickém smyslu jejich životním dobře známým, 

žitým či obývaným prostorem. Potom lze pojem kulturní a sociální prostředí obcí, měst 

a regionů chápat jako určitou jeho kvalitativní charakteristiku. Protože je ale pojem „so-

ciální“ používán v mnoha různých významech, není případná snaha o přesnější defino-

vání pojmu sociální prostředí příliš jednoduchá. Jedna z úžeji podaných definic sociál-

ního prostředí v podstatě jen zdůrazňuje, že vše se „točí“ kolem člověka, který je nosite-

lem sociálních jevů a středobodem většiny sociálních, demografických či socioekono-

mických procesů. 

Znamená zejména to, jak každé jednotlivé kulturní a sociální prostředí nadále 

utvářet, jak využívat nebo spoluvytvářet lokální a regionální identitu obyvatel, jak pod-

porovat aktivní participaci rezidentů na veřejném životě, kam směřovat místní a regio-

nální živou kulturu, jak zvyšovat celkovou kvalitu života lidí a jejich spokojenost. [5], 

[303-305] 

„Ne nadarmo se říká, že největším bohatstvím každého regionu jsou lidé, lidé jako 

nositelé řady sociokulturních a demografických jevů, lidé jako zdroj bohatství a prospe-

rity i jako významný potenciální faktor regionálního rozvoje. Vedle lidského kapitálu je 

však zdrojem společenského rozvoje zejména kultura.“  (Heřmanová, Chromý a kolek-

tiv, 2009, s. 314) 

 

2.4.2 Vzdělanost a vzdělání 

Význam vzdělání přesahuje individuální rovinu, neboť vzdělanost obyvatelstva 

je jedním z nejdůležitějších faktorů rozvoje každé země či oblasti, a to jak v kontextu 

kulturní globalizace, tak v kontextu regionálního sociálního a ekonomického rozvoje. 

Vzdělanost je faktorem, který je významný pro každého jednotlivce z hlediska jeho při-

způsobivosti, konkurenceschopnosti na trhu práce, kvality života, postavení ve společ-

nosti, kulturních potřeb apod. Na vzdělanost se váže určitý očekávaný způsob sociální-
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ho chování a jednání jednotlivců, specifické potřeby, větší rozhled, odlišná prostorová 

mobilita nebo odlišná kriminalita. V rámci regionů se často projevují různé diference 

v dosažené míře vzdělání, stejně jako v poptávané a nabízené kvalifikační struktuře 

obyvatel. Dobře vzdělanostně vybavené regiony se pak logicky stávají místem koncent-

race nejvýznamnějších investorů či společností, které mohou využívat efektu vyplývají-

cího z kombinace profesní úrovně obyvatel, vyspělého školství a blízkosti výzkumných 

a poradenských pracovišť. [5, s. 31] 

 

2.4.3 Veřejná participace 

Občanská participace představuje rozsáhlý sociálně-vědní koncept, který má mul-

tidisciplinární charakter a celospolečenský dosah. Je chápán jako vymezení vztahu mezi 

veřejností (organizovanou či neorganizovanou) a veřejnou správou. Obecně se ale může 

jednat i o vzájemný vztah mezi veřejnou správou a jinými aktéry. Ve společenskověd-

ních textech je tradičně rozlišována širší občanská participace, která znamená účast ob-

čanů na veřejném životě v jakékoliv jeho podobě, a politická participace, která se týká 

přímé účasti lidí na vládnutí. Participace (ať už občanská či politická) může být organi-

zovaná, to znamená, že se na ní podílejí lidé sdružení ve spolcích či dalších organiza-

cích, nebo neorganizovaná, na které se podílejí jednotlivci. 

Vedle politologie se problematikou politické participace ze svého úhlu pohledu 

zabývá sociologie, geografie a řada dalších sociálních disciplín. V rámci sociologie vo-

lebního chování jsou sledovány takové otázky jako např. vztah volebních preferencí 

k sociálnímu postavení jedince či skupiny. Zatímco v kontextu regionální geografie je 

zkoumána zejména prostorová diferenciace volebního chování. Politická geografie se 

zabývá geografickými aspekty organizace, realizace a výsledků voleb. A nakonec kul-

turní a historická geografie zahrnuje zejména faktory ovlivňujícími volební výsledky 

a jejich stabilitu v čase.  

Volební chování obyvatelstva lze chápat jednak jako charakteristický postoj oby-

vatelstva k obecným problémům či prosazovaným hodnotám a idejím, jednak i jako 

postoj k nejrůznějším otázkám lokálního a regionálního života. Naopak neúčast obyva-

telstva v jednom či druhém typu voleb může znamenat např. nezájem o věci veřejné, 

znechucení lidí domácí politikou, obecně větší pasivita lidí, všeobecná rezignace 

na možnost něco změnit či něco ovlivnit, v případě komunálních voleb může takováto 
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neúčast indikovat nedostatečně vyvinutý vztah rezidentů k obývanému prostoru a regio-

nu. [5], [54-56], [14] 

 

2.4.4 Kriminalita 

Pojem "kriminalita" je velmi špatně definovatelný. Existují dva hlavní způsoby, 

jeho vymezení: legální definice - vychází z trestního práva - kriminalita je úhrn činů 

uvedených v trestním zákoníku obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, 

struktury a pohybu. V obecném slova smyslu je to zločinnost, tedy společenský jev, 

kterým se rozumí souhrn trestné činnosti. Kriminalita mládeže je součástí celkové kri-

minality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení práv-

ních a společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin, patří sem trestné 

činy a přestupky. Dalším pojmem je protispolečenská činnost, což je nejširší pojem, 

který zahrnuje kriminalitu, delikvenci a negativní společenské jevy. Sociologická defi-

nice je širší. Může zahrnovat i jevy, které jsou pro společnost velmi škodlivé, ale jejichž 

skutková podstata není uvedena ve zvláštní části trestního zákona. 

Širším pojmem než kriminalita, je delikvence, neboť označuje činnost porušující 

nejen právní, ale i společenské, tedy širší normy, takže se takové jednání vztahuje 

i na děti a mladistvé, kteří se tak stávají delikventy. Závažnost chování obvykle stoupá 

s věkem a má také tendenci se prohlubovat, takže mírnější porušení norem, které je si-

ce nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze, anebo jev rozporu se spo-

lečenskou morálkou, se vyskytuje zpravidla u dětí mladších. Zahrnujeme mezi 

ně kázeňské přestupky ve škole, neposlušnost, vzdorovitost, negativismus, lži, v případě 

asociálního chování alkoholismus, záškoláctví, toxikomanii, útěky, toulky, demonstra-

tivní sebepoškozování, gamblerství, popř. prostituci, kdy jedinec poškozuje spíše sebe 

než okolí. [28] 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_(pr%C3%A1vo)
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2.5 Charakteristika základních indikátorů 

 

2.5.1 Stav obyvatelstva 

Základním ukazatelem charakterizujícím velikost populace je počet obyvatelstva. 

I když se na první pohled zdá, že se jedná o zcela jednoduchý ukazatel, při jeho určení 

je nutno vyřešit několik problémů, které převážně souvisejí s cílem jeho použití.  

Počet obyvatelstva je okamžikovým ukazatelem a zjišťuje se vyčerpávajícím způ-

sobem při Sčítání lidu, domů a bytů v desetiletých intervalech. Určení těchto stavů lze 

udělat pomocí metody bilancování počtu obyvatelstva, která využívá ukazatele pohybu 

obyvatelstva průběžně zjišťované a zpracovávané v měsíčních intervalech.  

Změny v počtu obyvatel vznikají v důsledku přirozeného pohybu (narození, úmr-

tí) a mechanického pohybu (migrace vnitřní a vnější). Patří sem také střední stav, který 

se obvykle určuje pomocí bilanční metody nebo pomocí průměrování počátečního 

a konečného stavu obyvatelstva. Stáří obyvatelstva a jeho změny lze zaznamenávat po-

mocí průměrného věku nebo středního věku vyjádřeného mediánem, který rozděluje 

podle věku obyvatelstvo na dvě poloviny. [6, str. 113] 

 

2.5.2 Pohyb obyvatelstva 

Statistika pohybu obyvatelstva kromě přirozeného a mechanického pohybu zahr-

nuje i sledování sňatků a rozvodů. Monitorování změn následkem narození a úmrtí je 

založeno na soustavě matrik, jejichž vedením je pověřen obecní úřad. Patří sem napří-

klad ukazatele:  

 hrubá míra celkové porodnosti, 

 obecná míra porodnosti, 

 hrubá míra reprodukce, 

 čistá míra reprodukce, 

 obecná míra úmrtnosti, 

 absolutní přirozený přírůstek obyvatelstva, 

 koeficient přirozeného přírůstku a další. 
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Mechanický pohyb – prostorovou mobilitu obyvatelstva má na starost migrační 

statistika. Pojem migrace představuje každou změnu trvalého pobytu (u cizinců též po-

bytu dlouhodobého), která znamená překročení administrativních hranic obce. Vzhle-

dem k tomu, že migraci je nutno současně spojovat vždy s místem vystěhování (emigra-

ce) a místem přistěhování (imigrace), je nutné zajímat se o prostorovou mobilitu 

z těchto dvou hledisek. Kromě toho je potřeba rozlišovat vnitrostátní a mezistátní mi-

graci. [6, str. 114] 

 

2.5.3 Ekonomická aktivita obyvatelstva, zaměstnanost, nezaměstnanost 

Data ekonomicky aktivního obyvatelstva, zaměstnanosti, nezaměstnanosti a pod-

zaměstnanosti má podle koncepce Mezinárodního úřadu práce poskytovat míry nabídky 

pracovních sil, pracovních vstupů, struktury zaměstnanosti a rozsah, ve kterém jsou 

lidské zdroje a pracovní doba skutečně využívány. Na mikroúrovni jsou tyto informace 

velmi důležité pro analýzu a prognózování ekonomického a hospodářského vývoje i pro 

formulování sociální politiky. Nejdůležitějším ukazatelem v této oblasti je míra neza-

městnanosti, která je široce využívána jako jeden z hlavních ukazatelů stavu národního 

hospodářství a současně je citlivým indikátorem situace v sociální oblasti. [6, str. 118] 

 

2.5.4 Cestovní ruch 

Průzkum návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních představuje ukazate-

le počtů příjezdů a přenocování turistů, členěných na rezidenty a nerezidenty (a dále 

podle země trvalého pobytu) v jednotlivých kategoriích ubytovacích zařízení, dále pak 

ukazatele průměrného počtu zaměstnanců, využití lůžek a pokojů, hotelů a pensionů. 

Měsíční šetření se týká zvolených jednotek, čtvrtletně se došetřují ostatní zařízení. 

Z výběrového vzorku vyplývají pouze orientační údaje, za směrodatné se považují čtvrt-

letní ukazatele, které se od roku 2003 týkají veškerých hromadných ubytovacích zaříze-

ní. Zjištěné údaje za jednotlivé měsíce se předávají jednou ročně Eurostatu. [6, s. 164] 
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3 CHARAKTERISTIKA MĚST OSTRAVY A KARVINÉ 

 

3.1 Specifikace území s tradičním průmyslem  

 

Tradiční průmyslová města se začala rozvíjet především v období po nástupu in-

dustrializace. V těchto městech se rozvinula především odvětví, která zajišťovala eko-

nomický růst v období průmyslového rozvoje. Jednalo se zejména o těžký průmysl jako 

hornictví, hutnictví či v některých případech textilní průmysl. V té době město Ostrava 

a Karviná zaznamenaly překotný a často chaotický prostorový a populační růst.  

Také všeobecné sociálně-demografické vlastnosti obyvatelstva starých průmyslo-

vých měst a oblastí korespondují s jejich od hospodářské struktury odvozenými nefor-

málními institucemi. Vzhledem k silné koncentraci obyvatelstva v těchto oblastech se 

v nich, oproti ostatním regionům, vyskytuje také nadprůměrně vysoký počet trestných 

činů. A těžká práce do jisté míry předurčuje také „přímější“ charakter těchto trestných 

činů, kdy převažují násilné trestné činy nad sofistikovanější hospodářskou kriminalitou. 

Se zhoršeným životním prostředím a životním stylem se zase pojí nižší naděje na dožití.  

