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Teoretická východiska
1) Základní teoretický rámec teorií rozvoje měst a 
suburbanizace . 
Musil (1967), van den Berg a kol. (1982), Lucas (1988), Cheshire a Hay 
(1989), Skadron (1993), Fujita a Thisse (2002), Ouředníček (2002 a 2007) 
Sýkora (2002), Richardson (2005), Hampl (2005), Toušek (2008), Lang a 
Knox (2009), Phelps a Fulong, 2011), (Ouředníček, M., Špačková, P., 
Novák, J. (2014), a další
2) Lokalizační teorie, lokalizace, formování lokálních
ekonomických struktur ve vyspělých státech světa, 
především v Evropě
von Thünen (1826), Weber (1909),Isard (1956), Bos (1956), Manson, 
Howland a  Peterson (1984 ), Krugman (1991), Baugardner (1998), 
Keeble a Nachum (2002), Gaschet (2002), Harbert (2004), Romanelli a 
Khessina (2005), Yeandle (2009), Damborský (2009), Viturka a kol. (2010), 
Wokoun a kol. (2011 a 2012), a další.



Cíle příspěvku
Hlavní cíl :

Identifikovat lokální ekonomické struktury z pohledu komerční suburbanizace
a zhodnotit míru jejich socioekonomické významnosti v suburbánním pásmu 
hlavního města Prahy 

Dílčí cíle:

a) definice a vymezení pásma komerční suburbanizace
(Index komerční suburbanizace – Iks);

b) kvantifikace míry, v rámci které daný ekonomický subjekt participuje v 
lokálních strukturách, tedy na místním trhu práce, zboží nebo služeb

(Index lokálního působení – Ilk); 

c) kvantifikace míry, v jejímž rámci vybrané obce a obce s rozšířenou 
působností Středočeského kraje vytvářejí lokální trhy práce, zboží a služeb

(Indexu lokálního trhu – Ilt)



Metody
rešeršní, deskriptivní, komparativní, explanační a 
analytická metoda

Jednoduché indexy:
Pi = Ii / I,  resp. Pi = I / Ii

Iks = Σ (Pi * Vi)

Váha Vi stanovena expertním odhadem.



Zdroje dat

• Dotazníkové šetření mezi komerčními subjekty
zjišťující některé ekonomické a sociální důsledky
jejich působení a míru participace v lokálních
strukturách v dané lokalitě. 

• Dostupné databáze Český statistický úřad ČR 
(ČSÚ), Regionální informační systém (RIS) a interní
údaje OÚ suburbanizovaných obcí



Hypotézy
• Hypotéza A: „Ve Středočeském kraji probíhá komerční

suburbanizace v rámci koncentrických útvarů – zón“ ;

• Hypotéza B: „Zóny pásma komerční suburbanizace se územně
shodují se zónami rezidenční suburbanizace.

• Hypotéza C: „V pásmu komerční suburbanizace dochází k 
formování lokálních trhů práce vyznačujícím s významným
podílem místní pracovní síly na celkovém počtu
zaměstnaných v rámci sledovaných ekonomických subjektů“;

• Hypotéza D: „V pásmu komerční suburbanizace dochází k 
formování lokálních trhů zboží a služeb, které se projevuje
vysokou mírou orientace ekonomických subjektů na místní
dodavatele a odběratele“.



Výsledky
1. Vymezení zón komerční suburbanizace ve

SČ  kraji
Komerční suburbanizace

Zdroj: autorka, 2014
Rezidenční suburbanizace

Zdroj: autorka dle URRLab, 2012



Definice pásma komerční suburbanizace
- území nacházející se v bezprostředním i vzdálenějším
okolí velkého města v blízkosti významné dopravní 
komunikace, které se vyznačuje vysokým počtem
ekonomických subjektů a zaměstnaných především v 
oblasti služeb a obchodu, dále s vyšším podílem
řídících, specializovaných, odborných zaměstnanců a 
obyvatelstva s úplným středním vzděláním s maturitou
a vysokoškolským vzděláním, nízkou mírou
nezaměstnanosti, vysokou mírou ekonomické aktivity
a výrazně záporným saldem denní dojížďky do 
zaměstnání. 



2. Zhodnocení lokálního působení firem
• Index lokálního působení (Ilp) – hodnota za každou

firmu získána součtem dílčích indexů za jednotlivé
ukazatele. Sečtené hodnoty jsou následně
vynásobeny vahou zaměstnanosti, tedy vahou
odpovídající počtu zaměstnaných v dané
provozovně

• →Ekonomické subjekty zaměstnávají pracovní sílu s 
místem bydliště v lokalitě v průměru z 50%, dopad je 
tedy relativně významný.

• →Vliv ekonomických subjektů na lokální trhy zboží a 
služeb je nejednoznačný, spíše ale nevýznamný. 



3. Zhodnocení formování lokálního trhů 
• Index lokálního trhu (Ilt) – průměrná hodnota indexů

Ilp za obce a ORP

ORP Okres
Zóna pásma komerční 

suburbanizace
Index lokálního trhu (%)

Černošice Praha-západ 1 11,91

Říčany Praha-východ 1 15,00

Brandýs n/L. - St. Bol. Praha-východ 1 12,11

Beroun Beroun 2 37,00

Zdroj: autorka



Závěr – potvrzení hypotéz
• Hypotéza A: „Ve Středočeském kraji probíhá komerční suburbanizace v 

rámci koncentrických útvarů – zón“ se, v návaznosti na dílčí cíl 2 
potvrdila;

• Hypotéza B: „Zóny pásma komerční suburbanizace se územně shodují se 
zónami rezidenční suburbanizace vymezené se při aplikaci indexové
metody a při dané sestavě expertně stanovených vah sledovaných
indikátorů nepotvrdila.

• Hypotéza C: „V pásmu komerční suburbanizace dochází k formování
lokálních trhů práce vyznačujícím s významným podílem místní pracovní
síly na celkovém počtu zaměstnaných v rámci sledovaných
ekonomických subjektů“ se na základě hodnot dílčích indexů lokálního
působení potvrdila.

• Hypotéza D: „V pásmu komerční suburbanizace dochází k formování
lokálních trhů zboží a služeb, které se projevuje vysokou mírou orientace
ekonomických subjektů na místní dodavatele a odběratele“ se na
základě dílčích indexů lokálního působení nepotvrdila.



Otázky

• Je smysluplné vynakládat veřejné finanční 
prostředky na budování koncentrovaných 
komerčních zón?

• Dochází k vytváření funkčních lokálních clustrů?

• Přínosy pro národní hospodářství x lokální rozvoj



Děkuji za pozornost!


