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Prom ěny po čtu žáků základních škol v souvislosti s popula čním vývojem 
v obcích Česka 

Abstrakt 

Populační vývoj Česka po roce 1990 byl ve znamení prudkého poklesu porodnosti až na 

historická minima následovaného opět pozvolným nárůstem. Výsledkem jsou nestejně velké 

kohorty živě narozených, následně vstupující do vzdělávací soustavy. Navíc zejména vlivem 

procesu suburbanizace došlo ke změnám v rozmístění obyvatel. Výsledkem působení těchto 

faktorů je vznik oblastí, ve kterých kapacity základních škol neodpovídají počtu dětí v dané 

věkové kategorii, ať už se jedná o nedostatek míst ve školách, či naopak nedostatek žáků pro 

chod školy. Cílem práce je analyzovat regionální populační vývoj Česka po roce 1990, včetně 

změn prostorového vzorce osob ve věku povinné školní docházky (6–14 let). Získané poznatky 

jsou dány do souvislosti se změnami prostorového vzorce žáků základních škol a také 

s maximálními kapacitami základních škol. Celá analýza proběhla v rámci spádových regionů 

úplných devítiletých základních škol, které byly vytvořeny na základě nejkratší vzdálenosti po 

silnici z obce do nejbližší úplné základní školy. Byly použity metody Webbův graf a prostorová 

autokorelace, které jsou vhodné pro analýzy na regionální úrovni. Po roce 1990 došlo ke 

kompletní proměně prostorového vzorce populačního vývoje, původně růstové pohraničí začalo 

obyvatelstvo ztrácet, zejména vystěhováním, a naopak, nejprve přistěhováním a poté 

i přirozenou měnou, rostl počet obyvatel v původně úbytkovém zázemí Prahy a dalších velkých 

měst. Po celé sledované období docházelo k celkovému úbytku v území na jihozápadní až 

jihovýchodní hranici Středočeského kraje převážně z důvodu záporného přirozeného přírůstku. 

Nejvýraznější nárůst počtu dětí ve věku povinné školní docházky se odehrál v zázemí Prahy 

a později také Brna, přičemž počet žáků zprvu rostl v rámci této oblasti jen ve spádových 

regionech bez větších měst, která prvotní nápor počtu žáků saturovala. Až později narostl počet 

žáků i v ostatních regionech v zázemí Prahy a Brna. Lze se domnívat, že dlouhodobě rostoucí 

počet dětí, které postupně dorůstaly do věku školní docházky, vytvořil tlak na budování nových 

kapacit v obcích, které se již nemohly spoléhat na kapacity okolních větších měst. V případě 

regionů s úbytkem počtu osob ve věku 6–14 let a úbytkem počtu žáků se netvořily tak 

kompaktní a v čase stabilní území jako u regionů s nárůstem počtu dětí. Střídavě docházelo 

k výraznému poklesu počtu dětí a žáků zejména v území vnitřní periferie a některých 

pohraničních území. Je tedy logické, že v těchto územích nalezneme spádové regiony s největší 

rezervou v kapacitách základních škol. Nízkou rezervu mají spádové regiony v zázemí Prahy, 

Českých Budějovic a Liberce, ve kterých lze v budoucnu očekávat ještě zhoršení situace. 

Kapacity základních škol jsou zde nyní téměř vyčerpané v důsledku jejich naplnění žáky 

prvního stupně, kteří se postupně přesunou na druhý stupeň. Nicméně neustále zde také dochází 

k přirozenému přírůstku obyvatel, takže ani na prvním stupni nelze očekávat úbytek počtu žáků. 

Klíčová slova: populační vývoj, kapacity základních škol, regionální diferenciace, Webbův 

graf, prostorová autokorelace, Česko   



 

Primary School Pupil Numbers and Demographic Change  in Czech 
Municipalities 

Abstract 

Following a sharp fall in fertility to its historical minimum after 1990, the population of Czechia 

began to increase again gradually. Consequently birth cohorts of varying size are emerging and these 

then enter the education system. Moreover suburbanisation has led to a change in population 

distribution. These factors have mean that in some areas primary school capacity does not reflect the 

numbers of primary school age children, with some schools having insufficient places and others 

suffering from a lack of pupils. The aim of this dissertation is to analyse regional demographic 

change in Czechia after 1990, including changes in the spatial pattern of compulsory school age 

children (6–14 years). The information obtained is set against the changes in the spatial patterns 

of primary school pupils and maximum primary school capacity. The whole analysis is undertaken 

within the catchment regions for combined primary schools (schools that provide nine years 

of primary and middle school education), which were created on the basis of the shortest road 

distance from the district to the nearest combined primary school. Webb’s graphs were used along 

with spatial autocorrelation since these are appropriate methods for conducting analyses at the 

regional level. After 1990 the spatial pattern of demographic change was transformed, with border 

areas that had originally recorded population growth beginning to see a decline in numbers, 

particularly as a result of migration, and the hinterlands of Prague and other cities that had 

previously seen population falls recording population increases, initially because of migration and 

then as a consequence of natural population growth. Throughout the period observed the populations 

along the south western and south eastern borders of Southern Bohemia experienced an overall 

decline, largely the result of negative natural population growth. The most notable increase in the 

number of compulsory school age children occurred in the Prague hinterland and later in the 

environs of Brno, while the number of pupils first rose in non-city catchment regions where the 

demand for school places was saturated. Later pupil numbers rose in other areas in the Prague and 

Brno hinterlands as well. It can be assumed that the long-term growth in the number of children 

reaching compulsory school age put pressure on the need for new capacity in districts that could no 

longer rely on it being available in nearby towns. The areas that saw a fall in the population aged  

6–14 and a reduction in pupil numbers did not form as compact and stable an area as did the regions 

recording a growth in the number of children. Intermittent marked declines in the number of children 

and pupils were to be seen in the inner periphery and some border areas in particular. It is therefore 

logical that in these areas we find the catchment regions with the largest primary school reserve 

capacities. The smallest reserves are found in the catchment regions in the hinterlands of Prague, 

České Budějovice and Liberec, where the situation can be expected to deteriorate in the future. 

Primary school capacity in these areas is now almost exhausted as stage one primary school pupils 

gradually enter stage two. These areas are still seeing continued natural population growth and so 

there is unlikely to be a decline in the number of stage one pupils. 

Keywords: population development, primary school capacity, regional differences, Webb’s 

graphs, spatial autocorrelation, Czechia 
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Kapitola 1 

Úvod 

Demografie má kromě teoretických poznatků také silný aplikační potenciál. Výsledek 

populačního vývoje, tj. počty a věkové struktury obyvatel, ovlivňují nejrůznější oblasti lidské 

činnosti. Jednou z nich je i školství. Každá škola pro svou existenci potřebuje žáky, jejichž 

počet by v ideálním případě měl být v průběhu let vyrovnaný. Od počtu žáků se odvíjí počet 

učitelů, tříd, velikost budov a v neposlední řadě také objem financí. 

Nicméně počty živě narozených od konce 80. let 20. století nebyly vyrovnané, v 90. letech 

strmě klesaly na historická minima, aby posléze opět nabraly mírně rostoucí trend (ČSÚ, 

2014b), tím vznikají nestejně velké kohorty dětí, s nimiž se školská zařízení musela vyrovnat. 

Pokud se navíc posuneme od celostátní úrovně na úroveň regionální a ještě pak více lokální, 

zjistíme, že situace zde je ještě komplikovanější. Celková socioekonomická transformace 

společnosti po roce 1989 s sebou nesla také změny v rozmístění obyvatel. Již nedocházelo 

k omezování rozvoje velkých měst a malých obcí, a naopak podpoře výstavby ve středně 

velkých okresních městech. V souvislosti s ekonomickou transformací společnosti se postupně 

měnila struktura hospodářství a rozmístění pracovních sil. Zhruba od poloviny 90. let 20. století 

se začíná výrazněji rozvíjet proces suburbanizace (Ouředníček a Špačková, 2013). Výsledkem 

působení těchto faktorů je vznik oblastí, ve kterých kapacity škol neodpovídají počtu dětí v dané 

věkové kategorii, ať už se jedná o nedostatek míst ve školách, či naopak nedostatek žáků pro 

chod školy. 

Konkrétní školská zařízení, kterými se bude tato práce zabývat, jsou základní školy. Důvodů 

pro tento výběr je více. Každé dítě v Česku musí absolvovat povinnou školní docházku, a to 

většinou v základní škole, případně část může absolvovat na nižším stupni gymnázií či 

konzervatoří. Přibližně 95 % dětí ve věku povinné školní docházky to činí v ZŠ, pokud se 

zaměříme pouze na žáky 2. stupně základní školy, na základní škole jich povinnou školní 

docházku absolvuje 89 % (MŠMT, 2015b). Základní škola je ze školských zařízení nejvíce 

spjata s místem bydliště dítěte. Povinností obce je podle zákona (zákon č. 564/1990 Sb., zákon 

č. 561/2004 Sb.) zajistit svým obyvatelům povinnou školní docházku, a to buď přímo v obci, 

nebo v jiné blízké obci. Rodiče dítěte mohou zvolit jinou než spádovou základní školu, přesto je 

rozmístění ZŠ méně koncentrované než středních či dokonce vysokých škol. Nízkou míru 

koncentrace v prostoru vykazují také mateřské školy, avšak jejich absolvování je dobrovolné.
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 Ukázalo se, že míra účasti na předškolním vzdělávání silně souvisí s rozhodnutím rodičů, což je 

jeden z důvodů existence velkých regionálních odlišností ve využívání mateřských škol (Hulík, 

Šídlo a Tesárková, 2008). Problematika předškolního vzdělávání byla podrobně zpracována ve 

společné studii Společnosti Tady a teď, o.p.s. a Demografického informačního centra, o.s. (Hůle 

et al., 2015). 

1.1 Problematika školských kapacit z pohledu demogr afie 

v literatu ře 

Aplikace demografie do oblasti školství je poměrně často užívaným spojením. Demografické 

ukazatele lze po nepatrných úpravách využít pro analýzu vzdělávacího procesu. Shryock 

a Siegel (2013) popisují použití měr pro zkoumání procesů vstupu a výstupu do vzdělávací 

soustavy, přičemž v závislosti na podrobnosti dat lze použít míry hrubé, obecné, věkově 

specifické či diferenciované podle úrovně vzdělávání. Praktické využití měr popisují Hulík, 

Šídlo a Tesárková (2008), kteří analyzovali míry účasti na předškolním vzdělání v regionálním 

pohledu a došli k závěru, že nižší hodnoty ukazatele vykazují okresy v zázemí velkých měst 

a oblast severozápadních Čech. V prvním případě jsou důvodem nedostatečné kapacity 

základních škol, zatímco v případě severozápadních Čech se jedná nejspíše o nezájem rodičů 

o umístění dětí do mateřských škol, z důvodu nezaměstnanosti rodičů či finančních nákladů za 

pobyt v mateřské škole. Na mezinárodní úrovni vychází každoročně publikace Education at 

a glance, kde jsou vypočteny nejrůznější ukazatele z oblasti školství za 34 zemí 

OECD  a 10 partnerských zemí (OECD, 2014). Na podobném principu vydával Ústav pro 

informace ve vzdělávání v letech 2001–2011 Krajskou ročenku školství, ve které publikoval 

ukazatele týkající se školství za kraje a oblasti (ÚIV, 2011). Používané jsou demografické 

modely jako například Markovovy řetězce, logistická regrese nebo tabulky života, ve kterých se 

sleduje průchod žáků vzdělávací soustavou (Šebestík, 2011). Populační projekce mohou kromě 

budoucího vývoje početnosti a věkové struktury populace modelovat také její vzdělanostní 

úroveň (Fiala, Langhamrová a Miskolczi, 2012). 

S ohledem na tematické zaměření této práce budou dále podrobněji analyzovány studie 

zabývající se problematikou naplněnosti škol. V ideálním případě by počet žáků měl být 

vyrovnaný, bez výrazných výkyvů oběma směry. Při dlouhodobě výrazněji nenaplněné kapacitě 

následuje uzavření školy, případně pokud obec chce školu zachovat, musí na ni doplácet ze 

svého rozpočtu (Štelzigová, 2010). Při přeplněné kapacitě klesá komfort výuky a je třeba 

budovat nové kapacity. Není divu, že v rámci řešení problematiky naplněnosti škol zmiňuje 

téměř každý autor (a to nejen demograf) důležitost sledování demografického vývoje, kdy 

především porodnost je určujícím procesem vzhledem k nestejně velkým kohortám živě 

narozených v jednotlivých letech. Vhodným nástrojem při plánování kapacit jsou odvozené 

prognózy pro oblast vzdělávání (Smith et al., 2002; Caswell a Sánchez Gassen, 2015), které 

s předstihem vykreslují budoucí kohorty žáků jednotlivých vzdělávacích úrovní (Hulík 

a Tesárková, 2009). Odvozené prognózy je možné spočítat i pro regionální úroveň, kde je 

významným činitelem proces migrace. Odvozenou prognózu pro kraje spočítala například 

Tesárková (2007), pro mateřské a základní školy Středočeského kraje Šornová (2013). Při 
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prognózování vývoje školských kapacit nižších územních celků než krajů upozorňuje Tesárková 

(2007, s. 102) na nutnost uvažování místních podmínek, jejichž vliv může být klíčový. Jednou 

z nich je například vývoj lokálního bytového trhu (Lycan, 2008). 

Na druhou stranu užitek z lokálních prognóz je vysoký, protože právě jednotlivé obce 

nejvíce potřebují znát budoucí vývoj své dětské složky, aby jako nejčastější zřizovatelé 

základních či mateřských škol mohly na tento vývoj reagovat. Autoři lokálně zaměřených 

studií, vědomi si silného vlivu místních podmínek, si proto vybírají jednu obec či vymezené 

území, u kterého jsou schopni zahrnout místní podmínky do zpracovávané prognózy 

(Piskáčková, 2008; Lešetická, 2011; Langhamrová a Fiala, 2013). V takovýchto výzkumech 

jsou nejčastěji zastoupeny lokality v území s intenzivní suburbanizací, kde dochází k prudkému 

růstu počtu obyvatel a následnému nedostatku školských kapacit (Vail, 2001; Howley et al., 

2005; Piskáčková, 2008; Benáčková 2011; Lešetická, 2011). Naopak, pokud kapacity škol 

nejsou využity, stojí obec před dilematem, zda školu dotovat či zrušit. Nedostatek žáků se může 

týkat jak velkých měst, která dlouhodobě ztrácí obyvatelstvo a musí optimalizovat svou síť škol 

(Buček a Bleha, 2013), tak i malých obcí často s jedinou školou (Kvalsund, 2009; Barakat, 

2014). Problematikou zániku škol v Česku se velmi podrobně zabývala Kučerová (2008; 2010), 

která zkoumala školskou síť v letech 1961, 1976, 1990 a 2004 a došla k závěru, že nejvíce 

zanikaly neúplné základní školy především v malých obcích, tj. docházelo k postupné 

koncentraci školské sítě. Také počet úplných základních škol na venkově ve sledovaných letech 

pozvolna klesal, naopak ve městech úplných základních škol spíše přibývalo (Kučerová, 2008, 

s. 43). Podrobnosti zániku malotřídních škol v souvislosti se zavedením střediskové soustavy 

osídlení detailněji popisuje Trnková (2006). Plachá (2008) hodnotí zánik škol z pohledu 

demografických, politických a sociokulturních faktorů. V rámci vybraného území Kučerová 

(2010) dále zkoumala postoje vedení a obyvatel obcí ohrožených zánikem školy. V regionálním 

pohledu analyzovali zánik základních škol Kučerová a Kučera (2009) a došli k závěru, že 

prostorový vzorec obcí, ve kterých zanikly školy, se téměř shoduje s vymezením periferních 

oblastí podle Musila a Müllera (2008). 

V souvislosti se zmiňovanými výzkumy školských kapacit v suburbánním či periferním 

území se nabízí otázka ideálního rozmístění základních škol. Touto problematikou v prostředí 

GIS se zabývali Mattern (2010) či Kučerová et al. (2011). V návaznosti na data o základních 

školách od Kučerové (2010) analyzovali, jak se mezi roky 1961 a 2004 změnila vzdálenost 

a čas při dojížďce do základních škol. Vzhledem k poklesu počtu základních škol se postupně 

zvětšovaly spádové regiony jednotlivých škol, s čím souvisí také nárůst průměrné vzdálenosti 

při dojížďce do školy. Časová dostupnost se příliš nezměnila s ohledem na progresivní vývoj 

vozového parku. Na území SO ORP Chomutov dále provedli analýzu dojížďky dle jízdních 

řádů. Způsoby, jakými lze měřit spádovost škol na reálných datech za dojížďku žáků, se 

zabývali Kučerová, Podmoklíková a Bláha (2015), avšak tyto možnosti lze využít spíše pro 

menší území, za celé Česko je jejich provedení velmi náročné, vzhledem ke komplexní povaze 

procesu. 
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1.2 Vymezení zkoumaného problému 

Demografický výzkum se tradičně zaměřuje na populace celých států či dokonce jejich skupin. 

Až s rozvojem regionální demografie ve druhé polovině 20. století je věnována větší pozornost 

také nižším územním celkům (Koscinski, 2000, s. 114). Na úrovni Česka se regionálně 

demografické práce zabývají zejména kraji, okresy či správními obvody obcí s rozšířenou 

působností. Stejně tak při aplikaci demografie do oblasti školství se nejčastěji setkáme 

s prognózami školské populace na celorepublikové nebo krajské úrovni. Při hodnocení 

současného či minulého stavu školských kapacit se již setkáme s lokálními studiemi, především 

týkajících se vybraných „zajímavých“ obcí, kde docházelo k razantním změnám počtu obyvatel. 

Změnami v počtu škol se na lokální úrovni za celé Česko zabývala Kučerová (2010), primárně 

zkoumala zánik škol v geografickém pohledu, tj. změny prostorového vzorce školské sítě či 

postoje dotčených aktérů. Populační vývoj bere jako příčinu zániku škol, podrobněji ho 

neanalyzuje. 

Na úrovni Česka jako celku došlo v 90. letech 20. století k výraznému poklesu počtu živě 

narozených dětí, který byl následován pozvolným nárůstem (ČSÚ, 2014b). Nicméně na 

regionální, popř. lokální úrovni je situace pestřejší v souvislosti s působením migrace. Zřetelná 

je zejména polarizace demografického chování i struktur obyvatelstva mezi metropolitními 

areály a periferními regiony. Těžištěm této práce je analýza populačního vývoje Česka na 

regionální/lokální úrovni po roce 1990 a její praktická aplikace do oblasti školství. Výzkumný 

potenciál tkví v hodnocení souladu popř. nesouladu populačního vývoje a vývoje počtu žáků ve 

všech obcích, tj. nejen suburbánních či periferních. 

Cíle disertační práce lze rozčlenit do dvou okruhů: metodologického a empirického. 

V rámci empirického okruhu pak byly jednotlivé výzkumné otázky diferencovány na základě 

předmětu zájmu, a to na otázky týkající se populačního vývoje, proměn počtu žáků a jejich 

kombinace. 

1) Metodologický cíl: 

a) Nalézt vhodné metody pro regionální/lokální analýzy populačního vývoje, analýzy 

specifické složky obyvatel (konkrétně osoby ve věku povinné školní docházky, 

tj. 6–14 let) a změny počtu žáků. 