Funkčnost v tradičních průmyslových městech a oblastech dominuje nad esteti-

kou. Pro prostředí v těchto městech je charakteristická určitá strohost a nezdobnost. Es-

tetická kvalita mýtotvorných prvků bývá zpravidla potlačena právě na úkor funkčnosti. 

Z tohoto důvodu nelze ve starých průmyslových městech často nalézt ani jakýkoliv po-

zoruhodnější městský mobiliář.  

Stereotypní vnímání těchto měst a jeho okolí jako teritoria těžkého průmyslu, zne-

čištěného životního prostředí, sociálně-patologických jevů a dalších negativ význam-

ným způsobem brzdí příliv investic a nových aktivit vůbec a následně i celou transfor-

maci města a regionu. [7], [15-18, 86]  

 

Vliv průmyslového města na obyvatele 

Deindustrializace, tedy útlum klasického průmyslu se projevuje v největších zá-

padních průmyslových městech už od sedmdesátých let 20. století. Města, která z jeho 

rozvoje po několik generací žila, ztrácejí perspektivu.  
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Odcházejí především ti mladší a vzdělanější. Podle ní má nárůst vzdělání vyřešit 

snad všechny problémy, které dnešní společnost sužují. Věrnost městu má do určité 

míry pragmatický charakter, i když na druhé straně je početný i tábor lokálních patriotů. 

Spousta lidí zůstává kvůli bytu, někteří kvůli příbuzným a známým, a jiní kvůli tomu, 

že se na nový život jinde cítí už příliš staří. Protože odcházejí především mladí, podíl 

starší populace výrazně narůstá a město stárne rychleji než zbytek republiky.  

Pokud si vezmeme například Ostravu, tak počátkem padesátých let byla Ostrava 

mladé město. Více než pětinu její populace tvořily děti do patnácti let. V posledních 

dvaceti letech však dětí rychle ubývá. Do města sice míří firmy z celého regionu, jejich 

majitelé však se snaží v Ostravě nebydlet. V dnešní době se tato průmyslová města vy-

lidňují, a to především odchodem mladší generace, která se stěhuje za prací jinam. [11] 

 

3.2 Ostrava 

 

Ostrava, metropole Moravskoslezského kraje, je třetím největším městem v České 

republice a největší aglomerací v příhraničním trojúhelníku tří států: ČR, Polska a Slo-

venska. V rámci České republiky má zcela zvláštní postavení. Během uplynulých dese-

tiletí byla chápána jako „ocelové srdce“ republiky, jako průmyslové, špinavé a nehos-

tinné město, jako město drsných, těžce pracujících lidí. [19] 

 

3.2.1 Geografická charakteristika 

Celková rozloha Ostravy činí 214 km
2
, a je rozčleněna do 23 městských obvodů. 

Počet obyvatel k 1. 1. 2012 činil 299 602 a hustota osídlení je 1 400 obyvatel na 1 km
2
. 

Ostrava se nachází v severovýchodní části České republiky na hranici historických zemí 

Moravy a Slezska. Městem protékají řeky Odra, Ostravice, Opava a Lučina. 

Poloha města je velmi výhodná z pohledu přeshraniční spolupráce s Polskem 

a Slovenskem. Hranice s Polskem je vzdálena přibližně 10 km směrem na sever a hrani-

ce se Slovenskem se nachází přibližně 50 km jihovýchodně od Ostravy. Ostrava je 

správním, ekonomickým, vzdělávacím i kulturním centrem celého Moravskoslezského 

kraje. V Ostravě se nachází sídlo krajského úřadu, krajského soudu a dalších důležitých 

institucí.  
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Ve městě sídlí dvě univerzity: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava 

(VŠB-TUO) a Ostravská univerzita. Dále je Ostrava také centrem církevním, jakožto 

sídlo ostravsko-opavské diecéze. Po dokončení dálnice D 47 v roce 2009 se Ostrava 

také stala plnohodnotným dopravním uzlem, k čemuž připívá rovněž umístění na třetím 

železničním koridoru a blízkost mezinárodního letiště v Mošnově. [16]  

 

3.2.2 Historie 

Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení úze-

mí, na kterém dnešní město leží, je poprvé doloženo už ve starší době kamenné. Nejvý-

znamnějším objevem byla v roce 1953 nalezená 48 mm vysoká soška, torzo ženské po-

stavy z krevele, kterému se říká Petřkovická (Landecká) venuše. Jde o první doložené 

použití černého uhlí na světě. V první polovině 16. století postavení Ostravy posílilo 

díky rozvoji řemeslné výroby, především soukenictví, tkalcovství a krejčovství. Vý-

znamnou složkou hospodářství se stalo výnosné rybníkářství. Do života Moravské Ost-

ravy nepříznivě zasahovaly vedle vojenských tažení živelné katastrofy – povodně 

a požáry. Za třicetileté války patřila Moravská Ostrava k nejvíce postiženým městům 

v českých zemích.  

Oživení hospodářského života na Ostravsku přinesl objev uhlí v roce 1763 v údolí 

Burňa v Polské Ostravě. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 založení že-

lezáren ve vsi Vítkovice a napojení na Severní dráhu prostřednictvím nádraží ve Svino-

vě a Přívoze způsobilo, že Ostrava se ve druhé polovině 19. století stala jedním z nejvý-

znamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. Rozkvět průmyslu 

vyvolal i příliv obyvatelstva. V roce 1830 žily v Moravské Ostravě necelé dvě tisícovky 

lidí, za padesát let přesáhl jejich počet 13 tisíc. K 1. 1. 1924 byla vytvořena tzv. Velká 

Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská Ostra-

va, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou). To 

významně ovlivnilo stavební vývoj města. Vyrostla řada obchodních domů, bank, ad-

ministrativně správních budov. Nejvíce pozornosti připoutala 28. října 1930 slavnostně 

otevřená Nová radnice s kvadratickou 75 m vysokou prosklenou věží.  

V roce 1949 se začalo se stavbou rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť 

v Ostravě-Kunčicích. Masivní podpora těžkého průmyslu znamenala příliv nových pra-
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covních sil do Ostravy a okolí. V tehdejších okrajových čtvrtích města vyrostla řada 

nových sídlišť, především Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, později Výškovice a Dubina.  

K výrazným politickým a hospodářským změnám došlo po roce 1989. V důsledku 

restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední 

vozík uhlí vyvezený 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze (dříve Důl František) ukon-

čil více než dvě století trvající dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě. Vítkovické 

vysoké pece, které tvoří výraznou městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Od roku 

2000 se Ostrava stala sídelním městem nově vzniklého Ostravského, dnes Moravsko-

slezského kraje. [13] 

 

Základní charakteristika ostravské aglomerace 

Nejčastěji se o prostoru Ostravska hovoří jako o aglomeraci. Aglomeraci lze při-

tom charakterizovat jako socioekonomicky provázané území tvořené jádrem a zázemím, 

jehož obyvatelé jsou převážně zaměstnáni v nezemědělských povoláních. Jedná se 

o funkčně specializované prostorové entity, kde se významně projevuje gravitace záze-

mí k jádru. Silná koncentrace obyvatelstva na malých teritoriích s sebou přináší také 

koncentraci dalších (například ekonomických anebo sociálně-kulturních) prvků a proce-

sů. [8, s. 75] 

 

3.2.3 Demografické prostředí 

Vývoj počtu obyvatel v městě Ostrava má od roku 1999 postupnou klesající ten-

denci. V průběhu 19 sledovaných let se počet obyvatel v ČR zvýšil o 2,2 %, naopak 

v Ostravě došlo k poklesu obyvatel o 5 %. V prvním sledovaném roce 1999 žilo na 

území města 321 263 obyvatel, na konci roku 2011 to již bylo pouze 299 622 obyvatel. 

Zatímco počet obyvatel v Ostravě spíše ubývá, v okolních obcích je trend ve vý-

voji počtu obyvatel opačný, počet obyvatel se spíše zvyšuje. Je tedy možné konstatovat, 

že lidé z Ostravy se stěhují do přilehlých obcí, aby mohli stále dojíždět za prací 

do okresního města, ale na druhou stranu chtějí žít v relativně čistším a lepším životním 

prostředí. 
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Z dlouhodobého pohledu má negativní podíl na vývoji počtu obyvatel migrační 

úbytek (více obyvatel se z města vystěhuje, než přistěhuje). Město Ostrava má migrační 

saldo trvale záporné v průběhu sledovaných let 1999 až 2009.  

V posledních letech je v celé ČR i v Ostravě obecným trendem stárnutí populace 

a postupné zvyšování průměrného věku. Zvyšuje se podíl nejstarší skupiny obyvatelstva 

(nad 65 let) a zároveň se snižuje podíl dětské složky (0 - 14 let). Z ekonomického hle-

diska je tato situace nepříznivá, jelikož klesá produktivní složka obyvatel, která má nej-

vyšší podíl na růstu HDP. 

 

Demografické údaje 

Tab. 1 – Počet obyvatel ve městě Ostrava v roce 2011 

 

Pohlaví 

Počet obyvatel 

Počet bydlících 

obyvatel k 31.12 

Počet obyvatel ve věku Střední stav 

obyvatel k 1. 7. 0-14 15-59 60-64 65 a více 

 Muži 154 555 20 710 94 627 11 360 30 209 155 191 

 Ženy 145 067 21 646 92 276 9 398 19 396 145 554 

 Celkem 299 622 42 356 186 903 20 758 49 605 300 745 

 Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

V tabulce č. 1 můžeme vidět, že celkový počet obyvatel je 299 622, z toho žije 

ve městě 145 067 mužů a 154 555 žen. Složení obyvatelstva podle věku k roku 2011 

je následující: věk 0-14 let zahrnuje 42 356 dětí, adoscelenti dosahují počtu 186 903, 

obyvatel ve věku 60-64 je 20 758 a starších jak 65 let je 49 605. Nejpočetnější složku 

obyvatelstva zastupují adoscelenti, následují senioři, kteří převažují nad dětmi do 14 let. 
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Tab. 2 – Přírůstek obyvatelstva a saldo migrace ve městě Ostrava v roce 2011 

živě

 narození
zemřelí přirozený přistěhovalý vystěhovalý saldo migrace

 Muži 1 429    1 649    -220       1 796       2 825       -1 029       -1 249  

 Ženy 1 588    1 818    -230       1 758       2 599       -841       -1 071     

 Celkem 3 017    3 467    -450       3 554       5 424       -1 870       -2 320     

Pohlaví

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace
Přírůstek/ 

úbytek

Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

Tabulka č. 2 zobrazuje přirozený přírůstek/úbytek a saldo migrace obyvatelstva. 

Celkový přirozený přírůstek dosáhl v roce 2011 záporné hodnoty, převažují tak zemřelí 

nad živě narozenými o 450 lidí. Saldo migrace je na tom výrazně hůře, jeho hodnota se 

též nachází v mínusu (-1 870), což dokazuje, že se z města více lidí stěhuje do okolních 

měst. Město Ostrava tak v daném roce přišlo celkově o 2 320 obyvatel. 

 

3.2.4 Ekonomické prostředí 

Velice významnou roli sehrál na samotném počátku restrukturalizace rozvoj terci-

éru, který nebyl v období socialismu příliš podporován. Většina propuštěných pracovní-

ků přešla právě do terciérní sféry, který se tak rozvíjel spíše kvantitativně než kvalita-

tivně. Z pohledu odvětví podnikatelských subjektů lze konstatovat, že ve městě Ostrava 

působí nejvíce subjektů v odvětví velkoobchod a maloobchod, za nimi se řadí vědecké 

a technické činnosti (16,4 %), zpracovatelský průmysl (10,8 %) a oblast stavebnictví 

(10,4 %). Struktura podnikatelských subjektů města Ostravy do značné míry vypovídá 

o silné pozici průmyslu ve městě.  

Avšak na rozdíl od těžkého průmyslu, který byl v minulosti stěžejním, se v sou-

časné době v Ostravě rozvíjí mnohem progresivnější průmyslová odvětví. I přesto byla 

konečná suma přílivu nových investic do Ostravy a regionu, oproti zbývajícím městům 

a regionům ČR, podprůměrná. Mezi nejvýznamnější rozvojové projekty patří průmys-

lové zóna v Ostravě-Hrabové a mezinárodní Letiště Leoše Janáčka v Mošnově. 

V Ostravě si našly svou základnu významné společnosti, jako např. PEGATRON 

Czech, Tieto, SungWoo Hitech, CTP Invest, ArcelorMittal, Siemens, a mnohé další. 

