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Abstract 
 

The aim of this study is to answer the question if it is possible in first decennium 

of 21st century to identify development axes or poles in Czech republic. In my research 

I focused on local level (NUTS V), because in many previous studies it is said, that the 

proces of spatial differentiation is in these days shifting from higher hiearchical levels to 

local level. I used the method of spatial autocorrelation because it helps to identify 

clusters of municipalities with high level of development potential (hot spots) or low 

level of development potential (cold spots) 

The development poles are defined as cluster of municipalities with high 

development potential. The main hypothesis is that the development axe between 

Pilsen – Prague – Liberec is deepening and that there will be discernible new 

development axe connecting Prague with Hradec Králové and Pardubice. 

This study also gives an overwiev of the most important theoretical concepts 

concerning development poles and axes. I also describe the aplication of these 

concepts in Czech republic with regard to acceptance of Territorial Agenda of the 

European Union . 
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1. Úvod  
Jak dokazují mnohé geografické či ekonomické studie, rozmístění socio-

ekonomických jevů v prostoru je výrazně nerovnoměrné. Toto rozmístění má vliv na 

konkurenceschopnost obcí, regionů či států. Výrazné prostorové nerovnoměrnosti 

socio-ekonomických jevů v území mohou mít negativní vliv na sociální stabilitu státu. 

Naopak jistá míra prostorové nerovnoměrnosti je potřebná k dalšímu rozvoji dané 

oblasti, alespoň to tvrdí odborníci (Hirschmann in Glasson 1978, Hampl 2005). 

Za minulého režimu došlo, kvůli centrálnímu plánování na okresní úrovni, téměř 

k úplné nivelizaci socio-ekonomických podmínek na území České republiky. Během 

90. let dvacátého století došlo k obnovení územních nerovnoměrností díky 

probíhajícímu procesu transformace.  

Vzhledem k tomu, že proces transformace probíhá již osmnáct let, je možné se 

zabývat vývojem nerovností v územním rozložení socio-ekonomických jevů. Díky 

diferenciačním procesům, které v tomto období probíhaly, je možné se zaměřit na 

oblasti s vysokým regionálním potenciálem – tedy na rozvojové oblasti a osy, a na 

jejich protiklady – tedy periferní, či obecněji hospodářsky slabé oblasti.  

Studiu periferních oblastí se v nedávné minulosti dostávalo velké pozornosti 

v souvislosti s vymezováním hospodářsky slabých oblastí, na které byla zaměřena 

regionální politika státu. Těmto oblastem byl také věnován rozsáhlý výzkum odborníků 

nejen z Karlovy univerzity. Hlavní výzkum probíhal v letech 2000 - 2005. V současné 

době byl výzkum periferních oblastí obohacen o sociologický aspekt. A proto mohla 

vzniknout velice zajímavá interdisciplinární studie Musil, Müller (2008), ve které jsou 

vymezeny periferní oblasti s ohledem na rozmístění specifických sociálních znaků 

v prostoru.  

Vymezováním jednotek s opačnými hodnotami - center sídelního systému 

České republiky se mimo jiné zabýval J. Korčák a později M. Hampl. V územně 

plánovacích dokumentech před rokem 1989, byl zejména v 60. letech uplatňován 

koncept Střediskové soustavy obcí. Centrální plánování však přineslo mnohé negativní 

dopady na hospodářskou úroveň státu. Tato problematika bude zmíněna 

v následujících kapitolách. V celostátních dokumentech regionální politiky a územního 

plánování, vzniklých po roce 1989, nebyl koncept rozvojových os a oblastí příliš 

zakotven. V současné době dochází k vymezování rozvojových os a oblastí na území 

České republiky pro potřeby celostátní koncepce územního plánování.  
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V evropských zemích má aplikace konceptu rozvojových os a oblastí 

v územním plánování a v regionální politice dlouhou tradici. Z nejznámějších konceptů 

a teorií lze jmenovat například: teorii centrálních míst, teorii růstových pólů, teorii 

nerovnoměrného vývoje, či teorii výrobních klastrů. Smyslem této diplomové práce je 

také na základě studia různých pojetí rozvojových os a oblastí, minulých i současných, 

konfrontovat tyto teoretické koncepty s jejich použitím v praxi pro územní plánování, a 

pro regionální politiku v České republice.  

Zároveň bude provedena analýza vývoje prostorové nerovnoměrnosti socio-

ekonomických jevů na území České republiky v prvním desetiletí 21. století. Jejím 

cílem bude vymezení rozvojových os a oblastí a pokus o jejich typologizaci. K analýze 

byla vybrána lokální úroveň, tedy úroveň jednotlivých obcí České republiky a to 

z následujících důvodů: 

1) Doposud byly prováděny analýzy prostorové diferenciace na 

vyšších hierarchických úrovních (nejčastěji krajská, či okresní). Na 

této úrovni však dochází ke značné generalizaci a nepřesnostem. 

Dochází například k eliminaci rozdílů hospodářsky slabých oblastí 

v okresech se silným jádrem (například Ralsko v okrese Česká 

Lípa, či Frýdlantsko v okrese Liberec). 

2) Dle studií M. Hampla (2005), J. Blažka (Blažek, Csank 2007) a 

jiných, dochází ke stabilizaci procesu prostorové diferenciace na 

mezoregionální a mikroregionální úrovni a jeho přesunu na úroveň 

lokální. 

3) Došlo k rozšíření datové báze na obecní úrovni, a proto je možné 

analýzy na obecní úrovni nyní lépe provádět. V současné době 

přibylo ke zdrojům lokálních dat ještě pořizování územně 

analytických podkladů, které dále rozšiřují informace o území. 

Tato práce také odhaluje, které ukazatele se osvědčily při 

sledování územních nerovnoměrností. 

4) Ve studii Blažek, Spurná (2007), která za využití metody 

prostorové autokorelace zjišťovala, zda dochází k vytváření 

shluků obcí s vysokým rozvojovým potenciálem v devadesátých 

letech, je sledována také lokální úroveň. Moje diplomová práce na 
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studii navazuje a sledované období rozšiřuje o období do roku 

2007. 

V mnoha studiích jsou rozvojové osy a oblasti vymezovány na základě studia 

vlastností ekonomických subjektů, či průmyslových odvětví ve sledovaných regionech. 

Tato práce se zaměřuje spíše na charakteristiku rozvojového potenciálu jednotlivých 

obcí na základě jak ekonomických, tak demografických či socio-ekonomických 

ukazatelů. 

1.1.  Výzkumné otázky  
Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním cílem této práce je ověření skutečnosti, 

zda je možné, po osmnácti letech transformace, vymezit v České republice rozvojové 

osy a oblasti na základě ukazatelů socio-ekonomické úrovně za jednotlivé obce. 

K vymezení těchto oblastí bude použita metoda explorační analýzy – prostorová 

autokorelace. Jednou z otázek metodické povahy, kterou se tato práce také zabývá je 

možnost uplatnění faktorové analýzy při vytváření typologie rozvojových os a oblastí.  

Dále bude sledováno, zda se tyto oblasti v průběhu let 2000 – 2007 rozvíjejí. 

Diplomová práce by tedy měla potvrdit hypotézu, která vyplývá ze studie Blažek, 

Spurná (2007), o zvyšující se tendenci ke koncentraci rozvojového potenciálu v obcích, 

které jsou si prostorově blízké. Zda tedy dochází ke zvětšování shluků obcí 

s nadprůměrným rozvojovým potenciálem. 

Ve výše zmiňované studii (Blažek, Spurná 2007) byly vymezeny některé 

rozvojové osy. Ve své diplomové práci bych ráda potvrdila rozvoj již takto vymezené 

rozvojové osy Plzeň - Praha – Liberec. Dále se domnívám, že v časovém období, 

kterým se tato diplomová práce zabývá, bude možné zaznamenat vytvoření další osy 

Praha – Hradec Králové - Pardubice, jejíž vznik je v předcházející studii předpokládán.  

1.2.  Struktura práce 
S ohledem na výše nastíněné cíle je práce členěna do tří hlavních částí. V první 

části se zabývám teoretickými přístupy souvisejícími s koncepty rozvojových os a 

oblastí. Zaměřuji se nejen na teoretické koncepty, ale také na jejich aplikaci v praxi, 

zejména na území evropského kontinentu. Podkapitola je také věnována výzkumům 

prostorové diferenciace na území České republiky. Je zde také nastíněna praktická 

aplikace konceptu rozvojových os a oblastí v dokumentech regionální politiky a 
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územního plánování Evropské unie. V závěru první části je vysvětleno pojetí 

rozvojových os a oblastí v této diplomové práci. 

Druhá část (kapitola 3) popisuje analýzu prostorových rozdílů v rozmístění 

socio-ekonomických jevů na území České republiky v prvním desetiletí 21. století. 

Nejprve je nastíněna metoda, která byla k výzkumu použita, poté jsou charakterizovány 

jednotlivé použité ukazatele. V závěru třetí kapitoly jsou uvedeny a vyhodnoceny 

výsledky výzkumu. 

V závěrečné části této práce (kapitola 4) jsou zhodnoceny výsledky výzkumu a 

možnosti aplikace poznatků o využitelnosti konceptu rozvojových os a oblastí 

v celonárodních dokumentech územního plánování a regionálního rozvoje České 

republiky. 
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2.  Diskuse literatury a teoretický kontext  

2.1. Prostorová diferenciace socio-ekonomických jevů 
v sídelním systému 

Rozmístění socio-ekonomických jevů v území je krajně nerovnoměrné. Tento 

fakt dokazují mnohé studie, které byly doposud provedeny (např.: Hampl 1999, 2005, 

Dostál, Hampl 2002). Většina odborníků zastává názor, že jistá míra nerovnoměrnosti 

je přirozená. Na druhou stranu přílišné nerovnoměrnosti v území mohou mít negativní 

vliv na územní rozvoj. Proto se politici, ekonomové a geografové od nepaměti 

prostorovými rozdíly zabývají. Nejvýznamnější teorie a pojetí prostorové diferenciace 

jsou uvedeny v následujících podkapitolách.  

Jaké procesy v současné době mají největší vliv na prostorovou diferenciaci 

socio-ekonomických jevů, sleduje tým odborníků z Karlovy Univerzity v rámci 

Národního programu výzkumu II. Na základě delfské metody tito odborníci vymezili tři 

typy procesů, které mají v současné době největší vliv na vznik a utváření prostorových 

rozdílů v rozmístění socio-ekonomických jevů v České republice. Jejich studie ukázala, 

že největší vliv na nárůst prostorové diferenciace mají sociálně-ekonomické a 

demografické procesy, ekonomické procesy ale i procesy ostatní. Za jeden 

z nejdůležitějších procesů v rámci těchto skupin byly označeny: proces suburbanizace, 

proces koncentrace lidského kapitálu v metropolitních oblastech. Výrazným procesem 

ovlivňujícím ekonomiku je její otevření se globálním vlivům. (Novák, Puldová, 

Ouředníček , Temelová. 2007) 
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2.2. Rozvojové oblasti a osy - teoretický kontext  
V evropském kontextu se prostorovými nerovnostmi zabývali ekonomové, 

urbanisté i geografové již v devatenáctém století. Existence nerovností je mnoha 

odborníky (např. Hirschmann in Glasson 1978) považována za významný podnět 

společenského rozvoje. 

Již Johann Heindrich von Thünen v první polovině devatenáctého století 

sledoval prostorové rozdíly ve využití půdy. Von Thünen zjistil, že prostorové rozdíly ve 

využívání půdy jsou ovlivněny nejen působením tržních sil, ale i vzdáleností trhu. Na 

základě svých výzkumů, zavedl von Thünen pojem „polohová renta“. Aplikací 

Thünenovy teorie je teorie městské struktury, která je spojena se jménem Williama 

Alfonsa. Jeho teorie městské struktury se zabývá studiem vnitřní prostorové struktury 

města. 

Rozsáhlejší oblastí, tedy prostorovou strukturou městských systémů jak 

z hlediska vztahů mezi podniky, tak z pohledu lokalizačního rozhodování obyvatelstva, 

se zabývali další neoklasičtí ekonomové a geografové. Walter Christaller vytvořil 

modely centrálních míst. Teorie centrálních míst byla Christallerem aplikována v oblasti 

jižního Německa. Tato teorie hrála až donedávna významnou roli v územním plánování 

(zajištění minimální občanské vybavenosti sídel (Ježek 1998)). Teorie centrálních míst 

ukazuje, že existují pravidelnosti v rozložení sídel s ohledem na jejich funkce. 

Christaller také popsal odlišnosti ve spektru služeb dle funkce a pozice sídla v sídelním 

systému. 

Tyto první teorie vycházejí ze základních předpokladů neoklasické teorie, jako 

je homogenní prostor, maximalizace zisku, dokonalá mobilita výrobních faktorů, aj. 

Christallerově teorii bývají tyto neoklasické předpoklady často vytýkány. Nejvíce je 

kritizováno zejména zanedbání role aglomeračních efektů, či efektů z rozsahu 

produkce. V teorii centrálních míst nejsou zohledněny další faktory, které ovlivňují 

systém osídlení. Jedná se zejména o rozdílné podmínky nabídky a poptávky a dále vliv 

hranic a dopravního systému. Christallerovu teorii dále rozvedl August Lösch ve své 

teorii tržních sítí. 

V druhé polovině dvacátého století F. Perroux vytvořil teorii růstových pólů, 

která se řadí mezi tzv. teorie jádro – periferie. Původní Perrouxova teorie se zabývala 

růstovými odvětvími průmyslu a jejich dopady na návazná odvětví. Za pól rozvoje 
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považoval Perroux „shluk hnacích odvětví, která mají příznivé dopady na příjmy a 

zaměstnanost“ (Higgins 1981). Teorie růstových pólů, přestože byla původně 

formulována pouze pro abstraktní ekonomický prostor, začala být aplikována 

v regionální a územní politice konkrétních států a regionů. Odborníci se začali zabývat 

otázkou, jaké vlivy má koncentrace hnacích odvětví v centru regionu na jeho zázemí.  

Problémy mnohých zaostalých regionů začaly být řešeny veřejnými investicemi, 

které měly za úkol vytvořit v zaostalém regionu pól růstu. Výsledky takové politiky však 

mnohdy neodpovídaly vynaloženému úsilí a objemu veřejných investic. Rozporuplným 

výsledkům politiky růstových pólů se věnovalo mnoho studií (např. Kuklinski 1981, 

Glasson 1978) Vědci dospěli k názoru, že neuspokojivé výsledky mohou být 

zapříčiněny zejména nevhodnou analýzou území a nepravdivým předpokladem, že 

vytvořením pólu růstu se oblast stane rozvojovou. Velice záhy bylo prokázáno, že 

v rozvojové oblasti může sice vzniknout rozvojový pól, ale ten rozvojový pól, který je 

uměle vytvořen a pro jehož existenci nejsou v regionu vhodné předpoklady, rozvoj 

oblasti nepodnítí (Higgins 1981). Většina studií také prokázala, že institucionální 

zásahy do utváření růstových pólů mají na jejich vývoj minimální vliv. (viz Glasson 

1987, Martin, Sunley 2003) 

Významnou teorií regionálního rozvoje zabývající se prostorovou diferenciací 

byla teorie polarizovaného rozvoje J. Friedmanna. Tento autor zavedl pojmy jádro a 

periferie. Definičními znaky jádra je tvorba inovací, či koncentrace řídících funkcí. J. 

Friedmann definoval také 6 efektů kumulativních mechanizmů (efekt dominance, 

informační efekt, psychologický efekt, modernizační efekt, efekt vazeb, výrobní efekt, 

více viz. Blažek, Uhlíř 2002), jejichž působením dochází k napětí mezi jádrem a 

periferií. Aplikací této teorie v praxi byla regionální politika zaměřená na vytvoření 

systému měst a regionů, která měla snížit napětí způsobené výše zmiňovanými efekty. 

V současné době je v regionální politice, kterou můžeme spojovat s rozvojovými 

oblastmi a osami, velice často uplatňován koncept výrobních klastrů. Maskell a Kebir 

(2005) uvádějí, že v minulých patnácti letech velice vzrostla popularita tohoto konceptu. 

Pojem klastr zavedl v roce 1990 ekonom Michael E. Porter, který klastry definuje jako: 

„geografické koncentrace propojených podniků, specializovaných dodavatelů a 

zajišťovatelů služeb a institucí, kteří si konkurují ale zároveň spolupracují“ (Asheim, 

Cooke, Martin 2006) Pojetí klastrů odborníky se v současné době velice liší v typu, 

velikosti, původu, struktuře či rozvojové trajektorii. (Asheim, Cooke, Martin 2006)  
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Michael E. Porter se ve svém výzkumu zabývá zejména konkurenceschopností 

států (národů) a lokalit. Za základní jednotku pro analýzu národních výhod považuje 

průmyslové odvětví. Porter předpokládá, že intenzita vztahů firem v rámci 

„konkurenčního diamantu“ je posílena právě pokud jsou si firmy blízké i geograficky 

(Asheim, Cooke, Martin 2006) Porter předpokládá, že globálně konkurenceschopná 

hospodářská odvětví jsou v rámci státu koncentrována v určité oblasti.  

Porter ve svém konceptu vychází z teorie průmyslových okrsků Alfreda 

Marshalla a z myšlenek týkajícíh se inovací J.A. Schumpetera. Marshall na základě 

sledování rozložení ekonomických aktivit v prostoru zjistil, že firmy které se zaměřují na 

příbuzné obory mají tendenci se v dlouhodobém horizontu koncentrovat v některých 

oblastech. (určujícími faktory jsou tedy: lokalizační požadavky firem a vnější podmínky 

daného regionu). Marshall se ve své práci, mimo jiné, zabýval vazbami mezi podniky. 

Tvrdil, že firmy jsou propojeny jak pomocí výrobních vztahů, tak i nepřímo vztahem 

k trhu pracovních sil a veřejnými službami. (Maskell, Kebir 2005) V souvislosti 

s myšlenkou koncentrace více firem v jedné lokalitě, které si nejen konkurují, ale 

zároveň vytvářejí mezi sebou důležité vazby, se setkáváme v dalších teoriích jako byly 

nové Marshallovy průmyslové okrsky či právě Porterovy výrobní klastry  

Kromě analytického použití začal být koncept klastrů využíván i jako významný 

nástroj regionální politiky. Je doporučován i na internetových stránkách OECD. 

Inovační klastry jsou mnohdy vnímány jako motor národního ekonomického růstu a 

klíčovým nástrojem regionální politiky k oživení národní konkurenceschopnosti.  

