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Abstrakt 

Článek je zaměřen na analýzu regionálních disparit, teorie regionálního rozvoje a indikátorů 

udržitelného rozvoje. Zabývá se možnými způsoby měření a výpočtu jednotlivých ukazatelů 

na místní úrovni. Praktickou implikaci představuje vyhodnocení vybraných indikátorů pro 

ORP Ostrava a další obce ostravského regionu. 

Abstract 

The article focuses on the analysis of regional disparities, theory of regional development and 

sustainability indicators. It deals with practicable methods of measure and calculation of 

individual indicators on local level. Indicators cover area of Ostrava and surrounding 

settlements. 
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Úvod 

Regionální disparity jsou velmi rozsáhlým, složitým a v současné době aktuálním tématem 

výzkumu řady odborníků, zabývajících se touto problematikou. Této problematice je 

přikládán velký důraz a to díky prohlubujícím se rozdílům mezi regiony nejen na úrovni 

Evropské unie, ale i na území jejích jednotlivých států. Regionální rozvoj je přirozeně 

nerovnoměrný, čímž dochází ke vzniku regionálních disparit. Regionální disparity m.j. 

zkoumají rozdíly v míře nezaměstnanosti, kvalitě technické a dopravní infrastruktury, 

životního prostředí, výší příjmů nebo v odlišné životní úrovni obyvatel v jednotlivých 

regionech. Regionální disparity mohou být podnětem pro rozvoj postižených regionů, avšak 

nadměrné rozdíly mohou mít za následek velké problémy v oblasti především sociální, která 

následně negativně ovlivňuje hospodářský rozvoj nejen regionu samotného, ale potažmo 

celého státu. Východiskem z těchto možných následků regionálních rozdílů je snaha státu 

snižovat rozdíly mezi regiony.  

Vymezení regionu a indikátory pro analýzu 

Cílem výzkumu, který byl proveden v rámci diplomové práce Vývoj regionálních disparit na 

úrovni České republiky, bylo vyhodnocení regionálních disparit na území celého státu a 

vhodnosti indikátorů použitých k vyhodnocení těchto disparit se zaměřením na region Ostravy 

a jejího zázemí. Tento region byl zvolen z toho důvodu, že obecně je vnímán jako 

problémový, avšak bližší pohled ukázal, že v mnoha ohledech neprávem. Výsledky zjištěných 

indikátorů byly převedeny do názorných kartogramů zobrazujících stav sledovaných veličin 

ve vymezeném regionu.  

Samotné analýze regionálních disparit předcházel výběr vhodné sady ukazatelů, které by 

charakterizovaly situaci ve zkoumaném území. Protože regionální rozdíly je možné 

vyhodnocovat na základě rozsáhlé palety ukazatelů, byly pro účely této práce vybrány pouze 

některé ukazatele.  

Indikátory, které byly v této práci vyhodnoceny a následně porovnávány, jsou:  
• indikátor územní dynamiky,  
• hustota osídlení obce,  
• počet obyvatel obce,  
• změna urbanizované plochy obce,  
• dostupnost základních služeb,  

o mateřských škol,  
o základních škol,  
o autobusových zastávek a vlakových stanic.  



• výnos daně z příjmu fyzických osob na jednoho obyvatele.  

Pro řešení regionálních disparit byla nejprve sebrána data z veřejně dostupných databází a 

následně na jejich základě vypočtena a vyhodnocena v podobě kartogramů. Vybrané 

ukazatele, byly vyhodnoceny v období od roku 2001 do roku 2006.  

Výsledky analýzy 

Výše uvedené indikátory byly aplikovány na obec s rozšířenou působností Ostrava a vybrané 

okolní obce. Nejprve byl vyhodnocen indikátor územní dynamiky, který vykazuje nejvyšší 

hodnoty v obcích Markvartovice a Václavovice a následně v obcích Šilheřovice, Bohumín, 

Olbramice, Horní Bludovice a Paskov. Tento výsledek ukazuje, že ve zkoumaném období let 

2001 až 2006 probíhala nejintenzivnější zástavba mimo centrum daného území a to směrem 

na jih, jihovýchod a západ.  

 

Kartogram 1:  Indikátor územní dynamiky ILC v letech 2001 – 2006 pro ostravský region. Zdroj: 
vlastní konstrukce. 

Následně byly vyhodnoceny ukazatele změny počtu obyvatel, hustota zalidnění a změna 

urbanizované plochy. Tyto ukazatele přímo souvisí s indikátorem územní dynamiky a na 

vizuálním výstupu můžeme vidět, že se nejvíce projevily právě v těch obcích se zvýšenou 

zástavbou. Výjimkou je obec Hlučín, ve které se indikátor územní dynamiky a další použité 

ukazatele projevily v záporných hodnotách. Tento jev nasvědčuje tomu, že v této obci 

nepřibyla žádná nová zástavba a naopak urbanizovaná plocha byla přeměněna na plochu 

neurbanizovanou a s tímto souvisí také úbytek obyvatel a hustota zalidnění. 