2) Empirické cíle: 

a) Regionální/lokální populační vývoj: Dochází k prostorové koncentraci obyvatelstva 

– včetně koncentrace osob s podobnými demografickými charakteristikami, 

tj. věkovou strukturou? Co je významnějším činitelem na lokální úrovni – migrační 

či přirozený přírůstek? Jaký byl průběh změn po roce 1990? 

b) Regionální/lokální proměny počtu žáků: V jakých oblastech nejvíce přibylo/ubylo 

žáků? Jaký byl průběh změn počtu žáků po roce 1990? 

c) Soulad/nesoulad populačního vývoje a kapacit základních škol: Kde se nacházejí 

území, která musela čelit největším změnám? Kde byl největší nesoulad? Existují 

významné regionální odlišnosti mezi maximálními a skutečnými kapacitami 

jednotlivých škol? 
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Jak bylo uvedeno, problematika regionálního/lokálního vývoje není v demografii příliš 

rozvinutá. Čím menší územní jednotka, tím méně je zde demografických událostí, a nahodilé 

jevy mohou mít větší vliv. Problematická je také samotná existence, popř. dostupnost dat za 

nižší územní jednotky. Proto autoři provádějící regionální analýzy nezřídka zůstávají na úrovni 

krajů či okresů. Oblíbenou metodou, která částečně eliminuje časové výkyvy, je agregace dat do 

delšího časového intervalu či použití klouzavých průměrů. Nicméně v případě, že je zvolený 

interval příliš dlouhý, dochází ke ztrátě informace. 

Nyní se zamyslíme nad všeobecně známými poznatky ohledně populačního vývoje. 

Nejvýraznějším rysem populačního vývoje po roce 1990 je nárůst počtu obyvatel v obcích 

okolo Prahy, které je doprovázeno omlazením věkové struktury tamější populace. Rozložení 

přistěhovalých podle věku ukazuje, že nejvíce se stěhují lidé v mladším produktivním věku 

(Ouředníček, 2007). Naopak ubývá a stárne obyvatelstvo obcí ležících na hranicích krajů, 

v tzv. vnitřní periferii (Musil a Müller, 2008). Vliv migrace na celkový populační vývoj 

zpravidla roste s přechodem na regionální popř. lokální úroveň (Congdon a Batey, 1993). Není 

ale zřejmé, zda je tomu tak ve všech územích. Lze se domnívat, že na lokální úrovni 

v suburbanizovaných územích má zprvu zásadní vliv přírůstek migrací, s postupem času, kdy se 

nově příchozím narodí děti, roste vliv přírůstku přirozenou měnou. Na druhé straně se nabízí 

domněnka, že v území, kde je výrazný „push faktor“ např. v podobě špatného životního 

prostředí, dlouhodobého nedostatku pracovních příležitostí, apod., se počet obyvatel snižuje 

v důsledku vystěhování. V relativně stabilních oblastech, kde chybí výrazný „pull faktor“, ale 

zároveň nic obyvatele nevytlačuje pryč má rozhodující vliv přirozená měna, jejíž orientace 

závisí zpravidla na věkovém složení obyvatel. Průběh změn v populačním vývoji lze odhadovat 

ve spojitosti s průběhem suburbanizace, protože je to nejvýraznější proces, měnící prostorový 

vzorec rozmístění a struktury obyvatel v Česku po roce 1990. 

Předpoklady týkající se změn počtu žáků vycházejí z nastíněných změn v populačním 

vývoji. Hlavním předpokladem je tedy výrazný nárůst počtu žáků v suburbanizovaných 

územích, na který nebyly dotčené obce příliš připraveny (Piskáčková, 2008; Benáčková 2011; 

Lešetická, 2011), a naopak pokles žáků v ostatních územích s ohledem na celkový pokles 

porodnosti v 90. letech 20. století. Lze předpokládat, že největší pokles se odehrál v územích, 

která lze označit termínem periferní. Tamější obce tedy musí řešit dilema, zda i přes nedostatek 

žáků základní školu zachovat. Co se týká časového průběhu změn počtu žáků, lze očekávat, že 

v průběhu 90. let došlo v celém Česku k výraznému snížení počtu žáků základních škol, nárůst 

počtu žáků v územích s rezidenční suburbanizací se odehrál až několik let po rozvoji tohoto 

procesu. Tento časový odstup souvisel s tím, že děti nově příchozích museli nejprve dosáhnout 

věku povinné školní docházky. Populační vlna v obcích pod vlivem suburbanizace se tedy 

projevila nejprve v mateřských školách a až s odstupem času ve školách základních. 

Jak již bylo řečeno, největší nesoulad mezi počtem žáků a kapacitami základních škol lze 

očekávat v území největších změn složky obyvatel 6–14 let, tj. na jedné straně v suburbánních 

a na druhé v periferních územích. 

Zásadní polarizace regionálního populačního vývoje byla nastíněna v podobě extrémních 

projevů v suburbánních a periferních územích, nicméně nejen tato území jsou zájmem studia 

předkládané disertační práce. Také populační vývoj v méně vyhraněných oblastech bude 
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analyzován, nicméně konkrétní odhady na jeho průběh jsou velmi komplikované vzhledem 

k nedostatku odpovídajících studií. 

Disertační práce je členěna do sedmi hlavních kapitol. V první kapitole byl představen 

výzkumný problém, včetně vymezení výzkumných cílů a otázek. Vzhledem k demografické 

povaze práce následuje kritické zhodnocení specifických aspektů demografického výzkumu 

užívaných v předkládané práci. Hodnocena je interdisciplinarita vědního oboru, konkrétně 

spolupráce demografie s geografií, dále pak subdisciplíny demografie jako regionální 

a aplikovaná demografie. Kapitola číslo tři popisuje formování sídelního systému a proměny 

rozmístění obyvatel. Detailněji se věnuje průběhu procesu suburbanizace. Dále se snaží shrnout 

dostupné poznatky o populačním vývoji a počtu žáků v diferencovaných územích Česka. Čtvrtá 

kapitola se věnuje tématu základního školství. Nejprve popisuje vývoj školství od historických 

dob do současnosti se zaměřením na vývoj počtu a rozmístění základních škol, dále se 

podrobněji zaměřuje na aktuální školský zákon, především stanovení limitů kapacit základních 

škol a od toho se odvíjejícího financování. Dále jsou analyzovány aktuální koncepty související 

se zajišťováním povinné školní docházky jako koncept výběru školy, spádové regiony či 

nerovnosti ve vzdělávání. Následuje statistický přehled základního školství, nejprve na 

celorepublikové a poté stručně na regionální úrovni. Další kapitola se již věnuje konkrétním 

datům a metodám použitým v předkládané práci. Nejprve jsou podrobně popsány provedené 

úpravy dat a jejich nedostatky. Poté jsou rozebrány použité metody, jako je vymezení 

spádových regionů, Webbův graf a prostorová autokorelace. Kapitola číslo šest představuje 

empirické výsledky práce v návaznosti na metody vysvětlené v předchozí kapitole, tj. nejprve je 

analyzován model spádových regionů základních škol, poté populační vývoj pomocí Webbova 

grafu a následují rozsáhlé analýzy regionálních proměn v rozmístění osob ve věku povinné 

školní docházky a žáků pomocí prostorové autokorelace. Prostorová autokorelace je také 

využita v porovnání skutečného počtu žáků a maximálních kapacit základních škol. Následuje 

závěrečná kapitola, která shrnuje zjištěné výsledky a dává je do souvislosti s výzkumnými 

otázkami definovanými v úvodní kapitole. 
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Kapitola 2 

Vymezení demografie v kontextu studované problemati ky 

Tradiční pojetí demografie akceptované napříč odbornou veřejností říká, že se jedná o studium 

demografické reprodukce lidské populace (např. Pavlík, Rychtaříková a Šubrtová, 1986). 

Vzhledem k výraznému empirickému zaměření bývá někdy zpochybňováno postavení 

demografie jako vědy a na místo toho je označována za skupinu statistických technik. Nicméně 

demografie má své modely a teorie, kterými se vymezuje od ostatních vědeckých disciplín 

(Bijak, Courgeau, Silverman et al., 2014; Burch, 2003). Pro demografii je dále charakteristické 

propojení empirických výzkumů se zájmem o dobrou evidenci dat a také důraz na vhodné 

statistické metody (Kohler a Vaupel, 2000, s. 22). 

2.1 Demografie a geografie 

Z hlediska míry komplexity se lze omezit pouze na „výsledek procesu demografické 

reprodukce“, nebo hodnotit i příčiny a důsledky procesu demografické reprodukce (Pavlík, 

Rychtaříková a Šubrtová, 1986, s. 25). Druhý jmenovaný komplexnější přístup je vlastní stále 

více demografům a tak se demografie stává více interdisciplinárním, popřípadě 

multidisciplinárním oborem, protože pro vysvětlení příčin a důsledků demografické reprodukce 

čerpá ze znalostí ostatních věd. Někteří autoři ve spojitosti s multidisciplinaritou mluví až 

o eklekticismu (Coleman, 2000, s. 27), jiní si myslí, že demografie si dokáže udržet svoji 

jedinečnost a místo mezi ostatními vědami (Caldwell, 1996; Wunsch, 2000) a dokonce, že má 

co nabídnout ostatním disciplínám (van de Kaa, 2000). Pro demografy je důležité, aby zůstali 

věrni studiu populace v těsném kontaktu s daty, která budou podrobovat kritickému zkoumání 

(Caldwell, 1996, s. 313; Kohler a Vaupel, 2000, s. 26; van Dalen a Henkens, 2012, s. 398). 

Demografie nejčastěji využívá poznatky věd jako je biologie, sociologie, ekonomie či 

geografie. Právě propojení demografie s geografií bude stěžejní v této práci. Začněme 

vymezením sféry zájmu obou věd. Geografie je vysoce komplexní věda, kde v popředí zájmu 

stojí prostorový aspekt. Rozmístění obyvatel včetně studia migrací se věnuje geografie 

obyvatelstva. Pokud je při hodnocení těchto jevů používána metodologie demografie, lze tuto 

kombinaci označit za demogeografii. Naopak, pokud zkoumáme populační vývoj a pro jeho



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 19 

 vysvětlení použijeme také migrace či strukturu osídlení, bývá to označováno za geodemografii 

(Pavlík, Rychtaříková a Šubrtová, 1986, s. 447). Rozdíly mezi těmito interdisciplinárními 

přístupy nejsou ostře vyhraněné, Pavlík, Rychtaříková a Šubrtová (1986, s. 447) navrhují 

způsob jejich odlišení podle „jádra zájmu“, tj. v případě geodemografie je jádrem zájmu 

demografická reprodukce, v případě demogeografie pak rozmístění obyvatelstva a migrace. 

Caldwell (1996, s. 313) upozorňuje, že není problém identifikovat demografa v případě 

interdisciplinárního výzkumu, vzhledem k jeho pečlivé práci s daty a hledání vhodných 

statistických metod. Intenzivnější propojování geografie s demografií započalo 

s pozitivistickým důrazem na kvantitativní metody. Demografové měli v rámci geografie zájem 

nejprve o migrace, především v souvislosti s rozvojem regionální demografie (Koscinski, 2000, 

s. 114). 

2.2 Regionální a aplikovaná demografie 

Regionální demografie je definovaná jako „studium demografické reprodukce v různě 

vymezených regionech“ (Pavlík, Rychtaříková a Šubrtová, 1986, s. 28) nebo jako „popis 

struktury a vývoje obyvatelstva nejen na pozadí věku a času, ale i v prostoru“ (Congdon 

a Batey, 1993, s. 1). Na regionální úrovni hraje větší roli migrace, a proto je vhodné zapojení 

geografického aspektu. Rozvoj regionální demografie započal od druhé poloviny 20. století 

(Koscinski, 2000, s. 114), přičemž důležitý byl rozvoj moderních technologií, které umožňují 

online publikování dat za nižší než státní úroveň. Dalším předpokladem rozvoje regionální 

demografie byla decentralizace veřejné správy, kdy roste poptávka po demografických studiích 

jednotlivých regionů, protože slouží jako podklad k rozhodování o jejich budoucím rozvoji 

(Congdon a Batey, 1993, s. 4–5). 

Pokračující rozvoj moderních technologií umožnil statistické analýzy na nižší než regionální 

úrovni, někdy označované termínem mikrodemografie (Roubíček, 1971). Daný termín zahrnuje 

nejen „demografii malých územních oblastí“, ale i „demografii malých populačních skupin“ 

(Československá demografická společnost, 1971, s. 346). V Česku byla mikrodemografii 

věnovaná konference České demografické společnosti už v roce 1971, jejímž cílem bylo 

upozornit na nové pole demografického výzkumu (Československá demografická společnost, 

1971, s. 345). Roubíček (1971, s. 347–352) ve svém úvodním referátu definuje danou 

problematiku včetně jejích úskalí. Jako pozitiva vidí „vyšší homogenitu zkoumaných souborů“, 

skutečnost, že mikrodemografie  „může přispět k vysvětlení variability makrodemografických 

jevů“, dále pak „důležitost při sběru informací o řídkých jevech“, a v neposlední řadě tvoří 

mikrodemografie vhodný podklad pro rozhodování při lokálním plánování. Úskalím 

mikrodemografie může být „přecenění významu místních podmínek“ či „snaha generalizovat 

zjištění na celou populaci“. 

Předpokladem pro analýzy na mikro úrovni je spolehlivá datová základna individuálních 

dat, nejlépe s dlouhodobou tradicí. Taková data jsou v zemích severní Evropy, ale i v některých 

státech střední a východní Evropy (Kohler a Vaupel, 2000, s. 22). Podíl mikrodemografických 

studií roste od konce 20. století a souvisí i s mikro zaměřením ostatních věd, z nichž jsou 

s demografií silně provázané ekonomie a sociologie (Billari, 2006). Převahu 
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mikrodemografických výzkumů nad makrodemografickými kritizuje Lee (2001, s. 1–2), který 

říká, že demografie opouští své tradiční zájmové okruhy, které jsou makrodemografické 

a formální, na úkor mikrostudií. Důvodem je například institucionální uspořádání (existuje málo 

čistě demografických ústavů, často jsou v kombinaci s jiným vědním oborem, který je 

v současnosti zaměřen na mikroanalýzy) či financování výzkumu, kdy mikro empirické studie 

dostávají přednost před makrovýzkumem. Billari (2006, s. 698) oponuje, že mikro a makro 

přístupy by mezi sebou neměly soutěžit, nýbrž mikrodemografie může přispět k vysvětlení 

klíčových makrodemografických problémů. Jako příklad lze uvést práci Bengtssona a Dribea 

(2014), kteří na základě mikro analýzy pěti hrabství z jižního Švédska v období 1815–1939 

popsali okolnosti poklesu plodnosti. Zjistili, že vyšší sociální vrstva, která měla před 

demografickou revolucí nejvyšší úroveň úhrnné plodnosti, ji také začala nejdříve omezovat. 

Kromě regionální demografie, další demografickou subdisciplínou, která souvisí 

s překládanou prací, je aplikovaná demografie v angličtině často označovaná termínem 

demographics (Weeks, 1999, s. 560). K výraznému rozvoji aplikované demografie došlo 

v 90. letech 20. století (Swanson, Burch a Tedrow, 1996, s. 403). Aplikovaná demografie se 

vymezila využitím demografických poznatků v praktické sféře, často bývá propojena s určitým 

geografickým prostorem a orientuje se na přítomnost či budoucnost (Siegel, 2002, s. 2). 

Geografický prostor, ve kterém aplikovaná demografie řeší určitý problém, je velmi často 

poměrně malé území – okres, obec či dokonce sčítací obvod (Swanson, Burch a Tedrow, 1996, 

s. 405). Uplatnění aplikované demografie se nachází především v rámci rozhodovacího procesu 

v soukromé či státní sféře. 

Podklady pro rozhodování v soukromé sféře zahrnují hlavně oblast podnikání či marketingu, 

aplikovaná demografie pomůže například s výběrem vhodné lokality pro umístění konkrétního 

obchodu na základě analýzy demografických či socioekonomických charakteristik obyvatel ze 

spádové oblasti (Weeks, 1999, s. 561). Výsledná demografická data bývají často zobrazována 

pomocí GIS, což bývá označeno termínem geodemographics (Weeks, 1999, s. 563). Nicméně 

s tímto termínem operují spíše ekonomové než demografové (podrobněji např. Beaumont 

a Inglis, 1989; Kotler a Armstrong, 2012). 

Využití aplikované demografie ve veřejném sektoru je velmi široké, například v regionálním 

plánování (populační prognózy), při plánování sociálních služeb (zdravotnictví, školství), či 

v oblasti politického plánování (Weeks, 1999; Siegel, 2002). Právě oblast školství je velmi úzce 

svázána s věkovou strukturou obyvatelstva, a proto je zde využití aplikované demografie více 

než vhodné. Různě velké kohorty narozených znamenají pro školské kapacity značné problémy, 

na regionální úrovni je situace ještě ovlivněna migrací. (Hulík a Tesárková, 2009, s. 8, 20). 

Aplikovaná demografie v oblasti školství analyzuje např. budoucí počty studentů vstupujících 

do jednotlivých stupňů školské soustavy, platnost spádových oblastí ve školství apod. (Weeks, 

1999). 
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Demografie stejně jako ostatní vědy prochází stádiem multidisciplinarity a v důsledku toho 

roste pole zájmů jednotlivých vědců. Panují obavy z přílišné roztříštěnosti či fragmentace 

demografie. Zda tomu tak skutečně je, zjišťovali van Dalen a Henkens (2012), kteří rozeslali 

dotazník demografům registrovaným v IUSSP1, na základě 970 odpovědí došli k závěru, že 

demografie je dostatečně integrovaná disciplína, aplikovaní demografové znají práci 

teoretických a naopak, a shodují se v určení vědeckých lídrů. 

                                                      
1 International Union for the Scientific Study of Population (Mezinárodní unie pro vědecké studium populace) 



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 22 

Kapitola 3 

Popula ční vývoj v systému osídlení Česka 

S modernizací společnosti dochází ke změnám v geografickém uspořádání lidských aktivit, 

kterému se se zpožděním přizpůsobuje systém osídlení (Nováček, 2005, s. 33) a také 

demografické chování obyvatelstva. Změny zpravidla vycházejí z center inovací, odkud se 

hierarchickou či sousedskou difúzí šíří dále (Novák, 2011). Provázanost populačního vývoje se 

systémem osídlení existuje od pradávna. Dobrým příkladem je dichotomie město vs. venkov, 

kde bylo především v minulosti pozorováno velmi odlišné demografické chování. S postupným 

propojováním společnosti je vhodnější hierarchickou organizaci geografických systémů vyjádřit 

polarizací jádrových a periferních regionů. A právě pro vysvětlení populačního vývoje na 

regionální úrovni je třeba znát minulou i současnou pozici daného regionu v této hierarchii. 

3.1 Historický vývoj systému osídlení 

Současný sídelní systém, který je páteří rozmístění obyvatel a také základem pro tvorbu sítě 

škol, vychází ze základů položených v minulosti. Jeho podoba je ovlivněna místními 

geografickými podmínkami i lidskou činností. V minulosti byl systém osídlení Česka nejprve 

výrazně determinován přírodními podmínkami. Nejstarší sídla vznikala v nížinách, kde byla 

úrodná půda a vodní zdroj (Stloukal, 1998, s. 23–24). Postupem času s rozvojem zemědělství 

zvládl člověk přežít i v méně příznivých podmínkách a osídlené areály se rozšiřovaly, nicméně 

stále byly velmi nerovnoměrně rozmístěné (Srb, 2004, s. 36). Během 13. století došlo 

k vytvoření systému měst, jejich vyšší hustota byla v úrodných nížinách, avšak výrazná 

koncentrace měst byla založena např. v Krušných horách kolonisty z německých zemí za 

účelem těžby kovů (Maur, 2002, s. 59–83). 

Roku 1781 bylo nevolnictví nahrazeno mírnějším poddanstvím, které bylo spolu s robotou 

zrušeno roku 1848. Lidé se tak mohli svobodně stěhovat bez ohledu na majitele panství. Právě 

proces urbanizace byl prvním významnějším zásahem do dosavadní sídelní struktury Česka. 