Této teorii je však velice často vytýkána přílišná obecnost a neurčitost vymezení 

výrobních klastrů, zejména nepřesné vymezení příslušné geografické úrovně (dle 

Portera mohou klastry zahrnovat území od města po stát, či soustavu regionů (Asheim, 

Cooke, Martin 2006)), či problematické stanovení hranice samotného výrobního klastru 

na základě síly vazeb. Dle Portera, můžeme potvrdit existenci výrobních klastrů jak na 

úrovni rozlehlých, tak i malých národních hospodářství, ve venkovských i mětských 

regionech, na všech velikostních úrovních. Jak má být síla vazby měřena v teorii není 

popsáno. Mezi odborníky, kteří se snažili přispět k zpřesnění klastrové teorie, můžeme 

počítat např. Gordona a McCanna, kteří se snažili vytvořit typologii klastrů dle důvodů, 

proč mají firmy tendenci se shlukovat. Bottazzi, Dosi a Fagiolo se snaží o kategorizaci 

místních klastrů (Martin, Sunley 2003).  
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Martin a Sunley (2003) však konstatují, že navzdory široké oblibě Porterova 

konceptu neexistuje dostatek empirických studií, které by jednoznačně dokazovaly, že 

klastry zvyšují místní prosperitu. Na Porterovy teorie navazuje v České republice Milan 

Viturka (viz kapitola 2.4) .  
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2.3. Rozvojové osy a oblasti – uplatnění v regionální 
politice evropských států 

Přestože z předcházejících odstavců plyne, že koncept růstových pólů byl 

původně ekonomickou teorií zabývající se abstraktním prostorem, v praxi bývají 

rozvojové oblasti v celostátních strategických dokumentech, nejen evropských států, 

hojně vymezovány.  

Zájem o vymezování rozvojových os v celostátních dokumentech regionální 

politiky vzrostl zejména po skončení druhé světové války. Velice zajímavým příkladem 

aplikace růstových pólů v regionální politice státu je použití tohoto konceptu ve Francii. 

Tento stát, přestože dosahuje ve srovnání s Českou republikou nesrovnatelně vyšších 

hodnot v rozloze, počtu obyvatel ale i v ekonomické výkonnosti, má podobné vlastnosti 

prostorového uspořádání jako Česká republika. Mimo velice rozdrobené sídelní 

struktury upozorňuje J. Glasson (1978) ve své studii na výrazný východo-západní 

gradient a také na výraznou dominanci hlavního města, Paříže. (Tyto charakteristiky se 

shodují s výsledky výzkumů M. Hampla (2005) na území České republiky.) Regionální 

politika ve Francii řešila nejen problematiku sociekonomických rozdílů, ale i problém 

růstu mětských areálů. Po druhé světové válce byl ve Francii nejprve uplatňován 

koncept tzv. kritických zón, které se mezi sebou odlišovaly rozsahem státní podpory. 

Protože však díky tomuto nastavení regionální politiky výrazně narůstala dominance 

hlavního města, byl v sedmdesátých letech 20. století do regionální politiky Francie 

zaveden koncept růstových pólů.  

V praxi to znamenalo vytvoření devítí funkčních regionů a vymezení jejich 

center. Veřejná podpora směřovala do center těchto funkčních regionů za účelem 

centra zatraktivnit a přilákat do nich nové investory a firmy.  

Koncept růstových center nalezneme i v rozvojových dokumentech jiných 

evropských států. Například v sedmdesátých letech byl tento přístup uplatňován 

v celostátním územně-plánovacím dokumentu Nizozemska, nebo v regionálních 

plánech Velké Británie. Koncept rozvojových pólů byl využíván i v rozvojových státech 

mimo území evropského kontinentu jako například ve Venezuele či Brazílii (Glasson 

1978)  

Problematika prostorové diferenciace a vymezování rozvojových oblastí je 

popsána také v celoevropských dokumentech Evropské unie. Od roku 1994 je 
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zpracováván základní dokument územní politiky Evropské unie - „Evropské perspektivy 

územního rozvoje“ (ESDP - European Spatial Development Perspectives). Ten sloužil 

jako podklad pro tvorbu tzv. Územní agendy. Územní agenda byla v květnu 2007 v 

Lipsku přijata ministry členských států Evropské unie odpovědnými za územní rozvoj. 

Ústřední myšlenkou dokumentu je, aby politika soudržnosti Evropské unie více 

reflektovala územní potřeby jednotlivých států a regionů a lépe využívala jejich 

územních charakteristik.  

V rámci výše zmiňovaných evropských dokumentů se mluví o známých 

konceptech rozvojových oblastí jako je například tzv. „Modrý banán“. Tento koncept 

vyznačoval oblast s největší koncentrací ekonomické aktivity v Evropské unii. Modrý 

banán, neboli primární geoekonomická osa Evropy, zahrnoval oblouk začínající 

v oblasti Londýna a vedoucí až k Turínu a Milánu.  

V souvislosti s rozšířením Evropské unie a s výzkumy v rámci programu 

ESPON se mluví o této centrální oblasti jako o tzv. „Evropském pentagonu“. Evropský 

pentagon pokrývá 20% území Evropské unie, z 50% přispívá k celkovému hrubému 

domácímu produktu Evropské unie a je na něm shromážděno 40% jejích obyvatel. 

Evropský pentagon je vymezen městy: Londýn, Hamburk, Mnichov, Milán a Paříž.  

Většina odborníků předpokládá, že pokud se bude Evropská unie dále 

rozšiřovat směrem na východ, změní se i rozsah Evropského pentagonu. T. Markowski 

(2007) ve svém článku předpokládá rozšíření Evropského pentagonu směrem na 

východ. Uvádí, že by jeho hranice mohla dosáhnout k Vídni, Kodani, Malmö a dokonce 

v delším časovém horizontu i k Berlínu.  

Toto vymezení jádra rozvoje Evropské unie vychází mimo jiné z výzkumů 

prostorové struktury v rámci programu ESPON. V rámci tohoto programu byly pro 

koordinaci rozvojových aktivit na území Evropské unie vymezeny tzv. metropolitní 

areály - FUAs (Functional Urban Areas) a to na základě dojížďky za prací a míry 

atraktivity lokality z hlediska pracovních příležitostí v jednotlivých centrech. Ve29 

evropských státech zapojených do programu ESPON bylo vymezeno 1595 těchto 

metropolitních areálů, které byly dále kategorizovány dle jejich ekonomické důležitosti. 

Mezi těmito centry se nachází i Praha, jakožto potenciální metropolitní evropský 

růstový areál, stejně jako Varšava či Bratislava.  

V současné době je tedy v politice soudržnosti Evropské unie kladen důraz také 

na konkurenceschopnost Evropského kontinentu prostřednictvím vyváženého růstu a 
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spolupráce městských regionů. V souvislosti s tímto konceptem používají politici pojem 

klastrů i ve smyslu administrativních jednotek, které mezi sebou kooperují (Koncept 

ÚSP EU 2007). Evropská unie ve svých materiálech také používá koncept inovativních 

a konkurenčních klastrů M. Portera. Klíčovým pojmem současné politiky soudržnosti 

s odhledem na Územní agendu je také budování sítí metropolitních a menších 

městských regionů. 

Dle těchto dokumentů klade Evropská unie důraz na rozvoj nejen metropolitních 

regionů hlavního města, ale právě na vyvážený rozvoj sítě středně velkých měst. 
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2.4. Rozvojové oblasti a osy v České republice 
Problematika prostorové diferenciace a hiearchizace sídelního systému je 

v naší republice spojena zejména se jmény J. Korčák, M. Hampl. Tito autoři se ve 

svých studiích zabývali mimo jiné konceptem areálů maximálního zalidnění. Tento 

pojem zavedl roku 1966 J. Korčák, který na základě stanovení hustoty zalidnění 

odpovídající hustotě zalidnění středoevropských velkoměst a jejich okolí a na základě 

minimální rozlohy, stanovil areály, které můžeme spojovat s našimi rozvojovými 

oblastmi. Jeho metodu dále rozpracoval M. Hampl. a učinil ji relativizací výše 

jmenovaných kritérií flexibilnější. Tuto metodu ve své diplomové práci aplikoval na 

současné poměry v České republice také Kadlec (2007). 

Hampl (1986) dále sledoval diferenciaci území z hlediska exponovanosti. Jeho 

integrovaný systém středisek (ISS) můžeme považovat za systém rozvojových os a 

oblastí. Při vymezování středisek byly zohledněny zejména funkční vztahy v území 

jako je dojížďka za prací, službami anebo populační velikost obce. Ve stejné publikaci 

jsou také sledovány koncentrační procesy, a je v ní konstatováno omezení procesu 

urbanizace vlivem centrálního plánování, jehož výsledkem byla do jisté míry 

nepřirozená nivelizace systému osídlení.  

Myšlenky M. Hampla týkající se integrovaného systému středisek rozvádí ve 

své diplomové práci T. Kostelecký (1988). Kostelecký se také zabývá procesy, které 

přispívají k utváření systému osídlení, zejména metropolizací. Kostelecký potvrdil 

závěr, že v období před rokem 1989 došlo ke zpomalení extenzivních forem 

metropolizace a tudíž se neprojevil výrazný růst zázemí velkých středisek jimiž byla: 

Praha, Plzeň či Brno. Jedinou výjimkou u které se vytvořila typická aglomerace 

s jádrem byla, dle výzkumů Kosteleckého, Ostrava. 

Jak bylo v předešlém odstavci zmíněno, dynamika vývoje sídelního systému 

České republiky ve své historii dosahovala různé intenzity a různé souhlasnosti 

s podobnými procesy v Evropě. Sledováním vývoje sídelního systému v České 

republice se po celou dobu svého působení zabývá M. Hampl. Autoři Hampl, Dostál 

(2002) uvádějí, že současný vývoj sídelního systému, který je ovlivněn nyní již osmnáct 

let probíhajícím procesem transformace, můžeme vnímat také jako změnu 

společenského systému, která přináší návrat do „normálních kolejí“, tedy posun 

z industriální do post-industriální společnosti. Návrat k otevřenému společenskému 

systému, který je formován především konkurenčními mechanismy. Tito autoři 
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předpokládají, že následkem výše zmiňovaných procesů dojde ke zvýšení a upevnění 

dominance hlavního města a zároveň předpokládají nižší dynamiku diferenciace na 

ostatním území státu. Autoři také uvádějí, že obecným znakem procesu transformace 

je prohlubování selektivních tendencí, čímž dochází k prohlubování regionálních 

rozdílů. Dále také vyzdvihují význam rozvoje „vedoucích jednotek“ (firem, odvětví, 

regionů, center) které jsou konkurenceschopné na nadnárodní úrovni. 

Současné tendence vývoje regionální a sídelní diferenciace sleduje Hampl 

(2005) na úrovni okresní a krajské. Na základě analýz pak autor vymezuje podmiňující 

geografické faktory regionální diferenciace, mezi něž patří:  

- hiearchická pozice v národním sídlením systému (ve smyslu 

významného rozdílu mezi hlavním městem a ostatními 

částmi republiky a mezi ostatními metropolitními areály),  

- makropolohové postavení regionu (ve kterém došlo po pádu 

„železné opony“ k výrazné změně, významný východo-

západní gradient – důležitost blízkosti Bavorské hranice, 

vzdálenost od hlavního města)  

- zděděná ekonomická specializace (převážně v pánevních 

regionech).  

Hampl (2005) v této studii potvrdil pohyb populačního vývoje proti sídelní 

struktuře, který je zapříčiněn rozvojem suburbanizačních procesů a změnou poměrů v 

bytové výstavbě a trhu s byty.  

Uplatnění metod používaných ve výše zmiňovaných pracích bylo použito při 

vymezování FUAs (Functional urban areas - metropolitních areálů) a pracovních areálů 

v České republice v rámci projektu RePUS podporovaného z fondů Evropské unie. 

Tento projekt se snaží přispět k vytvoření sítě urbanizovaných oblastí, v souladu s cíli 

nedávno přijaté Územní agendy Evropské unie. Zajímavý je projekt RePUS také tím, 

že se snaží identifikovat přeshraniční rozvojové oblasti. 

Rozvojovým potenciálem České republiky z hlediska konkurenceschopnosti se 

také zabývá Milan Viturka (2003). Jeho studie zaměřená na výzkum kvality 

podnikatelského prostředí České republiky, se soustředila zejména na oblast 

zpracovatelského průmyslu a oblast produktivních služeb. Na základě šesti skupin 

faktorů byly vymezeny typy regionů na úrovni obcí s rozšířenou působností. Regiony 
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byly ohodnoceny z hlediska jejich významu, a proto bylo možné vymezit základní 

jednotky systému - centrální regiony. Dále byl hodnocen integrační potenciál těchto 

center a na základě porovnání potenciálu pólů rozvoje a předpokladů a tendencí 

podřízených regionů byly vymezeny rozvojové osy. 

Ve své další studii se M. Viturka rozvojovými oblastmi zabývá z hlediska 

konkurenceschopnosti na úrovni obcí s rozšířenou působností. Regiony s vysokou 

mírou konkurenceschopnosti jsou ty, které mají „dlouhodobou schopnost generovat 

vysokou úroveň příjmů a zaměstnanosti v daných podmínkách konkurence“ (Viturka 

2005). Viturka vychází z Porterovy mikroekonomické teorie konkurenceschopnosti. Na 

studie Milana Viturky navazuje studie Žítek, Kunc, Tonev (2006) která se zabývá 

rozvojovým potenciálem z hlediska konkurenceschopnosti regionu na úrovni krajů.  

Z výše uvedeného je patrné, že v praxi byly koncepty rozvojových oblastí či 

center růstu uplatňovány ne vždy jednotným způsobem. V období minulého režimu se 

jednalo zejména o koncepci střediskové soustavy obcí. Tento koncept však vedl 

k nepřirozené nivelizaci socioekonomických podmínek, ke koncentraci obyvatel do 

středně velkých měst. Jak uvádějí studie (Hampl 1987, Kostelecký 1988) v tomto 

období došlo k omezení procesů jako metropolizace apod., zejména kvůli centrálně 

plánované komplexní bytové výstavbě. V současné době dochází následkem 

transformačních procesů k návratu k přirozeným tržním podmínkám a prostorové 

nerovnosti v území začínají být opět patrné. Proto začínají být rozvojové osy 

zmiňovány v celostátních dokumentech týkajících se územního plánování, ale i 

regionální politiky.  

První rozvojové osy a oblasti v celostátních dokumentech vytvořených po roce 

1989 byly vymezeny až v rámci resortního koncepčního dokumentu „Politika územního 

rozvoje ČR 2006“ na úrovni obcí s rozšířenou působností. Toto vymezení vytvořené 

pro aplikaci v územním plánování bylo přejato i do základního koncepčního dokumentu 

regionální politiky – „Strategie regionálního rozvoje 2006“. V současné době dochází 

ke zpracování Politiky územního rozvoje 2008, podle nového stavebného zákona č. 

183/2006 Sb. Tento dokument by měl být schválen na konci roku 2008..  

V nyní projednávané Politice územního rozvoje 2008 bylo přistoupeno 

k vymezení rozvojových os a oblastí na úrovni obcí s rozšířenou působností, respektive 

jejich částí, protože vymezení rozvojových os a oblastí na úrovni celých správních 

území obcí s rozšířenou působností bylo shledáno příliš nepřesné. Proto byla v Ústavu 
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územního rozvoje v Brně vytvořena studie „Územní diferenciace rozvojových znaků 

obcí ČR“. Autor této studie, J. Bína, vymezuje na obecní úrovni rozvojové oblasti na 

základě socio-ekonomického potenciálu, polohového potenciálu a dynamiky aktuálního 

vývoje. Polohový potenciál je zde pojat z hlediska dostupnosti obcí dopravními 

prostředky, zejména s ohledem na polohu obcí ve vztahu k dopravní komunikaci, tedy 

zda obcí prochází, či neprochází významná dopravní komunikace.  

Na vliv dopravní infrastruktury na regionální rozvoj oblasti však existují odlišné 

názory. Vyspělým centrům může dopravní propojení přinést rozvoj, vzhledem ke 

zvýšené míře kontaktů a informací. Naopak menší centra jsou díky dopravním 

komunikacím vystaveny větší konkurenci, což může mít negativní dopad na regionální 

rozvoj. (Chandra, Thompson 2000). Další znak, který je při podobných analýzách nutné 

zohlednit, je přítomnost sjezdů z dané komunikace, či železničních zastávek. Pokud 

významná dopravní komunikace územím pouze prochází, působí na své okolí spíše 

jako bariéra a nepřináší do dané oblasti rozvoj. Proto se domnívám, že pro příští 

výzkumy by měla být vytvořena databáze sjezdů z dálnic, tak jak je tomu například 

v německých dokumentech (Raumordnungsplan 2005) a další metodika hodnoceni 

vlivu dopravní infrastruktury na rozvojové osy a oblasti. Domnívám se totiž, že na 

analýzy území bude v budoucnu kladen velký důraz už jenom kvůli nedávno přijaté 

Územní agendě Evropské unie. Více o tomto dokumentu je uvedeno v předchozích 

kapitolách. 
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2.5. Rozvojové oblasti a osy v této studii 
V předchozích kapitolách bylo popsáno, že rozvojové osy a oblasti jsou celkem 

častým pojmem jak ve vědeckých studiích, tak v politických dokumentech. Stejně tak, 

jako mají různá označení (růstové póly, průmyslové okrsky, jádra, klastry) liší se i 

svými vlastnostmi a velikostí. V této diplomové práci jsem se zaměřila na vymezení 

rozvojových os na základě dat za jednotlivé obce České republiky. Tato hierarchická 

úroveň byla vybrána, protože administrativní členění České republiky na jednotlivé 

obce, je velice podrobné a umožňuje tak zajímavou analýzu územních rozdílů. Na této 

úrovni je také možné získat data dostatečně vypovídající o socio-ekonomických 

kvalitách území. Takto podrobnou úroveň jsem zvolila také proto, že mnohé 

předcházející studie prokázaly, že proces socio-ekonomické diferenciace na vyšší 

hierarchické úrovni se v současné době přesouvá na úroveň lokální (Blažek, Csank 

2007). 

Jak bylo v předešlé kapitole popsáno většina růstových center je vymezena na 

základě koncentrace hospodářských odvětví která jsou přítomna v určitém regionu. 

Rozvojové osy a oblasti v této práci pojímám spíše z hlediska rozvoje území a jeho 

charakteru a vymezuji je na základě hodnot regionálního potenciálu. Pro vysvětlení 

různého pojetí regionálního potenciálu ve vědeckých studiích si můžeme přiblížit 

některé z jeho definic. 

Polský autor Gregorz Gorzelak ve své publikaci (Gorzelak 1996) vymezuje šest 

složek regionálního potenciálu. Pro každou z těchto složek pak vymezuje seznam 

ukazatelů pro výzkum regionálního potenciálu v Polsku. Základní složky regionálního 

potenciálu jsou podle Gorzelaka následující: 

1) sídelní systém 

2) kvalita prostředí  

3) podmínky trhu práce  

4) vybavenost regionu centry vědy a výzkumu  

5) vybavenost infrastrukturou  

6) dostupnost z mezinárodních center inovací a kapitálu 
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Další pojetí regionálního potenciálu najdeme v práci Blažek (1996). Zde jsou 

uvedeny čtyři základní faktory, které ovlivňují adaptabilitu regionu na změnu podmínek 

danou transformačními procesy . Jedná se o následující faktory: 

1) geografickou polohu 

 2) lidské zdroje 

3) ekonomickou strukturu 

4) kvalitu životního prostředí 

Schopnost přizpůsobit se novým podmínkám lze považovat právě za rozvojový 

potenciál. 