 

Kartogram 2: Procentuální vyjádření změny počtu obyvatel v letech 2001-2006 v obcích ostravského 
regionu. Zdroj: vlastní konstrukce.  

 

Kartogram 3:  Procentuální vyjádření změny hustoty zalidnění v letech 2001-2006 v obcích 
ostravského regionu. Zdroj: vlastní konstrukce. 



 

Kartogram 4:  Procentuální vyjádření změny rozlohy urbanizovaného území v letech 2001-2006 v 
obcích ostravského regionu. Zdroj: vlastní konstrukce. 

Po vyhodnocení výše zmíněných indikátorů byla vyhodnocena dostupnost základních služeb. 

U dostupnosti mateřských a základních škol, můžeme konstatovat, že pravě v obcích, kde 

urbanizovaná plocha narůstala, konkrétně v obci Kaňovice, není ani jedna ze dvou 

zkoumaných služeb dostupná. Tento fakt může vést k tomu, že obyvatele, kteří se do této 

nové zástavby přistěhují, budou nuceni své děti přihlásit do škol, jež se nacházejí v okolních 

obcích. Nedostupnost této služby je značným problémem pro budoucí rozvoj obce Kaňovice. 



 

Kartogram 5:  Výskyt mateřských škol v letech 2001-2006 v obcích ostravského regionu. 
Zdroj: vlastní konstrukce. 

 

Kartogram 6:  Výskyt základních škol v letech 2001-2006 v obcích ostravského regionu. 
Zdroj: vlastní konstrukce. 

Výsledky dostupnosti zastávek autobusové dopravy a vlakových stanic ukázaly, že alespoň 

jeden z vybraného druhu dopravy je dostupný v každé ze zkoumaných obcí, což umožňuje 

přijatelnou dostupnost služeb mezi městem Ostrava a jeho okolím.  



Posledním ukazatelem, který byl vyhodnocen v rámci této práce, je indikátor výnosu daně 

z příjmu fyzických osob na jednoho obyvatele. Nejvyšší nárůst výnosu daně z příjmu 

fyzických osob na 1 obyvatele zaznamenaly obce Horní Bludovice a Dolní Lhota, kde 

hodnota intervalu činí 3336,3 až 5420,6 %. Tento enormní nárůst se může na první pohled 

jevit jako nesmyslný, přesto je logicky zdůvodnitelný. Jako nejpravděpodobnější příčina 

přichází v úvahu zvýšení počtu osob samostatně výdělečně činných, které výnosně podnikají 

na území daných obcí. V obcích Čavisov, Zbyslavice, Olbramice, Děhylov a Petřvald byl 

zaznamenán druhý nejvyšší nárůst výnosu daně z příjmu fyzických osob na 1 obyvatele, a to v 

intervalu od 381,2 do 3336,3 %. Nejpravděpodobnější příčina je totožná s příčinou z 

předchozího intervalu, avšak v těchto obcích zřejmě dochází k nižším daňovým výnosům. 

Dalším kritériem nižšího nárůstu může být menší podíl osob samostatně výdělečně činných na 

celkovém počtu obyvatel daných obcí. Naopak výrazné snížení výnosu daně z příjmu 

fyzických osob na 1 obyvatele v intervalu od -75,0  do -15,1 % bylo zaznamenáno celkem v 

11 obcích, které se nacházejí zejména na severu a východě zkoumaného území. Ostrava 

společně s dalšími 9 okolními obcemi rovněž zaznamenala snížení výnosu daně z příjmu 

fyzických osob na 1 obyvatele, i když ne tak markantního, jedná se o hodnoty od -15,1 do 

0,0 %. Tento fakt nám ukazuje, že hlavní ekonomické centrum daného území postupem času 

chudne na úkor okolních obcí, což může mít negativní dopad na jeho potencionální rozvoj do 

budoucna. 



 

Kartogram 7:  Procentuální změna výnosu daně z příjmu fyzických osob na jednoho 
obyvatele v letech 2001-2006 v obcích ostravského regionu. Zdroj: vlastní konstrukce. 

Zhodnocení analýzy 

Na základě vhodného výběru a vyhodnocení použitých indikátorů můžeme lze zobrazit 

disparity mezi obcemi ve zkoumaném území. Rozvoj územní probíhá nerovnoměrně, 

a to směrem na jih, jihovýchod a západ od centra. Obce, které se v těchto daných směrech 

rozvíjí, mohou být nepřipraveny a to především v oblasti infrastruktury a sociální oblasti. 