Lidé z venkova odcházeli ve velké míře do měst za prací. Nová pracovní místa vznikala nejprve 

v průmyslu, tj. urbanizace ve své první fázi souvisela především s industrializací Česka (Musil, 

2002a, s. 15). Fialová (1998, s. 148) uvádí, že v polovině 18. století tvořilo obyvatelstvo měst 

10 % celkové populace Česka, v polovině 19. století už 20 % a do konce 19. století téměř 
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50 % české populace žilo ve městech. Právě ve městech započala přeměna demografického 

chování označovaná termínem demografická revoluce. V souvislosti s modernizací společnosti 

docházelo k postupnému snižování úrovně úmrtnosti, které bylo doprovázeno poklesem 

porodnosti. Výsledkem je demografické stárnutí obyvatelstva (Kalibová, 1997, s. 41). 

Demografická revoluce byla v Česku ukončena zhruba ve 30. letech 20. století (Pavlík, 

Rychtaříková a Šubrtová., 1986, s. 572). 

V období první republiky započaly první suburbanizační tendence u nás. Pražská bohatší 

společenská vrstva si pořizovala bydlení na okraji Prahy či v sídlech dostupných po železnici 

jako jsou například Černošice nebo Klánovice. Masovější rozvoj suburbanizace byl zastaven 

druhou světovou válkou (Ouředníček a Posová, 2006, s. 97). 

Významné změny v počtu i rozmístění obyvatel nastaly až po druhé světové válce 

v souvislosti s odsunem Němců. Celkem byly z Československa odsunuty necelé tři miliony 

Němců, převážně z pohraničních oblastí (Srb, 2004, s. 30). V následném doosidlování se Češi 

i Slováci stěhovali přednostně do velkých měst a postupně docházelo k zániku malých obcí, 

především ve vyšší nadmořské výšce. Podél hranic s Rakouskem a SRN byl navíc zřizován pás 

souvislého neobydleného území2 (Bernard, Illner a Kostelecký, 2011, s. 44). V souvislosti 

s upřednostňováním těžkého průmyslu bylo třeba zajistit dostatek pracovní síly v místech tohoto 

průmyslu, tj. na Ostravsku či v severočeské pánvi (Kučera, 1998, s. 342; Hampl, 2005, s. 36). 

Změny ve struktuře osídlení se odrazily také v regionální diferenciaci věkové struktury. Největší 

migrační intenzitu vykazují mladí lidé, a proto také došlo k omlazení věkové struktury 

doosídlených pohraničních oblastí na úkor stárnoucího vnitrozemí (Kučera, 1998, s. 343). 

Jedním z nástrojů populační politiky ovlivňující rozmístění obyvatel bylo zavedení 

střediskové soustavy osídlení vycházející z teorie W. Christallera (Ouředníček a Posová, 2006, 

s. 98). Jejím cílem je hierarchizace územní struktury, tak aby dané středisko zajišťovalo určité 

služby svému spádovému území. V případě Československa byly obce rozděleny do 

následujících kategorií: středisko oblastního významu, středisko obvodního významu, středisko 

místního významu, nestřediskové sídlo trvalého charakteru a nestřediskové sídlo ostatní. Při 

zařazení obcí do jednotlivých kategorií byly využívány objektivní faktory jako například 

populační velikost, poloha v rámci Česka, vybavenost občanskou infrastrukturou, ale také 

subjektivní faktory v podobě jejich budoucího „plánovaného významu“ (Bernard, Illner 

a Kostelecký, 2011, s. 45). Investice plynuly z velké většiny do střediskových obcí, 

nestředisková sídla ostatní měla podle plánu zaniknout. Navzdory plánu docházelo k rozvoji 

některých nestřediskových sídel, a naopak vývoj některých podporovaných území stagnoval 

(Musil, 2002b, s. 270). Jako neplánovaný důsledek řízené urbanizace uvádí Musil (2002b, 

s. 270) vznik vnitřních periferií. Ouředníček a Posová (2006, s. 98–99) zmiňují také dosud 

nepřekonaný zásah do sociální i technické infrastruktury malých obcí, včetně přetrvávajících 

změn demografické struktury jejich obyvatel. Kromě potlačování rozvoje malých obcí byl 

v období socialismu omezován také růst počtu obyvatel velkých měst nad 100 tisíc obyvatel. 

Naopak podporována byla především středně velká města a města v oblastech těžkého průmyslu 

(Kučera, 1998, s. 342). 

                                                      
2 Podrobněji o příčinách zániku sídel v pohraničí Čech např. Kučera (2006). 
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Demografický vývoj po druhé světové válce byl poznamenán ekonomickými problémy, 

které se v běžném životě projevovaly především nedostatkem bytů a vysokou zaměstnaností žen 

(Kučera, 1998, s. 344–345). Pokles porodnosti zastavily až propopulační opatření ze 70. let 

20. století, avšak ukazuje se, že tato opatření měla vliv spíše na časování než na zvýšení 

plodnosti žen (Rychtaříková, 2007, s. 79). Od 60. let 20. století dochází ke stagnaci 

úmrtnostních poměrů, opětovné zlepšování se odehrává od konce 80. let 20. století (Burcin 

a Kučera, 2008, s. 57). 

3.2 Proměny popula ční velikosti sídel po roce 1989 

Socioekonomická transformace po roce 1989 znamenala také změnu hospodářského zaměření 

Česka projevující se především oslabováním průmyslu a růstem služeb (Musil, 2002c, s. 300). 

V důsledku nízkých investic, které neumožňovaly modernizaci a podniky tak nebyly 

konkurenceschopné, měl průmysl problémy již před rokem 1989 (Toušek a Vančura, 1996). 

Tyto problémy vyvrcholily uzavřením velkého množství průmyslových podniků v 90. letech 

20. století.  V dotčených oblastech tak postupně vzrostla nezaměstnanost (Toušek, Vančura 

a Viturka, 2000) a přestaly být atraktivní pro tamější obyvatelstvo. Naopak v období socialismu 

zanedbávané obce v zázemí Prahy se s rozvojem suburbanizace staly vyhledávanými místy pro 

život (Ouředníček a Posová, 2006). Postupná proměna významové diferenciace a populační 

velikosti sídel3 se samozřejmě projevila také v regionální diferenciaci populačního vývoje 

a demografické struktury. 

3.2.1 Suburbanizace 

Suburbanizace je společenský jev, který významným způsobem mění rozmístění i strukturu 

obyvatel (Čermák, Hampl a Müller, 2009; Ouředníček 2003). Ve vyspělých státech západní 

Evropy se suburbanizační tendence projevovaly již po skončení druhé světové války, v zemích 

bývalého východního bloku byl jejich rozvoj umožněn až po roce 1989. Předpokladem pro 

umožnění suburbanizace byly restituce půdy původním majitelům, snížení intenzity ochrany 

zemědělského půdního fondu či vznik stavebních firem a další okolnosti (Ouředníček a Posová, 

2006, s. 99). Nicméně v první polovině 90. let 20. století se suburbanizace příliš nerozvíjela 

(Čermák, Hampl a Müller, 2009), lidé v Česku (ale i v dalších postsocialistických zemích) totiž 

neměli dostatek financí pro stavbu nových rodinných domů a bylo obtížné dosáhnout na 

existující finanční produkty. Trh s bydlením prakticky stagnoval (Heřmanová a Kostelecký, 

2000, s. 41). Zprvu pouze bohatí lidé, což byli často ti, kteří rychle zbohatli v prvních letech 

transformačního procesu, si mohli dovolit stavbu domu v zázemí města. Nově postavený dům 

měl ukázat ostatním bohatství jeho majitele a také vzhledem k novým možnostem výběru, tyto 

okázalé domy propojující mnoho nesourodých stavebních prvků daly název novému typu 

architektury, tzv. podnikatelské baroko (Feřtek, 2003). 

Důležitými faktory rozvoje suburbanizace bylo zavedení nových finančních produktů, díky 

kterým si více lidí mohlo realizovat vlastní bydlení. Jednalo se nejprve o stavební spoření se 

                                                      
3 Nováček (2005, s. 25) hovoří o návratu do přirozené územní diferenciace. 
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státní podporou (zavedeno 1993) a hypoteční úvěry, které byly zavedeny roku 1995, avšak 

vzhledem k prvotně nastaveným vysokým úrokovým sazbám začaly být využívány až postupem 

času. Zhruba od poloviny 90. let 20. století byly dokončovány první stavební projekty větších 

úspěšných developerů. Neméně podstatným faktorem rozvoje suburbanizace byly změny ve 

využití půdy. V období socialismu byla veškerá půda určená pro zemědělské využití, po roce 

1989 došlo k přeměně některých pozemků především v zázemí velkých měst na stavební 

parcely (Ouředníček a Posová, 2006, s. 100–102). Nicméně vzhledem k neexistenci regulačních 

mechanismů probíhaly změny často rychle bez zkoumání budoucích důsledků, a proto lze 

z dnešního pohledu vidět některá rozhodnutí v této oblasti jako velmi problematická 

(Ouředníček, 2008, s. 14), především z důvodu komerční suburbanizace, kdy na nejúrodnější 

půdě vznikají skladové haly (Chuman a Romportl, 2008, s. 26). 

Co se týká rezidenční suburbanizace, nejvyšší intenzita stěhování obyvatel do zázemí měst 

probíhala těsně po roce 2000. V té době už lidé i obce, kterých se suburbanizace týkala, byli 

poučeni neúspěšnými projekty z minulých let. Tj. obce více regulovaly činnost developerů ve 

svém katastrálním území a lidé začali dávat přednost spíše větším obcím s občanskou 

vybaveností (Ouředníček a Posová, 2006, s. 102). Po roce 2008 docházelo ke stagnaci bytové 

výstavby a suburbanizace v souvislosti s ekonomickou krizí, ale také k nasycení poptávky po 

bydlení v zázemí měst (Ouředníček a Špačková, 2013, s. 13).  

V regionálním pohledu se suburbanizace nejdříve, tj. v polovině 90. let 20. století, projevila 

v zázemí Prahy, jednalo se menší projekty, nepravidelně rozmístěné. Později se suburbanizace 

šířila i do dalších obcí v zázemí Prahy, kolem roku 2000 lze hovořit o suburbanizaci v zázemí 

Brna, Plzně a Českých Budějovic. Po roce 2000 se rozvíjí zázemí dalších větších či středně 

velkých měst (Ouředníček a Špačková, 2013, s. 13). 

Suburbanizace je doprovázena výraznými změnami populačního vývoje a demografických 

struktur dotčených obcí. Dochází k celkovému nárůstu počtu obyvatel, a vzhledem k faktu, že 

přistěhovalí jsou převážně mladí lidé, kteří v obci zpravidla zakládají rodinu, dochází také 

k omlazení věkové struktury obce. Nárůst počtu obyvatel mladého věku s sebou přináší také tlak 

na proměnu sociální i technické infrastruktury. Nejmarkantnější je nedostatek míst nejprve 

v mateřských školách, poté v základních, kdy obce musí navyšovat kapacitu škol (např. Puldová 

a Novák, 2008). 

3.2.2 Diferenciace území Česka 

Stav regionálního systému před rokem 1990 byl výsledkem dlouhodobého působení 

nivelizačních tendencí, kdy úspěšnější regiony byly zpravidla omezovány v rozvoji a naopak 

vybrané méně úspěšné byly podporovány. Po změně politického systému tak logicky došlo 

k nárůstu sociální i územní polarizace Česka (Hampl, 2007, s. 890). Územní polarizaci lze 

definovat například vztahem centra a zázemí (Musil a Müller, 2008), nebo dichotomií jádro vs. 

periferie (např. Havlíček a Chromý, 2001; Havlíček et al., 2005), či nověji metropolitní území 

(tj. jádro se svým zázemím) vs. periferie (Novák a Netrdová, 2011; Blažek a Netrdová, 2012). 

Vzhledem k regionálnímu, popř. lokálnímu zaměření práce je nutné uvažovat podrobnější 

diferenciaci území Česka, aby bylo možné přesněji vysvětlit proměny populačního vývoje 

a vývoje počtu žáků, na jejichž základě bude určen regionální soulad či nesoulad vývoje obou 
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charakteristik. Za základní diferenciační znaky je považována populační velikost sledované 

jednotky a její poloha v sídelním systému vzhledem k rozvojovým osám (Hampl, 2005; Perlín, 

Kučerová a Kučera, 2010; Bernard, 2012). Hampl (2007, s. 908) poukazuje na vliv „zděděné 

ekonomické specializace“, tj. ekonomického zaměření regionu před rokem 1989. Aktuální 

ekonomická situace regionu je neméně důležitým faktorem. Z  demografických faktorů bývá 

dále posuzován populační růst a socioekonomická struktura obyvatelstva (Novák a Netrdová, 

2011; Klufová, 2015). Neméně důležité jsou také měkké faktory jako sociální či lidský kapitál 

(Jančák, Chromý, Marada et al., 2010). 

Každá lokalita je jedinečná v důsledku specifických podmínek jejího fungování, nicméně 

existují určité znaky, které mají shodné s některými lokalitami, a naopak kterými se odlišují od 

jiných lokalit. Pomocí těchto znaků lze provést regionální typologii. Typologie vznikají za 

účelem analýzy sociálně prostorové diferenciace (Novák a Netrdová, 2011), demografického 

chování obyvatel na regionální úrovni (Vobecká, 2009; Klufová, 2015), vymezování určitého 

typu území (Musil a Müller, 2008; Pászto, Burian, Marek et al., 2016), jako podklad pro 

politiku regionálního rozvoje (Perlín, Kučerová a Kučera, 2010; Blažek a Netrdová, 2012), atd. 

Vzhledem k odlišné metodice a účelu vzniku je logické, že se jednotlivé regionální typologie 

liší mírou podrobnosti (tj. odlišným počtem výsledných regionů) a územním rozsahem (zda 

zahrnují celé území Česka beze zbytku). Konkrétní vymezení území charakterizovaných daným 

typem je také odlišné, nicméně většina typologií podobně vymezuje jádrové oblasti, 

suburbanizované oblasti (popř. jádrové a suburbanizované oblasti vymezené jako jeden celek 

označený termínem metropolitní areál), vnitřní periferie (zejména podél jihozápadní až 

jihovýchodní hranice Středočeského kraje), dále pak rozlišuje rozdíly mezi oblastmi ve 

vnitrozemí a doosídleném pohraničí či rozdíly v území s rozdrobenou sídelní strukturou 

a naopak v území s velkými obcemi. 

Na úrovni Česka existuje řada typologií specializujících se na venkovský prostor (Perlín, 

1998; Perlín, Kučerová a Kučera, 2010; Klufová, 2015), v případě měst ucelená podrobnější 

typologie neexistuje. Některé typologie nerozlišují mezi městskými a venkovskými obcemi 

(např. Novák a Netrdová, 2011), jiné vnímají města jako centra pracovní dojížďky (Vobecká, 

2010). Část studií se zaměřuje na rozlišení venkovského a městského prostoru (Vobecká, 2009; 

Pászto, Burian, Marek et al., 2016). 

Pro účely této práce je třeba vnímat pozici měst jako středisek určité vybavenosti pro své 

zázemí, a také dodnes přetrvávající rozdíly mezi demografickým chováním městských 

a venkovských obcí (Vobecká, 2009). Vývoj středisek v rámci sídelní hierarchie v celém 

sledovaném období analyzují práce týkající se sociogeografické regionalizace Česka (Hampl 

a Müller, 1996; Hampl, 2005; Hampl a Marada, 2015). Pozice střediska v sídelní hierarchii je 

zde určena dojížďkovým vztahem mezi střediskem a jeho zázemím (tzn. nestředisky), jehož 

pozici sociogeografická regionalizace podrobněji nehodnotí. Nestřediska zahrnují zejména 

venkovský prostor, který jak uvádí Perlín, Kučerová a Kučera (2010), není homogenní, a proto 

je důležité mít přehled také o jeho diferenciaci. Proto bylo rozhodnuto, že podrobnější analýza 

regionálního populačního vývoje a změn počtu žáků základních škol bude kombinovat poznatky 

ze sídelní hierarchie středisek a typologii nestředisek. Autorka si je vědoma odlišného přístupu 

sociogeografické regionalizace, kdy se vytváří vztahové (funkční) regiony a procesu typologie, 
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kde je cílem vymezit homogenní region. Nicméně analýza populačního vývoje a změn počtu 

žáků neproběhne v rámci sociogeografických regionů, pouze ve střediscích na základě jejich 

pozice v sídelní hierarchii. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje podrobnější typologie měst, 

se toto zdá jako nejlepší řešení. 

Pro typologii venkovského prostoru byla zvolena práce Perlína, Kučerové a Kučery (2010), 

která za základní diferenciační znaky považuje velikost obcí, jejich polohu a faktor růstu, kam 

spadá také růst počtu obyvatel. Výsledná typologie odráží vliv suburbanizace, rozdíly mezi 

polohou ve vnitrozemí a doosídleném pohraničí a velikostní strukturu obcí. Součástí 

vymezování jednotlivých typů je analýza vybavenosti obcí, která se promítá do problematiky 

kapacit základních škol. V neposlední řadě také samotný důvod vzniku této typologie, 

tj. definovat typy regionů na základě potenciálu rozvoje úzce souvisí s populačním vývojem. 

3.2.3 Popula ční vývoj a prom ěny po čtu žáků v diferencovaných územích Česka 

Jediným střediskem na území Česka s makroregionálním významem je Praha. Její dominance 

v sídelním systému se v průběhu let měnila. Po druhé světové válce v souvislosti s odsunem 

a doosídlením pohraničí se dominance Prahy nárazově zvýšila, v rámci socialistického 

hospodářství byl její rozvoj utlumován (Hampl, 2005, s. 32). Ale i přesto po celé období 

socialismu (s výjimkou roku 1980) docházelo k mírnému nárůstu počtu obyvatel (ČSÚ, 2014c). 

Dlouhodobější pokles se odehrál mezi roky 1993–2001 z důvodu kumulace následujících příčin: 

pokles porodnosti, stagnace bytové výstavby a postupného rozvoje suburbanizace. Následný 

opětovný růst počtu obyvatel souvisel s dokončením větších developerských projektů a také 

s nárůstem přistěhovalých cizinců a jejich zahrnutím do statistiky obyvatelstva (ČSÚ, 2014d). 

Z prostorového hlediska rostou spíše okrajové části Prahy, kde si staví rodinné domy zejména 

lidé v produktivním věku s dětmi. Naopak centrum a dosud nerevitalizované části vnitřního 

města obyvatelstvo ztrácejí. Logicky tak dochází k omlazení věkové struktury okrajových částí 

Prahy a také rostou nároky na zajištění předškolních a školních zařízení, kterých je zde často 

nedostatek (Brabec, 2015). Dalším procesem měnícím prostorové uspořádání struktury obyvatel 

je gentrifikace, tj. stěhování mladších a bohatších obyvatel do rekonstruovaných částí vnitřního 

města, odkud jsou naopak vystěhováváni sociálně slabí obyvatelé mimo město, často do 

periferních území (Brabec, 2015; SPF Group, 2012). 