Shluky obcí, které mají vhodnější podmínky pro regionální rozvoj budou 

považovány za rozvojové oblasti. Pokud se tyto oblasti budou formovat v liniovém tvaru 

budou, nazývány rozvojovými osami. Pojetí  rozvojových oblastí použitá v této 

diplomové práci tedy vychází z definice uvedené ve studii Blažek Spurná (2007), kde 

jsou rozvojové oblasti definovány jako „oblasti, které vykazují vyšší socio-ekonomické 

znaky než okolí“. Obce, které dosahují vyšší hodnotu socio-ekonomických znaků než 

okolí, můžeme také nazývat obcemi s vyšším rozvojovým potenciálem.  

Tato práce je zaměřena na sledování znaků zejména lidského potenciálu a 

ekonomické atraktivity jednotlivých obcí. Podobné ukazatele, ale na úrovni krajů, byly 

použity při sledování indikátorů konkurenceschopnosti (Žítek, Kunc, Tonev, 2005). 

Zdůvodnění použití jednotlivých ukazatelů a jejich hodnoty jsou popsány v kapitole 3.3. 
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3. Analýza prostorové diferenciace České 
republiky 

Jak bylo výše prezentováno, cílem diplomové práce je vymezit rozvojové oblasti 

a osy za použití metody prostorové autokorelace. Tato metoda umožňuje jistou míru 

generalizace v prostoru: vymezení prostorových shluků obcí s podobnými vlastnostmi. 

Pro analýzu byla vybrána lokální úroveň zejména proto, že umožňuje relativně přesné 

zjištění, vzhledem k velké podrobnosti dostupných dat. Na druhou stranu jsme na této 

úrovni omezeni jistými nepřesnostmi a omezenou dostupností dat.  

Dostupnost dat na obecní úrovni se sice od roku 1989 stále zlepšuje, přesto 

jsou některá data stále obtížně získatelná. Problémem, se kterým je nutné počítat, je 

také omezená srovnatelnost dat ať už z důvodu změny metodiky výpočtu ukazatele, 

anebo z důvodu změny administrativního členění území. Použitá data jsou upravena 

tak, aby se vztahovala k administrativnímu členění z 1.1. 2007. Ze souboru obcí byly 

pro svá specifika vyčleněny vojenské újezdy (Město Libavá, Brdy, Boletice, Hradiště, a 

Březina). 

Tabulka 1: Počet obcí České republiky ve velikostních kategoriích dle počtu obyvatel v letech 

2001 a 2007.  

Počet obyvatel Číslo 
kategorie 

Počet jednotek 
v roce 2001 

Počet jednotek 
v roce 2007 

do 199 1 1654 1591
200 – 499 2 2032 2019
500 – 999 3 1277 1307

1 000 – 1 999 4 655 683
2 000 – 4 999 5 363 375
5 000 – 9 999 6 130 140

10 000 – 19 999 7 68 69
20 000 – 49 999 8 41 42
50 000 – 69 999 9 9 9

70 000 – 109 999 10 9 8
více než 110 000 11 4 4

Česká republika celkem  6247 6247

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Městské a obecní sttistiky Českého statistického 

úřadu  

K analýze bylo vybráno časové období let 2000 – 2007. Toto časové období 

bylo zvoleno s ohledem na dostupnost a srovnatelnost dat a také proto, že předešlá 

studie Blažek, Spurná (2007), která se zabývala srovnáním devadesátých let 20. století 
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a prvních pěti let 21. století prokázala, že výrazné prostorové změny v území jsou 

prokazatelné až na počátku první dekády 21. století.  

Aby bylo možné porovnat hodnoty ukazatelů jednotlivých obcí s ohledem na 

jejich pozici v sídelním systému, byly hodnoty ukazatelů váženy průměrem hodnot 

dosažených v rámci velikostních kategorií obcí. Rozdělení obcí do jednotlivých 

kategorií je uvedeno v tabulce 1. 

Výběr použitých ukazatelů a zdůvodnění jejich výběru je popsáno v následující 

kapitole. Dále následuje stručný popis použitých metod a poslední podkapitolou části je 

vyhodnocení výsledků provedené analýzy. 
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3.1. Charakteristika vybraných ukazatelů 
K vymezení rozvojových os a oblastí byly použity následující ukazatele, které 

lze pro větší přehlednost rozčlenit do tří skupin na ukazatele:  

- ekonomické úrovně obce 

- kvality lidských zdrojů v obci 

- atraktivity území z hlediska bydlení 

3.1.1. Ukazatelé ekonomické úrovně 

Pro určení regionální ekonomické úrovně se nejčastěji používá hodnota 

hrubého domácího produktu. Tento ukazatel je dostupný pouze na úrovni vyšších 

administrativních jednotek – krajů a regionů soudržnosti.  

Z tohoto důvodu Hampl (2005) pro hodnocení ekonomické úrovně jednotlivých 

okresů používá tzv. ekonomický agregát (součin počtu pracovních příležitostí a 

průměrných mezd zaměstnanců). Údaje za průměrné mzdy v jednotlivých obcích 

nejsou dostupné. Proto byl použit ukazatel daní z příjmů fyzických osob z podnikání na 

obyvatele, který podle Blažka, Csanka (2007) vystihuje právě ekonomickou výkonnost 

regionu. Výnosy daní z příjmů fyzických osob z podnikání na obyvatele byly použity 

také ve studii Blažek, Spurná (2007). Srovnání tohoto ukazatele s hodnotami 

v devadesátých letech však není možné protože v roce 2001 došlo ke změně výpočtu 

výnosů z daní z příjmů fyzických osob z podnikání.  

Data o daňových výnosech obcí poskytlo Ministerstvo financí za období 2001 – 

2007. Při interpretaci dat musí být zohledněny následující možné nedostatky tohoto 

ukazatele. Hodnoty ukazatele jsou ovlivněny například: chybami v účetnictví 

jednotlivých obcí, přeplatky a půjčkami, či odlišností místa registrace podnikání od 

místa výkonu podnikatelské činnosti (více viz Brož 2001).  

Tabulka 2 postihuje intenzitu podnikatelské aktivity v jednotlivých velikostních 

kategoriích obcí. Podle očekávání je nejnižší míra podnikatelské aktivity, vyjádřená 

daní z příjmů fyzických osob z podnikání, v nejmenších obcích a naopak nejvyšší míra 

je v obcích největších velikostních kategorií. Vysoká variabilita největší velikostní 

kategorie je způsobena zejména výrazně nadprůměrnou koncentrací podnikatelské 
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aktivity do hlavního města. Toto výjimečné postavení Prahy je zmiňováno ve všech 

studiích zabývajících se prostorovou diferenciací (např. Dostál, Hampl 2002). Zbylá tři 

největší města (Ostrava, Brno, Plzeň) mají podnikatelskou aktivitu na přibližně stejné 

úrovni. 

Tabulka 2: Daňové výnosy obcí z příjmů fyzických osob z podnikání za jednotlivé velikostní 

kategorie obcí ČR za roky 2001 - 2003 a 2004 - 2007  

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2001-2003 2004-2007 2001-2003 2004-2007 

1 do 199 0,97 0,92 0,30 0,62
2 200 – 499 1,09 1,05 0,17 0,72
3 500 – 999 1,09 1,06 0,11 0,51
4 1 000 – 1 999 1,11 1,08 0,13 0,50
5 2 000 – 4 999 1,14 1,12 0,09 0,95
6 5 000 – 9 999 1,17 1,17 0,04 1,33
7 10 000 – 19 999 1,34 1,34 0,04 0,78
8 20 000 – 49 999 1,39 1,39 0,05 1,05
9 50 000 – 69 999 1,58 1,58 0,02 0,67
10 70 000 – 109 999 1,63 1,65 0,07 1,13
11 více než 110 000 3,57 3,55 0,28 1,03

Celkem Česká republika 1,07 1,03 0.20 0.97
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů poskytnutých Ministerstvem financí  

Schovánková (2005) ve své diplomové práci uvádí další ukazatel, který jsem ve 

své analýze použila. Jedná se o daňové výnosy obcí z příjmů fyzických osob na 

obyvatele, které určují podnikatelskou aktivitu obyvatel obce.  

Tento ukazatel je tvořen součtem daňových výnosů z příjmů fyzických osob 

z podnikání a daňových výnosů obcí z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. 

Z tabulky 3 je patrné, že rozložení hodnot tohoto ukazatele je podobné jako 

v předchozím případě. Tedy že podnikatelská aktivita úzce souvisí s velikostí obce a 

tedy nejnižší podnikatelská aktivita je v obcích v nejmenší velikostní kategorii. Velice 

zajímavým výsledkem je snížení variability v průběhu sledovaného období v kategorii 

nejmenších obcí do 200 obyvatel. Tato skutečnost by mohla být zapříčiněna omezením 

spekulací s místem trvalého bydliště podnikatele, které bylo podníceno předešlým 

způsobem financování obecních rozpočtů. 
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Tabulka 3: Daňové výnosy obcí z daní z příjmů fyzických osob za jednotlivé velikostní 

kategorie obcí ČR, za roky 2001 - 2003 a 2004 - 2007 

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2001-2003 2004-2007 2001-2003 2004-2007 

1 do 199 1,47 1,33 3,64 0,83
2 200 – 499 1,57 1,45 0,32 0,21
3 500 – 999 1,56 1,47 0,12 0,09
4 1 000 – 1 999 1,65 1,52 0,13 0,08
5 2 000 – 4 999 1,69 1,57 0,08 0,07
6 5 000 – 9 999 1,78 1,64 0,05 0,03
7 10 000 – 19 999 2,10 1,95 0,06 0,03
8 20 000 – 49 999 2,09 1,92 0,03 0,01
9 50 000 – 69 999 2,30 2,13 0,02 0,02
10 70 000 – 109 999 2,47 2,28 0,02 0,02
11 více než 110 000 4,84 4,53 0,52 0,45
Celkem Česká republika  1,58 1,46 0,81 0,45
 
Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů poskytnutých Ministerstvem financí  

 

Velice často používaným ukazatelem, který také zachycuje míru podnikatelské 

aktivity je počet podnikatelských subjektů v registru ekonomických subjektů, jehož 

provoz zajišťuje Český statistický úřad. Přesto, že Schovánková (2005) uvádí, že tento 

ukazatel je hojně využíván v zahraničních studiích, cituje také Maryáše (1999), který 

tvrdí, že se odhaduje, že pouze ½ registrovaných podnikatelských subjektů v registru 

ekonomických subjektů v České republice je aktivních. Z tohoto důvodu nepovažuje 

Maryáš tento ukazatel za dostatečně vypovídající o podnikatelské aktivitě dané oblasti. 

Přesto byl tento ukazatel ze studijních účelů pro názornost použit. Výsledky analýzy 

využívající tento ukazatel však musíme vyhodnocovat s ohledem na výše uvedené 

nedostatky. 

Dle hodnot z tabulky 4 můžeme usuzovat na obdobnou koncentraci počtu 

podnikatelských subjektů ve velikostních kategoriích obcí jako u daňových výnosů 

z příjmů fyzických osob. Nejvíce podnikatelských subjektů na 100 obyvatel se nachází 

ve čtyřech největších městech České republiky. Naopak nejnižších hodnot dosahují 

obce s 500 – 4999 obyvateli. Největší variabilita v nejmenší velikostní kategorii opět 

zdůrazňuje fakt, že záleží na lokalizaci konkrétní obce. Pokud se obec nachází 

v zázemí velkého města, je podnikatelská aktivita na jejím území vyšší.  
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Tabulka 4: Počet podnikatelských subjektů za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 

2001 - 2003 a 2004 - 2007  

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2001-2003 2004-2007 2001-2003 2004-2007 

1 do 199 10,60 7,35 0,38 0,36
2 200 – 499 9,87 6,76 0,30 0,27
3 500 – 999 9,84 6,69 0,26 0,24
4 1 000 – 1 999 9,92 6,71 0,23 0,22
5 2 000 – 4 999 9,88 6,69 0,21 0,19
6 5 000 – 9 999 10,20 6,97 0,16 0,15
7 10 000 – 19 999 10,86 7,41 0,16 0,16
8 20 000 – 49 999 10,75 7,38 0,15 0,16
9 50 000 – 69 999 10,66 7,46 0,22 0,24
10 70 000 – 109 999 12,19 8,45 0,19 0,19
11 více než 110 000 13,95 9,71 0,22 0,22
Celkem Česká republika  10,90 6,91 0,30 0,28

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z registru ekonomických subjektů poskytnutých Českým 

statistickým úřadem 

Dalším hojně využívaným ukazatelem (např. Blažek, Csank 2007), který 

popisuje ekonomickou úroveň regionu, je počet registrovaných fyzických osob – 

podnikatelů k platbě DPH. Tato data eviduje Ministerstvo financí na úrovni obvodů 

finančních úřadů, a proto nemohly být do této analýzy zahrnuty, přestože jejich 

vypovídací hodnota je vyšší než u daňových výnosů (Schovánková 2005).  

Jedním z významných agregátních ukazatelů, které používá Hampl (2005) je 

počet obsazených pracovních příležitostí. Počet obsazených pracovních míst 

poukazuje na schopnost obce uspokojit potřeby obyvatel na zaměstnání. Tento 

ukazatel se vypočítá jako součet zaměstnaných ekonomicky aktivních obyvatel a salda 

pohybu za prací. Při výpočtu salda pohybu za prací byla zohledněna pouze směrově 

určená vyjížďka (více viz Hampl 2005). Pro meziobecní srovnání byl ukazatel 

relativizován počtem ekonomicky aktivních zaměstnaných obyvatel.  

Tabulka 5 dokumentuje skutečnost, že dostatek pracovních příležitostí je ve 

městech s více než 5 000 obyvateli. Pouhých 11% obcí vykazuje hodnotu počtu 

pracovních příležitostí vztaženou k celkovému počtu ekonomicky aktivních, 

zaměstnaných obyvatel větší než sto, tedy dostatek pracovních příležitostí. O ostatních 

obcích můžeme hovořit jako o obcích s převládající vyjížďkou za prací. Vysoké 

hodnoty variačního koeficientu u obcí s nízkým počtem obyvatel opět poukazují, že 
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záleží na lokalizaci obce. Dalo by se předpokládat, že v zázemí velkých měst, kde 

dochází k výstavbě průmyslových komplexů na zelené louce bude více pracovních 

příležitostí než v odlehlých zemědělských oblastech. 

Tabulka 5: Počet obsazených pracovních míst za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, 

v roce 2001. 

Průměr Variační 
koeficient 

Číslo kategorie Počet obyvatel v obci 

2001 2001 
1 do 199 57,72 0,92
2 200 – 499 60,39 0,91
3 500 – 999 64,33 0,83
4 1 000 – 1 999 72,65 0,61
5 2 000 – 4 999 84,08 0,33
6 5 000 – 9 999 100,28 0,23
7 10 000 – 19 999 114,74 0,17
8 20 000 – 49 999 120,34 0,15
9 50 000 – 69 999 112,21 0,13
10 70 000 – 109 999 114,93 0,18
11 více než 110 000 122,80 0,02
Celkem Česká republika  65,46 0,79

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ze Sčítání lidí, domů a bytů 2001 poskytnutých Českým 

statistickým úřadem 

3.1.2. Ukazatelé kvality lidských zdrojů  

Jako ukazatel popisující kvalitu území z hlediska lidských zdrojů byla vybrána 

míra nezaměstnanosti. Vstupní data jsem obdržela od Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Při srovnávání hodnot míry nezaměstnanosti v čase je nutné zmínit zpřesnění 

metodiky výpočtu míry nezaměstnanosti. Od 1.7. 2004 se míra nezaměstnanosti počítá 

jako podíl počtu dosažitelných uchazečů evidovaných na úřadu práce ku velikosti 

pracovní síly (více viz Statistický zpravodaj MPSV 07/2004). Tento ukazatel byl použit 

protože: „míra nezaměstnanosti odráží charakter ekonomické situace v regionu a 

zároveň je indikátorem sociální kvality obyvatelstva“ (Blažek, Csank 2007). 

Předpokládám, že oblasti s nízkou mírou nezaměstnanosti budou mít zvýšený 

rozvojový potenciál.  

Jak se dalo u tohoto ukazatele předpokládat – nejmenší průměrná hodnota míry 

nezaměstnanosti se vyskytuje ve městech, která mají více než 70 000 obyvatel (viz 

tabulka 6), na druhou stranu variabilita této skupiny není nejnižší – vyšší míru 
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nezaměstnanosti v této skupině má Ústí nad Labem a Havířov, tedy města v 

strukturálně postižených oblastech. Naopak podprůměrných hodnot dosahuje Praha, 

Ostrava, Brno, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové a Pardubice.  

Tabulka 6: Míra nezaměstnanosti za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 2001 -

2003 a 2004 -2007 

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2001-2003 2004-2007 2001-2003 2004-2007 

1 do 199 10,24 9,91 0,66 0,62
2 200 – 499 10,30 9,60 0,57 0,55
3 500 – 999 10,10 9,32 0,51 0,48
4 1 000 – 1 999 10,21 9,20 0,46 0,44
5 2 000 – 4 999 10,13 9,26 0,52 0,51
6 5 000 – 9 999 9,89 8,88 0,42 0,39
7 10 000 – 19 999 9,57 8,55 0,44 0,40
8 20 000 – 49 999 10,68 9,46 0,43 0,41
9 50 000 – 69 999 14,79 13,01 0,35 0,34

10 70 000 – 109 999 9,20 8,06 0,50 0,54
11 více než 110 000 . 7,80 . 0,68

Celkem Česká republika  10,21 9,53 0,57 0,54

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních materiálů poskytnutých Ministerstvem práce a 

sociálních věcí 

Vysoké hodnoty míry nezaměstnanosti nalezneme v deváté velikostní skupině 

obcí. Tento jev je podmíněn tím, že většina měst této kategorie se nachází 

v pánevních, strukturálně postižených oblastech. V období 2001 - 2003 byla vyšší míra 

nezaměstnanosti také ve velikostní kategorii obcí s 20 000 – 49 999 obyvateli. Vysoká 

míra nezaměstnanosti v malých obcích se dá vysvětlit nedostatkem pracovních 

příležitostí, nebo s ohledem na následující ukazatel, nedostatečnou vzdělanostní 

úroveň obyvatelstva. Tato skupina malých obcí s vysokou mírou nezaměstnanosti se 

opět vyznačuje vysokou heterogenitou, u které opět předpokládáme, že závisí mimo 

jiné na vzdálenosti dané obce od regionálního centra. 