Milníkem v oblasti přílivu investic do regionu se stal v roce 2007 příchod jihokorejské 

automobilky Hyundai do průmyslové zóny v Nošovicích nedaleko Ostravy. Také rozvoj 
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vědy a výzkumu a s ním spojená výstavba Vědeckotechnologického parku v Ostravě-

Porubě je důkazem nového pozitivního ekonomického rozvoje ve městě. [12]  

 

Nezaměstnanost 

Tab. 3 – Míra registrované nezaměstnanosti a uchazeči o práci v roce 2011 ve městě 

Ostrava 

uchazeči

o práci
OZP

ve věku 

18-24 let

věku 50 let

 a více
absolventi

 Muži 10,96           9 890       1 279       1 544       3 140       387          

 Ženy 12,07           9 460       795       1 316       2 294       485          

 Celkem 11,47           19 350       2 074       2 860       5 434       872          

Pohlaví

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

(v %)

Počet uchazečů o práci

 Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

Obecně je známo, že město Ostrava v rámci celé republiky dosahuje vyšší míry 

registrované nezaměstnanosti. V roce 2011 činil celkový počet nezaměstnaných, kteří 

byli registrováni na Úřadě práce, 19 350 osob. Nejvíce nezaměstnaných osob bylo ve 

věku 50 a více let, následují studenti ve věku 18-24 let a absolventi, kterých bylo 872.  

 

Životní prostředí 

Vzhledem k vysoké koncentraci těžkého průmyslu má město dlouhodobě problé-

my se znečištěným životním prostředím. Znečištění ovzduší patří podle měření Českého 

hydrometeorologického ústavu k nejzamořenějším oblastem České republiky, přede-

vším koncentrace prachových částic jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. 

V roce 2005 překračovalo znečištění prachem přípustný denní limit po 160 dní roku.  

Velkým problémem jsou také ropné laguny bývalé chemičky Ostramo, které se 

nacházejí poblíž části Fifejdy. Program Ostrava, který sledoval dětskou populaci 

v Ostravě-Bartovicích do věku 6 let, zjistil zvýšené množství případů astmatu, alergií 

a akutních respiračních onemocnění. Podle studie má znečištění ovzduší nezanedbatelný 

vliv na imunitu, významná oxidační poškození, vznik aterosklerózy, cukrovky, nádoro-

vých onemocnění a Alzheimerovy choroby. Statutární město Ostrava iniciativně zpra-

covalo Návrh konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Ostravy, 

kterou předložilo Ministerstvu životního prostředí. [21] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_hydrometeorologick%C3%BD_%C3%BAstav
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A9_%C4%8D%C3%A1stice
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
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3.2.5 Kulturní prostředí 

Na rozdíl od velkých historických měst Čech a Moravy se Ostrava nemůže pyšnit 

mnoha významnými architektonickými památkami, ale z hlediska moderní architektury 

patří naopak k nejzajímavějším místům českých zemí.  

Z hlediska historického vývoje ostravské divadelní scény významně zasáhl spolek 

Čtenářská beseda, který se stal důležitým centrem kultury ve městě. Čtenářská beseda 

povzbudila vznik ochotnického divadla a zasloužila se i o stavbu Národního domu, poz-

ději pojmenovaného jako Divadlo Jiřího Myrona. Vedle divadla se od počátku skvělého 

vynálezu bratří Lumiérů těšil v Ostravě velké oblibě také film. Již v letech 1926–1930 

měla Ostrava jedenáct biografů, z nichž ve třech se promítaly zvukové filmy. Podobně 

bohatou tradici jako divadlo má v Ostravě také hudební umění, které se ve městě provo-

zovalo již od konce 19. století. Sídlí zde i přední symfonické těleso Janáčkova filhar-

monie Ostrava.  

Město Ostrava stále více vstupuje do povědomí lidí také jako příjemné centrum 

kulturního dění a zábavy, která se soustřeďuje především kolem legendární Stodolní 

ulice, ulice „která nikdy nespí“. Ve městě Ostrava nalezneme také řadu kulturních do-

mů, ve kterých se pořádají výstavy, koncerty, plesy, módní přehlídky, divadelní před-

stavení, konference, semináře či prezentace firem. Zázemí pro svou činnost v nich na-

chází rovněž zájmové kluby a kroužky dětí i dospělých.  

Ke kulturní tradici města patřily a stále patří četné festivaly. Zatímco některé 

z nich během let zanikly nebo se přestěhovaly jinam, jiné zůstaly nebo vznikly nové. 

Kulturní a duchovní sféru města obohacují i desítky etnograficky různě zaměřených 

amatérských folklorních souborů, které pečují o uchování lidového umění a přispívají 

k vytváření nových kulturních tradic.  

V současné době se zde nachází velký počet galerií a výstavních síní, jež svou 

činností doplňují výstavní program největší a nejstarší z nich - Galerie výtvarných umě-

ní Ostrava. V roce 2010 Ostrava kandidovala na titul Evropské hlavní město kultury 

2015. I když se Ostrava nestala Evropským hlavním městem kultury, zůstává nadále 

městem kultury plné nejrůznějších kulturních akcí a kreativních projektů. [22]  
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Tab. 4 – Počet jednotlivých kulturních zařízení ve městě Ostrava 

v roce 2006 

Kulturní zařízení Počet

Veřejná knihovna vč. poboček 27     

Stálá kina 5     

Multikino, zoologická zahrada 1     

Divadlo 6     

Muzeum (vč. poboček a výstavních síní) 8     

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 57     

Ostatní kulturní zařízení 91     

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 19     

Sakrální stavba 53     
 

 Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

 

Ve městě Ostrava je dostupnost kulturního zařízení na dobré úrovni, jak lze vidět 

v tab. 4, obyvatelé mají k dispozici 57 galerií, 27 veřejných knihoven, 8 muzeí, 5 kin 

a jedno multikino. Turisté zde mohou také navštívit místní zoologickou zahradu. 

 

Tab. 5 – Počet jednotlivých školních institucí ve městě Ostrava v roce 2010 

Školní instituce Počet

Mateřská škola 76     

Základní škola - vyšší stupeň (1. - 9. ročník) 73     

Základní škola - nižší stupeň (1. - 5. ročník), Vyšší odborná škola 6     

Jazyková škola 1     

Základní umělecká škola 12     
 

Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

 

Předproduktivní složka obyvatelstva a adoscelenti mohou vybírat z následujících 

typů školních zařízení, které jsou seřazeny sestupně: mateřská škola (76), Základní ško-

la – vyšší stupeň (73), Základní umělecká škola (12), Základní škola – nižší stupeň 

a Vyšší odborná škola (6) a jedna Jazyková škola.  
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Tab. 6 – Počet jednotlivých zdravotních zařízení ve městě Ostrava v roce 2011 

 Zdravotní instituce Počet

 Sdružená ambulantní zařízení 6   

 Ambulantní zařízení 8   

 Nemocnice 3   

 Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé 137   

 Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost 59   

 Samost.ord.prakt.lék. stomatologa 200   

 Samost.ord.prakt.lék. gynekologa 36   

 Samost.ord.lékaře specialisty 261   

 Ostatní samostatná zařízení 142   

 Zařízení lékárenské péče (lékárny) 99   

 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 4   

 Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 3   

 Okresní zdravotní ústav, dětský domov, léčebna pro dlouhodobě nemocné 1   

 Transfusní stanice, středisko záchranné služby 2   

Zdroj: Risy; [20], vlastní zpracování 

Město Ostrava, jako třetí největší město v republice počtem obyvatel, by mělo 

disponovat širokou nabídkou zdravotních zařízení pro své obyvatele. V tabulce č. 6 lze 

vidět celkový počet jednotlivých typů zdravotních organizací. 

 

3.3 Karviná 

 

Karviná je město s více než 58 tisíci obyvateli ležící 18 km východně od Ostravy 

na severním okraji předhůří Beskyd v údolí řeky Olše. Město má boha-

tou historii předurčenou jeho strategicky výhodnou polohou na obchodní cestě z Uher 

do Pobaltí, která z něho učinila obchodní, hospodářské a kulturní centrum oblasti. 

Dlouhá desetiletí patřila Karviná s okolím mezi oblasti s vysokým soustředěním těžby 

uhlí a navazujícího průmyslu, v posledních letech byl posílen význam obchodní a turis-

tický. [27]  

 

http://portal.karvina.org/portal/page/portal/uvodni_stranka/mesto_karvina/o_meste/historie
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3.3.1 Geografická charakteristika 

Karviná dříve též Karvinná (polsky Karwina, německy Karwin) se nachází na se-

verovýchodě České republiky. Je statutárním městem v Moravskoslezském kraji, 

na území historického Těšínského Slezska. Polovina hranice území města tvoří součas-

ně hranici s Polskem. Rozlohou má 57,5 km
2
 a hustota obyvatelstva činí 1 006 obyvatel 

na km
2
. Podle výsledků sčítání obyvatelstva v roce 2001 zde žilo téměř 60 tisíc obyvatel 

a z toho 8,5 % obyvatel města se hlásilo k slovenské a 8 % obyvatel k polské národnos-

ti. Zajímavostí města je vysoký podíl obyvatel bydlících v panelových domech, který 

dosahuje 92 %. Sídelní struktura města zahrnuje devět městských částí s názvy Karviná-

Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Kar-

viná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky.  

Karviná je od roku 1950 sídlem okresu, od roku 1990 sídlem Obchodně podnika-

telské fakulty Slezské univerzity, která je zároveň sídlem Evropského domu, jako jediné 

instituce tohoto druhu v České republice. Ve městě se nachází také Lázně Darkov 

s jodobromovými prameny známé léčbou nemocí pohybového a oběhového ústrojí 

i dětských kožních nemocí. Spolu s Rehabilitačním sanatoriem v Karviné-Hranicích, 

kde se úspěšně léčí poúrazové a pooperační stavy a neurologické nemoci, tvoří jeden 

ekonomický celek.   

Karviná byla vždy v minulosti chápána jako velmi průmyslově založené město, 

které neposkytuje velké možnosti rekreačních a turistických zájmů, ovšem v posledních 

20 letech zažila v těchto oblastech velký rozvoj. [23] 

 

3.3.2 Historie 

Území dnešní Karviné bylo osídleno již v pravěku, o čemž mimo jiné svědčí nále-

zy kamenných nástrojů z období mladší doby kamenné. Dnešní Karviná byla založena 

v roce 1948 sjednocením Fryštátu (německy Freistadt; dnešní historické centrum), Kar-

viné (dnes Karviná-Doly), Darkova, Ráje, a Starého Města. Později byly připojeny ještě 

Louky nad Olší. Historie města je spojena s nejstarším osídlením regionu - čtvrtina Sol-

ca. První písemné zmínky o městu jsou z roku 1268, kdy se o tomto území zmiňuje lis-

tina opolského knížete Vladislava.  

Rozvoj města byl pozastaven v roce 1511 požárem, který vypukl a zdevastoval 

všechny dřevěné stavby ve městě, s výjimkou jediného cihlového domu, místního koste-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1%C3%ADnsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%A1ci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Panelov%C3%BD_d%C5%AFm
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la. Rozsah poškození byl tak velký, že město bylo zbaveno všech daní na 10 let. Požár, 

který v roce 1617 zachvátil celou řadu měšťanských domů, stejně jako veřejné budovy 

byl jen začátek k dalšímu utrpení třicetileté války.  V roce 1623 více než 1400 místních 

obyvatel zemřelo na mor a město bylo obsazeno dánskou a švédskou armádou po dobu 

téměř třiceti let. Hospodářská katastrofa byla navíc umocněna náboženskou represí 

po porážce v bitvě u Bílé Hory.  

Revoluční změny ve vývoji města a celé oblasti byly zahájeny objevem uhlí 

na Cecnovice kopci v Karviné v roce 1776. Postupný rozvoj těžby, koksování, železa, 

hutnictví a chemický průmysl byl spojen s vytvořením příznivých dopravních podmí-

nek. K rozvoji města přispěla později také výstavba železničních tratí: Severní dráha 

císaře Ferdinanda v Petrovicích, Košicko-bohumínská dráha v dnešní části Doly 

a v roce 1898 i Karvinská Místní dráha KFNB se stanicí Fryštát, dnes Karviná - město. 