Praha je v rámci velikostně významové hierarchie středisek následována 11 středisky 

s mezoregionální působností. Jedná se o krajská města s výjimkou Jihlavy, která nebyla 

zařazena mezi mezoregionální střediska z důvodu nedostatečného poutání širšího zázemí, což 

může být částečně kvůli poloze mezi Prahou a Brnem. Nicméně na základě sociogeografické 

regionalizace z roku 2011 Hampl a Marada (2015, s. 416) upozorňují, že v souvislosti se ziskem 

administrativní funkce krajského města Kraje Vysočina a příznivého ekonomického rozvoje 

došlo k nárůstu regionálního významu Jihlavy a do budoucna má potenciál stát se střediskem 

mezioegionálního významu. Střediska s meziregionální působností jsou důležitá z hlediska 

šíření inovací, včetně nových vzorců demografického chování. Což se ukázalo při nástupu 

poklesu porodnosti v 90. letech 20. století, který zde (a samozřejmě také v pražském 

metropolitním areálu) započal dříve než ve zbytku Česka (Kučera a Burcin, 2009, s. 39). Je 

třeba poznamenat, že úroveň plodnosti žen ve velkých městech byla vždy nižší v porovnání se 
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zbytkem Česka, čemuž odpovídala nižší úroveň poklesu plodnosti. Co se týká celkového počtu 

obyvatel, na počátku 90. let 20. století došlo u většiny velkých měst k odtržení okrajových částí, 

čímž došlo ke snížení celkového počtu obyvatel, což u některých měst znamenalo nedosažení 

„magické“ stotisícové hranice, se kterou se do roku 2008 pojil vyšší přísun financí ze státního 

rozpočtu (Gildainová a Havlena, 2010). Další úbytek počtu obyvatel velkých měst souvisel 

s rozvojem suburbanizace, přičemž z měst se tam stěhovali zejména mladí lidé ve věkové 

kategorii 20–34 let. Tedy nejen malá porodnost obyvatel měst, ale také emigrace mladých lidí je 

důvodem vyššího průměrného věku a nižšího podílu dětí než ve zbytku Česka. Vyšší úrovní 

porodnosti a mladší věkovou strukturou včetně vyššího podílu dětské složky obyvatel se 

v souboru meziregionálních středisek odlišuje Ústí nad Labem, kde žije poměrně početná 

romská komunita, která má specifický typ reprodukčního chování (Kučera a Burcin, 2009). Po 

roce 2000 došlo ve většině z 11 středisek k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Vysvětlení spočívá 

zejména v započítání cizinců s dlouhodobým pobytem do počtu obyvatel a současně 

koncentraci cizinců do větších měst (Drbohlav, 2004). Kučera a Burcin (2009, s. 43) dodávají 

znovuoživení bytového trhu, kdy také ve větších městech byly dokončovány developerské 

projekty a zároveň lepší dostupnost hypotečních úvěrů umožnila lidem dosáhnout na tento typ 

bydlení. Popsané znovuoživení velkých měst se netýkalo Ostravy, ve které dochází od roku 

1992 ke snižování počtu obyvatel, průměrným tempem -1 000 osob ročně. Důvodem je zejména 

nedostatek pracovních příležitostí vyřešený vystěhováním tamějších obyvatel a špatný stav 

životního prostředí. Nicméně populační vývoj není stejný ve všech částech Ostravy, úbytek 

obyvatel se týká zejména vnitřního města a panelových sídlišť a k přírůstku dochází 

v okrajových částech. Tento stav způsobuje nesoulad v kapacitách základních škol, kdy v dobře 

vybavených částech (tj. vnitřní město a sídliště) není dostatek dětí a naopak ty se nacházejí 

v okrajových venkovských částech s nedostatečnou kapacitou škol (Rumpel a Slach, 2012). 

S podobnými problémy, avšak v menším měřítku, se potýkají také ostatní střediska 

s meziregionální působností. Ještě je nutné dodat, že základní školy ve větších městech mohou 

využívat také děti bydlící v obcích v zázemí těchto měst, což na jednu stranu může vyřešit 

problém s úbytkem žáků ve velkých městech, avšak v případě preferencí několika málo škol 

u rodičů žáků, může dojít ke značné nerovnováze v síti základních škol (podrobněji kapitola 

školství). 

Dalším hierarchickým stupněm jsou střediska s mikroregionální působností, které jsou 

formovány dojížďkou za prací. Zatímco na úrovni makroregionální a mezoregionální nedošlo 

mezi sčítáními 1991–2011 k žádné změně, počet mikroregionálních středisek se snižoval ze 

136 mikroregionů podle výsledků sčítání lidu 1991, přes 132 mikroregionů ze sčítání lidu 2001, 

na 119 mikroregionů ze sčítání 2011 (Hampl a Marada, 2015, s. 406). Ke ztrátě mikroregionální 

autonomie došlo zejména z důvodu rozšiřování metropolitních areálů (Hampl a Marada, 2015, 

s. 417). Města, která ztratila, popřípadě nikdy neměla mikroregionální působnost, jsou označena 

jako střediska.  Vzhledem k proměnlivosti pozic v sídelní hierarchii na mikroregionální 

popř. nižší úrovni budou hodnoceny mikroregiony a střediska dohromady. Daný soubor se 

vyznačuje vyšší heterogenitou, tudíž společné znaky lze hledat velmi těžko. Zpravidla podobný 

demografický vývoj nalezneme u měst podobné velikosti a administrativních funkcí a u měst 

ležících v podobné poloze (doosídlené vs. vnitrozemské, periferní vs. v rozvojových osách, 



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 29 

hustěji zalidněný sever vs. méně zalidněný jih). U většiny středisek s mikroregionální a nižší 

působností došlo mezi sčítáními lidu v roce 1991 a 2011 k poklesu počtu obyvatel. Výjimkou 

jsou zpravidla menší města v zázemí velkých měst (tj. Prahy a středisek s mezoregionálním 

významem), kde naopak počet obyvatel vzrostl. Dynamika poklesu nebyla v rámci sledovaného 

souboru měst stejná, pokles počtu obyvatel mezi sčítáními lidu 1991 a 2001 se týkal zejména 

měst se starší věkovou strukturou v 90. letech 20. století, tzn. menší města ve Středočeském 

a Plzeňském kraji, v části z nich posléze došlo k zastavení poklesu či dokonce k výraznějšímu 

nárůstu počtu obyvatel. Ve městech ležících v území s vyšší úrovní porodnosti na počátku 

90. let 20. století, tj. většina měst v Kraji Vysočina, část měst v Karlovarském, Jihočeském 

a Zlínském kraji či města v severní části Moravskoslezského kraje, začal výraznější pokles 

počtu obyvatel až po roce 2001 (ČSÚ, 2014f). Pokud srovnáme tato města s prostorovým 

a časovým průběhem poklesu plodnosti podle Nováka (2011, s. 47), dojdeme k závěru, že 

v okresech, kde se tato města nacházejí, se nové vzorce reprodukčního chování šířily 

nejpomaleji z celého Česka. Existuje celá řada měst, jejichž obyvatelstvo ubývalo v obou 

obdobích vymezených roky sčítání lidu. Jednalo se zejména o města v pánevních oblastech či 

další města, jejichž vývoj byl poznamenán transformací ekonomiky (ČSÚ, 2014f). Města 

s nejvyššími úbytky obyvatel, jejichž příčiny jsou většinou ekonomického charakteru a souvisejí 

s deindustrializací, suburbanizací či transformací společnosti, jsou označovány jako shrinking 

cities (Prigge, 2005). Extrémní úbytek obyvatelstva vede ke vzniku vybydlených čtvrtí v rámci 

kompaktní městské zástavby, které postupně chátrají. Důsledky depopulace lze také spatřovat 

v růstu nákladů na zajištění technické infrastruktury, dále pak jsou nutné úpravy občanské 

infrastruktury, například optimalizace sítě základních škol (Buček a Bleha, 2013). V rámci 

Česka se shrinking cities nejčastěji nalézají v těžebních a příhraničních (horských) oblastech 

a v oblastech vnitřní periferie. Tamější obyvatelstvo ubývá zejména z důvodu záporného 

migračního salda, které je zapříčiněno vysokou nezaměstnaností (Binek, Šerý, Svobodová et al., 

2015, s. 234 a 236). Pokud se zaměříme na věkovou strukturu středisek s mikroregionální či 

nižší působností, nepřekvapí intenzivní stárnutí shrinking cities. Věková struktura (bývalých) 

okresních měst, mimo města s intenzivní depopulací, byla ještě na začátku 21. století poměrně 

příznivá (např. ve srovnání s ostatními městy či malými obcemi mimo metropolitní areály). Je 

to výsledek podpory rozvoje okresních měst v rámci střediskové soustavy osídlení. Dostatek 

pracovních příležitostí, bytů a dobrá občanská vybavenost byly důvodem stěhování řady 

mladých lidí do těchto měst a obyvatelstvo z této vlny přistěhovalých ještě nestihlo příliš 

zestárnout. Stejně tak dosud přetrvává dichotomie mezi ještě stále mladším obyvatelstvem 

doosídleného pohraničí a naopak starším obyvatelstvem kontinuálně osídleného vnitrozemí 

(Puldová, 2011, s. 21). K výraznému omlazení věkové struktury došlo v městech v zázemí 

velkých měst, kde je také největší tlak na zajištění míst v základních školách (Charvátová, 

2015). 

Následující část se zaměří na diferenciaci nestředisek. V rámci typologie venkovského 

prostoru Perlína, Kučerové a Kučery (2010)4 byly vymezeny tři základní typy zahrnující většinu 

venkovského území Česka, jedná se o venkov v zázemí velkých měst, český nerozvojový 

venkov a moravský venkov. Tři základní typy jsou doplněny dalšími specifickými regiony, 

                                                      
4 Podrobné rozmístění jednotlivých typů venkovského prostoru dle Perlína, Kučerové a Kučery (2010) viz příloha 1. 
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zahrnujícími menší území. Následující text se pokusí shrnout charakter populačního vývoje 

a proměny počtu žáků základních škol v rámci jednotlivých typů. 

Obce spadající do typu Rozvojový venkov nalezneme v zázemí velkých měst, zejména 

v okolí Prahy pokračující podél rozvojové osy na Mladou Boleslav až k Liberci, v menším 

měřítku se rozvojový venkov vyskytuje v okolí Plzně, Českých Budějovic, Hradce Králové, 

Pardubic, Jihlavy, Olomouce, Brna a jihovýchodně od Ostravy. Na počátku 90. let patřil spíše 

k územím vykazujícím úbytek obyvatel a stárnoucí věkovou strukturu (Bernard, 2012), vlivem 

rezidenční suburbanizace došlo postupně k obratu v populačním vývoji a tato oblast se řadí 

mezi území s růstem počtu obyvatel a mladší věkovou strukturou. Výrazný růst počtu obyvatel 

se odehrál zejména v zázemí Prahy, mezi lety 1995 a 2011 se počet obyvatel v široce 

vymezeném suburbánním pásu Prahy zvýšil téměř o 30 % a rozhodující část tvoří mladé rodiny 

s dětmi (Burcin et al., 2013, s. 2). Zpočátku nekoordinovaná činnost developerů 

a neuvědomování si důsledků této činnosti představiteli obcí se postupem času odrážela 

v nedostatku míst v mateřských a později také v základních školách (Piskáčková, 2008; 

Benáčková 2011; Lešetická, 2011). Budoucí populační vývoj této oblasti by měl opět být ve 

znamení populačního růstu, do roku 2030 by mělo oproti roku 2011 dojít k nárůstu o 17 % 

(Burcin et al., 2013, s. 14). Co se týká dětské složky obyvatelstva, je očekáván nárůst z hodnoty 

109 tisíc dětí v roce 2011 na 138 tisíc v roce 2021 a poté mírný pokles na k hodnotám 117 tisíc 

v roce 2030 (Burcin et al., 2013, s. 17–18). Tudíž lze očekávat, že nápor na kapacity mateřských 

a poté základních škol v zázemí Prahy ještě nějakou dobu poroste. K růstu populace a omlazení 

věkové struktury ale nedochází pouze v zázemí Prahy, ale také kolem Brna (Petr, 2013), Plzně, 

Českých Budějovic, Liberce, Hradce Králové, Pardubic, Jihlavy, Olomouce a Ostravy (Šanda, 

2013; Šigutová, 2013). 

Obce typu Nerozvojový sousedský venkov leží podél hranice Středočeského kraje s krajem 

Plzeňským, Jihočeským, Vysočinou, Pardubickým a Královéhradeckým, tzn. území vnitřní 

periferie. Dále pak do toho typu spadá téměř celý Kraj Vysočina. Charakteristika tohoto území 

dle Perlína, Kučerové a Kučery (2010, s. 178–179) zahrnuje nejrychleji stárnoucí oblast 

s nízkým ekonomickým potenciálem. Problematická je také sídelní struktura s vysokým 

podílem velmi malých obcí, které obtížněji zajišťují občanskou infrastrukturu s ohledem na 

nízké obecní rozpočty (Perlín, Kučerová, Kučera, 2010; Bernard, 2012). V území podél 

jihozápadní až jihovýchodní hranice Středočeského kraje docházelo již v období socialismu 

k úbytku obyvatel a byla zde starší věková struktura obyvatel (Musil, 2002b, s. 270), tento stav 

přetrvává i po roce 1989 (např. Bernard, 2012, s. 86). Na počátku 90. let 20. století se danému 

typu vymykala východní část Kraje Jihlava, jejíž obce byly v té době charakterizovány vyšší 

úrovní porodnosti (Bernard, 2012), zejména v souvislosti s vyšším podílem věřících osob, 

nicméně postupně se porodnost snížila a také v důsledku záporného migračního salda zde 

dochází k úbytku obyvatel a stárnutí populace. Mezi roky 1990–2004 pokračovalo zavírání 

zejména neúplných základních škol ve stárnoucích periferních venkovských obcích, které 

započalo už v období před rokem 1989 (Kučerová, 2010, s. 193). 

Moravský venkov se dále rozpadá do dvou typů na vybavený moravský venkov a moravské 

periferie. Typ označený vybavený moravský venkov nalezneme východně od Brna (s výjimkou 

pásu na sever a jih od Kyjova) a dále na sever v okolí Opavy, Ostravy, Hlučína a Třince. Jedná 
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Následující typy venkovského prostoru zahrnují mnohem menší oblasti, zejména 

v pohraničních územích. Typ Problémový rekreační venkov nalezneme v Severozápadních 

Čechách a v Jeseníkách, je pro něj charakteristický spíše úbytek obyvatel a nižší podíl dětské 

složky, avšak v některých obcích v Severozápadních Čechách (např. v SO POÚ Chomutov) 

docházelo k celkovému přírůstku obyvatel a vykazovaly vyšší podíl dětské složky (ČSÚ, 

2014f), což může souviset se specifickou etnickou strukturou obyvatelstva. K výraznému 

úbytku obyvatel dochází v Jeseníkách, např. obce okresu Jeseník se potýkají s vysokou 

nezaměstnaností a odchodem zejména lidí v produktivním věku do vnitrozemí (Kovalčík 

a Laštovica, 2006). 

Typ Intenzivní rekreační oblasti nalezneme pouze v několika SO POÚ na Šumavě, 

Krkonoších a Jizerských horách, kdy zejména významným turistickým střediskům přibývají 

obyvatelé. Klapka a Martinát (2005, s. 146) poukazují na zvyšování počtu obyvatel turistických 

středisek Krkonoš vlivem přemístění trvalého bydliště majitelů chat a chalup původem 

z velkých měst. Také do oblasti Šumavy přicházejí lidé z velkých či středně velkých měst, kdy 

je přitahuje zejména zachovalé životní prostředí a dostupné bydlení (Novotná a Kopp, 2010). 

V této souvislosti je vhodné zmínit společenský proces kontraurbanizace, tj. stěhování obyvatel 

z urbanizovaných oblastí na venkov (Champion, 2001, s. 150; Šimon, 2014. s. 2). Šimon 

(2011a, s. 245) při vysvětlení tohoto procesu zdůrazňuje častější propojení místa bydliště 

s místem zaměstnání, kdy na rozdíl od suburbanizace mají nově přistěhovalí obyvatelé spíše 

nízké vazby na jádrové město. Častým případem může také být práce z domova (Šimon, 2014, 

s. 8). Lidé odcházející na venkov mohou být motivování různými okolnostmi, které často 

souvisí s jejich životním cyklem. Jedná se například o mladé rodiče, kteří chtějí vychovávat děti 

ve zdravém prostředí, milovníky přírody a ekologického životního stylu, mladé důchodce, kteří 

chtějí prožít zbytek života v poklidném prostředí5, dále pak jsou to lidé ve středním věku, 

jejichž děti už se odstěhovaly či lidé motivovaní levnějším bydlením (Šimon, 2011b, s. 6–7). 

Intenzita přistěhování na vzdálený venkov je nesrovnatelně nižší než u suburbanizace, ale 

i přesto může být vliv nově přistěhovalých obyvatel poměrně značný, ať už díky vyššímu 

socioekonomickému statusu, což může přinést rozvojový potenciál do obce (Šimon, 2011a, 

s. 247) či díky omlazení věkové struktury, což může být nadějí do budoucnosti obce (Šimon, 

2011c). Pro venkovské obce může příchod nových lidí, a to i v případě, že zde nemají trvalé 

bydliště, znamenat udržení určité služby v obci. Specifická horská poloha větší části obcí 

v Jizerských horách, Krkonoších a na Šumavě může stěžovat dostupnost do základních škol. 

Avšak z hlediska konkrétní spádové školy se může jednat o výhodu, protože konkurenční školy 

či gymnázia jsou hůře dostupné a spádová základní škola tak má stabilní počet žáků (Dvořák, 

Starý, Urbánek et al., 2010, s. 142). 

Do typu Strukturálně postižený průmyslový venkov se zařadilo několik SO POÚ 

v Severozápadních Čechách. Jedná se o území s vyšší fluktuací a také s mladší věkovou 

strukturou obyvatel, avšak s horšími socioekonomickými charakteristikami (Novák a Netrdová, 

2011, s. 736). Poměrně vysoký počet dětské složky populace vedl k naplněnosti nejprve 

                                                      
5 Přistěhování motivované kvalitním životním prostředím se v literatuře označuje jako „amenitní migrace“ (Novotná, 
Preis, Kopp et al., 2013). 
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mateřských škol6 a po roce 2011 dochází také k nárůstu počtu žáků základních škol (ČSÚ, 

2014e). 

Posledním typem vykazujícím průměrné hodnoty sledovaných ukazatelů jsou regiony 

označené jako Neprofilovaný venkov. Většina obcí vykazuje úbytek obyvatel a vzhledem 

k nízké průměrné velikosti obcí, nejsou příliš dobře vybavené, co se týká občanské 

infrastruktury (Perlín, Kučerová a Kučera, 2010, s. 181). 

 

 

 

 

 

                                                      
6 A to i navzdory nižší míře účasti v předškolním vzdělávání v této oblasti (Hulík, Šídlo a Tesárková, 2008). 
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Kapitola 4 

Základní školství 

4.1 Vývoj po čtu a rozmíst ění základních škol 

Výuka byla v minulosti nejprve převážně individuální, např. domácí učitelé v bohatých 

rodinách. Postupem času rostl důraz na hromadné vyučování a s tím souvisí také postupné 

budování školských kapacit včetně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných učitelů. 

Školská síť se vyvíjí s ohledem na geografické rozmístění obyvatelstva a je úzce spjata 

s věkovou strukturou populace. 

4.1.1 Od církevního monopolu ke státnímu zájmu ve v zdělávání 

Školní výuce se nejprve věnovala církev, která také zakládala školy při velkých chrámech či 

klášterech s cílem připravit žáky na kněžské povolání (Vondrušková a Vondruška, 2013, 

s. 112). Kromě příslušníků církve byla gramotnost výjimečná, avšak nelze říct, že by se ostatní 

lidé nevzdělávali; naopak učili se dovednosti nutné ke svému životnímu údělu. Například 

šlechtičtí synové byli posíláni na jiné šlechtické dvory, kde se učili válečnictví, děti 

neurozeného původu se učily řemeslu svých rodičů, hospodaření nebo domácím pracím. 