Při srovnání míry nezaměstnanosti na počátku sledovaného období a na jeho 

konci zjistíme, že došlo ke zmenšení počtu obcí s nadprůměrnou mírou 

nezaměstnanosti v oblasti jižní Moravy.  

Jako další ukazatel měřící kvalitu lidského potenciálu byl použit index závislosti 

a index vzdělanosti. Tyto jsou prezentovány jednou za deset let v rámci censu. 

V mezidobí provádí Český statistický úřad pouze výběrová šetření na krajské úrovni. 

Výsledky těchto šetření jsou pro posuzování stavu na obecní úrovni nereprezentativní. 
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Přestože tyto dva ukazatele nemohly být zachyceny ve vývoji, jsou v této studii použity, 

aby bylo možné vyhodnotit, zda-li mají být zahrnuty do podobného výzkumu po dalším 

censu. 

Index závislosti byl vypočítán z dat ze SLBD 2001 jako podíl ekonomicky 

neaktivní složky obyvatelstva (součet počtu obyvatel do 14 let a obyvatel starších 65 

let) ku ekonomicky aktivní složce (počet obyvatel v věku 15 - 64 let). V obcích, kde se 

tento index pohybuje nad průměrnou hodnotou (0,59, SLBD 2001) lze očekávat 

zhoršené podmínky pro hospodářský rozvoj, a proto také tyto oblasti nebudou 

označeny za rozvojové. 

Tabulka 7: Index závislosti a index vzdělanosti dle jednotlivých velikostních kategorií obcí ČR, v 

roce 2001.  

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel 
v obci Index 

závislosti 
Index 
vzdělanosti

Index 
závislosti 

Index 
vzdělanosti

1 do 199 0,65 0,30 0,27 0,40
2 200 – 499  0,59 0,31 0,19 0,31
3 500 – 999  0,56 0,35 0,13 0,29
4 1 000 – 1 999 0,55 0,38 0,11 0,27
5 2 000 – 4 999 0,54 0,42 0,10 0,26
6 5 000 – 9 999 0,53 0,48 0,08 0,20
7 10 000 – 19 999 0,51 0,55 0,07 0,17
8 20 000 – 49 999 0,50 0,59 0,04 0,15
9 50 000 – 69 999 0,50 0,52 0,05 0,16
10 70 000 – 109 999 0,52 0,67 0,03 0,16
11 více než 110 000 0,52 0,77 0,02 0,20
Celkem Česká republika  0.59 0,34 0,20 0,32

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ze Sčítání lidí, domů a bytů 2001 poskytnutých Českým 

statistickým úřadem 

Nejnižších hodnot dosahuje index závislosti ve větších městech zejména ve 

městech s počtem obyvatel pohybujících se v rozpětí 50 000 – 109 999 obyvatel, tedy 

ve městech s dostatečnou občanskou vybaveností. (viz tabulka 7). Nejvyšších hodnot 

naopak dosahuje tento ukazatel v malých obcích s méně než 500 obyvateli, kde je také 

největší variabilita tohoto ukazatele. Tato zvýšená variabilita může být způsobena 

různou polohou malých obcí. Pokud se obce nacházejí v atraktivních lokalitách 

(zázemí velkých měst, turisticky atraktivní regiony), předpokládám, že věková struktura 

obyvatel v nich bude spíše ekonomicky příznivá. 
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Dalším ukazatelem postihujícím kvalitu lidských zdrojů je index vzdělanosti. 

Tento ukazatel používá například Hampl (2001), jako ukazatel ekonomické úrovně 

územních celků a jejich ekonomické a „sociální kvality“. Hampl (2001) tento ukazatel 

považuje za jeden z faktorů podmiňujících transformační úspěšnost regionů. Index je 

konstruován jako podíl obyvatel s úplným středoškolským vzděláním a trojnásobek 

podílu obyvatel s vysokoškolským vzděláním na obyvatelstvu starším 15 let.  

Lze předpokládat, že oblasti s vyšším rozvojovým potenciálem budou mít vyšší 

index vzdělanosti (vyšší než průměr – 0,34). Vyšší vzdělanostní úroveň obyvatel je 

velice důležitým faktorem konkurenceschopnosti regionu. Průměrné hodnoty indexu 

vzdělanosti jasně ukazují, že ve větších obcích dosahuje index vzdělanosti vyšších 

hodnot, můžeme tedy mluvit o vyšší vzdělanostní úrovni obyvatel větších měst. 

Největší variabilita tohoto ukazatele se opět vyskytuje v nejmenších obcích 

(tabulka 7), tento fakt může být způsoben rozdílnou polohou obcí. Předpokládáme, že 

pokud se bude obec s méně než 500 obyvateli nacházet v zázemí významného města, 

nebo v turisticky atraktivní lokalitě, bude index vzdělanosti této obce vyšší. Pokud jsou 

hodnoty ukazatelů v jednotlivých obcích váženy průměrem za danou velikostní 

kategorii, lze určit, které obce mají hodnotu z hlediska vzdělanostní struktury 

obyvatelstva nejpříhodnější. Jedná se zejména o okolí větších měst, popřípadě 

turisticky atraktivní oblasti s kvalitním životním prostředím jako jsou Krkonoše nebo 

Šumava.  

3.1.3. Ukazatelé atraktivity prostředí 

Poslední oblast ukazatelů, které jsem v rámci této diplomové práce sledovala, 

jsou ukazatele zachycující nepřímo atraktivitu území pro jeho obyvatele. Jedná se o 

počet dokončených bytů a saldo migrace. Saldo migrace je v této práci použito v užším 

slova smyslu tedy jako rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých v dané obci. 

Je tedy sledována pouze vnitřní migrace.  

Data o počtu přistěhovalých a vystěhovalých poskytl Český statistický úřad. 

Data byla vztažena ke střednímu stavu obyvatel dané obce. Vzhledem k tomu, že 

hodnoty salda migrace mohou dosahovat záporných hodnot, čímž by došlo 

k nepřesnostem v prostorové autokorelaci, byla k hodnotám ukazatelů přičtena 

pomocná hodnota 100.  
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Ve většině studií je uváděno, že na vnitřním stěhování je podílí jen malá část 

celkové populace České republiky. Dříve uskutečněné studie prokázaly spíše neochotu 

českých občanů ke změně bydliště, ve srovnání s jinými národy, zejména s americkou 

populací. Nízký podíl počtu obyvatel na vnitřním stěhování 

Tabulka 8: Saldo migrace za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 2000-2003 a 

2004-2006, 

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2000-2003 2004-2006 2000-2003 2004-2006 

1 do 199 103,92 107,98 0,21 0.25
2 200 – 499 105,32 106,86 0,16 0.17
3 500 – 999 105,82 107,05 0,12 0.13
4 1 000 – 1 999 105,57 105,48 0,11 0.12
5 2 000 – 4 999 103,91 103,13 0,09 0.11
6 5 000 – 9 999 99,61 98,90 0,05 0.06
7 10 000 – 19 999 97,36 95,89 0,03 0.04
8 20 000 – 49 999 96,34 94,55 0,03 0.04
9 50 000 – 69 999 93,83 94,24 0,03 0.04
10 70 000 – 109 999 94,44 94,97 0,02 0.01
11 více než 110 000 96,96 96,26 0,02 0.02
Celkem Česká republika 104.67 106,35 0,16 0,18

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů Českého statistického úřadu.  

může být způsoben velikostí naší země v kombinaci se zlepšující se dopravní 

infrastrukturou, která umožňuje relativně pohodlné dojíždění. V mnoha studiích je také 

zmiňována nedostačující funkčnost trhu s byty.  

Žítek, Kunc a Tonev (2005) uvádějí, že regiony, které můžeme rozlišovat na 

základě atraktivity z hlediska vnitřního stěhování, se začínají utvářet právě na začátku 

námi sledovaného období. Před rokem 1989 byla tendence ke stěhování potlačena 

kvůli centrálně plánované komplexní bytové výstavbě.  

Z tabulky 8 vyplývá, že největší neatraktivitě, tedy výraznému odlivu obyvatel, 

čelí velká města. Tento fakt můžeme zdůvodnit probíhajícím procesem suburbanizace, 

který je mimo jiné zmiňován ve studii odborníků Karlovy univerzity (viz kapitola 2.1) . 

Zajímavý je pokles v odlivu obyvatel čtyřech největších měst ke konci sledovaného 

období. Zde můžeme spekulovat o opětovném vzrůstu atraktivity velkých měst, která 

může být způsobena procesy souvisejícími s revitalizací městských center. Největší 

odliv obyvatel zaznamenávají města s 50 000 – 69 000 obyvateli . Jedná se většinou o 

města ležící v neatraktivních oblastech zejména v Severočeské pánvi. 
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Druhým ukazatelem, který nepřímo odráží atraktivitu lokality je údaj o počtu 

dokončených bytů. Dokončený byt je definován jako ten, na který byl vydán stavebním 

úřadem kolaudační souhlas. Současný stav na trhu s byty v České republice je 

odborníky popisován jako nevyvinutý s nedostatečnou bytovou výstavbou. Dle údajů 

statistického úřadu se tento stav pomalu zlepšuje. Počet dokončených bytů se od roku 

1997 zvýšil dvojnásobně tj. na stav cca 32 000 dokončených bytů v roce 2005. 

Výsledky statistického srovnávání průměrů počtu dokončených bytů 

v jednotlivých obcích uvedené v tabulce 9 podporují výsledky studie uvedené v kapitole 

2.1 o významném vlivu procesu suburbanizace. Atraktivita zázemí měst může být 

způsobena nejen kvalitnějším prostředím, nižší cenou pozemků ale i rychlejším 

procesem územního řízení v menších obcích. 

Tabulka 9: Počet dokončených bytů za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 2000 - 

2002 a 2005 - 2007,  

Průměr Variační koeficient Číslo 
kategorie 

Počet obyvatel v 
obci 2000-2002 2005-2007 2000-2002 2005-2007 

1 do 199 2,66 3,47 3,11 2,23
2 200 – 499 2,86 3,37 4,56 1,47
3 500 – 999 3,14 3,89 2,17 2,06
4 1 000 – 1 999 3,29 3,68 2,40 1,56
5 2 000 – 4 999 3,46 3,48 2,21 1,58
6 5 000 – 9 999 2,59 2,93 0,75 1,08
7 10 000 – 19 999 2,07 2,44 1,00 0,74
8 20 000 – 49 999 1,75 1,92 0,65 0,94
9 50 000 – 69 999 1,07 1,94 0,59 1,16
10 70 000 – 109 999 1,87 2,61 1,16 0,50
11 více než 110 000 2,05 3,87 0,45 0,58
Celkem Česká republika  2,92 3,51 1,51 1,85

Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů Českého statistického úřadu.  

Naopak vývoj hodnoty počtu dokončených bytů ve čtyřech největších městech 

republiky na konci sledovaného období může svědčit o zvýšení atraktivity městských 

center souvisejících s rozsáhlými developerskými záměry. Nejvíce bytů bylo ke konci 

sledovaného období dokončeno v Praze a Brně. Naopak v Ostravě se počet 

dokončených bytů pohybuje hluboko pod průměrem této velikostní kategorie. 

Dosavadní nízká úroveň bytové výstavby v Ostravě může souviset s atraktivitou 

jihovýchodního zázemí Ostravy, na který poukazuje výše uvedený ukazatel salda 
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migrace. A navíc je tato skutečnost podpořena schématem výrazné bytové výstavby 

z počátku sledovaného období.  

V této analýze není záměrně zahrnut ukazatel polohy obce ve vztahu 

k dopravní infrastruktuře. Jak ukázaly předešlé studie (Bína, 2007) ohodnocení 

polohového potenciálu obcí dle toho, zda jimi dopravní komunikace prochází či nikoliv, 

je zkreslující. Prosté ohodnocení obcí podle toho, zda jimi prochází významná dopravní 

komunikace (ať už by se jednalo o dálnici či rychlostní komunikaci, nebo 

vysokorychlostní železniční trať), může být zavádějící. Jak uvádějí mnohé studie, 

dopravní infrastruktura může mít na oblast v jejím okolí dvojí efekt – redistribuční nebo 

generativní. (Chandra, Thompson 2000)  

To že se obec nachází v blízkosti dopravní komunikace není zárukou jejího 

rozvoje. V případě, že dopravní komunikace pouze spojuje dvě hlavní centra, má na 

území, kterým komunikace prochází, spíše negativní účinky. Přínosem pro okolní obce 

může být dopravní tepna pouze v případě, že z ní vedou sjezdy, které umožní příliv 

podnětů i do okolí dopravní komunikace. Proto by bylo zajímavější sledovat například 

rozmístění sjezdů z těchto komunikací, než zjišťování, zda obcí komunikace prochází 

či nikoliv.. 

Nicméně zkoumání faktoru dopravní propojenosti by zajisté vydalo na 

samostatnou diplomovou práci. Lze předpokládat, že rozmístění rozvojových oblastí a 

os bude do jisté míry s dopravní infrastrukturou souviset. 

Další faktor, který je v této analýze zahrnut pouze nepřímo je vliv kvality 

životního prostředí. Mnohé studie dokázaly, že tento faktor hraje významnou roli jak 

v hodnocení lokality z hlediska kvality bydlení, tak i pro výběr lokality pro zahraniční 

investice (například nižší atraktivita Severočeské pánve, která je však způsobena i 

dalšími faktory). Pro hodnocení kvality životního prostředí bývá nejčastěji používán 

Koeficient ekologické stability. Tento ukazatel popisuje kvalitu prostředí spíše 

z pohledu ekologa, či biologa s ohledem na ekosystém, ale neposkytne informaci o 

tom, jak území hodnotí jeho uživatelé. Lze předpokládat, že faktor kvality životního 

prostředí se projeví například v intenzitě bytové výstavby anebo v objemu migračních 

procesů. Vypracování efektivní metodiky popisující faktor kvality životního prostředí by 

vydalo také na samostatnou publikaci. 
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3.2. Prostorová autokorelace 
Vzhledem k tomu, že rozvojové osy a oblasti v této studii jsou pojaty jako 

prostorové shluky obcí s podobnými nadprůměrnými hodnotami jevů byla pro jejich 

identifikaci použita metoda prostorové autokorelace. Tato metoda patří do skupiny 

statistických metod prostorové explorační analýzy (ESDA – exploratory spatial data 

analysis), která se zabývá prostorovými vztahy proměnných. Jejím použitím lze 

dosáhnout určité generalizace rozmístění socio-ekonomických jevů v prostoru. Je tedy 

možné sledovat prostorové vzorce v území, které by bez použití této metody byly příliš 

nevýrazné.  

Metodu prostorové autokorelace použil poprvé v roce 1940 Cruickshank, který 

objevil pozitivní prostorovou závislost v relativní míře úmrtnosti na rakovinu v Anglii a 

Walesu. Dále byla tato metoda rozvíjena v sedmdesátých letech ve studiích Cliffa a 

Orda (1973, 1975). Touto metodou se také zabýval Luc Anselin, který ji dále 

rozpracoval a rozšířil o metodu Lokálních indikátorů prostorové asociace (LISA, viz 

níže), která slouží k identifikaci konkrétních shluků územních jednotek ve zkoumané 

oblasti. 

Pomocí metody prostorové autokorelace lze zjistit, zda přítomnost jevu v jedné 

územní jednotce ovlivní pravděpodobnost přítomnosti stejného jevu v blízkých 

územních jednotkách. Zjednodušeně můžeme prostorovou autokorelaci definovat jako 

korelaci jednoho jevu se sebou samým v prostoru (Cliff a kol 1975, Spurná 2006). 

Prostorová autokorelace je měřena různými autokorelačními měrami, nejčastěji 

Moranovým I kriteriem a nebo Gearyho C kriteriem. Tato diplomová práce bude 

pracovat s prvně jmenovanou měrou tendence ke shlukování. Moran tuto míru použil 

v roce 1950, když se zabýval rozložením náhodných jevů v prostoru (S.Oliveau 2005).  

 
Výpočet Moranova I pro prostorově lokalizovanou jednotku zi, v místě i. Wij – 

vzdálenostní matice. 
 

 

 
Zdroj: S. Oliveau (2005) 
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Moranovo I kriterium má podobné statistické vlastnosti jako Pearsonův 

koeficient korelace. Pokud se Moranovo I rovná nule, nemají sledované hodnoty v 

prostorových jednotkách tendenci ke shlukování, a tedy hovoříme o náhodném 

uspořádání jevů. O pozitivní prostorovou autokorelaci se jedná, pokud je hodnota 

Moranova I kladná. V opačném případě se jedná o negativní prostorovou autokorelaci, 

která však není častým jevem (Spurná 2006, Horák 2002, Cliff a kol 1975, Anselin 

2001).  

Moranovo I kriterium je mírou globální, poukazuje na stav jevu v celém 

sledovaném území. Tento index říká zda se jednotky mají tendenci shlukovat, neodhalí 

však mezi kterými konkrétními jednotkami dochází ke shlukování. 

K odhalení konkrétních shluků v prostoru se nejčastěji používá metoda 

Lokálních indikátorů prostorové asociace – LISA (local indicators of spatial 

association). Tato metoda byla vyvinuta Anselinem a lze ji považovat za lokální 

ekvivalent Moranova I. Lokální indikátory prostorové asociace udávají, jak se liší 

uspořádání hodnot v okolí konkrétního místa od náhodného prostorového uspořádání. 

Na základě tohoto srovnání můžeme vymezit shluky (hot spots, cold spots) – tedy 

oblasti s podobnými hodnotami jevů (Spurná 2006).  

Cliff a kol (1975) zdůrazňuje, že pro správné výsledky je nutné před započetím 

prostorové autokorelace zvolit vhodné prostorové váhy. Pro jejich stanovení existuje 

mnoho variant (více viz Spurná 2006). Tato studie pracuje prostorovou váhovou maticí 

s hraniční vzdáleností 10 km. Hraniční vzdálenost 10 km byla zvolena na základě 

porovnání hodnot Moranova I kriteria a zvolené vzdálenosti (graf 1). Nejvyšší hodnoty 

a tedy i nejvyšší míry shlukování, dosahuje Moranovo I kriterium ve vzdálenosti 10 km. 

Při použití vzdálenosti menší než 10 km by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 

Metodě prostorové autokorelace se ve svém výzkumu intenzivně věnuje Spurná 

(2006, 2007). Dále tuto metodu použil ve své studii Kouba (2007). Obecně je tato 

metoda používána stále častěji v souvislosti s rozvojem možností moderních 

technologií. 
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Graf 1: Korelogram závislosti hodnot Moranova I jednotlivých ukazatelů na zvolené vzdálenosti, 

ke konci sledovaného období  
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Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta) 

 

3.2.1. Vyhodnocení prostorové autokorelace 

Nejprve jsem pomocí globální míry Moranova I zjišťovala, zda zvolené 

ukazatele mají tendenci se shlukovat. Poté byly pomocí lokálních indikátorů prostorové 

asociace vymezeny shluky, které budou dále interpretovány.  