Na přelomu 20. století, Karviná a jeho okolí se stalo jedním z nejvíce rozvinutých regi-

onů v Čechách a celé monarchie.  

Těžba uhlí způsobila podstatně větší škody než v jiných průmyslových městech, 

jelikož uhelná opatření jsou v Karviné mnohem slabší. Intenzivní těžba způsobila 

množství důlních katastrof, nejvážnější se staly v roce 1894, 1895, 1902 a v poválečném 

období v roce 1919, 1924 a 1927. Tyto změny zejména po druhé světové válce se odrá-

žely v pohledu na krajinu, stejně jako budování oblastí: celé bloky domů byly strženy 

a vybudovány nové silnice a železnice. Historie města, trvající déle než 7 století, se od-

ráží i ve své současné městské podobě. Po druhé světové válce následovala přestavba 

města, která byla iniciována rozvojem těžby uhlí a přílivem nových pracovních sil. Pů-

vodní Karviná již neexistuje, dnes je to nové město, které se skládá z nových sídlišť 

a okolních vesnic. Při rekonstrukci, však zůstala zachována náměstí ve Fryštátu. [1], 

[24] 
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3.3.3 Demografické prostředí 

Tab. 7 – Počet obyvatel ve městě Karviná v roce 2011 

0-14 15-59 60-64 65 a více

 Muži 28 951       4 076     17 506     1 840     4 023     29 134       

 Ženy 29 882       3 838     19 012     2 215     6 323     30 122       

 Celkem 58 833       7 914     36 518     4 055     10 346     59 256       

Pohlaví

Počet obyvatel

Počet bydlících

obyvatel k 

31.12

Počet obyvatel ve věku

Střední stav

obyvatel k 1. 7.

 

Zdroj: Risy; [25], vlastní zpracování 

Ve městě Karviná bydlelo k roku 2011 celkem 58 833 obyvatel, z toho 28 951 

mužů a 29 882 žen. Složení obyvatel podle věku tvoří 4 skupiny, kterými jsou: 0-14 let 

zahrnuje počet 7 914 dětí, další zastupují obyvatelé od 15-59 let s hodnotou 36 518 

a poslední složkou jsou senioři 60-64 let s 4 055 a 65 let a více s 10 346.  

Tab. 8 – Přírůstek obyvatelstva a saldo migrace ve městě Karviná v roce 2011 

živě

 narození
zemřelí přirozený přistěhovalý vystěhovalý saldo migrace

 Muži 270       370       -100       335       658       -323       -423       

 Ženy 245       348       -103       356       695       -339       -442       

 Celkem 515       718       -203       691       1 353       -622       -865       

Pohlaví

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace
Přírůstek/ 

úbytek

Zdroj: Risy; [25], vlastní zpracování 

Přírůstek a migrace obyvatel je jako u města Ostravy klesající. Přirozený přírůstek 

Karviné je záporný s hodnotou -203. Ještě vyšší je saldo migrace -662 obyvatel, dohro-

mady vykazují ztrátu 865 obyvatel. 

 

3.3.4 Ekonomické prostředí 

V minulosti patřila Karviná k nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým městům 

v republice. Počet obyvatel se zvyšoval současně s objemem těžby a svého vrcholu do-

sáhl koncem 70. let, tehdy zde žilo bezmála 80 tisíc obyvatel. Prosperita spočívala 

v těžbě kvalitního kamenného uhlí, které se stalo základem rozvoje průmyslu na celém 

Ostravsku. Na katastru města postupně vzniklo slučováním někdejších šachet několik 

velkodolů - Důl ČSA, Důl Darkov, Důl ČSM. Obrat v tomto vývoji nastal v 90. letech 

http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_%C4%8CSA
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Darkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_%C4%8CSM
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v souvislosti s útlumem těžby, kdy v ostravské části revíru byla těžba úplně pozastave-

na. V posledních letech klesl počet obyvatel města o bezmála 20 tisíc, vzrostla naopak 

nezaměstnanost. [18] 

Sepětí města s průmyslem dokazuje i současnost. Město se snaží rozvíjet svůj po-

tenciál především v průmyslové zóně Karviná Nové Pole. Pozemek v jeho vlastnictví 

vykazuje nyní 45 hektarů a specifikem je jeho umístění v příhraničním regionu tří zemí. 

Investoři tak mohou využít místní dostupné pracovní síly, množství odběratelů a doda-

vatelů v příhraničním regionu tří států a velký trh místních spotřebitelů. V současné 

době v zóně podnikají tyto firmy: Shimano, Mölnlycke Health Care Klinipro, Dexon, 

Lift Component, Stant Manufacturing, Bauman Spring a Sejong. [24], [26] 

 

Tab. 9 – Míra registrované nezaměstnanosti a počet uchazečů ve městě Karviná v roce 

2011 

uchazeči

o práci
OZP

ve věku 

18-24 let

věku 50 let

 a více
absolventi

 Muži 14,97           2 691       361       417       753       73          

 Ženy 16,44           2 504       185       327       678       80          

 Celkem 15,64           5 195       546       744       1 431       153          

Pohlaví

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

(v %)

Počet uchazečů o práci

 

Zdroj: Risy; [25], vlastní zpracování 

Míra registrované nezaměstnanosti v roce 2011 dosáhla 15,64 procent, nezaměst-

naných mužů bylo 14,97 % a žen 16,44 %. Je známo, že nezaměstnanost ve městě Kar-

viné patří mezi ty nejvyšší v České republice. Zde lze vidět, že celkový počet uchazečů 

o zaměstnání bylo 5 195. Nejvíce uchazečů pochází z řad starších obyvatel (50 a více 

let) jako u Ostravy, poté následují obyvatelé ve věku 18-24 let, OZP s 546 uchaze-

či a nejmenší složkou byli absolventi (153 uchazečů).  

 

 Životní prostředí 

Životní prostředí města, jehož ekonomickou převahu i v současné době tvoří těžký 

průmysl, je touto činností vážně poškozeno. Poddolování okrajových městských částí, 

znečištění ovzduší, kontaminace půdy, vod a vegetace zdejší průmyslovou činností patří 

ve městě k zásadním faktorům s přímými negativními dopady na obyvatelstvo. Hlubin-
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ná těžba uhlí a poddolování narušují statiku budov, z nichž řada musela být opuštěna 

a stržena. Postupně tak těžbě padla za oběť původní Karviná včetně řady historických 

stavebních památek.  

V souvislosti s vysokou koncentrací těžkého průmyslu v oblasti patří ovzduší 

v Karviné mezi nejvíce znečištěné v České republice.
 
 Dobrá spolupráce města s prů-

myslovými podniky na území města i okolí směřuje v posledním období k postupnému 

ozdravování zdejšího životního prostředí. [23], [24] 

 

3.3.5 Kulturní prostředí 

Největším kulturním zařízením v Karviné je Městský dům kultury, který zajišťuje 

kulturní činnosti a udržuje tradice na území města. Je pořadatelem, organizátorem a 

koordinátorem celoměstských kulturních akcí, divadelních představení, koncertů, před-

nášek, výstav a kurzů. Je zřizovatelem zájmových souborů v oblasti divadelní a hudeb-

ní. Součástí kulturního vyžití obyvatel dnešní Karviné jsou, stejně jako v minulosti, 

městská kina. Nejhojněji ze všech je využíváno kino Centrum, i když jeho návštěvnost 

není už dnes příliš vysoká. 

V Karviné můžete také navštívit  botanickou zahradu v Karviné-Starém Městě 

a zámek Fryštát, který je proslulý vysokou návštěvností v rámci města. Další historic-

kou památkou a současně kulturním dějištěm je gotický farní kostel Povýšení svatého 

Kříže, dříve kostel Nanebevzetí Panny Marie.      

V polovině osmdesátých let 20. století přišla Eva Šeinerová s myšlenkou pořádat 

mezinárodní festival dětského a mládežnického sborového zpěvu a instrumentální hud-

by. První ročník se podařilo zorganizovat v Karviné v roce 1992 a festival získal název 

,,Ostrovy hudby“. Smyslem a posláním festivalu je upevňovat spolupráci středisek sbo-

rového zpěvu a instrumentálních souborů z různých částí České republiky i celé Evropy, 

které se této činnosti trvale věnují, mají zájem o její rozkvět a chtějí v této zájmové ob-

lasti práce s dětmi a mládeží na mezinárodní úrovni spolupracovat. 

V letních obdobích se v centru města a na mnoha dalších místech konají pravi-

delně oslavy s názvem Dny Karviné. V září jsou to pak jedny z nejstarších tradičních 

akcí Karviné hornické slavnosti. Mezi další významné akce města patří  Dance formati-

on – soutěžní přehlídka tanečních formací, Festival národnostních menšin – populární 

kulturní a gastroakce,  Lázeňské vinobraní v září, mezinárodní festival klasické hudby 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Poddolov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovzdu%C5%A1%C3%AD
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Ostrovy hudby a mnoho dalších. O veškerých akcích konaných v daném roce se zájemci 

mohou dozvědět v Městském informačním centru, které sídlí na Masarykově náměstí 

u radniční věže.  

Dále je možnost navštívit Regionální knihovnu, Galerii Pod Věží, Státní okresní 

archiv, Romské a společenské centrum, Muzeum Těšínska, Krajské středisko volného 

času Juventus nebo Základní uměleckou školu Bedřicha Smetany. [17], [26], [27] 

 

Tab. 10 – Počet jednotlivých kulturních zařízení ve městě Karviná 

v roce 2006 

 Kulturní zařízení Počet

 Veřejná knihovna vč. poboček 10    

 Stálá kina, kulturní zařízení 5    

 Přírodní amfiteátry (vč. letních kin), muzea vč. poboček 1    

 Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 7    

 Středisko pro volný čas dětí a mládeže 8    

 Sakrální stavba 6    
 

Zdroj: Risy; [25], vlastní zpracování 

Ve městě Karviná je dostupnost kulturního zařízení na dobré úrovni vzhledem 

k počtu obyvatel. Jak lze vidět v tab. 4, obyvatelé mají k dispozici 7 galerií, 10 veřej-

ných knihoven, 8 středisek pro volný čas, 5 kin a kulturních zařízení. 

 

   Tab. 11 – Počet jednotlivých školních zařízení ve městě 

Karviná v roce 2010 

 Školní instituce  Počet

 Mateřská škola 17   

 Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 13   

 Základní umělecká škola 1   
 

 Zdroj: Risy; [25], vlastní zpracování 
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Předproduktivní složka obyvatelstva a adoscelenti mohou vybírat z následujících 

typů školních zařízení, které jsou seřazeny sestupně: mateřská škola (17), Základní ško-

la – vyšší stupeň (13) a Základní umělecká škola (1). 

 

Tab. 12 – Počet jednotlivých zdravotních zařízení ve městě Karviná v roce 2011 

 Kulturní zařízení  Počet

 Ambulantní zařízení, nemocnice 2    

 Detašované pracoviště nemocnice 3    

 Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé 27    

 Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost 11    

 Samost.ord.prakt.lék. stomatologa 28    

 Samost.ord.prakt.lék. gynekologa 6    

 Samost.ord.lékaře specialisty 37    

 Ostatní samostatná zařízení 13    

 Zařízení lékárenské péče (lékárny) 13    

 Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče 1    

 Transfusní stanice, jesle 1    
 

 Zdroj: Risy, [25], vlastní zpracování 

V tabulce č. 6 lze vidět celkový počet jednotlivých typů zdravotních organizací. 

Obyvatelé mají k dispozici například 2 nemocnice, ambulantní zařízení, 11 ordinací 

praktického lékaře pro děti a dorost a 27 samostatných ordinací praktického lékaře 

pro dospělé a další. 
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4 ANALÝZA A VÝVOJ VYBRANÝCH SOCIO-KULTURNÍCH 

INDIKÁTORŮ U OSTRAVY A KARVINÉ 

 

V dnešní době je konkurence mezi regiony dost vysoká, a proto musí společnost 

vytvářet stále nové podněty, kterými přiláká nové obyvatele nebo udrží ty stávající. 

Spokojenost obyvatel je pro města nepostradatelnou součástí života, bez nich by ne-

mohla fungovat.  

Analýza socio-kulturního prostředí v Ostravě a Karviné je zpracována na základě 

daných socio-kulturních ukazatelů především na úrovni měst. Statistická sledování dat 

probíhají v různých úrovních územního členění. Pro některá statistická šetření je obec-

ní/městská úroveň z hlediska vyhodnocovaní dat příliš podrobná a často se pro 

ni nesledují některé důležité údaje, proto některé indikátory budou vyjádřeny na úrovni 

obce s rozšířenou působností či na úrovni okresů a krajů.  