Vzhledem k vysoké kojenecké a dětské úmrtnosti začínala výuka většinou od 5 let věku dítěte 

(Vondruška, 2009, s. 88). Ve 13. století začaly církve učit také budoucí písaře a v ženských 

klášterech byly vzdělávány urozené dívky (Vondruška, 2010, s. 94–95). Počet škol rostl o nově 

vzniklé farní školy (Šafránek, 1913, s. 14). S rozvojem měst se zvýšily nároky na vzdělání jejich 

občanů, a proto zde začaly vznikat tzv. laické školy (Kováříček, 1984, s. 5). Významnější 

sekularizace školství nastala po husitských válkách, především utrakvistická města zřizovala 

školy, které učily budoucí obchodníky či úředníky. Město jako zřizovatel zajišťovalo plat 

učitele a také provoz školní budovy. Nicméně ani v renesančním období nebyly ve školách 

učebny v dnešním slova smyslu, škola sloužila jako ubytování učitele a žáků; výuka probíhala 

v bytě učitele (Vondrušková a Vondruška, 2013, s. 112–113). Vesnické děti, poté co se naučily 

číst a psát doma anebo na místní faře, mohly pokračovat ve výuce v městské škole. Výuka zde 

byla většinou zdarma a na stravování chudým žákům sloužily prostředky z nadací 

financovaných šlechtici či bohatými měšťany (Vondruška, 2014, s. 97–99). V barokním období 

se školní výuce intenzivně věnovali jezuité. Jezuitské koleje sloužily nejen k ubytování, ale byly 

zde také učebny, studovna či knihovna (Vondrušková a Vondruška, 2013, s. 113). 
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Osvícenská doba spolu s rozvojem hospodářství znamenala zásah státu do základního 

vzdělávání. Pro obsluhu manufaktur bylo potřeba určitých základních znalostí, a vzhledem 

k tomu, že neexistovaly jednotné školní osnovy ani povinná školní docházka, nebyl zajištěn 

dostatek vhodných pracovníků (Kováříček, 1984, s. 7). Tento stav se začal postupně měnit po 

tzv. Tereziánských školských reformách. Marie Terezie vydala roku 1774 Všeobecný školní 

řád, ve kterém formulovala přání:  „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých dětí ve věku 

6 až 12 let do škol posílali.“ Následně se v monarchii začaly ve velkém zřizovat školy, a to 

jedno nebo dvoutřídní triviální školy ve všech farních obcích a menších městech, trojtřídní 

hlavní školy ve větších městech a normální školy v Praze a v Brně, kde se dokončovalo obecné 

vzdělání (Morkes, 2004). Zřizování škol bylo poměrně intenzivní, data z roku 1780 udávají, že 

v Čechách byla 1 normální škola, 12 hlavních a 1 891 triviálních škol, v roce 1790 pak 

1 normální, 20 hlavních a 2 168 triviálních škol (Váňová, 2009, s. 39). Roku 1878 chodilo do 

škol okolo 60 % školou povinných dětí (Šafránek, 1913, s. 203). 

Všeobecný školní řád zatím nezavedl povinnou školní docházku, pouze pro ni připravoval 

podmínky, tj. především dostatečný počet škol a kvalifikovaných učitelů. Tresty pro rodiče za 

neposílání dětí do školy byly stanoveny až zákonem z roku 1869 (Morkes, 2010). Zákon z roku 

1869, zvaný Hasnerův (podle jeho předkladatele rakousko-uherského ministra kultury 

a vyučování), byl na svou dobu velmi pokrokový. Jako první zavedl pravidelnou mzdu pro 

učitele a dbal na zlepšení jejich vzdělávání, dále určil pravidla zřizování škol či obsah výuky 

včetně reálií (Váňová, 2009, s. 40–41). Navíc došlo k prodloužení doby školní docházky z šesti 

na osm let (Morkes, 2010), což byla v té době nejdelší doba povinné školní docházky v Evropě 

(Váňová, 2009, s. 41). Povinná školní docházka se uskutečňovala v obecných a měšťanských 

školách. Děti na vesnicích a malých městech ji zpravidla celou absolvovaly v obecné škole 

(rozdělené na nižší a vyšší stupeň), děti v okresních městech po splnění nižšího stupně obecné 

školy pokračovaly třemi roky v měšťanské škole (Kováříček, 1984, s. 11). Obecné školy na 

vesnicích byly koncipovány jako malotřídní (zpravidla jednotřídky či dvoutřídky) a problémem 

bývala velmi vysoká kapacita žáků ve třídě. Zákon z roku 1869 omezoval maximální kapacitu 

na 80 žáků na učitele (Kováříček, 1984, s. 91). Síť obecných škol spravovalo zemské 

zákonodárství, které se dle Hasnerova zákona (§59) mělo řídit pravidlem: „…škola v každé 

případnosti má býti tu, kde na hodinu dokola a dle průměru pětiletého jest více než 40 dětí, které 

mají do školy přespůl míle cesty.“ (Kováříček, 1984, s. 97). Půl míle cesty odpovídá dle 

vídeňské neboli poštovní míle necelým 4 km (Drápela et al., 2005). Hodnocení počtů žáků ve 

víceletém průměru se v zákoně objevuje vícekrát. Financování škol měla zajišťovat obec, okres 

nebo země (Šafránek, 1918, s. 234–235), ale pokud byly v minulosti dohodnuté příspěvky 

jiných osob či společností, zůstávaly nadále v platnosti. Šafránek (1918, s. 234) poukazuje na 

značnou centralizaci oblasti školství. Obce, okresy, země či církev měly určité pravomoci ve 

školství, avšak jejich povinnosti (především financování) značně převyšovaly svěřené 

pravomoci. Konečné rozhodování mělo státní zřízení. Centralistický přístup také nebral ohled 

na odlišnosti jednotlivých národů Rakouska-Uherska, takže například Češi zákon nepřijali dobře 

(Morkes, 1999, s. 26). Roku 1875 došlo ke zrovnoprávnění platů mužů a žen v učitelské profesi, 

což se dosud v žádném jiném povolání nestalo. Vyrovnání platů mělo i své stinné stránky, a to 

zavedení celibátu pro učitelky literárních předmětů, zdůvodněné tím, aby se žena stejně jako 
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muž mohla plně věnovat svému povolání bez „všelikého překážejícího zaměstnání vedlejšího“ 

(Morkes, 1999, s. 30). 

Zákon z roku 1869 byl asi na svou dobu pokrokový příliš a tak roku 1883 došlo k jeho 

novelizaci. Faktická doba povinné školní docházky byla zkrácena na 6 let, po jejichž 

absolvování mohli rodiče nebo zástupci dítěte požádat o zmírnění pravidelné školní docházky 

(Kováříček, 1984, s. 101). Mnozí rodiče, ale také majitelé továren, školní úlevy žáků uvítali, 

protože je mohli jako levnou pracovní sílu zapojit do hospodaření (Šafránek, 1918, s. 271). 

Spolu s omezením povinné školní docházky došlo také k omezení obsahu výuky. Nově se 

začaly více rozvíjet měšťanské školy, protože ty byly považovány také jako předstupeň studia 

na odborných školách (Váňová, 2009, s. 41). 

V období první republiky byl systém obecných a měšťanských škol zachován, v rámci 

obecných škol stále dominovaly školy malotřídní, dařilo se však postupně snižovat počet žáků 

na jednoho učitele (z cca 80 žáků na jednoho učitele ve 2. polovině 19. století na 60 žáků na 

jednoho učitele ve 20. letech 20. století). Studium na měšťanských školách bylo nadále 

považováno za předstupeň ke studiu odborných škol, a proto jejich počet rostl. Čtvrtina 

z celkového počtu žáků měla zájem o studium na měšťanských školách (Váňová, 2009, s. 41). 

Asi nejzásadnější změnou oproti období monarchie byla sekularizace školství. Do té doby bylo 

náboženství součástí výuky, žáci museli povinně absolvovat hodiny náboženství, učitelé 

dohlíželi na mších a náboženské vyznání mělo zásadní roli na jmenování do ředitelské pozice. 

Dále také došlo ke zrušení celibátu učitelek a jejich zrovnoprávnění s učiteli (Kováříček, 1984, 

s. 14, 15). Roku 1935 byl přijat zákon o újezdních měšťanských školách, kterým byly vymezeny 

újezdní obvody jednotlivých škol, což mělo zaručit přijetí všech dětí z příslušného obvodu 

(Kováříček, 1984, s. 126). 

Také do oblasti školství se promítlo soužití Čechů s Němci, v rámci obecných škol byla 

diskutovaná zejména otázka vyučovacího jazyka. Již v období před vznikem Československa 

bylo zákonem č. 142/1867 Sb. (článek 19, odstavec 3) umožněno zřizovat v území s národnostní 

menšinou menšinové školy, ale uvádění toho opatření do praxe nebylo jednoduché. S rozvojem 

průmyslu pronikalo české obyvatelstvo do dříve téměř zcela německého pohraničí a jejich 

snahy o zřízení menšinové školy vnímali Němci jako hrozbu zániku své kultury. Není divu, že 

vzniku českých menšinových škol bránili (Měchýř, 1966). Po roce 1918 se situace pro české 

menšinové školy v Sudetech zlepšila, nicméně výrazným problémem zůstal nedostatek 

kvalifikovaných učitelů a vhodných školních učeben. Nezřídka tak docházelo k záboru původně 

německých škol, zdůvodněném úbytkem německého obyvatelstva, což ale ne vždy odpovídalo 

skutečnosti (Trapl, 2003, s. 112). Situace v národnostně smíšených územích nebyla lehká 

zejména pro učitele, nejen, že museli čelit nátlaku německého obyvatelstva, ale také byli často 

přemisťováni do jiných obcí či neměli odpovídající ubytování (podrobněji např. Šimáně, 2014). 

Během druhé světové války se změny ve školském systému týkaly především obsahu výuky, 

který byl poplatný říšské ideologii. Povinná výuka německého jazyka byla postupně zavedena 

v měšťanských i obecných školách. Měšťanské školy byly, po přejmenování na hlavní školy, 

určeny jako výběrové a výuka v pětiletých obecných školách byla o rok zkrácena. Židé byli 

perzekuováni i v oblasti školství, nejprve nesměli navštěvovat veřejné školy, postupem času ani 

soukromé a ani se vzdělávat v domácím prostředí (Váňová, 2009. s. 43). 
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Po skončení druhé světové války došlo k uzavření všech německých škol a k obnovení 

systému předválečného školství. Namísto německého jazyka byla zavedena výuka ruštiny 

a nově také předmětu politická výchova (Váňová, 2009. s. 43). 

4.1.2 Od centralismu k decentralismu 

Již před druhou světovou válkou započala debata o nové podobě základního vzdělávání. Řešila 

se především nedemokratičnost tehdejšího školského uspořádání v rámci povinné školní 

docházky, která nastávala od 11. roku dítěte, kdy zpravidla venkovské děti pokračovaly 

2. stupněm obecné školy (56 % všech dětí ve 30. letech 20. století), městské děti přešly na školu 

měšťanskou (37 %) či na nižší střední školu (7 %) (Kováříček, 1984, s. 135). Navrhovaným 

řešením měla být tzv. jednotná škola, která zaručuje všem dětem bez ohledu na příslušnost do 

určité sociální vrstvy stejně kvalitní a obsahově shodné základní vzdělání ve stejném typu 

školského zařízení (Průcha, 2009, s. 46). Jednotná škola mohla být buď diferenciovaná či 

nediferenciovaná. Diferenciace by spočívala v existenci tříd pro nadanější žáky v rámci 

2. stupně školní docházky, v těchto třídách by bylo učivo probíráno do větších detailů a součástí 

výuky by byla latina či jiný světový jazyk (Kováříček, 1984, s. 136). Nicméně jakákoliv 

diferenciace byla nepřípustná pro marxistickou ideologii, a nakonec byla zákonem z roku 1948 

zavedena nediferencovaná jednotná škola. V praxi to znamenalo, že všechny děti ve věku od 

6 do 15 let absolvovaly shodné základní vzdělání, přičemž povinná školní docházka trvala 9 let. 

Jednotná škola se skládala z 1. stupně, označovaného jako národní škola, a 2. stupně, 

označovaného jako střední škola (Váňová, 2007, s. 84). Zákon také stanovil maximální počty 

žáků ve třídách, v první třídě národní školy a na jednotřídní škole mohlo být maximálně 

30 žáků, v ostatních ročnících národní a také střední školy nejvýše 40 žáků ve třídě (Kováříček, 

1984, s. 173). Školy zřizoval zemský školní úřad, který vymezil jejich obvody (Kováříček, 

1984, s. 172). Hranice pro zřízení národní školy činila 20 dětí, pro zřízení střední školy 100 dětí, 

které spadají do předpokládaného obvodu školy, a těchto hodnot bylo dosaženo v tříletém 

průměru. Celý školský systém byl silně centralizován, došlo ke zrušení církevních 

a soukromých škol, nově existovaly pouze státní školy (Kováříček, 1984, s. 171, 173). 

Celou druhou polovinu 20. století docházelo ke změnám školské soustavy včetně změn 

délky trvání povinné školní docházky. Zákon z roku 1953 zkrátil povinnou školní docházku na 

8 let z důvodu dřívějšího nástupu absolventů do zaměstnání vzhledem ke složitější hospodářské 

situaci a také, aby systém v Česku byl podobnější sovětskému systému školství. V roce 1960, 

po zlepšení ekonomické situace Česka, byla opět prodloužena povinná školní docházka na 9 let 

a uskutečňovala se základní devítileté škole. Nově byl zaveden předmět pracovní vyučování 

(Váňová, 2007, s. 86), který vyjadřoval důležitou pozici práce v životě socialistického člověka. 

V 60. letech probíhaly snahy o určitou diferenciaci jednotné školy, například spočívající 

v obnovení osmiletých gymnázií. Po roce 1968 tyto pokusy skončily a výsledkem byl pouze 

návrat označení gymnázium pro čtyřletou všeobecně vzdělávací střední školu (Váňová, 2007, 

s. 86). Normalizace se ve školství projevovala například zavedením modelu „sovětské počáteční 

školy“ do prvního stupně základní školy zákonem z toku 1978, a to i  přes problémy, které se 

ukázaly v testování tohoto modelu (Váňová, 2007, s. 86). Zákon z roku 1978 dále prodloužil 

povinnou školní docházku o další rok, tj. celkem trvala 10 let, avšak absolvování bylo rozloženo 
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mezi základní i střední školu. Žák nejprve musel absolvovat osm let v základní škole (tzn., opět 

došlo ke zkrácení délky studia na základní škole) a poté dva roky na střední škole. Po 

absolvování povinných dvou let na střední škole již žákům nechybělo mnoho k získání 

výučního listu či složení maturitní zkoušky, a proto jich většina pokračovala ve středoškolském 

studiu. Výsledkem bylo značné vylepšení statistik vzdělanosti (Morkes, 2010). 

Po roce 1960 prodělala síť základních škol výraznou proměnu, a to v souvislosti se 

zmiňovanou kurikulární reformou, organizovanými změnami ve struktuře osídlení a také 

se snižujícím se počtem žáků navštěvujících základní školy vzhledem k radikálnímu úbytku 

živě narozených dětí z hodnot téměř 190 tisíc živě narozených v roce 1950 na necelých 130 tisíc 

v roce 1960 (ČSÚ, 2014b). Ještě v 60. letech se téměř v každé obci nacházela základní škola, 

nicméně většina škol byla malotřídní (Kučerová, 2008, s. 42). Ve školním roce 1955/56 tvořily 

malotřídní školy 75% všech škol a chodilo do nich 33 % žáků 1.–5. ročníků (Trnková, 2006, 

s. 136). Vzhledem k nízké kapacitě tohoto typu škol byla zmiňována jejich ekonomická 

náročnost a také byly malotřídní školy považovány za hlavní důvod, proč se nedařilo dosáhnout 

jednotné školy, tj. stejných znalostí žáků z různých škol. Nicméně tvrzení o horších výsledcích 

žáků malotřídních škol nebylo nikdy podloženo plošným výzkumem (Trnková, 2006, s. 136, 

141). Postupně docházelo k budování nových úplných škol a zároveň k zavírání malotřídních 

škol, především těch s nejnižší kapacitou. Nejvýraznějším zásahem do rozmístění základních 

škol bylo zavedení tzv. střediskové soustavy osídlení, kdy byl podporován rozvoj u vybraných 

obcí a zbývající obce, především ty s nižším počtem obyvatel, byly odsouzeny k zániku či 

sloučení s jinou obcí. Nové školy a další objekty sociální či technické infrastruktury se budovaly 

ve střediskových obcích a v těch nestřediskových školy zanikaly (Bernard, Illner a Kostelecký, 

2011, s. 45; Ouředníček, Novák a Šimon, 2013 s. 247). Dalo by se říct, že tak poprvé v Česku 

došlo k výraznější koncentraci základního školství. Kučerová (2008, s. 43) poukazuje na to, že 

ač byly rušeny především malotřídní školy, na venkově se snížil i počet úplných škol, 

a vzhledem k tomu se prodloužila dojížďka žáků do škol. Nejintenzivněji byly základní školy 

rušeny v obcích ležících v doosídleném pohraničí a na vnitřní periferii (Kučerová, 2010, s. 195). 

Změna režimu v roce 1989 s sebou nesla postupné úpravy systému školství. Nejprve bylo 

vypuštěno učivo s komunistickou ideologií a zrušena povinná výuka ruštiny. Následovala 

postupná decentralizace školství. Zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve 

školství bylo obcím umožněno zřizovat mateřské a základní školy. Poprvé v historii měly obce 

také vymezenou povinnost zajistit svým obyvatelům plnění povinné školní docházky. Nicméně 

v případě, že obec povinnou školní docházku nezajistí, zasáhne okresní úřad spolu se školským 

úřadem (§14, odst. 1). Kromě obcí či dalších územně samosprávných jednotek a státu mohla 

opět školu zřizovat církev či soukromý sektor. Další změnou bylo zrušení jednotné školy 

(MŠMT, 2009, s. 5) a zavedením víceletých gymnázií byl obnoven dvoukolejný systém 

základního vzdělání (Zákon č. 171/1990; Krejčová, 2012, s. 29). Debata ohledně vhodnosti 

víceletých gymnázií pokračovala celá 90. léta a ani dnes nejsou názory jednotné. Odpůrci 

poukazují na selektivnost školského systému, kdy dochází k snižování úrovně 2. stupně 

základních škol a také čtyřletých gymnázií (Průcha, 2009, s. 80; Krejčová, 2012, s. 43). Naopak 

příznivci poukazují na návaznost na tradice systému školství první republiky a na neexistenci 

tříd pro nadané děti v rámci základních škol (Krejčová, 2012, s. 43, 62). 
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Novelou z roku 1990 byla povinná školní docházka zkrácena na 9 let, přičemž devátý ročník 

základní školy byl volitelný, žák mohl rovnou z 8. třídy nastoupit na střední školu. Tento stav 

ale nebyl vyhovující, proto novela z roku 1995 stanovila délku povinné školní docházky na 

9 let, přičemž celá povinná školní docházka se odehrává na základní škole, členěné na 1. stupeň 

(5 tříd) a 2. stupeň (4 třídy) (Morkes, 2010). V průběhu 90. let 20. století probíhaly debaty 

o nové reformě školství, dosud totiž platil školský zákon z roku 1984 a nejnutnější změny byly 

upravovány novelami. Až v roce 2004 byl přijat nový školský zákon. 

  

4.2  Současná problematika základního školství 

4.2.1 Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

Nový školský zákon, vymezující cíle vzdělávání v demokratické společnosti, nabyl účinnosti 

k 1. lednu 2005. V oblasti základního školství zákon určuje, že obce mají na starosti zajištění 

povinné školní docházky pro děti, které mají v dané obci trvalý pobyt (určení tzv. spádové 

školy), což mohou obce řešit zřízením školy na svém území nebo se dohodnout s jinou obcí, 

které kompenzují finanční náklady za své žáky (§178, odst. 1). Žáci musí mít zajištěné místo ve 

své spádové škole, ovšem zákonný zástupce může zvolit jinou školu, pokud je v ní volná 

kapacita. Škola získává finanční prostředky především ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů 

územních samosprávných celků. Školám zřizovaným obcemi nebo svazky obcí (tj. většina ZŠ) 

jsou ze státního rozpočtu poskytnuty finanční prostředky zejména na platy, učebnice a učební 

pomůcky7, na náklady spojené s výukou zdravotně postižených žáků a na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (§160, odst. 1); ostatní náklady, tj. především náklady na provoz 

školní budovy, pokrývá zřizovatel (§180, odst. 1). Suma peněz poskytnutých školám ze státního 

rozpočtu závisí na skutečném počtu žáků ve škole podle jednotlivých oborů a forem vzdělávání, 

ovšem počet žáků nesmí přesáhnout povolené maximum (§160, odst. 3). 