Při porovnání hodnot Moranova I (viz tabulka 10) se ukázalo, že tendence ke 

shlukování obcí se dle hodnot jednotlivých ukazatelů v průběhu sledovaného období 

prohlubuje. Nejvyšší tendenci ke shlukování vykazují ukazatele míra nezaměstnanosti 

a počet podnikatelských subjektů. Na stabilní rozmístění obcí, dle míry 

nezaměstnanost,i má stále vliv zděděná ekonomická pozice regionů, tak jak ji popisuje 

Hampl (2001) nebo Hampl, Dostál (2002). Dále je tento prostorový vzorec ovlivněn 

vzdělanostní úrovní obyvatelstva a dalšími faktory, jejichž změna je časově náročná. 
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Tabulka 10: Hodnoty Moranova I jednotlivých ukazatelů na počátku a na konci sledovaného 

období 

Ukazatel Počátek 
sledovaného 
období 

Konec 
sledovaného 
období 

Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 0,0315 0,0141 
Daňové výnosy obcí z příjmů fyzických osob 0,0168 0,0313 
Počet podnikatelských subjektů 0,3407 0,3319 
Počet pracovních příležitostí 0,0433 . 
Míra nezaměstnanosti 0,2174 0,5152 
Index závislosti 0,1332 . 
Index vzdělanosti 0,2485 . 
Saldo migrace 0,1115 0,1337 
Počet dokončených bytů 0,0880 0,1738 

Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta) 

Stabilita prostorového vzorce rozmístění podnikatelských subjektů může být 

způsobena také systémem evidence těchto subjektů a problémy s tím spojenými, které 

zmiňuje Maryáš (1999) (viz kapitola 3.1.1). 

Vysokou tendenci ke koncentraci jevů do prostorově blízkých územních 

jednotek také vykazují ukazatele jako je saldo migrace, či počet dokončených bytů, 

tento fakt koresponduje s intenzitou suburbanizace, která byla také odhalena v rámci 

výzkumu na Karlově Univerzitě (Novák, Puldová, Ouředníček , Temelová. 2007). 

Naopak nízkých hodnot Moranova I dosahují ukazatele, které byly zvoleny pro 

sledování ekonomické úrovně obcí – příjmy z výnosů daně z příjmů fyzických osob. 

Příčinou tohoto faktu může být způsob přerozdělování daňových výnosů, který je dán 

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Je tedy zřejmé, že se tento 

ukazatel jeví jako nevhodný pro sledování prostorové diferenciace jevů na území obcí 

ČR. 

Jak bylo v teoretickém úvodu popsáno, Moranovo I je globální mírou tendence 

ke shlukování. Aby mohly být určeny konkrétní shluky v území, byl použit výpočet 

lokálních indikátorů prostorové asociace. Konkrétní shluky obcí s podobnými 

hodnotami ukazatelů jsou patrny z obrázků 1 - 14. 
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Obrázek 1: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí daně z příjmů fyzických osob 

 

z podnikání. Průměr za roky 2001 - 2003 

brázek 2: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí 
 

tní zpracování dat z interních materiálů poskytnutých Ministerstv

O
daně z příjmů fyzických osob z podnikání. Průměr za roky 2004 -
2007 

 
Zdroj:Vlas
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Obrázek 3: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí z daně z příjmů fyzických osob. 
Průměr za roky 2001 - 2003 

 

Obrázek 4: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí z daně 
z příjmů fyzických osob. Průměr za roky 2004 - 2007 
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Schémata v obrázcích 1 - 4 potvrzují, že hodnoty ukazatelů daň z příjmů 

fyzických osob z podnikání a daňové výnosy obcí z příjmů fyzických osob, mají spíše 

charakter náhodného rozmístění. Ukazatel výnosů daní z příjmů fyzických osob 

z podnikání, který dle Blažka, Csanka (2007) poukazuje na celkovou ekonomickou 

úroveň v obci, vykazuje nejnižší tendenci ke shlukování do územně blízkých jednotek, 

proto jej nebudu dále analyzovat. 

Nepatrně vyšší tendenci k vytváření prostorového vzorce, která se ke konci 

sledovaného období ještě prohloubila, vykazuje ukazatel daňových výnosů obcí 

z příjmů fyzických osob, který dle Schovánkové (2005) poukazuje na míru 

podnikatelské aktivity v obci. Na počátku sledovaného období je patrná koncentrace 

obcí s vyšší podnikatelskou aktivitou zejména v zázemí Prahy, dále výrazným shlukem 

je Mladá Boleslav a její okolí a okolí Liberce. Za další výrazný shluk obcí s vyšší 

podnikatelskou aktivitou lze považovat okolí Českých Budějovic. Tyto oblasti neztratily 

svůj význam během sledovaného období. Na konci sledovaného období je vidět nárůst 

koncentrace obcí s vysokým podnikatelským potenciálem v okolí Prahy, zejména podél 

hlavních dopravních tahů.  

Dále si při porovnání schémat na obrázcích 3 a 4 lze všimnout poklesu ploch 

s velmi nízkou podnikatelskou aktivitou (tmavě modré plochy, tzv. „cold spoty“). Dalo 

by se tedy říci, že se podnikatelská aktivita zlepšila, zejména v Polabské nížině. 

Prostorová autokorelace také umožňuje odhalit prostorové jednotky, které vykazují 

vysoké hodnoty sledovaných ukazatelů ve srovnání s okolními jednotkami. Tyto 

jednotky jsou v souvislosti s prostorovou autokorelací označovány jako „outliers“. 

V tomto případě bylo těchto obcí identifikováno 81. Tyto obce vykazovaly zvýšené 

hodnoty v okolí obcí s podprůměrnými hodnotami míry podnikatelské aktivity po celou 

dobu sledování. Jedná se o obce, které mají maximálně 20 000 obyvatel. Největší 

obce této skupiny jsou: Rakovník, Choceň, Kyjov, Dačice. 

Obrázek 5 a 6 dokumentuje stabilitu prostorového vzorce počtu podnikatelských 

subjektů uvedených v registru ekonomických subjektů. Na rozdíl od hypotézy 

formování rozvojové osy Plzeň – Praha – Liberec ukazují tato schémata vyšší 

koncentraci v liniovém tvaru podél dvou rychlostních silnic směřujících na České 

Budějovice než ve výše zmiňované ose. S ohledem na charakter tohoto ukazatele se 

domnívám, že tento fakt může být dokladem vlivu dopravní infrastruktury na její okolí. 

Totiž, že v blízkosti rychlostních komunikací, které mají dostatek sjezdů jsou lepší  
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Obrázek 5: Schéma shluků obcí ČR dle hodnot LISA na základě počtu podnikatelských 
subjektů. Průměr za roky 2002-2004 

Obrázek 6: Schéma shluků obcí ČR dle hodnot LISA na základě 
počtu podnikatelských subjektů. Průměr za roky 2005-2007 h

s

h
s

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle dat z Registru ekonomických subjektů posky
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podmínky pro umístění ekonomických subjektů, než v blízkosti dálnic, které sice 

zlepší dopravní propojení mezi centry (Liberec, Praha, Plzeň), ale dle většiny studií ve 

svém okolí působí spíše jako bariéra. Shluková analýza počtu podnikatelských 

subjektů také zřetelně ukázala koncentraci podnikatelské aktivity v místech atraktivních 

z hlediska cestovního ruchu – zejména na Šumavě a Krkonoších. Zde je však nutno 

přihlédnout ke slabé stránce tohoto ukazatele, který uvádí Maryáš (Schovánková 

2005). Je pravděpodobné že v turisticky atraktivních lokalitách bude jedna osoba 

vlastnit několik živnostenských oprávnění.  

Na území Moravy byla zjištěna nižší aktivita podnikatelských subjektů oproti 

území Čech. Výrazný shluk podnikatelských aktivit byl analyzován v oblasti Zlína. 

Naopak v okolí Brna, Olomouce či Ostravy není tendence ke shlukování signifikantní. 

Díky lokálním indikátorům prostorové asociace byly odhaleny obce s výrazně vyšší 

podnikatelskou aktivitou v sousedství obcí s podprůměrnými hodnotami (outliers – ve  

schématu jsou vyznačeny světle růžovou barvou).  Mezi největší obce této skupiny, se 

řadí Opava, Teplice, Šumperk, Kroměříž, Uherské Hradiště, nebo Litomyšl. Tyto obce 

vykazují nadprůměrný počet podnikatelských subjektů ve své velikostní kategorii po 

celou dobu sledování. Dalo by se tedy předpokládat, že kolem těchto měst by se mohly 

vytvořit podobné oblasti s vyšší podnikatelskou aktivitou. 

Dalším ukazatelem se stabilním prostorovým vzorcem je míra nezaměstnanosti. 

Přesto, že v průběhu sledovaného období došlo ke snížení celkové míry 

nezaměstnanosti (viz tabulka 6), plochy s koncentrací nadprůměrné míry 

nezaměstnanosti se zvětšily. Příkladem mohou být obce Šluknovského výběžku. Tento 

jev se dá vysvětlit tím, že míra nezaměstnanosti v dané lokalitě se držela na stále 

stejné úrovni, ale vlivem snížení celkové míry nezaměstnanosti se tyto hodnoty staly 

nadprůměrnými. 

V průběhu sledovaného období došlo i ke zvětšení některých shluků obcí 

s nízkou mírou nezaměstnanosti. Zejména výrazné je zvětšení oblasti s nízkou mírou 

nezaměstnanosti v zázemí Brna a vznik pásu nízké míry nezaměstnanosti mezi Brnem 

a Olomoucí. O zvýšeném rozvojovém potenciálu oblasti také hovoří nízká 

nezaměstnanost v okolí Zlína.  
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Obrázek 7:Schéma shluků obcí ČR dle míry nezaměstnanosti. Průměr za roky 2001-2004 

Zdroj
sociální  věcí 

Obrázek 8: Schéma shluků obcí ČR dle míry nezaměstnanosti. 
Průměr za roky 2005-2007 
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Ze srovnání schémat na obrázcích 7 a 8 lze vyvodit závěr, že v ose Česká 

Kubice – Plzeň - Praha - Liberec nedošlo ve sledovaném období k výrazným změnám. 

V ose Plzeň - Strakonice - Vimperk - České Budějovice, došlo k výrazné koncentraci 

nízké nezaměstnanosti v obcích v okolí Strakonic. V ose České Budějovice - Praha 

také nedošlo k přílišným změnám. Pouze ve východní části této oblasti se zvětšila 

oblast koncentrace obcí s nízkou mírou nezaměstnanosti v okolí Havlíčkova Brodu. 

Výsledky se shodují s předpoklady uvedenými ve studii Blažek, Spurná (2007). Jedině 

předpoklad vytvoření osy s nízkou nezaměstnaností ve směru Praha – Hradec Králové 

se zatím nepotvrdil.  

Obrázek 9: Schéma shluků obcí ČR dle indexu závislosti v roce 
2001.  h

s

h
s

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ze Sčítání lidí, domů a bytů

Českým statistickým úřadem  
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úkazem je oblast na jih od Českých Budějovic a osa mezi Olomoucí a Krnovem, kde se 

vyskytují obce s nižšími hodnotami indexu závislosti a tedy s významným podílem 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Doporučení pro regionální politiku v oblastech 

s nevhodným složením věkové struktury obyvatelstva by mělo podobu nástrojů, které 

by zvýšily atraktivitu této oblasti a příliv ekonomicky aktivní skupiny obyvatel. 

Obrázek 10: Schéma shluků obcí ČR dle indexu vzdělanosti v roce 2001 

h
s

h
s

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat ze Sčítání lidí, domů a bytů 20

Českým statistickým úřadem 

Prostorové rozložení hodnot indexu vzdělanosti, které je 

obrázku 10 poukazuje na koncentraci obyvatel s vyšším vzděláním d

Náznaky rozvojové osy jsou patrné v oblasti České Kubice - Domažlic -

Rokycan - Prahy a tuto osu lze prodloužit z Prahy dále přes Mlad

Liberce. Z Liberce pak můžeme vést druhou osu směrem na jihových

Jičín, na Hradecko - Pardubicko. Další osu lze identifikovat z Náchoda

k Vysokému Mýtu, nebo Olomouc - Přerov - Hranice na Moravě. Význ

koncentrace vzdělanosti na Moravě je také okolí Ostravy - Frýdku M

Třebové, nebo Brna a okolí. Z Brna můžeme vést další vzdělanostní

Město na Moravě, Havlíčkův Brod do Prahy. V jižních Čechách se

indexem vzdělanosti nacházejí v okolí Pelhřimova, Tábora a Českých B

 

 

 nízké 
odnoty v 

ousedství 
vysokých 

vysoké 
hodnoty v 
sousedství 
vysokých 

nízké vysoké 

odnoty v 

ousedství 
nízkých 

hodnoty v 
sousedství 

nízkých

01 poskytnutých 

znázorněno na 

o větších měst. 

 Klatov - Plzně - 

ou Boleslav do 

od přes Turnov, 

 směrem na jih 

amným místem 

ístku a České 

 osu přes Nové 

 obce s vyšším 

udějovic. 

48 



Obrázek 11: Schéma shluků obcí ČR dle salda migrace v letech 2000 - 2003 

 

Obrázek 12: Schéma shluků obcí ČR dle salda migrace v letech 2004 - 
2006 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle interních materiálů Českého statistického úřadu. 
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Při srovnání salda migrace na počátku a konci sledovaného období 

ve shlukových schématech (Obrázek 11 a 12) lze odhalit výraznou atraktivitu Prahy, 

která se z původního zájmu zejména o jihovýchodní část zázemí Prahy rozšířila do 

všech světových stran. Dále v severních Čechách došlo k poklesu intenzity stěhování 

do okolí Ústí nad Labem a Krušných hor v okolí Mostu. Přesto jako rozvojové oblasti 

z hlediska pozitivního salda migrace můžeme označit Chomutovsko a Děčínsko. 

S trochou nadsázky by se dalo mluvit o vznikající ose mezi Českou Lípou a Děčínem. 

Výrazný je nárůst obcí s vysokým saldem migrace v ose Praha - Mladá Boleslav - 

Liberec. Objevila se také nová ohniska zaznamenávající výrazný příliv obyvatel a to 

v okolí měst Tábor a Jindřichův Hradec. Mezi oblasti, které z pohledu salda migrace 

zůstaly nezměněny patří Českobudějovicko a aglomerace Hradec Králové-Pardubice. 

Naopak zájem o přesídlení se snížil na Jihlavsku a v okolí Brna a Olomouce. Na 

Moravě můžeme za projev procesu suburbanizace označit zvýšenou koncentraci obcí 

s vysokým saldem migrace v zázemí Ostravy, směrem k Beskydám. 

Stabilních obcí s nadprůměrným saldem migrace bylo identifikováno celkem 55. 

Jedná se většinou o malé obce do 12 000 obyvatel, mezi největší patří Sušice, Velké 

Meziříčí, Letovice, Kdyně, Březová nad Svitavou. 

Moranovo I (tabulka 17) opět potvrzuje nárůst tendence ke shlukování obcí 

s vysokým podílem dostavěných bytů. Mapy klastrů (Obrázek 13 a 14) potvrzují 

tendenci koncentrace výstavby v zázemí krajských měst. A také v některých případech 

jsou zvýrazněny tendence podpořené předešlým ukazatelem, a to zvýšená atraktivita 

oblasti Tábora a Jindřichova Hradce. 

Největší obcí s vyšší mírou počtu dokončených bytů oproti okolním obcím, 

stabilní po celou dobu sledování byly Poděbrady. Zde tato hodnota může souviset 

s narůstajícím významem lázeňských služeb poskytovaných v tomto městě. 

Podobných obcí bylo identifikováno celkem 36, mezi další větší obce patří například 

Veselí nad Lužnicí, Bučovice, Proseč, Nasavrky. 
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Obrázek 13: Schéma shluků obcí ČR dle počtu dokončených bytů v letech 2001 - 2003  

 

Obrázek 14. Schéma shluků obcí ČR dle počtu dokončených 
bytů v letech 2004 - 2007 
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3.2.2. Syntéza dat 

Výsledky prostorové autokorelace prokázaly, že tendence ke koncentraci 

nadprůměrných hodnot ukazatelů v prostorově blízkých obcích je v současné době 

velmi nízká. Hodnoty Moranova I se pohybují v rozpětí 0,1 – 0,5. Zatímco v ostatních 

studiích hodnoty Moranova I v případě pozitivní autokorelace dosahují hodnot 0,5 a 

vyšších. Tato skutečnost může být zapříčiněna velice podrobným členěním 

sledovaného území na jednotlivé obce s pestrými hodnotami sledovaných ukazatelů.  

Výjimkami jsou ukazatele jejichž hodnoty jsou výsledkem dlouhodobých socio-

ekonomických procesů: míra nezaměstnanosti, index vzdělanosti, které dosahují 

nejvyšších hodnot Moranova I. Například vysoká míra nezaměstnanosti je velice 

stabilní ve strukturálně postižených oblastech a zvýšená koncentrace obyvatel 

s vyšším vzděláním úzce souvisí s přítomností vysokých škol a výzkumných zařízení. 

Při srovnání výsledků ve výše zmiňovaných schématech je potvrzeno výsadní 

postavení Prahy a okolí. Tato oblast je tvořena shlukem obcí, které vykazují 

nadprůměrné hodnoty, a tím i znaky rozvojové oblasti ve všech ukazatelích. Tento 

výsledek odpovídá závěrům všech dosavadních výzkumů Dostál, Hampl (2002), Hampl 

(2005), Blažek, Csank (2007). Výraznou rozvojovou oblastí jsou také obce v okolí 

Hradce Králového a Pardubic, ale i Českobudějovicko. Zvýšenou míru koncentrace 

rozvojového potenciálu jeví také oblasti v okolí Liberce a Plzně.  

Na základě výsledků hodnot lokálních indikátorů prostorové asociace se 

ukázalo, že obce s nadprůměrnými hodnotami rozvojového potenciálu tvoří spíše 

shluky než útvary liniového charakteru.  
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3.3. Faktorová analýza 
Statistická metoda faktorové analýzy byla původně používána v oblasti 

psychologie a snaží se odkrýt vztahy mezi jednotlivými proměnnými na základě 

v pozadí stojících nezměřitelných veličin (Hebák, Hustopecký, 1987). Explorační 

faktorová analýza se používá k roztřídění proměnných do faktorů, které jsou vzájemně 

nekorelované a které obsahují proměnné, které spolu souvisí. Pomocí této statistické 

metody je možné vytvořit typologii sledovaných jevů. Cílem faktorové analýzy je 

pojmenovat společné charakteristické rysy jednotlivých proměnných. Pro tuto 

vícerozměrnou statistickou metodu, která slouží ke sledování vzájemných vztahů 

proměnných, jsem se rozhodla právě proto, že je pomocí ní možné odhalit společné 

skryté vlastnosti rozvojových oblastí, s ohledem na omezenou datovou základnu, která 

je k dispozici. Faktorovou analýzu jsem tedy zvolila proto, že předpokládám, že s její 

pomocí bude možné vymezit rozvojové osy a oblasti na základě společných znaků a 

dojde k redukci počtu proměnných na základě jejich sloučení do omezeného počtu 

faktorů, které pak poslouží k lepšímu zdůvodnění vytváření rozvojových os a oblastí na 

území České republiky. Předpokládám že vytvořením faktorů se společnými 

vlastnostmi dojde k výraznějšímu projevu rozvojových os. 