Z výše uvedené analýzy regionu vyplývá, že jednotlivé zkoumané jevy spolu vzájemně úzce 

souvisí. Míra urbanizované plochy přímo ovlivňuje hustotu zalidnění a nárůst či pokles počtu 

obyvatel. Výjimkou je město Bohumín, jehož indikátor územní dynamiky spadá do druhého 

nejvyššího intervalu, přesto v obci ve zkoumaném období došlo ke snížení počtu obyvatel a k 

minimálnímu nárůstu daně z příjmu fyzických osob na 1 obyvatele. Tento jev lze vysvětlit 

skutečností, že se na území Bohumína v uvedeném období nejednalo o bytovou zástavbu, 

nýbrž o výstavbu dálnice D47. Podrobným prozkoumáním jednotlivých kartogramů dále 

zjistíme, že v největší obci zkoumaného území Ostravě dochází k postupnému snižování 

počtu obyvatel a potažmo ke snížení hustoty obyvatel. Je patrný přesun obyvatel z Ostravy do 

okolních obcí, přičemž převažují obce na jihu, jihovýchodě a západě od Ostravy, kde jsou 



příznivější klimatické podmínky vykazující nižší koncentrace polétavého prachu, oxidu 

dusíku i oxidu siřičitého. Přesto město Ostrava ve sledovaném období zaznamenalo mírný 

dvouprocentní nárůst urbanizované plochy a s tím související nárůst indikátoru územní 

dynamiky. Tento jev lze přisuzovat skutečnosti, že většina z původních obyvatel obce Ostravy 

i po přesídlení do okolních obcí nadále zde dojíždí za prací a právě vyšší koncentrace 

pracovních příležitostí je s největší pravděpodobností hlavní příčinou nárůstu urbanizované 

plochy v podobě komerčních a průmyslových objektů. Nezanedbatelnou skupinou jsou i lidé 

stavějící své příbytky na okraji města, kteří tak přispívají k jeho tzv. vnitřní suburbanizaci. 

Z analýzy dostupnosti služeb v jednotlivých obcích je zřejmé, že dostupnost vybraných 

služeb, kterými byly mateřské a základní školy, není v obcích s rostoucím počtem obyvatel 

samozřejmostí. Svědčí o tom absence mateřské i základní školy v obci Kaňovice, která patří 

mezí obce s nejvyšším nárůstem počtu obyvatel ve zkoumaném období. Tato skutečnost 

prokazuje nízkou míru akceschopnosti představitelů dané obce, která na jednu stranu umožní 

obytnou výstavbu na svém území, avšak nezajistí následnou dostupnost základních služeb 

svým nově příchozím obyvatelům. Poměrně dobré výsledky vyplynuly z indikátoru 

sledujícího dopravní dostupnost jednotlivých obcí, kdy všechny obce regionu mají pravidelné 

spojení veřejnou dopravou s centrem Ostravy. Nejčastěji se jedná o autobusovou příměstskou 

dopravu, některé obce spojuje s centrem železnice a několik obcí je propojeno oběma způsoby 

hromadné dopravy. Tato skutečnost vyplývá z charakteru celého regionu jako průmyslové 

oblasti s vysokou hustotou zalidnění a nutností vytvoření vhodných podmínek pro dopravu 

velkého počtu obyvatel za prací. 

Zajímavým jevem je snížení urbanizované plochy v obci Hlučín oproti ploše neurbanizované. 

Obec Hlučín leží na hranici obce Ostrava, má výbornou dopravní dostupnost, mnohem 

příznivější klimatické podmínky a přesto se počet obyvatel nezvyšuje a naopak dochází k 

útlumu výstavby na rozdíl od sousedních obcí Markvartovice a Šilheřovice. Tuto skutečnost 

lze vysvětlit pouze tím, že představitelé obce nenabízejí, nebo nemají možnost nabídnout 

adekvátní pozemky k obytné zástavbě. 

Posledním sledovaným ukazatelem byl výnos daně z příjmu fyzických osob na jednoho 

obyvatele. K nejvýraznějšímu nárůstu ve sledovaném období došlo v obcích Horní Bludovice 

a Dolní Lhota. Porovnáme-li tyto hodnoty s hodnotami z kartogramů indikátor územní 

dynamiky, změna urbanizované plochy, změna počtu obyvatel a změna hustoty zalidnění, 

zjistíme, že v těchto obcích došlo k navýšení hodnot ve všech těchto zkoumaných 

indikátorech. Můžeme tím prokázat, že nárůst jednotlivých indikátorů spolu přímo souvisí. 



Závěr 

Analýza ostravského regionu potvrdila i zde celorepublikový trend začátku tisíciletí, kdy 

docházelo k odlivu obyvatel z center regionů do jejich zázemí. V případě ostravského regionu 

lze za rozvojové osy označit západní směr a směry jižní a jihovýchodní. Bohužel i tento 

rozbor situace prokázal, že mnohé samosprávy nejsou na rozvoj svých obcí dostatečně 

připraveny a do budoucna tak na jejich území lze očekávat některé problémy plynoucí 

z nedostatečného vybavení těchto obcí. Lze však předpokládat, že v silně urbanizované 

průmyslové ostravské aglomeraci by následky nepřipravenosti obcí na rozvoj mohly mít 

důsledky o něco nižší, než je tomu v jiných regionech. 
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