Maximální a stejně tak i minimální kapacitu jednotlivých škol, včetně rozmezí počtu žáků 

ve třídě, stanovuje ministerstvo školství. Podle aktuální platné vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, nesmí 

maximální kapacita jedné třídy přesáhnout 30 žáků a minimální průměrný počet žáků ve třídě 

na úplné devítileté škole musí být alespoň 17 žáků8. V případě vyššího počtu žáků může 

zřizovatel povolit navýšení do čtyř žáků, avšak pouze za podmínky, že nedojde ke snížení 

„kvality vzdělávací činnosti školy a porušení podmínek bezpečnosti“ (§23, odst. 3). Pokud je 

počet žáků nižší než stanovené minimum, musí zřizovatel pro zachování školy uhradit vyšší 

náklady na její činnost. V původní verzi zákona byla umožněna výjimka pouze do počtu čtyř 

žáků od stanoveného minima, novelou z roku 2009 bylo toto omezení zrušeno a nyní tak záleží 

pouze na zřizovateli, zda uhradí zvýšené výdaje (Zákon č. 49/2009 Sb.). Z uvedeného přehledu 

vyplývá, že škola by se měla snažit mít počet žáků vyhovující stanovené kapacitě, ideální je 

spíše vyšší počet žáků, který jí umožní získat více peněz ze státního rozpočtu. 

                                                      
7 pokud jsou dle zákona poskytovány bezplatně 
8 Pro neúplné (popř. malotřídní) školy a pro školy s jazykem národnostní menšiny platí nižší limity (Vyhláška MŠMT 
č. 48/2005 Sb.). 
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4.2.2 Koncept výb ěru školy 

Současný školský zákon sice ukládá obci, ve které má žák trvalé bydliště, zajištění povinné 

školní docházky, nicméně konečný výběr základní školy závisí na rodičích žáka. Tato změna 

byla v Česku zavedena hned po roce 1989 v souvislosti s liberalizací společnosti (Simonová, 

2015, s. 72). Čím dál více se však ukazuje, že možnost volby školy takto brzo přispívá 

k diferenciaci společnosti, protože dochází k reprodukci sociálních nerovností. Původní 

myšlenka počítala s tím, že volbou školy bude do oblasti vzdělávání zaveden tržní 

mechanismus, který bude vytvářet tlak na kvalitu škol (Simonová, 2015, s. 70). Výsledky 

výzkumů však nepotvrzují, že by se zlepšily celkové školní výsledky žáků, právě naopak, 

dochází k růstu rozdílů mezi žáky (např. Gamoran, 1992; Bajerski, 2015). Straková a Simonová 

(2015, s. 603) se domnívají, že právě možnost volby školy znamená, že vzdělanější rodiče se 

neangažují při zlepšování základního školství jako celku, tj. tlakem na příslušné spádové školy. 

Namísto toho rovnou pro své dítě zvolí lepší základní školu. 

Situace při výběru základní školy už došla tak daleko, že kdo z rodičů se nevěnuje výběru, 

bývá společností posuzován jako horší rodič. Na tento jev poukazují výsledky výzkumu mezi 

rodiči předškoláků. Ukázalo se, že ve větších městech převyšuje podíl rodičů vybírajících školu 

podíl rodičů, kteří považují výběr školy za důležitý (Straková a Simonová, 2015, s. 600). Právě 

faktor velikosti obce bydliště se ukázal jako zásadní při vysvětlení, zda rodiče vybírají základní 

školu pro své dítě ve studii Strakové a Simonové (2015). Rodiče v sídlech nad 5 000 obyvatel 

vybírají školu pro své děti čtyřikrát častěji, než rodiče v menších sídlech. Toto nepochybně úzce 

souvisí s rozmístěním základních škol, protože v menších sídlech je zpravidla pouze jedna škola 

a při výběru jiné by rodiče museli navíc zvažovat možnosti dopravy. Mezi další vysvětlující 

faktory se zařadilo vzdělání rodičů, kdy se ukázal rozdíl mezi rodiči s maturitním a nižším 

vzděláním. Rodiče s maturitním vzděláním volí školu pro své děti o 50 % častěji než rodiče 

s nižším vzděláním. Také vybavení domácnosti knihami bylo důležitou vysvětlující proměnnou 

při volbě školy. Domácnosti s více než 200 knihami uskutečňovaly volbu školy o 33 % častěji 

než domácnosti s menším počtem knih (Straková a Simonová, 2015, s. 598, 602). Důležitost 

místa bydliště a vzdělání rodičů se ukázal také při výběru akademického druhého stupně ZŠ 

oproti klasickému druhému stupni ve výzkumu v Rakousku. Zde navíc hrají roli známky dítěte, 

doporučení třídního učitele, či spolužáci dítěte (Geppert, Knapp a Kilian, 2015). 

4.2.3 Spádové regiony 

Proti volbě školy stojí tradiční nastavení systému spádových škol. Pokud je systém správně 

nastaven, měl by zajišťovat relativní stabilitu prostorové organizace škol, protože v rámci něj 

lze poměrně jednoduše předvídat budoucí počet žáků, popř. změnou spádového obvodu lze 

tento počet měnit. Volba školy naopak působí proti systému spádových škol a v krajním případě 

může vést k jeho rozpadu. Bajerski (2015) se domnívá, že umožněním volby školy dojde 

k diverzifikaci výsledků zkoušek, protože aktivnější rodiče si budou volit lepší školu pro své 

dítě a naopak děti méně aktivních rodičů budou koncentrováni ve zbývajících školách. Byun, 

Kimp a Park (2012) provedli empirické šetření školních výsledků jihokorejských studentů ve 

školách s napevno nastavenými spádovými regiony a školách v regionech s možností volby 

a došli ke zjištění, že v rámci spádových regionů jsou mezi školami mnohem menší rozdíly ve 
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Nastavená kritéria nemohou zabránit vzniku situace, kdy dítě skutečně bydlící v daném 

spádovém obvodu nemůže chodit do nejbližší základní školy, ale musí navštěvovat vzdálenější 

školu, protože nebylo vylosováno. V daném případě je velmi složité správně nastavit fungující 

školskou síť. K nastavení školské sítě existují nejrůznější teoretické přístupy, např. Thiessenovy 

polygony, ve kterých je z každého místa vždy nejblíže k dané škole než jiné škole (Taylor, 

2007), nebo použití p-median modelu (Phongpipattanapan a Dasananda, 2013). V praxi 

formuloval Hallak (1977) fáze výzkumu při plánování školské sítě, kterými jsou kritická 

analýza existující sítě, následovaná studiem vývoje potenciální školské populace ve 

střednědobém horizontu. Dále pak upozorňuje na nutnost sledování demografických faktorů, 

vzdělávacích cílů a vybraných socioekonomických proměnných. 

Popsaná problematika se týká zejména velkých měst s více základními školami. V případě 

venkovských obcí je při uzavření základní školy v obci dojíždění do nejbližší základní školy 

zpravidla složitější než v rámci jednoho města. Dalším důvodem k vymezování spádových 

obvodů je nutnost zajištění veřejné dopravy do základní školy Kučerová (2008, s. 46). 

Jako snahu umožnit obcím udržet si svou školu lze vnímat zavedení tzv. svazkových škol. 

Zákon č. 561/2004 Sb. umožňuje dobrovolným svazkům obcí zřizovat školu (§ 8, odst. 1). 

Výhody takovéto školy lze hledat jak v ekonomické rovině (nižší náklady na provoz, větší šance 

na získání dotace), tak i v pedagogické (umožnění specializace učitelů, snazší náhrady za 

chybějící pedagogy) (MŠMT, 2012b). V rámci svazkové školy je možné se také více 

přizpůsobit změnám v demografickém vývoji jednotlivých obcí než v případě neúplné školy 

v malé obci.  Výstižné shrnutí výhod svazkového školství nalezneme v publikaci MŠMT 

(2012b, s. 12) „škola může zůstat „malá“, aby dále byla pro děti přehledná, neanonymní, ale 

zároveň může využívat skutečnosti, že je dost „velká“ na to, aby svoji ekonomickou nezávislost, 

personální zázemí, didaktické pomůcky a organizační variabilitu využívala ke zvyšování kvality 

vzdělávání“. V praxi se zatím svazkové školství příliš neprosazuje, k 1. 1. 2014 existovaly 

pouze tři svazkové školy, po jedné v Karlovarském, Olomouckém a Středočeském kraji (Obec 

& finance, 2014). Kučerová (2010, s. 199) tento stav připisuje neochotě obcí spolupracovat, což 

může být důsledek špatných zkušeností s direktivním systémem řízení v rámci střediskové 

soustavy osídlení. 

4.3 Statistika základního školství 

Sběrem dat z oblasti školství a jejich následnou analýzou se zabýval Ústav pro informace ve 

vzdělávání, který byl k 31. 12. 2011 zrušen, jeho agendu včetně sběru a zpracování dat přebírá 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, konkrétně Odbor školské statistiky, analýz 

a informační strategie (MŠMT, 2012a), který také publikuje volně dostupné soubory se 

školskými ukazateli za Česko jako celek, ze kterých vychází následující přehled. 

3.3.1 Základní školství na celostátní úrovni 

Po opětovném umožnění vstupu jiného než státního subjektu do školství, pozvolna narůstá počet 

základních škol zřizovaných církví či soukromým zřizovatelem. Základní školy zřizované 

státním subjektem nicméně stále tvoří drtivou většinu, církev zřizuje cca 1 % základních škol 
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a soukromý zřizovatel zhruba 2 %. Podíl žáků navštěvujících církevní či soukromé školy nečinil 

ve školním roce 2012/13 ani 2 % žáků základních škol (MŠMT, 2015b). Zapojení soukromých 

zřizovatelů škol roste se stupněm vzdělávání, tj. nejvíce soukromých zřizovatelů je v terciárním 

vzdělávání (Kozák, 2011). 

Obr. 3: Podíl žáků podle zřizovatele základní školy mezi školními roky 1989/90 a 2012/13 

Zdroj: MŠMT, 2015b. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

V rámci veřejného sektoru zřizují základní školy nejčastěji obce, téměř 90 % škol 

a 96 % žáků. Zhruba 6 % škol zřizují kraje a 1 % Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Naopak v oblasti speciálního školství dominují kraje jako zřizovatelé speciálních základních 

škol (55 % škol a 71 % žáků). Obce zřizují třetinu speciálních základních škol (MŠMT, 2015a). 

 Tab. 1: Struktura základních škol podle zřizovatele ve školním roce 2014/15 

Zřizovatel: 

Základní školy Speciální základní školy 

Absolutně Relativně (v %) Absolutně Relativně (v %) 

Školy Žáci Školy Žáci Školy Žáci Školy Žáci 

Obec 3 622 817 248 88,8 96,4 132 1 012 33,5 15,3 

Kraj 254 14 708 6,2 1,7 215 4 717 54,6 71,2 

MŠMT 45 1 249 1,1 0,1 9 85 2,3 1,3 

Soukromý 118 8 279 2,9 1,0 26 526 6,6 7,9 

Církev 39 6 026 1,0 0,7 12 287 3,0 4,3 

Celkem 4 078 847 510 100,0 100,0 394 6 627 100,0 100,0 

 Zdroj: MŠMT, 2015a. 

Povinnou školní docházku je podle zákona č. 561/2004 Sb. možno plnit v základní škole 

v Česku (§36, odst. 5) či v zahraničí (§38), ve střední škole (§39), tj. většinou v nižších 

ročnících víceletých gymnázií či konzervatoří, či jiným způsobem, který zahrnuje individuální 

97

98

99

100

1
9

8
9

/9
0

1
9

9
0

/9
1

1
9

9
1

/9
2

1
9

9
2

/9
3

1
9

9
3

/9
4

1
9

9
4

/9
5

1
9

9
5

/9
6

1
9

9
6

/9
7

1
9

9
7

/9
8

1
9

9
8

/9
9

1
9

9
9

/0
0

2
0

0
0

/0
1

2
0

0
1

/0
2

2
0

0
2

/0
3

2
0

0
3

/0
4

2
0

0
4

/0
5

2
0

0
5

/0
6

2
0

0
6

/0
7

2
0

0
7

/0
8

2
0

0
8

/0
9

2
0

0
9

/1
0

2
0

1
0

/1
1

2
0

1
1

/1
2

2
0

1
2

/1
3

P
o

d
íl 

žá
ků

 p
o

d
le

 z
ři

zo
va

te
le

 Z
Š

(%
)

 církev  soukromý  veřejný



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 44 

vzdělávání9 a vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením (§40). Nejvíce dětí navštěvuje 

základní školu v Česku, a to téměř 95 % žáků (tj. 830 tisíc žáků ve školním roce 2013/14). Na 

střední škole pokračuje v plnění povinné školní docházky stabilně asi 5 % žáků (41 tisíc žáků ve 

školním roce 2013/14), pokud počítáme pouze žáky druhého stupně základní školy, pokračuje 

jich na střední škole asi 11 % (MŠMT, 2015b). Plnění školní docházky na střední škole zahrnuje 

z 99 % nižší ročníky víceletých gymnázií, necelých 300 žáků navštěvuje nižší ročníky tanečních 

konzervatoří (MŠMT, 2016a). Necelých 6 tisíc žáků se ve školním roce 2013/14 vzdělávalo 

v zahraničí, 800 žáků mělo individuální vzdělávání a 100 žáků se týkalo vzdělávání žáků 

s hlubokým mentálním postižením (MŠMT, 2015b). 

Postupem času roste důraz na zařazování dětí s postižením do běžných tříd, tzv. inkluzivní 

vzdělávání. Ukazuje se to výhodné pro obě strany, děti s postižením jsou v kontaktu s běžným 

životem, nejsou vyčleněny a naopak děti bez postižení se učí toleranci (MŠMT, 2009; Vítková, 

2006). Zhruba 10 % všech žáků tvoří zdravotně postižení a znevýhodnění žáci, více než 

polovina z nich je integrovaná do běžných tříd základních škol, přičemž tento podíl pozvolna 

roste. Necelá 4 % jsou ve speciálních třídách základních škol (MŠMT, 2015b). 

Ukazatel průměrný počet žáků ve třídě za Česko jako celek prošel od zavedení povinné 

školní docházky výrazným poklesem. Tento vývoj se odehrál jednak s důrazem na zvýšení 

kvality výuky, kdy rostla poptávka po učitelích, a budovaly se nové školní kapacity. Druhým 

faktorem je demografický vývoj, kdy nejprve v rámci demografické revoluce došlo 

k vědomému omezování porodnosti, které na konci 20. století vyústilo v historicky nejnižší 

počty narozených dětí v souvislosti s tzv. druhým demografickým přechodem. Ve školním roce 

2013/14 bylo ve třídě průměrně 20 žáků a průměrná velikost základní školy v Česku byla 

200 žáků (MŠMT, 2015b). Základní školy mohou být podle počtu žáků děleny na malé, střední 

a velké, přičemž například podle Dvořák, Starý, Urbánek et al. (2010, s. 262–263) je počet 

200 žáků na rozhraní mezi malou a střední základní školou. Za velkou základní školu je zde 

považována škola s více než 400 žáky. 

Podle školského zákona začíná povinná školní docházka školním rokem, „který následuje 

po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad“ (§36, odst. 3). 

Odklady nástupu dětí do prvních tříd jsou aktuálním diskutovaným problémem. Mezi lety 

2005–2014 se odklady každoročně týkaly 20 až 25 % potenciálních prvňáků. Naopak dříve než 

v šesti letech každoročně nastupuje do první třídy asi 1 % dětí (MŠMT, 2015b). Odborníci 

poukazují na to, že podíl dětí s odklady neodpovídá struktuře dětí nezralých na školní výuku, 

avšak často bývá odklad výsledkem snahy některých rodičů prodloužit dítěti dětství a o rok 

odložit povinnosti pro celou rodinu, spojené se začátkem povinné školní docházky. 

Nejčastějším důvodem pro odklad bývá logopedická vada, což souvisí s nedostatkem logopedů 

v mateřských školách (Doubrava, 2013). V důsledku toho se v první třídě často sejdou děti 

s tříletým věkovým rozdílem, což není ideální.  

                                                      
9 Lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní školy (§41, odst. 1). V případě druhého stupně základní školy, 
probíhá od školního roku 2007/2008 pokusné ověřování (Štefflová, 2014). 
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Obr. 4: Zastoupení základních škol v Česku podle počtu žáků v období školních roků 2005/06 
až 2013/14 

Zdroj: MŠMT, 2015b. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

4.3.2 Základní školství v regionálním pohledu 

Základní školy jsou v porovnání s vyšším stupněm škol rovnoměrněji rozmístěné v prostoru, 

což vyplývá z jejich funkce, kterou je zajištění povinné školní docházky. Jednou složkou 

rovného přístupu ke vzdělání je dopravní dostupnost školského zařízení, tudíž rozmístění 

základních škol by mělo odpovídat rozmístění obyvatelstva, především jeho dětské složky. 

Celkový počet úplných devítiletých základních škol se mezi obdobími 1991–1993  

a 2012–2014 příliš neměnil, spíše mírně narůstala jejich koncentrace do hierarchicky vyšších 

středisek (viz obr. 5 a 6). Především se to projevilo snížením počtu obcí s jednou úplnou 

základní školou (93 % výchozího stavu) a naopak nárůstem počtu obcí v kategoriích  

2–4 a 5–10 úplných základních škol (111 % a 161 % výchozího stavu). Prostorově lze 

pozorovat zánik úplných základních škol či jejich přeměnu na školy neúplné v nejmenších 

obcích, především v pohraničí či na vnitřní periferii, který může a nemusí být kompenzován 

zvýšením počtu úplných ZŠ v blízkém městě (hl. Plzeňský a Jihočeský kraj a Kraj Vysočina). 

Naopak v okolí Prahy je zřetelný nárůst počtu úplných základních škol (ČSÚ, 2014a; MŠMT, 

2015d). 

Mezi obdobími 1991–1993 a 2012–2014 došlo také k mírnému snížení počtu obcí s pouze 

neúplnou základní školou (viz obr. 7 a 8) v převážné většině z důvodu zániku školy. V období 

2012–2014 jsou obce s neúplnou základní školou na 93 % stavu z období 1991–1993 a změny 

v prostorové diferenciaci jsou podobné jako v případě úplných základních škol (ČSÚ, 2014a; 

MŠMT, 2015d). 

Žáci, kteří absolvovali první stupeň základní školy, mohou pokračovat v plnění povinné 

školní docházky na víceletém gymnáziu či taneční konzervatoři, pokud jsou přijati. Celkem této 

volby využívá asi 11 % žáků druhého stupně (MŠMT, 2015b). Je logické, že tato školská 

zařízení, někdy označovaná jako výběrová, jsou zastoupena méně často než klasické základní 

školy. Nepřekvapí jejich lokalizace do hierarchicky vyšších středisek (viz obr. 9 a 10). 
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Vzhledem k velmi úzké specializaci existovaly mezi roky 2005–2014  taneční konzervatoře 

pouze v Praze, Brně a Ostravě. V Praze se jednalo o tři taneční konzervatoře, které každoročně 

dohromady zajišťovaly vzdělání necelým 150 žákům ve věku povinné školní docházky (průměr 

za období 2005–2014). Po jedné taneční konzervatoři se nachází v Brně (průměrně necelých 

100 žáků) i v Ostravě (průměrně necelých 40 žáků) (MŠMT, 2016a). 