Původním záměrem práce bylo získat data především na úrovni měst v období 

od roku 2000 až do roku 2010. Nicméně v průběhu sběru dat byla zjištěna skutečnost, 

že u kulturních indikátorů se některá data od roku 2007 již statisticky nevedou pro okres 

Ostravu-město ani Karvinou, ale pouze na krajské úrovni.  

Sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím primárních zdrojů, ale zejména sekun-

dárních zdrojů. Pro jednotlivé oblasti byly v této práci využity ukazatele uveřejněné 

na stránkách Českého statistického úřadu, odkud je zpracována převážná část indikáto-

rů. A dále pak data uvedená na internetovém portálu Regionálního Informačního Servi-

su v sekci Moravskoslezského kraje. V rámci jednoho ukazatele celkového počtu stu-

dentů na vysokých školách byla použita navíc emailová korespondence mezi různými 

aktéry jednotlivých vysokých škol (viz Příloha 1).  

V této části práce byly zpracovány následující ukazatele: stav obyvatel, věková 

struktura obyvatel ve věku 0-14 let a 65 let a více, počet studentů vysokých škol, počet 

nezaměstnaných absolventů na úrovni ORP, účast občanů ve volbách, počet zdravotních 

zařízení a počet trestných činů na úrovni okresu. Indikátory vyjadřující stálý stav obyva-

tel a celkový počet trestných činů byly zpracovány na základě metody indexace, 

kdy číselná hodnota v prvním roce je vyjádřena hodnotou 100 a ostatní údaje ve zby-

lých rocích jsou k ní přepočteny. Získaná data byla zpracována pomocí programu 
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MS EXCEL a zjištěné výsledky jsou vyjádřeny prostřednictvím grafů a tabulek, kte-

ré jsou uvedeny v příloze.  

4.1 Sociální oblast 

 

Sociální oblast se zabývá především domácnostmi a jejich životními podmínkami 

a vším, co s bytím souvisí a lze statisticky podchytit, jako jsou například vzdělání, zdra-

votní stav, míra nezaměstnanosti, kriminalita. Tyto sociální ukazatele tedy detailněji 

zkoumají úroveň a podmínky sociálního života obyvatel v určité oblasti. 

O stavu obyvatel daného regionu vypovídá ukazatel porodnosti a úmrtnosti, 

ale také přirozený přírůstek či úbytek obyvatel daný migrací. Pro zhodnocení pracov-

ních možností obyvatel je mezi ukazateli důležitá dostupnost zaměstnání a s tím spojena 

nezaměstnanost absolventů a starších osob. Proto se stává důležitou složkou pro rozvoj 

regionu se zaměřením na podporu zaměstnanosti včetně zajištění dostatečného počtu 

kvalifikovaných osob. Vysokoškolské vzdělání napomáhá lidem k získání práce na od-

borné úrovni, a také umožňuje vznik nových technologií přispívajících k ekonomické-

mu růstu daného území. O participaci obyvatel v rámci území vypovídá míra a spokoje-

nost občanů na věcech veřejných, např. účast občanů ve volbách a kriminalita mezi 

obyvateli. 

 

4.1.1 Stav obyvatel 

Ukazatel udává počet obyvatel k určitému okamžiku (podle pohlaví, věkové sku-

piny, území apod.). Údaj počtu obyvatel zahrnuje všechny osoby, s trvalým i dlouhodo-

bým pobytem na daném území a to bez ohledu na státní občanství. Do počtu obyvatel 

jsou tak podle zákona o pobytu cizinců (č. 326/1999 Sb.) zahrnuti cizinci s trvalým 

a přechodným pobytem na základě víza nad 90 dnů a cizinci, kterým byl přiznán azyl. 

Obsahové vymezení ukazatele je společné pro sčítání lidu, demografickou statistiku 

i Výběrové šetření pracovních sil. [6] 

 



 

  

39 

 

Graf 1 – Stav obyvatel ve vybraných oblastech k 31. 12 v letech 2000 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

Moravskoslezský kraj patří mezi nejvíce urbanizované prostory v rámci České re-

publiky, v roce 1994 dosáhl maximálního počtu obyvatel. Do roku 2008 byl i nejlidna-

tějším krajem s  1 250 255 obyvateli. Od toho roku dochází stále k poklesu počtu oby-

vatel, např. v roce 2010 se jejich počet snížil o 4 153. V roce 2011 byl Moravskoslezský 

kraj až třetím nejlidnatějším krajem (viz Příloha 2). 

Ostrava se za posledních 10 let vyvíjela obdobně jako Moravskoslezský kraj, jak 

je vidět, od roku 2000 docházelo postupně k mírnému úbytku počtu obyvatel. Začátkem 

90. let měla Ostrava 330 tisíc obyvatel a blížila se tak tímto ukazatelem Brnu. V roce 

2000 žilo v Ostravě 320 041 obyvatel, o 10 let později to bylo o 20 419 méně. V roce 

2010 se město ještě drželo na hranicí 300 tisíc obyvatel, o rok později už to bylo 

299 622. Město ztrácelo své obyvatelstvo hlavně z důvodu hromadného uzavírání dolů 

a provozů těžkého průmyslu na území města i v okolních oblastech. Příčinou je nedosta-

tek pracovních příležitostí a špatné životní prostředí. Mnoho lidí odchází kvůli práci a ti, 

kteří zde pracují, se stěhují do okolních obcí.  

Každoroční úbytek obyvatel je sledován i v Karviné. Zatímco v lednu roku 2010 

žilo v Karviné 60 679 obyvatel včetně cizinců s trvalým pobytem, k prvnímu lednu roku 

2012 jich bylo 58 833, což je o 1846 občanů méně. Příčiny jsou stejné jako u Ostravy. 
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Úbytek je způsoben především stěhováním mladých lidí, kteří nemohou najít dostatečně 

kvalifikovanou práci. Druhým důvodem je životní prostředí zasažené těžbou uhlí 

a místním průmyslem. 

V letech 2008 - 2011 přišla Karviná o cca 3 800 obyvatel. Stejně jako v jiných 

městech v České republice nebo v Moravskoslezském kraji je i v Karviné negativní pří-

růstek obyvatelstva dlouhodobým problémem sledovaným od počátku devadesátých let 

20. století. 

 

4.1.2 Věková struktura obyvatel 

Složení obyvatelstva podle věku a pohlaví patří k základním charakteristikám sle-

dované populace. Věková struktura obyvatelstva určitého území je odrazem dlouholeté-

ho populačního vývoje a s tím souvisejícího reprodukčního chování a pohybu obyvatel-

stva. Současná struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku výrazně ovlivňuje budoucí 

vývoj. V dnešní době jsou ve spojitosti s věkovou strukturou zejména diskutovány otáz-

ky související s procesem stárnutí obyvatelstva, který je charakteristický měnícím 

se zastoupením věkových skupin v populaci. Demografické stárnutí probíhá u obyvatel-

stva jednak v důsledku poklesu intenzity úmrtnosti, a tím prodlužování lidského života 

a dále v důsledku poklesu úrovně porodnosti. Nejedná se o novodobý proces, pouze 

v současnosti dochází k jeho zrychlení vzhledem k výrazným změnám v demografické 

reprodukci. [29] 
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Graf 2 – Stav obyvatel ve věku 0 – 14 let k 31. 12 v Moravskoslezském kraji, ve městě 

Ostrava a Karviná v letech 2002 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

 

Obyvatelstvo v předproduktivním věku v Ostravě tvoří v současné době zhruba 

10 – 15% obyvatelstva, přičemž se tato hodnota oproti předchozím letům snížila. V roce 

2002 měla Ostrava 49 356 dětí, na konci roku 2011 jich zde žilo 42 356, tj. o 14 % mé-

ně. Na těchto klesajících číslech je tedy možno ukázat vývoj, jakým rozložení obyvatel 

v předproduktivním věku v poslední době prošel. Na základě klesající porodnosti a zvy-

šování průměrného věku matek dochází ke snižování podílu této věkové skupiny 

na populaci. 

Socioekonomický atlas Ostravy uvádí, že nejvyšší hustota lidí v předproduktivním 

věku se nachází v oblasti sídlišť v jižní části města (Bělský Les, Dubina), kde se kon-

centrují mladé rodiny s dětmi v důsledku nižší ceny nájmů. Koncentrace této skupiny je 

také vyšší okolo hlavního nádraží a v Přívoze. Zde mají bydlení zejména sociálně slabší 

obyvatelé, kteří mají často početnější rodiny. [62] 

Úbytkem této věkové skupiny je zasažena také Karviná, jak můžeme vidět 

(viz Příloha 2). V roce 2002 tvořilo tuto skupinu ještě 10 250 dětí, během 9 let došlo 

k výraznému snížení o 2 336 obyvatel, téměř o 22 %. 
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Graf 3 – Stav obyvatel ve věku 65 a více let k 31.12 v Moravskoslezském kraji, ve městě 

Ostrava a Karviná v letech 2002 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní zpracování 

 

Jedním z ukazatelů, který charakterizuje rozložení obyvatel v postproduktivním 

věku je tzv. naděje na dožití. Podle analýzy socioekonomického atlasu je ve všech 

SO ORP Moravskoslezského kraje tato hodnota u mužů nad hodnotou 70 a u žen nad 80 

lety. [62] 

Stejně jako u většiny měst v České republice dochází i v Karviné a Ostravě 

ke zvyšování věkového průměru a růstu podílu starší generace. V Moravskoslezském 

kraji a Ostravě se za posledních 10 let zvýšil počet postproduktivní skupiny o 23 %, 

za to v Karviné navýšení dosáhlo 37 % (viz Příloha 2). Podle SLDB 2011 tato skupina 

představovala v Karviné 18 % veškerého obyvatelstva. 

 Na základě snížení předproduktivní skupiny a zvýšení postproduktivní věkové 

skupiny se zvyšuje průměrný věk obyvatel v obou městech. Stárnutí populace sebou 

nenese jen vyšší podíl starších občanů v regionu, ale na tomto procesu se podílí i zajiš-

tění lepší dostupnosti zdravotní péče, případně stav životního prostředí a ovzduší.  
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4.1.3 Celková nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti představuje základní indikátor sociální oblasti a úzce souvi-

sí s  otázkou chudoby, sociálního vyloučení, pružnosti pracovního trhu a řadou dalších 

socio-ekonomických otázek. Jde zároveň o problém velmi citlivě vnímaný občany 

a politiky. Sledování je standardně prováděno ve všech zemích EU, tedy i v ČR, 

a na všech úrovních, včetně úrovně krajů a okresů.  

Ukazatel míry nezaměstnanosti umožňuje městům a obcím stanovat konkrétní cíle 

pro snižování nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, diverzifikaci pracov-

ního trhu atp. Při stanovování cílů pro snižování nezaměstnanosti je důležitá spolupráce 

mezi příslušným pracovním úřadem, místním obecním úřadem, a privátním sektorem. 

Podle Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkratka ILO) 

se za nezaměstnané považují ty osoby, které v referenčním období neměly žádné za-

městnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly prá-

ci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. [61] 
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Graf 4 – Míra registrované nezaměstnanosti ve vybraných oblastech v letech 2000 - 

2010 

 

Zdroj: Risy, vlastní zpracování 

 

Od roku 2000 lze pozorovat rapidní nárůst nezaměstnanosti ve všech sledovaných 

oblastech. Míra nezaměstnanosti v rámci republiky vzrostla z 8,8 % na 9,8 % v roce 

2002 (viz Příloha 4), a její další nárůst následoval až na maximum 10,3 % v roce 2003. 

V letech 2004 až 2008 měla nezaměstnanost tendenci klesat a dochází tak k pozitivnímu 

vývoji na trhu práce, kdy nezaměstnanost v roce 2008 klesla na úroveň 6 %. V dalších 

letech došlo opět k nárůstu nezaměstnanosti až na 9,6 % v roce 2010. 