Nejprve jsem podrobila faktorové analýze co nejširší spektrum získaných 

ukazatelů a provedla faktorovou analýzu s proměnnými, které byly dostupné 

na počátku sledovaného období. Přehled vstupních proměnných je uveden 

v tabulce 11. Charakteristika použitých ukazatelů je uvedena v kapitole 3.1. 

Druhá část této kapitoly popisuje pokus o sledování vývoje faktorů v průběhu let 

2000 - 2007. Protože však některé ukazatele (index vzdělanosti, index závislosti, počet 

obsazených pracovních příležitostí) jsou sledovány jen u příležitosti censu, který je 

prováděn jednou za deset let, byla provedena další faktorová analýza s menším 

počtem ukazatelů. Přehled proměnných použitých pro časové srovnání je uveden 

v tabulce 15.  

3.3.1. Faktorová analýza všech ukazatelů počátečního 
období 

Data byla upravena tak, aby mohla vstoupit do faktorové analýzy. Proměnné 

byly standardizovány a normalizovány. Před započetím faktorové analýzy byl proveden 

test vhodnosti vybraných proměnných k faktorové analýze. V korelační matici bylo 
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zjištěno, že jednotlivé ukazatele vykazují velice nízké hodnoty v rozpětí 0,002 – 0,328. 

Dle hodnot Kaiser-Meyer-Olkinovy míry (KMO míra), která měří vhodnost dat 

k faktorové analýze, splňují vybrané proměnné podmínky pro použití ve faktorové 

analýze, protože dosahují hodnot vyšších než 0,6 i když jen těsně. Výsledné zjištění 

počáteční analýzy tedy zní, že vybrané proměnné jsou na hranici vhodnosti k použití 

pro faktorovou analýzu. Proto také hodnoty komunalit po extrakci (tabulka 12) 

poukazují na nízké vysvětlení variability proměnných v souboru. 

Pro faktorovou analýzu, jejímž cílem je redukce proměnných byla použita 

metoda hlavních komponent (Principal components analysis). Pro transformaci 

faktorových skóre byla použita metoda rotace Varimax. Na základě analýzy vlastních 

hodnot (tabulka 11) a grafu byly vytvořeny 4 faktory. Tyto faktory vysvětlují variabilitu 

hodnot původních proměnných z 59%. Při použití 4 faktorů dojde tedy k 41% ztrátě 

informace.  

Tabulka 11: Vlastní hodnoty proměnných na počátku sledovaného období 

Celkový vysvětlený rozptyl 
Počáteční vlastní hodnota Faktor 
celkem % rozptylu kumulativní % 

1 1,984 22,04 22,04
2 1,176 13,06 35,10
3 1,080 12,00 47,10
4 1,058 11,75 58,85
5 0,930 10,33 69,19
6 0,841 9,34 78,53
7 0,712 7,91 86,43
8 0,636 7,07 93,50
9 0,585 6,50 100,00

Zdroj: Vlastní zpracování v SPSS 13.0 for Windows  

Hodnoty komunalit po extrakci (tabulka 12) poukazují na nízké vysvětlení 

variability proměnných souboru. Tento nedostatek lze řešit dvěma způsoby: 

1) zvětšením počtu proměnných, 2) zvětšením počtu faktorů. Více proměnných není 

v současné době k dispozici, proto by bylo vhodné tuto analýzu zopakovat po 

vyhodnocení censu v roce 2010. Anebo v následujících letech, kdy je očekáváno 

rozšíření datové báze na úrovni jednotlivých obcí, díky povinnosti evidence územně 

analytických podkladů, které jsou v  současné době pořizovány na základě požadavků 

nového stavebního zákona. 
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Tabulka 12 Komunality proměnných na počátku sledovaného období 

Proměnná Počáteční 
hodnota 

Hodnota po 
extrakci 

Saldo migrace 1 0,59
Počet dokončených bytů 1 0,55
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 1 0,64
Daňové výnosy z příjmů fyzických osob 1 0,42
Počet podnikatelských subjektů 1 0,52
Míra nezaměstnanosti 1 0,69
Index závislosti 1 0,71
Index vzdělanosti 1 0,59
Počet obsazených pracovních příležitostí 1 0,58

Zdroj: Vlastní zpracování v SPSS 13.0 for Windows  

Počet faktorů také nelze zvýšit, neboť vlastní hodnota pátého a následujících 

faktorů je menší než 1 a tudíž by bylo porušeno Kaiserovo pravidlo. 

Faktory jsou interpretovány na základě hodnot rotovaných faktorových zátěží, 

jejichž hodnoty jsou uvedeny v tabulce 13. Faktorové zátěže vystihují míru korelace 

mezi faktorem a příslušnou proměnnou. Korelace by měla být co nejvyšší. Doporučuje 

se aby nebyla menší než 0,3.  

Tabulka 13 Rotované matice faktorových zátěží na počátku sledovaného období 

Proměnné/faktory  F1 F2 F3 F4
saldo migrace 0,797  
počet podnikatelských subjektů 0,305 0,592 
obsazené pracovní příležitosti  0,711
míra nezaměstnanosti -0,757  
index závislosti -0,818 0,043
index vzdělanosti 0,342 0,626  
daň z podnikání  0,803
daňové výnosy 0,499 0,301 
počet dokončených bytů 0,766  

Zdroj: Vlastní zpracování v SPSS 13.0 for Windows  

První faktor je nejvíce sycen ukazatelem počet dokončených bytů a saldo 

migrace, proto pro něj bude použito označení faktor atraktivity z hlediska bydlení. Mezi 

skryté jevy, na které může tento faktor poukazovat by mohla patřit například kvalita 

životního prostředí, či dostupnost služeb.  
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Druhý faktor označuje oblasti atraktivní díky zvýšené kvalitě lidských zdrojů, 

jedná se tedy o obce s nízkou nezaměstnaností a vysokým indexem vzdělanosti. 

Zvýšené sycení je také zajištěno proměnnou daňové výnosy, což dokumentuje vhodné 

podmínky pro podnikatelskou aktivitu. Další skryté jevy, které mají vliv na tento faktor 

budou zmíněny níže v souvislosti s prostorovou autokorelací. Druhý faktor bude 

nazván faktorem lidských zdrojů 

Faktor 3 je nejvíce sycen proměnnou vystihující atraktivitu oblasti z hlediska 

věkové struktury obyvatelstva, která jak bylo zjištěno v předešlých analýzách, má 

výrazně odlišné prostorové rozložení oproti ostatním proměnným.  

Čtvrtý faktor je faktor zohledňující atraktivitu oblasti z hlediska podnikání. 

Vzhledem ke složkám, které jej sytí by se dalo říci, že jeho vlastnosti jsou popsány 

v kapitole 3.1. popisující charakteristiku jednotlivých ukazatelů. Vzhledem k výše 

zmiňovaným charakteristikám je nutné počítat s jeho omezeným prostorovým 

vzorcem.  

Při porovnání hodnot Moranova I, které měří tendenci jednotlivých faktorů ke 

shlukování s hodnotami Moranova I jednotlivých ukazatelů (tabulka 10 v kapitole 3.2.1) 

bylo zjištěno, že rozmezí hodnot Moranova I faktorů se pohybuje v podobném rozsahu 

jako u jednotlivých ukazatelů 

Tabulka 14 Hodnoty Moranova I jednotlivých faktorů na počátku sledovaného období 

Faktor  F1 F2 F3 F4 

Moranovo I 0,1163 0,2558 0,1996 0, 0343

Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta) 

Při analýze prostorových shluků (Obrázek 15 - 18) bylo zjištěno, že shluky obcí 

atraktivních z pohledu bydlení vytvářejí spíše oblasti než osy. Největší atraktivitu 

z hlediska bydlení vykazují zejména krajská města a jejich zázemí. Tato skutečnost 

může být podmíněna jak atraktivitou pro obyvatele, kterou představují zejména snadno 

dostupné služby, či pracovní místa, tak pro investory, kteří investují do těchto 

atraktivních lokalit.  
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Obrázek 15: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska bydlení 

h
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Obrázek 16: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska 
lidských zdrojů 

h
s

 

Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta)  
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Obrázek 17: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska věkové struktury obyvatelstva 

 

Obrázek 18: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska 
podnikání 
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Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta)  

58 



Druhý faktor atraktivity z hlediska lidských zdrojů vytváří výrazné rozvojové osy. 

Rozvojové osy se vytvořily v okolí dálnice D5, D1, ale i v oblasti rychlostních silnic a 

silnic první třídy směrem na Tábor, Liberec a také podél silnice I/35 vedoucí z Turnova 

přes Jičín směrem na Hradec Králové. Objevily se také rozvojové oblasti v turisticky 

atraktivních oblastech – zejména Šumava, Krkonoše, ale i v Orlických Horách. Dalo by 

se tedy říci, že kvalitní lidské zdroje se koncentrují v okolí významných dopravních 

komunikací. S ohledem na proměnné, které tento faktor sytí nejvíce lze vyvodit 

následující závěry. V oblastech, které po analýze LISA vyšly jako „hot spoty“ a 

vyznačují se nízkou mírou nezaměstnanosti může být tato skutečnost způsobena 

snadnou dosažitelností, díky dobrému dopravnímu spojení, pracovních příležitostí 

v centrech (Plzeň, Liberec, České Budějovice, Pelhřimov). Tato skutečnost by mohla 

podmiňovat koncentraci kvalifikovaných pracovních sil do této oblasti. 

Třetí faktor je z velké míry ovlivněn indexem závislosti. A tedy i poválečným 

procesem dosidlování, jak je zmíněno v kapitole 3.1.2. Poslední faktor podnikatelské 

aktivity upozorňuje na koncentraci podnikatelské aktivity v zázemí velkých měst. 

Nicméně, protože Moranovo I poukazuje na spíše náhodné prostorové uspořádání 

jevu, které lze vysvětlit principem přerozdělování daní, nebude tento ukazatel hlouběji 

analyzován. 

3.3.2. Vývoj faktorů mezi lety 2000 – 2007 

Aby bylo možné srovnávat vývoj faktorů v čase, je k jejich vytvoření nutné 

použít proměnné, které byly získány jak za počáteční roky sledovaného období, tak za 

jeho konec. Protože takových ukazatelů se mi podařilo zajistit jen omezené množství, 

dojde ke snížení jejich vypovídací schopnosti. K časovému srovnání faktorů bylo 

použito šest ukazatelů uvedených v tabulce 15. Testování vhodnosti ukazatelů 

k faktorové analýze přineslo podobné výsledky jako v předešlém případě. Předvýzkum 

odhalil, že zvolené proměnné jsou na hranici vhodnosti k použití ve faktorové analýze.  

Na základě analýzy vlastních hodnot byly proměnné rozděleny do dvou faktorů. 

Tyto faktory vysvětlují variabilitu hodnot původních proměnných z 53 % v počátečním 

období respektive z 56% ke konci sledovaného období. 

Z tabulky 15 lze vyčíst, že podíl na variabilitě souboru se v průběhu 

sledovaného období zvýšil. Míra nezaměstnanosti má na vysvětlení variability 
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nejmenší podíl. Vzhledem k jejímu nízkému sycení byla z analýzy vyjmuta. Dále jsem 

pracovala jen s pěti proměnnými.  

Tabulka 15: Komunality proměnných, srovnání počátečního a koncového období 

Komunality Počátek 
sledovaného období 

Konec sledovaného 
období 

Saldo migrace 0,574 0,649
Počet podnikatelských subjektů 0,366 0,320
Míra nezaměstnanosti 0,110 0,216
Daň z podnikání 0,494 0,506
Daňové výnosy 0,545 0,541
Počet dokončených bytů 0,606 0,693

Zdroj: Vlastí zpracování v programu SPSS for Windows 13 

Faktory budou pojmenovány na základě sycení, které je určeno hodnotou 

faktorových vah uvedených v tabulce 16. První faktor byl nazván faktorem atraktivity 

z hlediska bydlení, druhý atraktivita z hlediska podnikatelské aktivity. Faktor atraktivity 

z hlediska bydlení je nejvíce sycen počtem dokončených bytů a saldem migrace (viz 

tabulka 22). Druhý faktor je sycen příjmy z daní podnikání fyzických osob a daňovými 

výnosy obcí z příjmů fyzických osob. 

Tabulka 16: Matice rotovaných faktorových vah, srovnání počátečního a koncového období 

Proměnná/faktor F1 
počáteční 
období 

F2 
počáteční 
období 

F1  
konečné 
období 

F2  
konečné 
období 

Saldo migrace 0,76 0,82 
Počet podnikatelských 
subjektů 0,52  0,48
Daň z podnikání 0,72  0,72
Daňové výnosy 0,74  0,76
Počet dokončených bytů 0,78 0,84 

Zdroj: Vlastí zpracování v programu SPSS for Windows 13 

Prostorový vzorec jednotlivých faktorů byl zkoumán opět na základě prostorové 

autokorelace za pomoci indikátoru LISA. Dle hodnot Moranova I uvedených v tabulce 

17 lze tvrdit, že tendence ke shlukování u obou faktorů se v průběhu sledovaného 

období prohloubila. 

Vyšší tendenci ke shlukování vykazuje dle tabulky 17 faktor zvýšené atraktivity 

z hlediska bydlení. Při srovnání klastrových schémat (Obrázky 19 - 22) je patrná 

tendence vzrůstající atraktivity zázemí krajských měst. Na počátku sledovaného 
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období bylo možné nalézt shluky atraktivních obcí z hlediska bydlení v příhraničí či 

v oblasti Českého ráje. V současné době je vidět evidentní zájem o bydlení v blízkosti 

krajských měst 

Tabulka 17: Srovnání hodnot Moranova I jednotlivých faktorů na počátku a konci sledovaného 

období 

Rok Počátek sledovaného 
období 

Konec sledovaného období 

Moranovo I faktor 1 0,1902 0,2431 

Moranovo I faktor 2 0,0684 0,1461 

Zdroj: Vlastní zpracování v programu GeoDa 0.9.5. i (Beta) 

Velice výraznou oblastí koncentrace obcí, z hlediska bydlení, je zázemí Prahy. 

Výrazné je také formování vysoké atraktivity v ose Praha - Mladá Boleslav – Liberec. 

Jako dlouhodobě atraktivní oblasti můžeme označit zázemí Českých Budějovic, 

Hradce Králové, Pardubic, Plzně, Brna a Tábora. 

Faktor podnikatelské atraktivity promítnutý do prostorových schémat ukazuje 

nejvyšší míru shlukování v ose Česká Kubice - Domažlice – Plzeň – Praha a dále 

Mladá Boleslav – Liberec. Tato osa v průběhu sledovaného období nabyla na 

mohutnosti. Dalšími oblastmi se zvyšujícím se významem z hlediska podnikatelské 

aktivity jsou oblasti cestovního ruchu – Šumava a Krkonoše. Mezi další významné 

oblasti z hlediska podnikatelských aktivit patří Českobudějovicko, Hradecko a 

Pardubicko. Tradičně nižší míru podnikatelské aktivity dosahuje Morava. Ke konci 

sledovaného období se objevil shluk obcí se zvýšenou podnikatelskou aktivitou v okolí 

Zlína. 
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Obrázek 19: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska bydlení na počátku sledovaného 
období 

 

Obrázek 20: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska 
bydlení na konci sledovaného období 
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Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta) 
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Obrázek 21: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska podnikatelské atraktivity na 
počátku sledovaného období 

Obrázek 22 Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska 
podnikatelské atraktivity na konci sledovaného období 

 Zdroj: Vlastní zpracování v prostředí GeoDa 0.9.5-i (Beta) 
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3.3.3. Vyhodnocení faktorové analýzy 

ktorové analýzy můžeme formulovat následující závěry. 

d š dií 

tázkou, zda-li de 

m 

nevytvořila osa spojující Hradecko-Pardubickou aglomeraci s Prahou. Spíše se objevila 

osa mezi Libercem a Hradcem Králové. 

 

Díky výsledkům fa

Faktorová analýza může být jednou z cest jak rozlišit typy oblastí s rozvojovými znaky. 

Jak ale ukázaly předvýzkumy nebo vlastní hodnoty či hodnoty komunalit, pro dosažení 

přesvědčivějších v výsledků je nutné zajistit širší spektrum proměnných. Faktorová 

analýza všech dostupných proměnných naznačila, že rozvojové oblasti můžeme 

rozlišovat na oblasti, které se rozvíjejí zejména díky atraktivitě pro bydlení, atraktivitě 

z hlediska kvality lidských zdrojů. Odlišné vlastnosti vykazuje index závislosti a 

ukazatelé podnikatelské aktivity. Toto rozlišení by mohlo být použito při formulaci 

případných regulativů z hlediska územního plánování. 

Dále bylo prokázáno, že faktorovou analýzu lze použít při srovnání časového 

vývoje faktorů. Přesto je opět nutné připomenout, že datová základna by měla být 

rozšířena. Alternativou pro typologii rozvojových oblastí může být sčítání hodnot 

jednotlivých proměnných, tak jak je provádí například Bína (2007). 

Výsledky faktorové analýzy také potvrdily koncentraci nadprůměrných hodnot 

faktorů v ose Plzeň – Praha – Liberec. Takže se potvrdil výsle

(Blažek, Spurná 2007, Viturka 2003). Je o

ek přede

v budou

lých stu

cnu doj

k prodloužení rozvojové osy směřující z Prahy směrem na Jihlavu až do Brna. Ukázalo 

se také, že ani v případě prostorových schémat jednotlivých faktorů se zatí
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4. Ap ace konceptu rozvojovýlik ch os a oblastí 
v Č

dět, zda-li má smysl pro účely 

regionální politiky v České republice rozvojové osy a oblasti vymezovat. 

diplomová práce ve 

třetí kapitole ukázala, že neustále dochází k prohlubování těchto nerovností na lokální 

úrovni.

ýsledků aplikace konceptu rozvojových či 

růstových pólů je další nevýhodou tohoto konceptu jeho obecnost (jak uvádí např. 

Martin, Sunley (2003); nebo Asheim, Cooke, Martin (2006)). Na druhou stranu 

Gaertner (2005) tvrdí, že v současné době je v rozvojových strategiích evropských 

států stále více kladen důraz právě na posilování konkurenceschopnosti, oproti dřívější 

orientaci na slabší regiony. 