Víceletá gymnázia se mezi roky 2005–2014 nacházela zhruba ve 200 městech. Jediným 

gymnáziem v obci bez statutu města je Gymnázium Open Gate v Babicích v okrese Praha-

východ. Údaj počet gymnázií v obci nebyl podrobněji hodnocen vzhledem k velmi odlišným 

počtům žáků jednotlivých gymnázií. Místo toho byl analyzován průměrný počet žáků ve věku 

povinné školní docházky ve víceletých gymnáziích, a to v rámci srovnání výchozího 

a konečného tříletého intervalu, za které byla dostupná data, tj. období 2006–2008 versus  

2012–2014. Celkový počet žáků nižších ročníků víceletých gymnázií se příliš nezměnil, 

výraznější byly změny jejich prostorového rozmístění. Přibylo žáků v zázemí Prahy, otevřeno 

bylo dokonce nové gymnázium v Hostivici. Naopak k úbytku žáků došlo v gymnáziích ležících 

na Moravě ve městech vzdálenějších od krajských měst, dále pak na Ostravsku a Ústecku a také 

v horských oblastech (Tanvald, Jilemnice, Rýmařov) (MŠMT, 2016a). Gymnázia v Králíkách 

a Vrbnu pod Pradědem byla nucena ukončit svou činnost z důvodu nedostatku žáků (Základní 

škola Králíky, 2016; Daňková, 2014). 

Jak již bylo uvedeno v předchozím oddílu, odklady nástupu do první třídy se na úrovni 

Česka jako celku stabilně pohybují okolo hodnoty 20 %. Nyní se zaměříme na jejich regionální 

diferenciaci. Data, ze kterých byl vypočítán podíl odkladů, byla k dispozici v letech 2005–2014 

(MŠMT, 2016b). Konkrétně se jednalo o věkovou strukturu dětí při nástupu do první třídy, kdy 

věková kohorta sedmiletých a starších dětí jsou žáci s odkladem povinné školní docházky. Za 

účelem eliminace nahodilých výkyvů byl analyzován průměrný podíl odkladů za tříleté období. 

Mezi analyzovanými obdobími 2006–2008 a 2012–2014 došlo k mírnému zvýšení počtu obcí 

s nižší průměrným podílem odkladů. Zatímco v letech 2006–2008 zaznamenala téměř polovina 

obcí u 20 % a více dětí odklad povinné školní docházky, v letech 2012–2014 do této nejvyšší 

kategorie spadalo 41 % obcí, tj. o 8 % méně. Naopak narostl podíl obcí v kategorii odkladů  

10–20 %. Podíl obcí s odkladem povinné školní docházky nižší než 10 % zůstal v obou 

sledovaných obdobích stejný, tj. 18 % obcí. Při bližším pohledu na prostorový vzorec obcí na 

základě průměrného podílu odkladů (viz obr. 11 a 12) dojdeme ke zjištění, že nejvyšší podíly 

jsou ve větších městech, tzn. tam, kde se nachází specializované školy či třídy pro žáky 

s mentálním postižením, u kterých je vyšší pravděpodobnost odkladu povinné školní docházky. 

Dále je velmi obtížné sledovat nějaké pravidelnosti, v rámci krajů měl nejnižší podíly dětí 

s odkladem v obou sledovaných obdobích Kraj Vysočina, nízké hodnoty měl také Pardubický, 

Středočeský a Moravskoslezský kraj. Spíše vyšší hodnoty ukazatele byly zaznamenány 

v Ústeckém a Zlínském kraji a v Praze. Nicméně daný výsledek může odrážet částečně sídelní 

strukturu jednotlivých krajů, ve které převaha větších měst (hierarchicky vyšších středisek) 

s sebou nese více škol a tříd praktického a speciálního vzdělávání, dále mohou mít vliv 

regionální odlišnosti při udělování odkladů. Pro hodnocení regionálních odlišností zralosti dětí 

na školní docházku na základě vlivu rodičovské výchovy by byla třeba specializovaná studie. 
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Kapitola 5 

Data a metody 

Zaměření práce na aplikovanou demografii, konkrétně oblast školství, vyžaduje použití nejen 

dat za obyvatelstvo, ale také dat z oblasti školství, tj. počet základních škol a počet žáků těchto 

škol. Vzhledem k tomu, že základní školy nejsou ve všech obcích, bylo nutné pro analýzu jejich 

kapacit vytvořit spádové regiony jednotlivých škol a s těmi dále pracovat. Vzhledem 

k prostorovému charakteru dat je třeba použít specifické metody pro jejich analýzu, podrobněji 

bude dále popsána metoda tzv. Webbova grafu a prostorové autokorelace. Při výpočtech se jako 

vhodné osvědčilo použití software ArcMap, jeho široké využití v oblasti školství popisuje 

např. Taylor (2007). 

5.1 Data 

Z běžných demografických dat byla zapotřebí věková struktura obyvatel za obce Česka včetně 

celkového počtu obyvatel a dále bilance, tj. počty narozených, zemřelých, přistěhovalých 

a vystěhovalých, která byla získána od Českého statistického úřadu. Data o počtech základních 

škol a žáků základních škol za obce Česka pochází ze dvou zdrojů, data za roky 1991–2004 byla 

zakoupena od Českého statistického úřadu10 (dále ČSÚ), data za roky 2005–2014 poskytlo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Data o základních školách 

primárně sbírá MŠMT a následně je předává ČSÚ, jehož regionální pracoviště provádějí 

kontrolu. Dle vyjádření MŠMT byly v minulosti problémy s přiřazením dané školy k území, 

proto data o skutečných počtech žáků ve školách mají až od roku 2005. ČSÚ zpracovává 

výstupy za jednotlivé obce a vlastní databázi od roku 1991, avšak v některých letech se 

nepodařilo dohledat údaje za všechny obce (podrobněji dále). Odlišná forma obdržených dat by 

neměla být překážkou následné analýzy období 1991–2014 vzhledem k tomu, že sběr dat 

provádí výhradně MŠMT a ČSÚ je pak následně publikuje agregované za jednotlivé obce. Lze 

předpokládat o něco nižší spolehlivost dat ze staršího období, v novějším období, spolu 

s rozvojem informačních technologií a používáním číselníků obcí by data měla být 

spolehlivější. Také s ohledem na tento předpoklad bude jako referenční používáno období 

2012–2014. 
                                                      
10 Grantový projekt č. 1288214 „Proměny kapacit školských zařízení v souvislosti s populačním vývojem ve 
vybraných obcích Česka“ od Grantové agentury Univerzity Karlovy. 
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5.1.1 Data za obyvatelstvo 

Data za obyvatelstvo poskytl ČSÚ. Konkrétně se jednalo o data za věkovou strukturu po 

jednotkách věku za obce, včetně celkového počtu obyvatel k 31. 12. daného roku. Dále byla 

použita data z bilancí, tj. počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých. 

V datech byly zahrnuty i údaje za zaniklé obce v letech samostatné existence, dále pak zde byl 

údaj o obci, ke které byla zaniklá obec připojena. Bylo tedy možné načíst data za současné 

administrativní vymezení obcí, tj. na základě číselníku k 1. 1. 2015 vydaného Českým 

statistickým úřadem (ČSÚ, 2015c). 

5.1.2 Data o školství od Českého statistického ú řadu 

Data od ČSÚ v letech 1991–2004 byla tříděná za obce, nikoliv za jednotlivé školy. 

Z konkrétních ukazatelů byl zakoupen počet úplných základních škol, počet žáků úplných 

základních škol, počet žáků neúplných základních škol 1. stupně a počet žáků školního věku 

speciálních škol. Kategorie počet žáků neúplných základních škol 2. stupně se v datech ČSÚ 

vyskytuje až od roku 2006, kdy už jsou v předkládané práci využívána data od MŠMT. 

Data z počátku 90. let 20. století nejsou kompletní, chybí necelé 1 % dat, především v letech 

1993 a 1994. Interpolace chybějících dat byla provedena v programu SAS 9.4 pomocí 

procedury Expand, která interpoluje chybějící hodnoty v časových řadách metodou kubické 

spline funkce. V případě, že nechceme měnit frekvenci časové řady a pozorování jsou 

pravidelně rozmístěná v čase, stačí pouze specifikovat, v rámci kterých dat chceme interpolovat 

(data=a) a jak se bude jmenovat nový soubor s doplněnými hodnotami (out=b). Zápis vypadá 

následovně: 
proc expand data=a out=b; 
run; 

5.1.3 Data o školství od Ministerstva školství, mlá deže a tělovýchovy 

Data od MŠMT za období 2005–2014 jsou tříděna za jednotlivé školy a jejich územní 

identifikace probíhá pomocí názvu obce a kódu základní územní jednotky (ZUJ) obce, ve které 

se škola nachází. Při zpracování byl zjištěn chybný kód obce u pěti statutárních měst (Praha, 

Brno, Havířov, Opava, Liberec), kdy některé školy měly uvedenou příslušnost ke 

konkrétní městské části místo k celému městu. Data byla následně upravena tak, aby odpovídala 

školské populaci celého města. Dále bylo zjištěno, že u některých škol se neshoduje kód ZUJ 

obce s názvem obce, následně byla provedena podrobná kontrola a nalezené chyby byly 

opraveny. Týkaly se zhruba 20 obcí, především v zázemí velkých měst, kdy škola ležící 

v samostatné obci byla dle dat přiřazena k velkému městu (např. škola v samostatné obci Jívová 

byla přiřazena k Olomouci). 

Za vybrané roky (tj. tam, kde byl údaj dostupný) byl u jednotlivých škol uveden jejich typ, 

a to úplné devítileté ZŠ, neúplné ZŠ pouze s 1. stupněm, neúplné ZŠ pouze s 2. stupněm. 

U některých škol rozlišení typu chybělo, a bylo dohledáno, že se jedná o základní školy při 

nemocnici, dětské léčebně, lázních, apod. Výuka v těchto zařízeních se odvíjí podle zdravotního 

stavu dítěte a dítě navíc zůstává ve statistice své kmenové základní školy (Plassová, 2012, 
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s. 13). Aby žáci nebyli započítáni dvakrát, bylo rozhodnuto, že školy tohoto typu včetně jejich 

žáků nebudou do výpočtů zahrnuty. Navíc tato zařízení jsou buď koncentrovaná do větších měst 

(nemocnice) nebo do obcí s výskytem léčebných pramenů (lázně), tj. neodpovídají 

geografickému rozmístění obyvatelstva a tudíž nemá smysl hodnotit jejich kapacity. Kompletní 

rozlišení typu organizace základních škol chybělo v letech 2005, 2006, 2007, 2011 a 2012. Na 

základě zjednodušujícího předpokladu, že typ organizace škol se v malém časovém rozpětí 

v zásadě nemění, spíše dochází k zániku či sloučení školy, což není problém v souboru dat 

identifikovat, byl v chybějících letech přiřazen dané škole stejný typ organizace jako 

v nejbližším roce, za který údaj máme. Propojení bylo možné díky identifikačním číslům 

základních škol podle školského rejstříku. Poté bylo nutné provést kontrolu údajů, které se 

nepropojily a pokud došlo k zániku či sloučení školy, aniž bychom v některém roce znali typ 

její organizace, bylo nutno tento typ určit vyhledáním informace na internetu. Zde byly hledány 

například webové stránky zrušené školy, webové stránky školy po sloučení, zápisy z jednání 

zastupitelstva obce, zápisy ze školní inspekce, apod. Nakonec se podařilo všechny chybějící 

údaje dohledat, doufejme, že s minimem případných chyb, nicméně lepší data k dispozici 

nebyla. 

5.1.4 Problematika dat o školství 

Oblast školství se vyznačuje častými změnami na postu ministra školství a s tím souvisí také 

proměny koncepcí školství, což v případě statistické analýzy školských dat přináší problémy se 

srovnatelností dat v delším časovém období. Zásadní změna, kterou bylo třeba vyřešit, se týká 

speciálního školství. V období socialismu byl systém nastaven tak, že žáci se speciálními 

potřebami byli vzděláváni izolovaně od běžných žáků (Kocourková, 2007, s. 17). Po roce 1989 

postupně dochází k tzv. inkluzi, tj. začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

(tj. osob se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním (zákon 

č. 561/2004, §16)) mezi běžné žáky, případně jejich zařazení do speciálních tříd, které spadají 

pod běžné základní školy. Dřívější termín zvláštní škola byl nahrazen termínem praktická škola 

(pro děti s lehkým mentálním postižením) a dřívější pomocná škola termínem škola speciální 

(těžší mentální postižení) (Kocourková, 2007, s. 18). Dle současného trendu v názvu školy 

termín praktická či speciální většinou nenajdeme, a to ani v případě, že škola není zařazena pod 

běžnou základní školu, což se častěji týká speciálních škol pro žáky s těžším mentálním 

postižením. Není tedy možné ve statistice kompletně oddělit žáky běžné základní školy a žáky 

se speciálními potřebami, stejně jako v datech za obyvatelstvo nerozlišíme, kterých dětí se to 

týká, a proto budou zkoumáni jako jeden celek. Je nutné si uvědomit, že výskyt tříd či škol pro 

žáky se speciálními potřebami je prostorově více koncentrovaný než běžné základní školy, 

právě vzhledem k této koncentraci do hierarchicky vyšších středisek by neměly zkreslit 

dostupné kapacity základních škol. 

Dále je třeba vzít v úvahu žáky, kteří plní povinnou školní docházku na nižším stupni 

víceletých gymnázií a tanečních konzervatoří, což zahrnuje 5 % všech žáků ve věku povinné 

školní docházky, popř. 11 % žáků druhého stupně (MŠMT, 2015b). Data o počtech těchto žáků 

byla k dispozici mezi roky 2005–2014. Maximální kapacita se však sleduje pouze za celou 

školu dohromady, to znamená, že nelze odlišit, kolik mohou maximálně přijmout žáků v režimu 
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povinné školní docházky. Ředitelé těchto škol často přizpůsobují počet přijímaných žáků 

(resp. tříd) na nižší či vyšší stupeň podle zastoupení příslušných kohort v nejbližším okolí, 

popř. podle jejich zájmu o danou školu11. U řady gymnázií se setkáme se tím, že v průběhu 

sledovaného období postupně ubývali žáci nižšího stupně až ke stavu bez žáků nižšího stupně 

a posléze opět začal jejich počet postupně růst. Následné analýzy týkajících se počtu žáků 

budou provedeny ve dvou variantách, první bez žáků plnících povinnou školní docházku na 

středních školách a druhá s nimi (v období 2005–2014). Nutnost provedení varianty bez těchto 

žáků vyplývá s následného srovnání skutečného počtu žáků a maximálních kapacit škol, kdy pro 

žáky nižších ročníků víceletých gymnázií a tanečních konzervatoří nemáme o maximální 

kapacitě údaje. Lze předpokládat, že rozdíly mezi první a druhou variantou by se mohly projevit 

zejména ve větších městech, vzhledem ke koncentraci těchto škol do hierarchicky vyšších 

středisek. 

Posledním problémem je struktura dat za školní roky, tj. vždy k 30. 9. daného roku, což se 

liší od demografických dat, která jsou za obce k 31. 12. Vzhledem k tomu, že dětská úmrtnost je 

v Česku minimální, migrační aktivita dětí mezi 6–14 lety je relativně nízká a následná analýza 

bude probíhat v tříletých intervalech, je možné tento nesoulad zanedbat. 

 

 

5.2 Metody 

5.2.1 Vymezení sledovaného období 

Cílem práce je analyzovat změny populačního vývoje se zaměřením na dětskou složku 

obyvatelstva (konkrétně 6–14 let) a změny školských kapacit v období po roce 1989, na základě 

dostupnosti dat bylo dané období vymezeno roky 1991 a 2014. Při studiích na regionální úrovni 

se setkáváme s problémem malého počtu demografických událostí, což může způsobit nahodilé 

výkyvy ve sledovaných trendech. Jedním ze způsobů eliminace daných výkyvů je agregace dat 

za delší časové období než jeden rok. S ohledem na tuto skutečnost, ale také, aby mohly být 

postiženy změny odehrávající se v daném období, byl zvolen tříletý interval. Konkrétní 

vymezení tříletých intervalů bylo porovnáváno s etapami vývoje suburbanizace jako jednoho 

z nejvýznamnějších činitelů změn regionálního populačního vývoje a struktury osídlení v Česku 

(viz tab. 2). 

  

                                                      
11 To se týká zejména gymnázií, v případě tanečních konzervatoří je rozhodující talent uchazeče (např. Taneční 
konzervatoř hl. m. Prahy, 2016). 
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Tab. 2: Časové vymezení jednotlivých fází suburbanizace v Česku mezi roky 1991 a 2014  

Období Fáze suburbanizace 

1991–1993  Výchozí stav před počátkem změn 

1994–1996  Pionýrská fáze suburbanizace (pouze lokality, převážně v okolí Prahy) 

1997–1999  Rozvoj suburbanizace v okolí Prahy, Brna, Plzně a Českých Budějovic 

2000–2002 Hierarchické šíření suburbanizace do okolí dalších velkých i menších měst 

2003–2005 Růst intenzity suburbanizace 

2006–2008 Největší rozvoj suburbanizace 

2009–2011 Částečný útlum suburbanizace 

2012–2014 Opětovný rozvoj suburbanizace, avšak s nižší intenzitou 

Zdroj: Upraveno podle Ouředníček a Špačková, 2013, Burcin et al. 2013. 

 

5.2.2  Vymezení sledovaného území 

V rámci sledovaného období došlo ke značným změnám v administrativním vymezení obcí. 

Nicméně změny se týkaly především menších obcí, ve kterých se nenacházejí žádné školy, nebo 

pouze školy s 1. stupněm. S ohledem na zaměření práce, kterým je interpretace populačního 

vývoje a změn školských kapacit, bylo rozhodnuto převést všechna data na jedno územní 

vymezení, a to nejvíce aktuální, tj. stav k 1. 1. 2015, kdy v Česku bylo 6 253 obcí. Nebude tak 

nutné interpretovat získané výsledky změnou administrativního vymezení. 

Základní školství patří mezi služby a stejně jako u ostatních služeb je zde potřeba určitý 

minimální počet klientů této služby. Je tedy logické, že v obci, kde není dostatek potenciálních 

žáků, nemůže být provozována základní škola. Nicméně absolvování povinné školní docházky 

je určeno školským zákonem (zákon č. 561/2004 Sb.), který nařizuje všem obcím zajistit 

povinnou školní docházku svým občanům. Obce bez základní školy musí dle zákona zajistit 

vzdělání svým občanům, tj. uzavřou dohodu s obcí se základní školou. Tyto dohody mohou být 

v čase proměnlivé a neexistuje souhrnný záznam, kde by se dalo dohledat, do jaké školy spádují 

žáci z konkrétní obce (MŠMT, 2015e). Lze však předpokládat, že vzhledem k minimalizaci 

nákladů na dopravu se obce domlouvají s blízkou ZŠ. Kraj by pak měl podle školského zákona 

zajistit veřejnou dopravu do a ze spádových škol, v případě, že je daná vzdálenost delší než 

4 km (§ 178, odst. 5). Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto vytvořit spádové regiony 

základních škol, v rámci nichž bude probíhat následná analýza. 

5.2.3  Model spádových region ů úplných základních škol 

Před samotnou tvorbou modelu spádových regionů bylo nutné rozhodnout, za jaké školy budou 

vymezeny spádové regiony, zda za úplné základní školy či bude provedeno dvojí vymezení za 

úplné i neúplné základní školy a kapacity těchto typů škol budou analyzovány zvlášť12. 