Míra nezaměstnanosti v ČR podle jednotlivých krajů je nejvyšší v Ústeckém 
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V roce 2003 dosáhly nejvyšší nezaměstnanosti (Moravskoslezský kraj 16,8 %, okres 

Ostrava-město 18,4 % a Karviná 20,4), naopak v roce 2008 klesla míra nezaměstnanosti 
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11,5 %).  Nejvyšší nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v roce 2009 proti roku 2008, 

a to v ČR o 3,28 %, v Moravskoslezském kraji o 3,65 %, v okresu Ostrava-město o 2,94 

% a v Karviné o 2,93 % (viz Příloha 4). Důvodem strmého růstu nezaměstnanosti 

na začátku roku 2009 byly negativní projevy hospodářské krize na trhu práce. Přestože 

míra nezaměstnanosti v posledních letech klesá (okres Ostrava-město 11,40 %, Karviná 

13,10 % k roku 2011), problémem zůstává vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných, 

tzn. osob nezaměstnaných déle než 1 rok. 

 

4.1.4 Počet studentů vysokých škol 

V rámci statistických údajů se počet studentů zahrnuje do oblasti vzdělávacích 

procesů, jejichž cílem je vyjadřovat rozsah, kvalitu a výsledky. Konkrétně se statistika 

zaměřuje na zjištění výkonů podle druhů školských zařízení. Tímto výkonem se rozumí 

počty dětí, žáků nebo studujících tříděných podle vnitřní organizace jednotlivých druhů 

zařízení, která jsou pověřena zajišťovat jejich výchovu, výuku, ubytování a stravování. 

Dále zahrnuje počet absolventů a počet tříd, členěných obdobně jako vzdělávací kapaci-

ty. [6] 

Následující tabulky (č. 12 a č. 13) zobrazují počet studentů u jednotlivých vyso-

kých škol nacházející se v Ostravě a v Karviné v období od roku 2002 do roku 2011. 

V posledním řádku jsou uvedeny celkové počty vysokoškolských studentů v daném 

městě. Ostrava se pyšní čtyřmi vysokými školami, z toho dvě jsou soukromého typu. 

Naopak v Karviné se nachází pouze pobočka Slezské univerzity v Opavě, a to Obchod-

ně podnikatelská fakulta. 
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Tab. 13 – Celkový počet vysokoškolských studentů ve městě Ostrava v letech 

2002 - 2011 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Vysoká škola 

 báňská
15700 17412 19058 19788 21678 22499 23491 24244 22656 21613

 Ostravská 

 univerzita
5932 6816 7551 8523 8857 9881 9470 9959 10484 10752

 Vysoká škola

 Karla Engliše
37

 Vysoká škola 

 podnikání
825 1192 1524 2094 2696 3064 3344 3462 3004 2096

 Celkem 22457 25420 28133 30405 33231 35444 36305 37665 36144 34498

 Vysoká škola
Rok

 

Zdroj: výroční zprávy; vlastní zpracování 

 

Tab. 14 – Celkový počet vysokoškolských studentů ve městě Karviná  

v letech 2002 - 2011 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 Obchodně 

podnikatelská 

fakulta

1785 1900 1799 2339 2467 3052 3499 4005 3816 4238

 Vysoká škola
Rok

 
           Zdroj: výroční zprávy; vlastní zpracování 
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Graf 5 – Celkový počet vysokoškolských studentů ve městě Ostrava a Karviná v letech 

2002 – 2011  

 

Zdroj: výroční zprávy; vlastní zpracování 

 V posledních několika letech (8 let) dochází k zásadním změnám v počtu absol-

ventů vysokých škol. Podle údajů z celostátní matriky studentů se jejich počet za po-

sledních šest let více jak zdvojnásobil. Převážnou část tohoto nárůstu způsobili absol-

venti bakalářského studia, kteří ve stále větší míře ve vysokoškolském studiu dále po-

kračují. 

Graf č. 4 znázorňuje vývoj počtu studentů vysokých škol. Jak Ostrava, tak i Kar-

viná měly v roce 2002 nejmenší počty studentů (Ostrava – 22 457, Karviná – 1 785). 

V průběhu dekády se ale jejich počet každým rokem zvyšoval. Vrcholu v počtu studen-

tů za dané období pak města dosáhla každé v jiném roce. V Ostravě tomu bylo v roce 

2009 s 36 305 studenty a v Karviné došlo ke kulminaci  v roce 2011 při počtu 4 238 

studentů. Za poslední 2 roky došlo v Ostravě k mírnému poklesu počtu studentů 

o 8,41 %. 
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4.1.5 Nezaměstnanost absolventů vysokých škol za OS ORP 

Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin obyvatel, která se hůře uplatňuje 

na trhu práce. Jejich nezaměstnanost je ovlivněna více faktory, např. celkovou ekono-

mickou situací v zemi, celkovou nezaměstnaností, stavem nabídky volných pracovních 

míst a stavem poptávky po pracovních silách. Zároveň je ovlivněna i vzdělanostní 

a oborovou strukturou škol.   Absolventi škol jsou oproti ostatním znevýhodněni nedo-

statkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Na druhou stra-

nu mohou konkurovat jinými přednostmi - zejména odbornými znalostmi, znalostí ci-

zích jazyků, počítačovými dovednostmi nebo větší profesní flexibilitou.   Míry neza-

městnanosti jsou poté rozloženy podle obvyklého schématu – nejnižší míru nezaměst-

nanosti mají vysokoškoláci, dále lidé s maturitou, vyšší úroveň nezaměstnanosti je patr-

ná u vyučených a nejvyšší u lidí, kteří mají pouze základní vzdělání. [30] 

 

Graf 6 – Nezaměstnanost absolventů vysokých škol k 31.12 ve městě Ostrava a Karviná 

v letech 2001 – 2011 za OS ORP 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 
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Jak je uvedeno v předchozím grafu č. 4, tak počet studentů v posledních letech 

spíše rostl. I přes tento rapidní nárůst studentů se zaměstnatelnost absolventů vysokých 

škol až do roku 2008 stále zvyšovala, kde dosáhla nejnižší nezaměstnanosti. V Ostravě 

tomu bylo 623 nezaměstnaných studentů a v Karviné se o pracovní místo ucházelo pou-

ze 176 absolventů. Od roku 2001 až po rok 2011 klesla nezaměstnanost absolventů 

v Ostravě o 33 % a v Karviné o 19 %. 

Z grafu č. 5 vyplývá, že obě města mají od roku 2001 až po současnost podobný 

vývoj. V roce 2002 dosáhla nejvyšší nezaměstnanosti absolventů za posledních 10 let. 

Od následujícího roku 2003 se sice nezaměstnanost absolventů postupně snižovala, 

ale s nástupem ekonomické krize na podzim 2008 však zájem podniků o nezkušené pra-

covníky opět klesl. I když ostravský trh práce dosáhl za poslední roky velmi příznivého 

vývoje nezaměstnanosti, přes to stále existují mladí lidé, kteří pro sebe nevidí na ostrav-

ském trhu práce perspektivu a odchází hledat zaměstnání do jiných částí republiky nebo 

do zahraničí. 

I přes tento velmi pozitivní vývoj patří Ostrava, ale i většina okresů v rámci Mo-

ravskoslezského kraje, stále k oblastem nejvíce postiženým nezaměstnaností.  

 

4.1.6 Veřejná participace 

Vedle samotné podpory politických subjektů je důležitou součástí všech voleb-

ních výsledků také míra participace občanů na volbách. „Volební účast je jedním z nej-

základnějších indikátorů, které používáme jako měřítka zdraví demokracie“, přičemž 

podle některých může svědčit například o tom, že v té které společnosti existují „hlubší 

problémy.“ 

 Účast je v jednotlivých zemích a typech voleb odlišná a podílí se na ní řada fakto-

rů, geopolitických, kulturních a socioekonomických. Rozhodování voličů o jejich účasti 

na konkrétním typu voleb je ovlivněno především tím, jak jsou podle nich tyto volby 

důležité z hlediska kompetencí voleného orgánu, tedy jak může jimi právě volený orgán 

ovlivnit další vývoj v České republice, resp. v regionu.  

Kulturní geografie společně s dalšími sociálními vědami předpokládá, že existují-

cí významné územní rozdíly ve volebním chování obyvatel nejsou náhodné, ale závisí 

na řadě vnitřních a vnějších faktorů. Mezi vnitřní faktory ovlivňující rozhodování voličů 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/kupujte-drahe-kovy-jako-investici-do-budoucna-11046177/11046177?rtype=V&rmain=7841562&ritem=11046177&rclanek=14183801&rslovo=427308&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/jak-uspesne-ridit-firmu/11068066?rtype=V&rmain=7868264&ritem=11068066&rclanek=14183801&rslovo=421339&showdirect=1
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patří vedle subjektivně prožívané kvality života, také objektivní sociální znaky, tj. věk, 

pohlaví, vzdělání, příjem, ekonomická aktivita, náboženství a další. Mezi vnější faktory 

lze počítat masmédia, kvalitu předvolebních kampaní, dopady celostátní, ekonomické, 

sociální, bytové a kulturní politiky na jednotlivá území. 

Následující graf je zobrazen pomocí indikátoru politické participace, do kterého 

spadá podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas. [18], 

[5] 

 

Tab. 15 – Účast občanů na volbách do zastupitelstev obcí Ostravy a Karviné v % 

1994 1998 2002 2006 2010

 Ostrava 50,81    30,80    28,55    32,16    35,39    

 Karviná 42,02    22,42    23,47    27,07    32,51    

 Město
Rok

 
Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 

Graf 7 – Účast občanů na volbách do zastupitelstev obcí Ostravy a Karviné v %  

 

Zdroj: ČSÚ – Volby.cz; vlastní zpracování 

 Graf č. 6 zobrazuje účast občanů na volbách od roku 1994, až do současnosti. 

V roce 1994 v Ostravě se voleb zúčastnila nadpoloviční většina obyvatel a v Karviné 

dosáhla nejvyšší účasti za veškeré volby. Poté účast občanů na volbách začala klesat 
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až do roku 2002, kde byla účast nejnižší. V Ostravě k volbám přišlo 28,55 % voličů 

a v Karviné se jich zúčastnilo 23,47 %. V roce 2006 a 2010 se pak účast občanů mírně 

zvýšila a to na 35,39 % u Ostravy a 32,51 % v Karviné. 

V této oblasti neplatí přímá úměra, že čím lidnatější město je, tím vyšší je zájem 

o volby. Český statistický úřad sestavil tabulku s deseti největšími městy v ČR, která 

jsou nyní zároveň krajskými centry a tři z nich se nacházejí mezi desítkou s nejnižší 

volební participací (Ostrava, Olomouc a Ústí nad Labem).  

Průzkum agentury IVVM se zabýval důvody takto nízké volební neúčasti. Nejčas-

tější důvody, proč respondenti nepřijdou k volebním urnám, jsou: že se nic nezmění, 

že nemají koho volit, anebo jsou zaneprázdněni. Dále se objevila zcela nová kategorie 

více než jedné desetiny nevoličů, kteří vyjádřili výhrady k danému zřízení.   

 

4.1.7 Počet zdravotních zařízení 

Zdravotnická zařízení se dělí na státní a nestátní sféru. Zahrnují zařízení ambu-

lantní péče, nemocnice, dětská zařízení, preventivní péče, výdejny léčiv a zdravotnické 

techniky. Tato zařízení spolu s dalšími zdravotnickými institucemi tvoří síť zdravotnic-

kých zařízení.  Zdravotnické organizace se rozlišují na tři typy – lůžková, ambulantní 

a kombinovaná. Zdravotnická síť je z kvantitativního hlediska charakterizována třemi 

ukazateli, kterými jsou: počet lůžek, počet míst a počet lékařů, zdravotních sester a dal-

šího zdravotnického personálu. [6] 
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Graf 8 – Celkový počet zdravotních zařízení v Moravskoslezském kraji a okrese Ostra-

va-město a Karviná v letech 2000 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ – Statistická ročenka Moravskoslezského kraje; vlastní zpracování 

Údaje v rámci oblasti zdravotnictví jsou zpracovány pouze na úrovni Moravsko-

slezského kraje a okresů Ostravy-města a Karviné. Jak už bylo výše zmíněno, pro někte-

rá statistická šetření je městská úroveň velmi podrobná a proto se nesledují některá dů-

ležitá data. Celkový počet zdravotních zařízení byl zpracován na základě dokumentů 

Statistických ročenek Moravskoslezského kraje za každý rok v sekci vybrané ukazatele 

zdravotnictví podle okresů, kde byly sečteny jednotlivé zdravotní organizace za kraj 

a okresy. V dokumentu byly uvedeny počty k následujícím zdravotním zařízením: ne-

mocnice, ambulantní zařízení, sdružená ambulantní zařízení, odborné léčebné ústavy, 

z toho léčebny pro dlouhodobě nemocné, lékárny a výdejny léků, samostatné ordinace 

lékařů (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a mládež, stomatolog, gy-

nekolog, specialista) a ostatní samostatná zdravotnická zařízení. 