Otázka zda-li má smysl v České republice vymezovat rozvojové osy a oblasti 

také souvisí s odpovědí na otázku, zda preferovat pojišťovací, anebo strategickou 

regionální politiku. Jak uvádí Blažek (in Potluka 2003) regionální politika má být 

zaměřena na podporu vybraných regionů. Velice důležitou otázkou je, zda podporovat 

hospodářsky slabé regiony, nebo se zaměřit spíše na zvýšení konkurenceschopnosti 

celého území podporou jádrových regionů.  

eské republice 

4.1. Rozvojové osy a oblasti v regionální politice 
V dokumentech regionální politiky České republiky byl koncept rozvojových os a 

oblastí zatím spíše okrajovou záležitostí. Tento koncept je nastíněn až v jednom 

z nejdůležitějších dokumentů regionální politiky České republiky, Strategie regionálního 

rozvoje 2006. V tomto dokumentu je vymezení těchto oblastí přejato z resortního 

koncepčního dokumentu  Politiky územního rozvoje 2006, který je zaměřen hlavně na 

územní plánování. V této kapitole se pokusím odpově

Jak je uvedeno v kapitole 2.2. mnohé studie (Hampl 2005, Blažek, Csank 2007, 

Blažek, Spurná 2007) prokázaly, že následkem procesu transformace na území České 

republiky se po roce 1989 znovu vytvořily územní nerovnosti. Tato 

  

V druhé kapitole bylo pojednáno o několika teoriích popisujících rozvojové osy a 

oblasti a o aplikacích a dopadech těchto teorií. Jak bylo v této kapitole popsáno, 

koncept rozvojových oblastí či pólů byl hojně používán, jak v 70. letech dvacátého 

století, tak v letech devadesátých. Jeho aplikace však ne vždy přinesla uspokojivé 

výsledky. Kromě nejednoznačných v
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Variantu druhou zastává zejména A. Hirschmann, který tvrdí, že v zemi, která 

reg  Glasson 1978). V publikaci J. Glasson (1978) 

spatřuje její autor výhody strategické regionální politiky zejména v nižších veřejných 

í. Mimo 

to věří,

ací regionální 

politiky v určité fázi ekonomického vývoje je například J. Friedmann. Ten se domnívá, 

že pola

ji označovány jako „asijští tygři“ dosáhly výrazného nárůstu ekonomické 

úrovně právě díky aplikaci strategické regionální politiky .  

konkurenceschopnosti Evropské unie prosazován právě 

rozvoj klíčových regionů, samozřejmě s ohledem na vytváření kvalitních sítí mezi 

střední

em přispět? Pomocí politiky rozvojových 

oblastí může být zvýšena celková konkurenceschopnost státu na mezinárodní úrovni. 

má dosáhnout vyšší ekonomické úrovně musí být nejprve rozvinuto jedno nebo více 

ionálních center. (Hirschmann in

výdajích, než jaké by byly vydány na podporu rozsáhlých nerozvinutých územ

 že veřejné investice do jádrových regionů budou mít díky tzv. spread efektům 

pozitivní vliv na oblasti v okolí podporovaného centra s nižší úrovní regionálního 

potenciálu. Na druhou stranu se mnozí odborníci domnívají a mnohé studie prokázaly, 

že podpora konkurenceschopných regionů povede k narůstání regionálních nerovností 

a tím ke zvyšování nestability regionů. Podpora silných regionů znamená nejen 

nedostatek veřejných zdrojů na podporu slabých regionů, ale také odliv kvalitních 

lidských zdrojů z těchto oblastí (Gaertner 2005). Zastáncem pojišťov

rita jádro-periferie je pouze jedním z počátečních stupňů ekonomického vývoje 

a že v pozdějších fázích je nutné posílit pozitivní vazby jádra na periferii. Pojišťovací 

pojetí regionální politiky je v praxi častější zejména v Evropských státech v souvislosti 

s konceptem welfare státu. Naopak  rozvojové země jihovýchodní Asie, které jsou 

nejčastě

Koncept rozvojových oblastí by měl být tedy aplikován v zemích, které usilují o 

zvýšení konkurenceschopnosti. Státy které si dosaženou vysokou úroveň 

konkurenceschopnosti chtějí udržet, by se měly zaměřit na pojišťovací regionální 

politiku. Jak uvádí Gaertner (2005) v současné době zesiluje tendence v politice 

hospodářské soudržnosti Evropské unie k posilování podpory konkurenceschopných 

regionů a odklonu od veřejné podpory chudým regionům. Tento autor předpokládá, že 

toto zesilování bude pokračovat v současném programovém období 2007-2013. 

Důkazem této tendence je i přijetí Územní agendy. V tomto dokumentu je jako jeden 

z nástrojů k dosažení větší 

mi městy, které tuto konkurenceschopnost ještě posílí. Proto předpokládám, že i 

Česká republika bude muset ke konceptu rozvojových os a oblastí přihlédnout ve své 

regionální a územní politice.  

K jakým cílům regionální politiky tedy může vymezování rozvojových os a 

následná politika pracující s tímto koncept
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Zároveň by však měla být regionální politika zaměřena na podporu sítě středních měst 

a dále na spolupráci mezi městy a venkovem, tak jak je to nastíněno v prioritách 

Územní agendy. Vazby mezi centry rozvoje by však neměly být podporovány jen mezi 

hlavním městem a regionálními centry ale i mezi těmito centry navzájem. Tuto 

myšlenku podporuje například potřeba spolupráce mezi Libereckým, Hradeckým a 

Pardubickým krajem, která je mimo jiné podmíněna spoluprácí v rámci regionu NUTS II 

Severovýchod, který je základní jednotkou pro přidělování prostředků z fondů Evropské 

unie. 

Při uplatňování konceptu rozvojových os a oblastí by nemělo dojít k podobné 

situaci jaká nastala vlivem centrálního plánování v rámci Střediskové soustavy obcí 

v minulém režimu, kdy byly státní dotace přidělovány okresním městům a došlo tak 

ke zvětšení nerovností mezi okresními městy a menšími obcemi v daném regionu. 

Mimo jiné byly také zakládány průmyslové podniky v nevhodných lokalitách. 

K podobným situacím docházelo za ruské nadvlády například i na území Estonska 

(Raagmaa, Kroon 2005) Před vytvářením center růstu v oblastech, které nemají 

dostatečný rozvojový potenciál varuje i Higgins (1981).  
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4.2. Rozvojové oblasti a osy v územním plánování 
Další důležitá role vymezení rozvojových os a oblastí v celostátních 

dokumentech souvisí se stanovením regulativů pro vyvážený územní rozvoj. Vyvážený 

územní rozvoj je jedním z cílů resortní koncepce - Politika územního rozvoje 2006. 

Vymezení rozvojových os a oblastí na základě podrobné územní analýzy by mělo 

přispět ke snížení dopravního zatížení v rozvojových oblastech, nebo ke zlepšení 

podmínek životního prostředí. Do tohoto dokumentu by měly být také zakomponovány 

regulac

zuje jako výrazné 

rozvojové centrum. Proto by bylo vhodné podnítit odbornou diskusi, na které by došlo 

k upřesnění pojmů rozvojová oblast a k zpřesnění metodik vymezení takových oblastí.  

V rámci této odborné diskuze by mělo dojít také k zpřesnění využívání termínu 

rozvojové osy. Jak ukázala tato diplomová práce prostorové shluky obcí 

s nadprůměrným rozvojovým potenciálem liniového charakteru se u jednotlivých 

ukazatelů vyskytovaly spíše zřídka. Proto se domnívám, že na území České republiky 

by se mělo hovořit spíše o rozvojových oblastech. V resortní koncepci Politika 

územního rozvoje 2006 jsou rozvojové osy definovány jako „kanály, kterými se 

socioekonomický růst šíří do okolí“. Ale je s nimi nakládáno spíše jako s významnými 

dopravními komunikacemi. V tomto způsobu pojetí je však nutné přihlédnout ke 

skutečnosti, že dopravní infrastruktura má na regionální rozvoj dvojí vliv. Budování 

dopravní infrastruktury může přispět k rozvoji center, která spojuje, ale zároveň může 

být bariérou v rozvoji menších středisek v okolí komunikace. Propojení center 

významnými komunikacemi také způsobuje zvýšení konkurenčního tlaku na tyto oblasti 

(Glasson 1978). Jak se ukazuje, při koncipování územní politiky by mělo být přihlíženo 

i ke strategickým dokumentům. V současné době však komunikaci, mezi těmito dvěma 

důležitými politikami považuji za nedostatečnou. V ideálním případě by mělo dojít 

k prolínání těchto oblastí tak jak je tomu u prostorového plánování v sousedním 

Německu.  

e neřízené výstavby rodinného bydlení či skladových areálů. Vymezení 

rozvojových os a oblastí bude mít jistě také za následek zájem o tyto oblasti ze strany 

investorů. Proto by měl být na stanovení podmínek jejich působení v rozvojových 

oblastech kladen velký důraz.  

V resortní koncepci Politika územního rozvoje 2006 je vymezeno celkem 12 

rozvojových oblastí – krajská města. V tomto vymezení chybí například Mladá 

Boleslav, která se v mnoha analýzách, i v této diplomové práci, uka
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Politika územního rozvoje tak, jak je koncipována by měla také přispět k řešení 

ktérů. 

V souvislosti s tím by se tento dokument měl stát důležitým prostředkem ke komunikaci 

se zahrani

nadregionálních územních problémů, které jsou nad kompetence regionálních a

čními partnery při plánování trasy důležitých produktovodů a dopravních 

spojení.  
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5. Závěr 
Tato diplomová práce, která se zabývala v současné době velice populárním 

konceptem rozvojových os a oblastí, si kladla za cíl odpovědět na otázku, zda je po 

osmnácti letech probíhající transformace na území České republiky možné vymezit 

rozvojové osy a oblasti. V kapitole 2.5. bylo vysvětleno, že rozvojové oblasti a osy 

budou vymezovány na základě rozvojového potenciálu jednotlivých obcí, získaného z 

dostupných ukazatelů. Rozvojové oblasti a osy jsou tedy definovány jako seskupení 

obcí s vysokou mírou ekonomické úrovně, odvozené od podnikatelské aktivity regionu, 

s vysokou vzdělanostní úrovní obyvatelstva, nízkou mírou nezaměstnanosti, 

pozitivními hodnotami salda migrace, ale také oblasti s výraznou bytovou výstavbou. 

K analýze bylo vybráno období prvního desetiletí 21. století, protože mnohé 

předešlé studie prokázaly, že právě v tomto období dochází k nejvýraznějším změnám 

ve vývoji prostorových nerovnoměrností na lokální úrovni. Proto se snažím zjistit, zda-li 

došlo k zvýraznění rozvojových os a oblastí a tedy k prohloubení prostorových 

nerovnoměrností v tomto časovém období.  

K vymezení rozvojových os byla použita metoda prostorové autokorelace, která 

umožňuje generalizaci prostorového rozložení socio-ekonomických jevů. Na základě 

použití této metody, bylo mým záměrem potvrdit existenci rozvojové osy Plzeň – Praha 

– Liberec a jejího prohlubování. Zároveň jsem chtěla zjistit, zda-li došlo k vytvoření 

rozvojové osy Praha – Hradec Králové – Pardubice, jejíž vytvoření bylo předpokládáno 

ve studii Blažek, Spurná (2007). 

Protože prostorová schémata jednotlivých ukazatelů vykazovala velice pestré 

prostorové rozložení, použila jsem metodu faktorové analýzy, která umožňuje vytvoření 

nízkého počtu faktorů, které jsou tvořeny ukazateli s podobnými vlastnostmi a zároveň 

poukazují na souvislosti v pozadí těchto ukazatelů. 

V souladu s výsledky mnohých studií i tato práce prokázala, že na území České 

republiky stále dochází k prohlubování územních nerovnoměrností, zejména na lokální 

úrovni a to díky procesu transformace, .který na území České republiky probíhá od 

roku 1989. V této studii jsem za použití metody Lokálních indikátorů prostorové 

asociace vymezila oblasti se zvýšeným rozvojovým potenciálem jednotlivých 

ukazatelů. Analýza ukázala, že obce s vysokým rozvojovým potenciálem jsou 

koncentrovány spíše v oblastech, které mají tvar shluků, než v liniových oblastech, o 
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kterých by se dalo hovořit jako o rozvojových osách. Hodnoty Moranova I po 

okorelaci dokazují tendenci ke zvětšování shluků obcí s vyšším 

rozvojo

e. 

Tato stabilita prostorového vzorce může souviset s nevhodnou zděděnou ekonomickou 

specia

Ukazatel počtu podnikatelských subjektů v registru ekonomických subjektů sice 

ukázal

kých oprávnění jednou osobou. Vliv má také sezónní 

charak

né hodnoty Lokálních indikátorů 

prostor

prostorové aut

vým potenciálem v průběhu sledovaného období.. Výjimku tvoří ukazatel 

daňových výnosů obcí z daní z příjmů z podnikatelské činnosti, jehož hodnota 

Moranova I ve sledovaném období poklesla. 

Při hodnocení použitých ukazatelů však bylo zjištěno, že ukazatel daňových 

výnosů obcí z příjmů fyzických osob není vhodný pro analýzu rozdílů na úrovni obcí. 

Jeho prostorový vzorec se ukázal být spíše náhodně uspořádaný. Tato skutečnost 

může být ovlivněna způsobem výpočtu daňových výnosů obcí.  

Ukazatel míry nezaměstnanosti vykazuje výraznou prostorovou stabilitu v čas

lizací, tak jak jí definuje Hampl (2005). Změna tohoto stavu je však podmíněna 

mnoha faktory jako je například zvýšení kvality lidského kapitálu, zlepšení podmínek 

životního prostředí, ale i transformace ekonomických podmínek regionu. Změna těchto 

faktorů je dlouhodobou záležitostí. 

 zajímavý prostorový vzorec, nicméně zde je nutné přihlédnout k tvrzením 

Maryáše (Schovánková 2005) a případně provést případové studie zjišťující pravý stav 

podnikatelské aktivity v oblastech, které v této diplomové práci vyšly jako oblasti 

s nadprůměrným počtem podnikatelských subjektů. Zejména v turisticky atraktivních 

oblastech Šumavy je důvodné se domnívat, že tento stav je způsoben například 

vlastnictvím několika podnikatels

ter podnikatelských aktivit v této oblasti. Ukazatelé saldo migrace a počet 

dokončených bytů potvrzují výrazný vliv procesu suburbanizace na vytváření územních 

nerovností. 

Prostorová schémata znázorňující výsled

ové asociace potvrdila významné postavení Prahy. Hlavní město vykazuje 

vysoké hodnoty všech sledovaných ukazatelů. Názorné je také zvětšování rozsahu 

zázemí Prahy v průběhu sledovaného období, které souvisí s procesem 

suburbanizace. Mezi další oblasti s výrazným rozvojovým potenciálem patří okolí 

Hradecko-Pardubické aglomerace, Českých Budějovic, Liberce a Plzně. Potvrdila se 

také existence obcí se zvýšeným rozvojovým potenciálem v ose Plzeň – Praha – 

Liberec (zejména v hodnotách salda migrace, indexu vzdělanosti, míry 
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nezaměstnanosti). Naopak studie ukázala, že osa propojující českou metropoli 

s oblastí Hradce Králové a Pardubic se v prvním desetiletí 21. století zatím nevytvořila. 

Důležitým poznatkem je, že oblasti s nadprůměrným rozvojovým potenciálem se 

vyskytují i v obcích mimo krajské metropole (například Mladá Boleslav, Tábor, 

Jindřichův Hradec). Jak je z předešlých kapitol patrné, byl potvrzen i východo-západní 

gradient v míře regionálních rozdílů. Tedy že hodnoty rozvojového potenciálu 

jednotl

že pro zlepšení její 

vypovídací schopnosti by bylo dobré vycházet z většího počtu proměnných. Zajímavé 

by by

y, co největšího počtu dostupných ukazatelů, bylo 

možné rozdělit rozvojové oblasti do několika typů. Nejspecifičtější bylo oddělení oblastí 

atraktiv

opravních komunikací. Tento faktor jako jediný poukázal na koncentraci 

obcí s rozvojovým potenciálem do liniového tvaru.  

oblastí v čase. Vzhledem k nedostatku srovnatelných proměnných na počátku a konci 

ivých obcí dosahují na území Čech vyšších hodnot než na území Moravy.  

V diplomové práci bylo vyzkoušeno použití faktorové analýzy pro typologizaci 

rozvojových oblastí. Ve vstupních analýzách bylo zjištěno, 

lo obohacení analýzy o informace postihující vliv zahraničních investic 

v jednotlivých obcích, či hodnocení kvality životního prostředí. Dalším ukazatelem by 

mělo být zhodnocení dopravní dostupnosti, nikoliv však pouhým ohodnocením 

existence komunikace ve správním území obce.. 

Na základě faktorové analýz

ních z hlediska bydlení. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že samotná 

výstavba objektů k bydlení obci nemusí přinést rozvoj (viz problematika druhého 

bydlení), a proto je nutné se při formulaci opatření regionální politiky a územního 

plánování pro tyto oblasti zaměřit na formulování patřičných regulativů. Jedná se 

zejména o výraznou výstavbu v zázemí velkých měst a v turisticky atraktivních 

oblastech.  

Druhý faktor atraktivity z hlediska kvality lidských zdrojů by si zasloužil hlubší 

výzkum. V jeho prostorovém projevu je zajímavé vytvoření výrazných rozvojových os 

v blízkosti d

Výrazně odlišný prostorový vzorec ukázal faktor věkové struktury. Do příští 

analýzy by se mělo zvážit, zda-li bude tento faktor použit, jak výrazný vliv má věková 

struktura obyvatelstva na bytovou výstavbu či na rozložení ekonomických aktivit v 

prostoru. Čtvrtý faktor, který je tvořen hodnotami daňových výnosů z příjmů fyzických 

osob, vykázal nevýrazný prostorový vzorec.  

Dále jsem se pokusila využít faktorové analýzy pro srovnání vývoje rozvojových 
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sledovaného období je nutné tuto analýzu brát pouze jako naznačení směru dalšího 

výzkumu. Při použití šesti vstupních proměnných byly na základě faktorové analýzy 

vymezeny dva typy rozvojových oblastí: 

1) oblasti s vysokým rozvojovým potenciálem z hlediska bydlení,  

2) oblasti s vysokým rozvojovým potenciálem z hlediska podnikatelské aktivity.  

Oba tyto faktory vykázaly zvětšující se tendenci ke koncentraci rozvojového 

potenc

ůrazňován 

územní dopad strukturálních politik. V souvislosti s dalšími celoevropskými dokumenty, 

jako je

Na základě studia teoretických koncepcí bylo poukázáno na skutečnost, že 

koncep

Jak bylo v kapitole uvedeno, přes 

výhrad

třeby udržitelného územního rozvoje je 

přínosn

iálu v sousedících obcích v průběhu sledovaného období.  