Ke konci roku 2000 existovalo na území Moravskoslezského kraje celkem 2 831 

zdravotnických zařízení, ve kterých pracovalo 4 269 lékařů a v roce 2011 bylo evidová-

no celkem 3 156 zdravotních organizaci, v nichž bylo zaměstnáno 4 924 lékařů.  
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V roce 2000 v okrese Ostrava-město tvořilo síť zařízení ústavní péče celkem 773 

zařízení, 4 nemocnice, 1 odborný léčebný ústav, 7 ambulantních zařízení, 61 lékáren, 

2 lázeňské léčebny a 698 samostatných ordinací lékařů. Na konci roku 2011 bylo evi-

dováno na území okresu celkem 985 zdravotnických organizací, což je o 212 zdravot-

ních organizací více než v roce 2000. Došlo tak k celkovému navýšení o 27 %. Počet 

samostatných ordinací zůstal stejný, snížil se počet nemocnic ze 4 na 3 a zvýšil se počet 

lékáren a odborných léčebných ústavů. 

V okrese Karviná minulý rok bylo v provozu celkem 802 zdravotních zařízení, 

která zahrnovala 5 nemocnic, 8 odborných léčebných ústavů, 63 lékáren a 726 samo-

statných lékařských ordinací. I zde vzrostl počet zjišťovaných zařízení, ale na rozdíl 

od okresu Ostrava-město, pouze o 54 institucí (10 %). 

 

 

4.1.8 Kriminalita 

Kriminalitou se rozumí souhrn trestné činnosti, zpravidla popisovaný a analyzo-

vaný v závislosti na prostoru, času, struktuře, intenzitě a dynamice. Kriminalitu ovlivňu-

jí kriminogenní faktory (Zapletal, 2004), které vyvolávají, nebo podporují páchání trest-

ných činů. Mezi ty, které mají zvláště významnou vazbu na situaci ve městě, lze řadit 

především faktory sociální a kulturní. Tyto faktory jsou spojeny s výchovou jedinců, 

s vlivem jejich okolí, s ustavením životních postojů, hodnot, preferencí a přejímáním 

vzorů chování.  

Ostrava a stejně tak i Karviná má specifické postavení v kriminalitě, které je ur-

čováno několika základními negativními faktory, k jejichž konjunkci zde dochází. 

Městský charakter aglomerace a velikost města jako Ostrava sama o sobě způsobuje 

vyšší kriminalitu, jejíž důvody vysvětluje např. Schmeidler (2000) nebo Burgess (2008) 

(vyšší anonymita, větší množství osob, větší zábavní podniky, potenciální cíle krádeží, 

veřejná doprava, větší diferenciace a přítomnost sídel vysokopříjmových skupin). Dále 

se negativně projevuje silně industriální charakter těchto měst, protože industriální měs-

ta mají všeobecně vyšší kriminalitu (z důvodu vyšší migrace, obecně nižší vzdělanostní 

úrovni apod.). Následný nárůst nezaměstnanosti a chudoby, může navíc vést k dalšímu 

nárůstu kriminality (Illner, 2010). [10] 
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Graf 9 – Vývoj trestných činů vyjádřené indexem na vybraném území v letech 2001 - 

2010 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 

Okres Ostrava-město i Karviná se odlišují vývojem kriminality ve srovnání s ČR. 

Jak uvádí Ivan, Horák (2012), zatímco tento ukazatel intenzity kriminality od roku 2007 

klesá, Ostrava a Karviná mezi roky 2005 a 2009 v kriminalitě výrazně rostla a dostala 

se v roce 2009 zpět na úroveň kriminality známou v roce 1999. Ještě více alarmující je 

srovnání s jinými velkými městy v ČR, kde u všech sledovaných větších měst kriminali-

ta klesala, nicméně v Ostravě byl pokles nejmenší (jen 4 %). V roce 2001 bylo v okrese 

Ostrava-město zaznamenáno 15 381 (viz Příloha 3) trestných činů, do roku 2010 

se jejich počet zvýšil na 18 576 (téměř o 21 %). Naopak v okrese Karviná se uskutečni-

lo 8 206 trestných činů a o 9 let později jich bylo 8 077 (viz Příloha 3), to vykazuje, že 

došlo k velmi mírnému poklesu o 1,58 %. Od roku 2009 kriminalita v okrese Ostrava-

město a Karviná mírně klesla.  
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4.2 Kulturní oblast 

 

Druhá polovina praktické části byla zaměřena na kulturní ukazatele. Pracováno 

bylo hlavně s údaji Regionálního Informačního Servisu na úrovni okresů. Najít vhodné 

indikátory k této oblasti nebylo příliš jednoduché. Jak na Českém statistickém úřadě, 

tak na Risy odkud bylo čerpáno, byla k dispozici pouze data vyjadřující počet jednotli-

vých kulturních zařízení. Původním záměrem práce bylo sledovat údaje za období 

od roku 2000 do roku 2010, bohužel to muselo být přehodnoceno. Ukazatele o počtu, 

ve kterých kulturních zařízení na úrovni okresů se od roku 2006 již neevidují, tudíž ana-

lýza kulturních ukazatelů není aktuální, ale sleduje vývoj v letech 1996 až 2006.  

Jako poslední možnost získání kvalitnějších dat, byla zvolena osobní návštěva 

Českého statistického úřadu v Ostravě, ale pracovníkem ČSÚ v Ostravě, panem Dehne-

rem, byla sdělena následující informace: „Bohužel Vás musím zklamat, ale data, která 

jste našla a zpracovala, jsou do roku 2006 opravdu poslední, která máme. Do té doby 

ČSÚ obesílalo obce s žádostí o vyplnění těchto údajů, ovšem v současnosti to již úřad 

nedělá a nemá je tak k dispozici. Statistiku kultury má na starosti Národní informační a 

poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) v Praze, ale obávám se, že ani tam neuspěje-

te. Veškerá data, která máme za oblast kultury, přebíráme od NIPOS a nejnižším územ-

ním celkem je kraj, tudíž data za okresy a obce se neevidují.“ (Dehner, 2013) 

 

4.2.1 Muzea včetně poboček a samostatných památníků 

Předmětem statistického zjišťování jsou muzea, za jejich pobočky se považují ty 

detašované části muzea, které jsou mimo sídlo muzea a tvoří s vykazujícím subjektem 

organizační jednotku. [5] 
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Graf 10 – Celkový počet muzeí vč. poboček samostatných památníků v Moravskoslez-

ském kraji, v okrese Ostrava-město a Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 

Graf č. 9 ukazuje celkový počet muzeí v Moravskoslezském kraji a v okresech 

Ostrava-město a Karviná v období od roku 1996 až 2006. V Moravskoslezském kraji 

došlo k výraznému navýšení počtu stavu muzeí ze 49 na 84, naopak v okresech Ostrava-

město a Karviná se zvýšil počet pouze o 3 muzea. Ve městě Ostrava můžeme navštívit 

celkem 6 muzeí a to: Ostravské muzeum, Pivovarské muzeum, Hasičské muzeum, Mu-

zeum citer, Muzeum Mlejn a Muzeum Keltičkova Kovárna. Výstavní síň Muzea Těšín-

ska je možné navštívit v Karviné a je jednou z řad poboček Těšínského muzea.  

 

4.2.2 Divadla 

Následující ukazatel zahrnuje divadla s vlastním souborem zřizovaná orgány stát-

ní správy a městskými či obvodními úřady, dále divadla a divadelní seskupení zřizovaná 

podnikateli, podnikatelskými subjekty, občanskými sdruženími a jinými subjekty 

a divadla bez vlastního profesionálního souboru. [5] 
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Graf 11 – Celkový počet divadel v Moravskoslezském kraji, v okrese Ostrava-město a 

Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 

Z grafu č. 10 vyplývá, že se zvýšil počet divadel především v Moravskoslezském 

kraji, v roce 2003 dosáhl kraj nejvyššího počtu 24 divadel, poté došlo do roku 2006 

ještě ke snížení o 2 divadelní scény. U okresních měst byl nárůst mírný a to o 1 až 2 

divadla. Pouze v roce 2003 se okres Karviná vychýlil z průměrného vývoje a zvýšil 

počet o 4 divadelní scény oproti roku 1996. 

V okrese Ostrava-město v roce 2006 bylo 6 divadel, což odpovídá i současnému 

stavu divadel, z čehož plyne, že všechna divadla se nacházejí v okresním městě. Li-

dé mohou navštívit například Divadlo loutek Ostrava, Divadlo Petra Bezruče, Ko-

morní scénu Aréna, Národní divadlo moravskoslezské, Divadlo Antonína Dvořáka a 

Divadlo Jiřího Myrona. Situace v okrese Karviná je mnohem horší. V současnosti je 

k dispozici pouze jedna divadelní scéna Těšínské divadlo, které se ovšem nenachází 

ve městě Karviná. Potencionální návštěvníci divadelní scény, tak musejí dojíždět 

za divadelním představením do Českého Těšína. 
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4.2.3 Stálá kina 

Stálá kina dříve tvořila ve městech a obcích důležitou součást místní kultury. 

V posledních 10 letech spousta z nich zaznamenala propad diváckého zájmu 

a to z důvodu modernějších technologií, tedy výstavby multikin ve větších městech 

a svůj podíl na tom hraje i zvýšení cen vstupného. Následující indikátor ukazuje vývoj 

stálých kin v Moravskoslezském kraji a ve zvolených okresech. [5] 

 

Graf 12 – Celkový počet stálých kin v Moravskoslezském kraji, v okrese Ostrava-město 

a Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 

Výrazný propad počtu stálých kin lze dle grafu č. 11 zaznamenat především 

v Moravskoslezském kraji, jak již bylo zmíněno, důvodem byl zánik kin v menších měs-

tech, které byly vytlačeny moderními multikiny v nákupních centrech větších měst. 

Na grafu vidíme, že v letech 1996 – 2000 mají obě okresní města téměř stejný vývoj. 

Zlom nastal v roce 2001, kdy okres Karviná měl stabilní vývoj, kdežto v okrese Ostrava-

město došlo ke snížení počtu kin o celou polovinu (viz Příloha 5). V současné době 

se v Ostravě nachází 5 kin - Multikino CineStar Ostrava, Minikino kavárna, Kino Art, 

Kino Vesmír a Kino Luna.  V Karviné jsou to z celého okresu (11 kin) pouze 2 kina, 
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konkrétně Kino Centrum a kino Ex, které promítá pouze v pátek, sobotu, v pondělí 

a jednu středu v měsíci promítá představení pro seniory. 

 

4.2.4 Veřejné knihovny včetně poboček 

Veřejné knihovny, které jsou v přímém řízení Ministerstva kultury ČR, orgánů 

státní správy, obcí a měst. V současné době registr obsahuje pouze kontakty na knihov-

ny pověřené regionálními funkcemi. [5] 

Graf 13 – Celkový počet veřejných knihoven vč. poboček v Moravskoslezském kraji 

a v okresech Ostrava-město a Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 

Statistické šetření NIPOS uvádí, že celkový počet veřejných knihoven i jejich po-

boček v rámci regionů mírně klesají, naopak se zvyšuje celkový počet výpůjček knih, 

což může svědčit o určité územní koncentraci v této oblasti. Na velký nárůst počtu ná-

vštěvníků knihoven poukazuje i to, že využívají dalších služeb, jako je možnost interne-

tového připojení. V rámci Moravskoslezského kraje a zvolených okresech je vývoj ob-

dobný jako v celé České republice, i zde totiž došlo k mírnému poklesu veřejných 

knihoven (viz Příloha 5).  V okrese Ostrava-město se v období 1996 - 2006 snížil počet 
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knihoven z 39 na 27 (o 30 %) a v okrese Karviná také došlo ke snížení z celkového po-

čtu objektů z 55 na 48 (o 12,7 %). 

 

4.2.5 Galerie vč. poboček a památníků, expozic a výstav 

 Obecně se ve světě pod pojmem galerie rozumí subjekt, zpravidla soukromého 

typu, který se zabývá zprostředkováním uměleckých děl jednotlivcům, soukromým sbě-

ratelům i veřejným institucím. Galerie dlouhodobě sledují konkrétní, umělce, umělecké 

skupiny či specifické umělecké formy či období. Organizačně zajišťují prezentace děl 

a umělců na nejrůznějších veřejně přístupných výstavních a jiných projektech, čímž se 

podílí na utváření profesionální kariéry umělců i jejich hodnoty na trhu. Památníkem se 

rozumí místnost, objekt, ve kterém je instalována expozice nebo výstava. V případě 

galerií, jsou statisticky šetřeny ty, které vlastní sbírkové předměty, tzv. muzea výtvar-

ných umění, nikoliv galerie prodejní. [5] 

Graf 14 – Celkový počet galerií vč. poboček a památníků, expozic a výstav 

v Moravskoslezském kraji a v okrese Ostrava-město a Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 
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Stejně tak jako u muzeí je i u galerií v posledním období zřetelná tendence jejich 

početního nárůstu a určité komercializace, kdy dochází k propojování hlavní výstavní 

funkce s nabídkou některých dalších služeb, jako je prodej upomínkových předmětů. 

K výraznému navýšení od roku 1996 až 2006 podle Risy došlo i ve sledovaných oblas-

tech, Moravskoslezský kraj zvýšil počet galerií ze 41 na 139, okres Ostrava-město ote-

vřelo o 47 galerií více (v roce 1996 jich bylo 10) a v Karviné se zvýšil počet z 8 

na 19 objektů (viz Příloha 5). 

 

4.2.6 Ostatní kulturní zařízení 

Kulturní domy postavené v období socialismu v téměř každé střediskové obci by-

ly architektonicky nepříliš zdařilé a prostorově naddimenzované. Dnes ukazatel kultur-

ního zařízení představuje kulturní domy jako víceúčelová centra starající se o nabídku 

kulturních a společenských akcí a aktivit pro obyvatele dané lokality či mikroregio-

nu. [5] 

Graf 15 – Celkový počet ostatních kulturních zařízení v Moravskoslezském kraji 

a v okrese Ostrava-město a Karviná v letech 1996 - 2006 

 

Zdroj: Risy; vlastní zpracování 
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Graf č. 14 ukazuje vývoj počtu kulturních zařízení v kraji a okresech v letech 

1996 – 2006, Jejich stav se přes průběžné kolísání příliš nezměnil. V Moravskoslez-

ském kraji a Ostravě-městě se v průběhu desetiletí zvýšil počet kulturních zařízení 

ze 423 na 462, respektive ze 73 na 91. U Karviné zůstal stejný na počtu 38, nejvyšší 

stav počtu 68 kulturních zařízení byl v roce 2000.  K výrazným změnám a kolísání do-

cházelo u všech sledovaných oblastí především v období od roku 1998 až 2001, kde se 

nejprve zvýšil jejich počet a následovně se vrátil na původní úroveň.  
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ZÁVĚR 

 

Od poslední čtvrtiny 20. století přecházejí ekonomicky vyspělé země ze stadia 

průmyslového do fáze postindustriální. V téže době dochází v těchto zemích k výraz-

nému nárůstu sociálních nerovností a k vzestupu chudoby a bídy. V souvislosti s proce-

sem deindustrializace doléhají na společnost vnější tlaky globalizované ekonomiky, 

a aby těmto tlakům čelila, může společnost využít lidský a kulturní potenciál. 

Ostrava, metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem 

České republiky a zároveň i v pořadí dle počtu obyvatel. Pozitivně lze vnímat přede-

vším strategickou polohu na česko-polsko-slovenském trojmezí, které činí Ostravu při-

rozeným kulturním a vzdělávacím centrem a vytváří zároveň výhody pro trh nejrůzněj-

ších aktivit. Nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů 

západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 

170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně.  

 Karviná je statutární město v Moravskoslezském kraji, na území historického Tě-

šínska. Rozkládá se na severním okraji předhůří Beskyd, v údolí řeky Olše, přibližně 20 

km východně od Ostravy. Na severovýchodě hraničí katastr města s Polskem, 

s nímž je propojen hraničním přechodem v části Karviná – Ráj. V rámci Moravskoslez-

ského kraje zaujímá Karviná se svými téměř 59 tisíci obyvateli 3. místo po Ostravě 

a Havířově. Umístění v severovýchodní části ČR lze vnímat jako nevýhodné, neboť je 

zde značná vzdálenost k administrativně-ekonomickým centrům republiky. Tato nevý-

hoda byla donedávna umocňována i neexistencí kvalitního dopravního spojení. Na dru-

hou stranu je Karviná součástí velké průmyslovo-sídelní aglomerace, kde žije v okruhu 

cca 40 km přibližně 600 tisíc obyvatel. 

Při přechodu k postindustriální společnosti prošla obě města řadou obtížných 

a složitých hospodářských, sociálních a v neposlední řadě urbanistických změn. Stejně 

jako i jiná průmyslová města, musela bojovat s následky své minulosti, především však 

s odchodem mladých, vzdělaných a kvalifikovaných lidí. Naprostá většina zástupců 

odborné veřejnosti považuje tato města za turisticky neatraktivní. Příčinu lze hledat 

v jejich negativním obrazu průmyslových měst, v nedostatečném nebo málo atraktivním 

kulturním potenciálu a v periferní poloze v rámci České republiky.  

http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/
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Cílem práce bylo provést analýzu socio-kulturního prostředí měst Ostravy a Kar-

viné. Komparace byla zjištěna na základě vybraných socio-kulturních indikátorů 

na úrovni měst, případně ORP a okresů.  

Mezi zvolenými ukazateli byly zjištěny následující výsledky: Jako první ukazatel 

byl zvolen stav obyvatel. Tento ukazatel znázorňuje vývoj populace v jednotlivých měs-

tech. Z výsledků je zřejmé, že dochází spíše k úbytku obyvatel.  V Ostravě za posled-

ních 10 let klesl počet obyvatel o 14 %, v Karviné dokonce o 22 %.  

Ukazatel věkové struktury vyjádřil především úbytek předproduktivní skupiny 

obyvatel u Ostravy o 14 % a v Karviné o 22 %, naopak narostl počet obyvatel 

v postproduktivním věku a to, u Ostravy o 23 % a v Karviné o 37 %.  

V letech 2000 – 2010 došlo u indikátoru celkové nezaměstnanosti ke snížení ve 

všech zkoumaných oblastech. V Moravskoslezském kraji míra registrované nezaměst-

nanosti klesla o 2,7 %, v okrese Ostrava-město o 4,6 % a v Karviné o 3,7 %. 

Pozitivního výsledku v sociální oblasti dosáhl ukazatel celkového počtu studentů 

za město a nezaměstnanost absolventů. Od roku 2001 po rok 2011 se počet studentů 

v Ostravě zvýšil o 12 041, v Karviné o 2 453. Ukazatel nezaměstnanosti absolventů 

naopak zaznamenává pokles, o 33 % u Ostravy a o 19 % u Karviné.  

Jako jeden z ukazatelů, který ukazuje míru participace obyvatel, byla zvolena 

účast občanů na místních volbách do zastupitelstva města v období 1994 – 2010. Obě 

města měla obdobný vývoj, v roce 1994 dosáhla nejvyšší volební účasti, která v násle-

dujících volebních obdobích postupně klesala. V Ostravě v roce 2010 se zúčastnilo vo-

leb 35,39 % voličů a v Karviné 32,51 %.  

Dalším ze sledovaných ukazatelů byl celkový počet zdravotních středisek za jed-

notlivé dva okresy. V okrese Ostrava-město došlo ke zvýšení počtu o 27 % a v okrese 

Karviná o 10 %.  

Poslední sociální ukazatel vyjadřuje celkový počet trestných činů na úrovni okre-

sů. V okrese Ostrava-město za období 2001 – 2010 se počet zjištěných trestných činů 

výrazně zvýšil, a to o 20,77 %, naopak v Karviné se kriminalita mírně snížila o 1,58 %.  

V druhé polovině praktické části byly zkoumány kulturní indikátory, přesněji cel-

kový počet jednotlivých kulturních zařízení. K dispozici byly údaje k těmto kulturním 

institucím – divadla, stálá kina, veřejné knihovny, galerie a ostatní kulturní zařízení. Jak 

už bylo výše zmíněno, záměrem práce bylo sledovat údaje za období od roku 2000 



 

  

65 

 

do roku 2010, bohužel tyto ukazatele se od roku 2006 již neevidují na úrovni okresu, 

tudíž analýza kulturních ukazatelů není aktuální, ale sleduje vývoj v letech 1996 

až 2006.  

U většiny kulturních indikátorů bylo zjištěno, že se počet jednotlivých kulturních 

zařízení v obou okresech zvýšil. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán u počtu galerií, kdy 

v Ostravě-město jejich počet vzrostl o 47 a v Karviné o 11. Počet ostatních kulturních 

zařízení (kulturní domy) zaznamenal za dané období v Ostravě-město nárůst o 18 zaří-

zení, v Karviné se jejich počet nezměnil. Navýšení dosáhly i divadla (v okrese Ostrava-

město o 2 objekty, v Karviné o 1 divadlo). Ve stejném poměru u obou okresů vzrostl 

také počet muzeí (3).  

Klesající tendenci vykazují indikátory vyjadřující celkový počet stálých kin 

a veřejných knihoven, kterých ubylo nejvíce. V okrese Ostrava-město bylo zrušeno 

za zmíněné období 12 (30,7 %) a v Karviné 7 knihoven (12 %).  

V případě srovnání celkového počtu kulturních institucí za celé okresy Ostrava-

město a Karviná se výsledky jeví srovnatelně, kde Karviná nijak nezaostává za Ostra-

vou. Nicméně pokud se srovnají indikátory pouze na území měst, tak Karviná již 

za Ostravou výrazně zaostává. To je způsobeno především tím, že Ostrava oproti Karvi-

né disponuje infrastrukturou, která v podstatě odpovídá současným a budoucím potře-

bám kulturního života. Problémem však je morální zastaralost vybavení kulturních do-

mů, které vyžadují modernizaci. 

Obě města, jak Ostrava, tak Karviná si v minulosti prošla velmi podobným vývo-

jem, přesto v současné době u nich dochází k výrazným rozdílům, jak z hlediska kvanti-

tativního, tak kvalitativního. V postindustriálním období musí vytvářet nové iniciativy 

a aktivity v oblasti sociálně-kulturní sféry.  

Z pohledu nezaujatého pozorovatele, který Ostravu a Karvinou znal před vyhod-

nocením údajů uvedených v tomto dokumentu pouze z médií, je porovnání obou měst 

následující: Ostravu lze dnes označit za velké prosperující město České republiky, kte-

ré již téměř překonalo svůj částečně negativní obraz průmyslového města v široké spo-

lečnosti. Díky velké a moderní přestavbě (např. Nová Karolina) nabízí obyvatelům 

mnoho kulturních a volnočasových aktivit, nákupní střediska, koncerty, vernisáže 

a mnoho dalšího. Stává se atraktivnějším místem pro potencionální přistěhovalce, nabízí 

nové pracovní pozice a zajímavé příležitosti pro firmy a podnikatele. Ostrava v posled-
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ních letech dává jasně najevo svoji novou tvář. Jako důkaz lze označit fakt, že průmys-

lové město Ostrava kandidovalo v roce 2010 na titul Evropské hlavní město kultury 

2015. Do soutěžního projektu byly vkládány velké naděje a úsilí, ať ze strany samot-

ných tvůrců projektu, ale i místních občanů, i přesto Ostrava neobhájila získání titulu 

Evropského hlavního města pro rok 2015.  

Karviná je na to ve srovnání mnohem hůře než Ostrava. Jako středně velké město 

nedisponuje širokou infrastrukturou. Obyvatelé musejí dojíždět za prací, aktivitami, 

kulturou do okolních měst, a to z důvodů kvantitativních i kvalitativních. Karviná 

se méně projevuje v rámci inovací, modernizací, budování a zkvalitňování města 

v socio-kulturní oblasti. Její aktivity se projevují spíše v rámci města a působí dojmem, 

že svou minulost průmyslového města přijímá a je smířeno s tím, že se tak o něm bude 

mluvit i nadále. 
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