Tato diplomová práce se také kromě prostorové analýzy zabývá využitím 

konceptu rozvojových os a oblastí v praxi. V první části diplomové práce bylo 

vysvětleno, proč v současné době dochází ke zvýšenému zájmu o tento koncept. 

Jedním z důvodů je skutečnost, že na úrovni regionální politiky Evropské unie, jíž je 

Česká republika členem, byl v souvislosti s přijetím Územní agendy zd

 například Lipská charta, je kladen důraz na posílení konkurenceschopnosti 

Evropské unie právě orientací na podporu rozvoje městských regionů a jejich sítí. Na 

základě studia dokumentů Evropské unie zabývajících se regionální politikou a 

územním rozvojem bylo zjištěno, že kromě zaměření regionální politiky na podporu 

hospodářsky slabých regionů, se v současné době začíná regionální politika Evropské 

Unie zaměřovat také na rozvoj oblastí s vysokým rozvojovým potenciálem, které jsou 

v celostátních dokumentech označovány nejčastěji jako rozvojové osy a oblasti.  

t rozvojových os a oblastí není ničím novým a při jeho aplikaci musí být kladen 

důraz na řádnou analýzu území a pravidelný sběr dat potřebné podrobnosti a 

s dostatečnou periodicitou. Druhá kapitola také odhaluje renesanci tohoto konceptu 

v souvislosti s působením M. Portera v 90. letech. 

y odborníků, že je jeho koncept příliš obecný, dosáhly Porterovy výrobní klastry 

vysoké popularity mezi politiky mnohých států, ale i mezi zástupci mezinárodních 

organizací jako je například OECD.  

Poznatky získané v této práci by se daly aplikovat následovně: v případě 

strategické regionální politiky, nebo pro po

é provádět územní analýzy se zaměřením na oblasti s vysokým rozvojovým 

potenciálem. Je však důležité brát v potaz nejen krajská centra, ale i menší obce jako 
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je třeba Mladá Boleslav, či Tábor. Citlivě by také mělo být přistupováno k pojetí 

rozvojových os. Pokud bychom je pojímali pouze jakožto dopravní koridory, je nutné 

upozornit na jejich nejednoznačný dopad na rozvoj regionu. 

sti z hlediska 

socio-ekonomického potenciálu. Bylo zjištěno, že pro další analýzu je nezbytné rozšířit 

datovo  

os a ob

e by se dala datová 

základna rozšířit o ukazatele kvality životního prostředí a životní úrovně obyvatel. 

Všechn

Tato práce se tedy pokusila nahlížet na rozvojové osy a obla

u základnu. Pro rozšíření datové základny a prohloubení výzkumu rozvojových

lastí na území České republiky by měla být vypracována vhodná metodika pro 

sledování vlivu dopravní infrastruktury na jednotlivé oblasti. Dál

a tato data by mohla být shromažďována v rámci databáze územně 

analytických podkladů. Proto by bylo vhodné rozvinout diskusi o obsahu jednotlivých 

položek územně analytických podkladů, jejichž zavádění je v současné době 

v počátcích.  

Výsledku censu v roce 2010 poskytnou zajímavou datovou základnu pro další 

výzkum vývoje prostorové .diferenciace a také rozvojových oblastí na obecní úrovni. 

74 



 

Seznam Literatury: 

ASHEIM, B.

df/spauto.pdf]. 20 s. 

ANSELI

, COOKE, P., MARTIN, R. (2006): Clusters and Regional Development: 

Critical Reflections and Explorations. Routledge,London, 300 s.  

ANSELIN, L. (1988): Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publisher, 284 s. 

ANSELIN, L., COHEN, J., COOK, D., GORR, W. AND TITA, G. (2000): Spatial 

Analyses of Crime. Criminal Justice 2000 (4): s. 213-262. 

[www.ncjrs.org/criminal_justice2000/vol_4/04e.pdf]. 

ANSELIN, L. (2003): An Introduction to Spatial Autocorrelation Analysis with Geoda. 

[https://geoda.uiuc.edu/p

N L. (2001): Exploratory Spatial Data Analys ESDA. Přednáška, The Univerity 

of Illinois, Urbana-chanpaign. http://sal.uiuc.edu/users/anselin/talks/esda.pdf

ANSELIN, L. (2005): Exploring Spatial Data with GeoDa: Workbook. University of 

Illinois, Urbana, 244 s. 

BACHTLER, J., DOWNES, R., GORZELAK, G. (eds) (2000): Transition, Cohesion and 

Regional Policy in Central and Eastern Europe. London. Ashgate. 378 s.  

BÍNA, J. (2007): Územní diferenciace rozvojových znaků obci ČR. Ústav územního 

rozvoje. Brno. (pracovní materiál) 

BLAŽEK, J. (1996): Meziregionální rozdíly v ČR v transformačním období. Geografie -

Sborník ČGS, roč. 101, č. 4, str. 265-277. 

BLAŽEK, J. BOECHOUT, S.(2000): Regional Policy in Czech Republic and EU 

Acession. In Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G. (eds): Transition, Cohesion and 

Regional Policy in Central and Eastern Europe. London. Ashgate. s 301-316. 

BLAŽEK, J. (2002): Velké firmy a subjekty progresivního terciéru jako aktéři 

regionálního rozvoje v ČR. In: Hampl, M. (ed.): Regionální vývoj: specifika české 

transformace, evropská integrace a obecná teorie. PřF Uk v Praze, Praha, s. 227-249. 

75 



BLAŽEK, J., CSANK, P. (2005): The West East Gradient and Regional Development: 

ic‘, Acta Universitatis Carolinae - Geographica, 40 (1-2): 

s. 89-108.  

ean Countries? (V tisku) 

The Case of the Czech Republ

BLAŽEK, J., CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního rozvoje v ČR? Sociologický 

časopis. Vol 43. , No 5, s. 945 – 965. 

BLAŽEK, J., SPURNÁ, P. (2007): Are Clusters and Development Axes Already 

Emerging in Post-communist Europ

BLAŽEK, J., UHLÍŘ D., (2002) Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 

Karolinum, Praha. 211s. 

BROŽ, P. (2001): Diferenciace a vývoj daňové výtěžnosti obcí libereckého okresu. 

antitative Approach. Cambridge University Press., Cambridge, 

Agenda 

 

republic. Faculty of Science, Charles University, Prague, 242 s. 

Magisterská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 

103 stran. 

CLIFF, A.D. ORD J.K. (1969): The Problem of Spatial Autocorrelation. In Scott A.J. 

(ed.): Studies in regional science. Pion, London, .s 25 – 55  

CLIFF, A.D., HAGGETT, P., ORD, J.K., BASSETT, K., DAVIES, R. (1975): Elements of 

Spatial Structure – a Q

258 s. 

GAERTNER, S. (2005): Clusters, Growth Poles and Industrial Districts: Growth 

versus Cohesion. Regional Studies Association International Konference in Aalborg 

2005, 14s. 

GLASSON, J. (1978): An Introduction to Regional Planning. The Anchor Press Ltd., 

Essen, 427 s.  

GORZELAK, G. (1996): The Regional Dimension of Transformation in Central Europe 

(Regional Policy and Development Series 10). London: Regional Studies Association 

and Jessica Kingsley Publishers. 

HAMPL, M., GARDAVSKÝ V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému 

osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha, 255 s. 

HAMPL, M. A KOL. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech

76 



HAMPL, M. A KOL. (2001): Regionální vývoj: specifikace české transformace, 

evropská integrace a obecná teorie. Faculty of Science, Charles University, Prague:, 

328 s. 

HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice: 

transformační procesy a jejich obecný context. Faculty of Science, Charles University, 

Prague, 145 s.   

 metody v geografii. SPN, 

Praha, 128 s. 

Ý, J. (1987): Vícerozměrné statistické metody s aplikacemi. 

SNTL, Praha, 452 s.  

evelopment and Regional Policies. Moution Publisher, The Hague, Paris, 

New York. 517 s. 

í text VŠB-U Ostrava. 

[http://gis.vsb.cz/pad/

HEŘMANOVÁ, E. (1991): Vybrané vícerozměrné statistické

HEBÁK, P. HUSTOPECK

HIGGINS, B. (1981): Development Poles: Do they exist? In: Kuklinsky, A. (ed) 

Polarized D

HORÁK, J. (2002): Prostorová analýza dat. Učebn

]  

? Regional Science and Urban Economics, 30, s. 457 – 490. 

KADLEC, P. (2007): Areály maximálního zalidnění jako metoda hodnocení 

KORKISCHOVÁ V. (2007): Územní agendy Evropské unie „pro konkurenceschopnější 

KOUBA K. (2007): Prostorová struktura českého stranického systému. In Sociologický 

KUKLINSKI, A. (1981): Polarized Development and Regional Policy. Mouton Publisher, 

CHANDRA, A., THOMPSON, E. (2000): Does Public Infrastructure Affect Economic 

Activity

JANALÍK. J. (2007): Rozvojový potenciál aglomerace Zlín – Otrokovice. Diplomová 

práce.  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 104 stran. 

koncentrace obyvatelstva. Geografický ústav PřF Masarykova univerzita v Brně. 69 s. 

a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů“. Urbanismus a územní rozvoj. Ročník 10. 

číslo 3/2007 s 3-4. 

časopis, Vol. 43, No. 5: 1017 – 1037 

The Hague, 517 s.  

77 



MAIER K. (2007): K dokumentu Územní agendy Evropské unie. Urbanismus a územní 

rozvoj. Ročník 10. číslo 3/2007 s 14 – 19. 

MAIER, K. MULÍČEK,O. SÝKORA, L. DRDA, F. (2007): Současná funkční 

MARKOWSKI, T. (2007): Main Issues in the Spatial Development of Poland in the 

MARTIN, R., SUNLEY, P. (2003): Deconstructing Clusters: Chaotic Concept or Policy 

MASKELL, P., KEBIR, L. (2005): What Qualifies as a Cluster Theory? Druid working 

polycentricita v ČR a potenciál jejího rozvoje. Přednášky o projektu RePUS v rámci 

projektu ESPON. Listopad 2007. 

European kontext. European Spatial Research and Policy.14, č. 2, s 2 -29. 

Panacea? Journal of economic Geography. Vol 3. s 5 – 35. 

paper No. 05-09. http://www.druid.dk/wp/pdf_files/pdf_files.back/05-09.pdf  

MUSIL, J. MÜLLER, J. (2008): Vnitřní periferie v ČR jako mechanismus sociální 

exkluze. Sociologický časopis. Roč. 44, č.2. s 321- 348.  

, P., OUŘEDNÍČEK M., TEMELOVÁ J. (2007): Současné 

procesy ovlivňující sociálně prostorovou diferenciaci České republiky. Urbanismus a 

OLIVEAU, S., GUILMOTO, C.Z. (2005): Spatial Correlation and Demography – 

5.  

[http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=51529] 

, 

195s. 

sing Between Central Place and Network Theories. Geografiska 

Annaler. Series B. Blackwell Publishing. s. 205 – 224. 

a vybraných indikátorů malého a středního 

podnikání v ČR. Diplomová práce Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

NOVÁK, J. PULDOVÁ

územní rozvoj. Ročník 4. číslo 5/2007, s 34-39 

Exploring India’s Demographic Patterns’. International Union for the Scientific Study of 

Population, XXV International Population Conference, France, 18. – 23. 7. 200

POTLUKA O. A KOL. (2003): Průvodce strukturálními fondy EU. IREAS o.p.s, Praha

RAAGMAA, G., KROON, K. (2005): The Future of Collective Farms´ Built Social 

Infrastructure: Choo

SCHOVÁNKOVÁ S.(2005): Analýz

PřF UK, Praha, 87 stran. 

78 



SPURNÁ, P. (2006): Současné trendy v kvantitativní analýze dat se zaměřením na 

využití metody geograficky vážené regrese. Magisterská práce, Katedra sociální 

geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 150 stran. 

 59 s. 

-16. 

aper 4/2006. 

osti České 

republiky. Working paper 12/2006 

ozvoj, 71s.  

mus a územní rozvoj. Ročník 10. číslo 

3/2007, s 5-11 

č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu. 

VITURKA, M. (2002): Regionálně ekonomické souvislosti procesu integrace ČR do EU. 

Národohospodářský ústav, Praha,

VITURKA, M. (2005): Prostorový model ekonomického rozvoje ČR a možnosti jeho 

využití v regionální politice. Acta regionalia et environmentalica 1, 2005, s 12

VITURKA, M. ŽÍTEK, V. TONEV, P. (2005): Regionální předpoklady rozvoje inovací. 

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti České republiky. Working p

ŽÍTEK, V. KUNC, J. TONEV, P. (2006): Vybrané indikátory regionální 

konkurenceschopnosti a jejich vývoj. Centrum výzkumu konkurenční schopn

Politika územního rozvoje (2006) Ministerstvo pro místní r

Strategie regionálního rozvoje (2006) Ministerstvo pro místní rozvoj Praha, 109s. 

Územní agenda Evropské Unie (2007). Urbanis

Koncept ÚSP EU (2007). Územní stav a perspektivy Evropské unie. Podklad pro 

Územní agendu Evropské unie. K předložení a projednání na jednání vrchních ředitelů 

v Berlíně v Německu dne 15. března 2007 

Zákon č. 243/2000 Sb. O rozpočtovém určení výnosů z daní. 

Zákon 

Vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

79 



 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Počet obcí České republiky ve velikostních kategoriích dle počtu obyvatel 

odnikání za jednotlivé 
velikostní kategorie obcí ČR za roky 2001 - 2003 a 2004 - 2007..........................27 

ní 
.....28 

Tabulka 5: Počet obsazených pracovních míst za jednotlivé velikostní kategorie obcí 

Tabulka 7: Index závislosti a index vzdělanosti dle jednotlivých velikostních kategorií 
.......................32 

Tabulka 8: Saldo migrace za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 2000-
....34 

noty Moranova I jednotlivých ukazatelů na počátku a na konci 
sledovaného období..............................................................................................40 

átku sledovaného období.........................55 

Tabulka 13 Rotované matice faktorových zátěží na počátku sledovaného období ......55 

Tabulka 14 Hodnoty Moranova I jednotlivých faktorů na počátku sledovaného období56

cového období ......60 

Tabulka 17: Srovnání hodnot Moranova I jednotlivých faktorů na počátku a konci 
sledovaného období..............................................................................................61 

 

v letech 2001 a 2007.............................................................................................24 

Tabulka 2: Daňové výnosy obcí z příjmů fyzických osob z p

Tabulka 3: Daňové výnosy obcí z daní z příjmů fyzických osob za jednotlivé velikost
kategorie obcí ČR, za roky 2001 - 2003 a 2004 - 2007....................................

Tabulka 4: Počet podnikatelských subjektů za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, 
za roky 2001 - 2003 a 2004 - 2007 .......................................................................29 

ČR, v roce 2001. ...................................................................................................30 

Tabulka 6: Míra nezaměstnanosti za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 
2001 -2003 a 2004 -2007......................................................................................31 

obcí ČR, v roce 2001. ....................................................................

2003 a 2004-2006, ............................................................................................

Tabulka 9: Počet dokončených bytů za jednotlivé velikostní kategorie obcí ČR, za roky 
2000 - 2002 a 2005 - 2007,...................................................................................35 

Tabulka 10: Hod

Tabulka 11: Vlastní hodnoty proměnných na počátku sledovaného období.................54 

Tabulka 12 Komunality proměnných na poč

Tabulka 15: Komunality proměnných, srovnání počátečního a kon

Tabulka 16: Matice rotovaných faktorových vah, srovnání počátečního a koncového 
období ...................................................................................................................60 

80 



 

Se ů: 

Obrázek 1: Schéma shluk
....41 

Obrázek 2: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí daně z příjmů fyzických 
 

Obrázek 3: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí z daně z příjmů 
 

h 

h 

-

........47 

Obrázek 14. Schéma shluků obcí ČR dle počtu dokončených bytů v letech 2004 - 2007
51

57 

Obrá

Obrázek 17: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska věkové struktury 
obyvatelstva ..........................................................................................................58 

Obrázek 18: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska podnikání ...................58 

znam obrázků a graf
Obrázky: 

ů obcí ČR dle daňových výnosů obcí daně z příjmů fyzických 
osob z podnikání. Průměr za roky 2001 - 2003 ................................................

osob z podnikání. Průměr za roky 2004 - 2007 ....................................................41

fyzických osob. Průměr za roky 2001 - 2003 ........................................................42

Obrázek 4: Schéma shluků obcí ČR dle daňových výnosů obcí z daně z příjmů 
fyzických osob. Průměr za roky 2004 - 2007 ........................................................42 

Obrázek 5: Schéma shluků obcí ČR dle hodnot LISA na základě počtu podnikatelskýc
subjektů. Průměr za roky 2002-2004 ....................................................................44 

Obrázek 6: Schéma shluků obcí ČR dle hodnot LISA na základě počtu podnikatelskýc
subjektů. Průměr za roky 2005-2007 ....................................................................44 

Obrázek 7:Schéma shluků obcí ČR dle míry nezaměstnanosti. Průměr za roky 2001
2004 ......................................................................................................................46 

Obrázek 8: Schéma shluků obcí ČR dle míry nezaměstnanosti. Průměr za roky 2005-
2007 ......................................................................................................................46 

Obrázek 9: Schéma shluků obcí ČR dle indexu závislosti v roce 2001. ...............

Obrázek 10: Schéma shluků obcí ČR dle indexu vzdělanosti v roce 2001...................48 

Obrázek 11: Schéma shluků obcí ČR dle salda migrace v letech 2000 - 2003 ............49 

Obrázek 12: Schéma shluků obcí ČR dle salda migrace v letech 2004 - 2006 ............49 

Obrázek 13: Schéma shluků obcí ČR dle počtu dokončených bytů v letech 2001 - 2003
..............................................................................................................................51

..............................................................................................................................

Obrázek 15: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska bydlení .......................

zek 16: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska lidských zdrojů ...........57 

81 



Obrázek 19: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska bydlení na počátku 
..............................................................62 

ktivity z hlediska bydlení na konci 
ého období..............................................................................................62 

Graf 1: Korelogram závislosti hodnot Moranova I jednotlivých ukazatelů na zvolené 
.......39 

 

sledovaného období................................

Obrázek 20: Schéma shluků obcí ČR dle atra
sledovan

Obrázek 21: Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska podnikatelské atraktivity 
na počátku sledovaného období ...........................................................................63 

Obrázek 22 Schéma shluků obcí ČR dle atraktivity z hlediska podnikatelské atraktivity 
na konci sledovaného období ...............................................................................63 

Grafy: 

vzdálenosti, ke konci sledovaného období.....................................................

82 