Nicméně byly zjištěny dva zásadní nedostatky ve třídění školských dat. V případě neúplných 

základních škol nejsou zvlášť vymezeny školy malotřídní, ve kterých nemusí vždy být všech pět 

ročníků prvního stupně, ale například pouze tři třídy v závislosti na věkové struktuře tamějších 

                                                      
12 Do uvedeného modelu nebyla zahrnuta víceletá gymnázia a taneční konzervatoře. Důvodem je jejich výběrovost, 
tj. ne každý žák v příslušném věku má šanci tuto školu navštěvovat, musí nejprve projít přijímacím řízením. 
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žáků, tj. taková škola nemůže být spádovou školou pro děti ve věku 6–10 let. Dalším 

problémem je nerozlišení dat za počty žáků v prvním a druhém stupni úplné základní školy, což 

by bylo velkou překážkou následné analýzy. Vzhledem k uvedeným nedostatkům bylo 

rozhodnuto vytvořit model spádových regionů za úplné základní školy, tj. region se bude 

skládat z obcí, kde je alespoň jedna úplná ZŠ a může zde být několik neúplných ZŠ. Aby bylo 

možné hodnotit změny v rámci tříletých intervalů v období 1991–2014, bylo rozhodnuto 

sestavit model na základě nejvíce aktuálních dat za úplné devítileté ZŠ, aby vysvětlujícím 

faktorem populačního vývoje nebyly změny v modelu spádových regionů základních škol. Bylo 

tedy zvoleno období 2012–2014, konkrétně stav úplných základních škol ke školnímu roku 

2013/2014, tj. ke středu daného intervalu a zároveň k roku, pro který bylo v původních datech 

k dispozici členění základních škol na úplné a neúplné. 

Modely dostupnosti lze sestrojit z různých hledisek, na základě dostupnosti vzdálenostní, 

časové či frekvenční, tj. četnost spojů (Jarolímek, 2005). Jiné dělení zahrnuje použité dopravní 

prostředky, popř. dopravní sítě, např. dostupnost po silniční či železniční síti (Hudeček et al., 

2012). Lze se domnívat, že poměrně podobné realitě by bylo vymezení modelu dostupnosti na 

základě frekvence spojů veřejné dopravy. Nicméně za celé území Česka by tato analýza nebyla 

proveditelná, navíc lze předpokládat nárůst významu osobní automobilové dopravy, kdy rodiče 

vozí své děti do školy a ze školy. Snaha o maximální kontinuitu v rámci sledovaného období 

vyústila ve výběr vzdálenostního principu na základě modelu silniční sítě. Základní školy 

nejsou výrazně koncentrované v prostoru, lze předpokládat, že v rámci dojížďky do nich 

převažuje využití silnic nižších tříd, které v průběhu sledovaného období neprodělaly výrazné 

změny v porovnání např. se sítí dálnic. Časové hledisko nebylo ve sledovaném období příliš 

kontinuální s ohledem na proměny maximální povolené rychlosti v obci a mimo obec a vývoj 

konstrukční rychlosti osobního automobilu. Vstupním předpokladem pro model dostupnosti do 

úplných základních škol je tedy nejkratší silniční vzdálenost z obce bez základní školy do obce 

s úplnou základní školou, konkrétněji se jedná o vzdálenost z geografického středu obce bez 

základní školy ke konkrétní úplné základní škole. 

Tvorba modelu byla provedena v programu ArcMap 10.1 pomocí nadstavbové extenze 

Network Analyst. Jako základ byla použita silniční síť ArcČR® 500 od společnosti ARCDATA 

PRAHA, s.r.o. (ARCDATA PRAHA, 2014). Vzhledem k dostupnosti adres jednotlivých škol 

k roku 2013 jako středu referenčního období 2012–2014 byla po jejich geokódování pomocí 

databáze RÚIAN (ČÚZK, 2015) umožněna přesná územní identifikace jednotlivých škol. 

Nejprve bylo nutné vytvořit Network Dataset, kde byly nastaveny parametry silniční sítě, jako 

povolení otáčení a odbočování až na konci silničního úseku (nutné pro rozlišení nadjezdů 

apod.). V rámci Network Analyst byla zvolena konkrétní metoda výzkumu Closest Facility, 

která přiřadí každé obci (incident) nejbližší základní školu (facility). Spádový region úplné 

základní školy byl vytvořen celými územími takto přiřazených obcí. 
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5.2.4 Webbův graf 

John W. Webb publikoval roku 1963 článek The Natural and Migrational Components of 

Population Changes in England and Wales, 1921–1931 , ve kterém popisuje způsob, jakým lze 

analyzovat regionální populační vývoj. Tzv. Webbův graf je založen na porovnávání hodnot 

přirozené měny a migrace pro jednotlivé územní jednotky. V kartézské soustavě souřadnic je 

hodnota přirozené měny vynesena na svislou osu a migrace na vodorovnou, přičemž kladné 

části os vypovídají o přirozeném či migračním přírůstku a záporné části o příslušném úbytku. 

Poloha výsledného průsečíku pak vypovídá o charakteru populačního vývoje v dané jednotce. 

Každá jednotka spadá v daném období do jednoho z osmi typů, které vzniknou vzájemným 

porovnáním přirozené a migrační měny. Webb označil jednotlivé typy populačního vývoje 

písmeny A–H. Typ A vyjadřuje, že absolutní hodnota přírůstku přirozenou měnou je vyšší než 

absolutní hodnota úbytku migrací, typ B značí vyšší absolutní hodnotu přirozeného přírůstku 

nad přírůstkem migračním apod. Z dané logiky vyplývá, že typy A–D charakterizují jednotky 

s celkovým přírůstkem obyvatel, zatímco typy E–H s celkovým úbytkem (Webb, 1963). 

Webb použil tuto metodu pro hodnocení populačního vývoje lokálních administrativních 

jednotek v Anglii a Walesu mezi roky 1921–1931. Zjistil, že existují významné regionální 

rozdíly v populačním vývoji zkoumaných jednotek a jeho analýza také poodhalila pozadí změn 

systému osídlení a dopady těchto změn na populační vývoj konkrétních území (Webb, 1963). 

V Česku využila metodu Webbova grafu například Novotná (2008) při analýze populačního 

vývoje statutárních měst mezi obdobími 1991–1994 a 2001–2006. Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích (2012) aplikovala Webbův graf na sledování změn populačního vývoje 

obcí mezi obdobími 1995–1999 a 2005–2009, na základě získaných výsledků pak vytvořila 

typologii venkovského prostoru. Pro hodnocení populačního vývoje městských zón Prahy 

využili Webbův graf Ouředníček a Temelová (2012). Před použitím Webbova grafu 

v předkládané práci, byla vyzkoušena jeho aplikace nejprve na SO ORP Česka a poté na obcích 

Středočeského kraje (Kusovská, 2015, Kusovská a Šídlo, 2015). Na základě provedených 

analýz a rešerše studií, ve kterých byl Webbův graf použit, se ukázalo, že tato metoda je vhodná 

pro regionální analýzy, především vzhledem k tomu, že přehledně zobrazuje populační vývoj 

bez nutnosti provádění složitých výpočtů, které by byly na regionální úrovni limitovány 

velikostí zkoumaných územních jednotek. Rozdílná populační velikost zkoumaných územních 

jednotek vyžaduje použití relativizovaných ukazatelů, s ohledem na dostupné třídění dat bývá 

nejčastěji zvolena hrubá míra přirozeného přírůstku a hrubá míra migračního salda. Při 

interpretaci získaných výsledků je třeba zohledňovat rozdílnou velikost sledovaných územních 

jednotek a rozdílnou variabilitu hodnot v jednotlivých typech Webbova grafu. Také je stále 

třeba mít na paměti, že vycházíme z hrubých měr, tudíž vysvětlující proměnou bývá často 

věková struktura obyvatelstva dané územní jednotky. 
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spočítá hodnotu prostorové autokorelace pro jednotlivé územní jednotky, jejichž součet dává 

dohromady globální Moranovo I kritérium (Anselin, 1995, s. 94). Konkrétní výpočet pro 

prostorovou jednotku i je následující: 

 

�� = �� ∑ ������ ,     (1) 

 

kde zi a zj jsou hodnoty ukazatele v prostorových jednotkách i a j vyjádřené jako odchylky od 

průměru, wij je zvolená prostorová vážící funkce, která definuje prostorově blízké jednotky. 

Na základě výsledků analýzy LISA jsou vytvořeny shluky jednotek, které mohou nabývat 

čtyř možností: 1) high-high (hot spots) – shluky jednotek s vysokými hodnotami proměnné, 

2) low-low (cold spots) – shluky jednotek s nízkými hodnotami proměnné, 3) low-high 

(outliers) – jednotky s nízkými hodnotami proměnné ležící v blízkosti skupiny jednotek 

s vysokými hodnotami, 4) high-low (outliers) – jednotky s vysokými hodnotami proměnné 

ležící v blízkosti skupiny jednotek s nízkými hodnotami (Spurná, 2008, s. 778). 

Konkrétní výsledek prostorové autokorelace silně závisí na definici prostorově blízké 

jednotky. Mezi možné přístupy patří topologický přístup, tj. sousední jednotky jsou si 

prostorově blízké (Ertur a Koch, 2006), přístup založený na pohybu šachových figur (Helbich 

a Leitner, 2009) či stanovení mezní vzdálenosti mezi jednotkami (Spurná, 2008). Posledně 

jmenovaný přístup s mezní vzdáleností 10 km je upřednostňován autory při analýze 

regionálního prostorového vzorce Česka na úrovni obcí (Spurná, 2008; Novák a Netrdová, 

2011; Blažek a Netrdová, 2012; Bernard, 2012). Nicméně v případě spádových regionů úplných 

základních škol tato definovaná vzdálenost nebyla dostatečná, některé regiony zůstaly bez 

sousedních jednotek. Bylo zjištěno, že pro spádové regiony je vhodná vzdálenost 14,4 km, 

a byla použita tzv. inverzní vzdálenost, tj. vliv sousedních regionů klesá s rostoucí vzdáleností 

od zkoumaného regionu, regiony vzdálenější 14,4 km, již nemají žádný vliv. 

Samotná analýza prostorové autokorelace proběhla v programu ArcMap 10.1 pomocí 

nástroje Spatial Statistics Tools. Nejprve byla spočtena globální statistika Moranovo I kritérium 

(Spatial Statistics Tools/Analyzing Patterns/Spatial Autocorrelation (Morans I)) pro vybrané 

ukazatele (podrobněji v následující kapitole), která téměř ve všech obdobích potvrdila 

přítomnost prostorové autokorelace v datech v globálním měřítku. Následoval výpočet lokální 

míry prostorové autokorelace pro každou územní jednotku (Spatial Statistics Tools/Mapping 

Clusters/Cluster and Outlier Analysis (Anselin Local Morans I)). Při výpočtu Moranova I 

i analýzy LISA byla nastavena definice prostorově blízké jednotky jako inverzní vzdálenost 

(Conceptualization of Spatial Relationships/INVERSE_DISTANCE) s dosahem 14,4 km. 
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Kapitola 6 

Regionální prom ěna počtu žáků základních škol 

v souvislosti s popula čním vývojem 

Použitím metod popsaných v minulé kapitole bude představeno vymezení spádových regionů 

včetně velikostních charakteristik. Dále bude na dostupných datech analyzován regionální 

populační vývoj, včetně vývoje počtu osob ve věku povinné školní docházky, počtu žáků 

a naplněnost kapacit základních škol. 

6.1 Vymezení a velikostní charakteristiky spádových  region ů 

Pomocí extenze Network Analyst v programu ArcGIS 10.1, konkrétně funkce Closest Facility, 

která přiřadí každé obci nejbližší základní školu, vzniklo pro období 2012–2014 (dle stavu 

základních škol ve školním roce 2013/2014) celkem 1 315 spádových regionů úplných 

základních škol (obr. 15)13. Spádové regiony byly vytvořeny na základě nejkratší vzdálenosti po 

silnici od obce bez úplné základní školy do úplné základní školy. V případě tří svazkových škol 

bylo sídlo školy voleno podle adresy ve školském rejstříku a byla respektována spádovost 

v rámci obcí svazkové školy. 

Ve většině spádových regionů (83 %) se nachází pouze jedna úplná základní škola, 

následuje 8% spádových regionů se dvěma úplnými základními školami a 3 % spádových 

regionů mají tři školy. Počet úplných základních škol odpovídá postavení střediska v sídelní 

hierarchii, nejvíce úplných základních škol nalezneme ve střediscích mezoregionálního 

významu a v Praze. 

S ohledem na odlišnosti v regionální struktuře osídlení a také hustotě úplných základních 

škol liší se regiony ve velikostních charakteristikách. Počet obcí, které spadají do jednoho 

spádového regionu, se pohybuje v rozmezí 1 až 24 obcí (obr. 14 a 16). Spádové regiony tvořené 

velkým počtem obcí se skládají z většího města, jehož okolí se vyznačuje rozdrobenější sídelní 

strukturou s převahou malých obcí, jedná se převážně o regiony ve Středočeském, Plzeňském, 

Jihočeském, Pardubickém, Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. Nejvyšší počet obcí mají 

spádové regiony Ledeč nad Sázavou a Telč. Nicméně průměrně připadá na jeden spádový 

region necelých 5 obcí, medián tvoří 4 obce. 

                                                      
13 Podrobný přehled zařazení obcí do spádových regionů viz příloha 4. 
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S počtem obcí v rámci daného spádového regionu a jeho polohou v sídelním systému Česka 

úzce souvisí populační velikost jednotlivých regionů. Nejméně obyvatel mají regiony tvořené 

jednou či několika málo obcemi, nejmenším regionem jsou Klučenice v blízkosti Orlíka nad 

Vltavou, které měly v období 2012–2014 průměrně pouze necelých 500 obyvatel. Naopak 

nepřekvapí, že spádovým regionem s nejvyšším počtem obyvatel je Praha, který je tvořen 

celkem 14 obcemi a měl v průměru necelých 1,3 milionu obyvatel. Průměrná velikost 

spádového regionu je 8 tisíc obyvatel, mediánová velikost necelých 3,5 tisíc obyvatel. 

Vzhledem k vysoké variabilitě získaného souboru by bylo ideální vycházet při analýze 

ze základních územních jednotek a nikoliv z obcí. Nicméně data v menším územním detailu 

nebyla k dispozici a proto budou v následné analýze zvoleny vhodné metody, ve kterých 

nerozhoduje velikost regionu, a získané výsledky budou interpretovány s vědomím variability 

spádových regionů. 

Obr. 14: Diferenciace spádových regionů úplných základních škol podle počtu obcí (stav ke školnímu 
roku 2013/2014)  

Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v programu MS Excel. 
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Obr. 15: Rozmístění úplných základních škol ve spádových regionech úplných základních škol

Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v
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Obr. 16: Spádové regiony úplných základních škol podle po

Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v

regiony úplných základních škol podle po

MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v

regiony úplných základních škol podle po

MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v

regiony úplných základních škol podle počtu obcí (stav ke školnímu roku 2013/2014)

MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v programu ArcGIS 10.1.

(stav ke školnímu roku 2013/2014)

programu ArcGIS 10.1. 

(stav ke školnímu roku 2013/2014) 



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 68 

Nejbližší úplnou základní školu ve vzdálenosti do 10 km má 98 % obcí, ve vzdálenosti do 

3 km se nachází 40 % obcí (viz obr. 17). Na opačném pólu s dostupností vyšší než 10 km leží 

především obce v severozápadním a jihozápadním pohraničí, tj. v území, které se po odsunu 

Němců nepodařilo zcela doosídlit. Dostupnost do základních škol zde může být ztížena také 

hornatým terénem a v případě severozápadního pohraničí také uhelnými doly. Z dalších regionů 

je horší dostupnost do úplné základní školy v periferních územích (Bruntálsko, Jemnicko), ve 

vnitřních periferiích (Čáslavsko, Písecko), v území, kde je krajina obtížněji prostupná 

(Kokořínsko, severní část Moravského krasu) či v okolí krajinné bariéry, kterou mohou být 

např. vojenské újezdy. Celkem pět obcí má úplnou základní školu dále než 15 km, jedná se 

o obce na Šumavě, z toho čtyři leží na hranici s Německem a jedna sousedí s vojenským 

újezdem Boletice. Rozložení obcí podle vzdálenosti do nejbližší úplné školy analyzoval také 

Mattern (2010, s. 27). Pokud porovnáme jeho výsledky za roky 1990 a 2004 a výsledky z této 

práce za rok 2013, ukazuje se, že rozdíly jsou minimální. 

Obr. 17: Rozložení obcí podle vzdálenosti do nejbližší úplné základní školy (stav ke školnímu roku 
2013/2014) 

 
Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v programu MS Excel. 
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Obr. 18: Obce podle vzdálenosti do nejbližší úplné základní školy 

Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v

podle vzdálenosti do nejbližší úplné základní školy 
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Rozložení počtu obcí podle vzdálenosti do úplné základní školy je vhodné doplnit 

skutečnými počty dětí, kterých se týká dojíždění do základních škol, tzn. osob ve věku 6–14 let. 

Více než 690 tisíc dětí ve věku povinné školní docházky má úplnou základní školu do 

vzdálenosti 3 km, v rámci celkového počtu dětí ve věku 6–14 let se jedná o necelých 78 %. 

Další kategorie jsou již méně často zastoupené, vzdálenost do úplné základní školy mezi 

3 a 5 km má téměř 112 tisíc dětí, což odpovídá necelým 13 % věkové skupiny 6–14 let, 

následuje 80 tisíc dětí (9 %), které dojíždí od 5 do 10 km. Něco přes 4 tisíce dětí (0,5 %) to má 

do školy dále než 10 km, ale méně než 15. Rovných 80 dětí (0,01%) mělo ve školním roce 

2013/2014 úplnou základní školu dále než 15 km, nejhůře na tom byli obyvatelé Modravy, kteří 

to měli do nejbližší úplné základní školy daleko zhruba 21 km. 

Obr. 19: Rozložení počtu osob ve věku povinné školní docházky (6–14 let) podle vzdálenosti do nejbližší 
úplné základní školy (stav ke školnímu roku 2013/2014) 

 
Zdroj: MŠMT, 2015d; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v programu MS Excel. 
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obyvatel postupně narůstal, od období 1997–1999 již spádové regiony s celkovým přírůstkem 

obyvatel převažovaly. Největší podíl spádových regionů s kladným celkovým přírůstkem, 

konkrétně 77 % regionů, byl zaznamenán v období 2006–2008, tj. v období s největším 

rozvojem suburbanizace. 

Obr. 20: Rozložení spádových regionů ZŠ podle celkového přírůstku/úbytku (v %) ve vybraných 
obdobích mezi roky 1991–2014 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 
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Obr. 21: Rozložení spádových regionů ZŠ podle převahy migrační či přirozené měny (v %) 
ve vybraných obdobích mezi roky 1991–2014 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

Rozložení spádových regionů podle jednotlivých osmi typů populačního vývoje Webbova 

grafu zobrazuje poměrně vyrovnané zastoupení jednotlivých typů mezi regiony v období  

1991–1993. Následně se nejprve vydělil typ D (tj. kladné migrační saldo převyšující úbytek 

přirozenou měnou), který byl v období 2003–2005 doplněn a poté ve vedoucí pozici vystřídán 

typem C (tj. kladné migrační saldo převyšující přírůstek přirozenou měnou). Rozvoj 

suburbanizace tedy v první řadě zvyšuje intenzitu imigrace a až později zpravidla dochází 

k růstu porodnosti. Spádové regiony typu E–H, tj. s celkovým úbytkem obyvatel, jsou rozloženy 

rovnoměrněji. V období prudkého poklesu porodnosti na celostátní úrovni od roku 1994 zhruba 

do roku 2001 (ČSÚ, 2015b), převažují regiony typu E a F (úbytek v důsledku záporné přirozené 

měny), v dalších letech jsou z regionů s celkovým úbytkem zastoupeny častěji typy G a H 

(úbytek v důsledku záporného migračního salda). 

Obr. 22: Rozložení spádových regionů ZŠ podle typů Webbova grafu ve vybraných obdobích mezi roky 
1991–2014 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 
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Obr. 23: Procentuální zastoupení spádových regionů ZŠ podle typů Webbova grafu ve vybraných 
obdobích mezi roky 1991–2014

 
Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

 

V regionálním pohledu lze pozorovat kompletní proměnu prostorového vzorce v průběhu 

sledovaného období (viz obr. 24). V letech 1991–1993 docházelo k celkovému přírůstku 

obyvatel v regionech ležících v pohraničí, především v Karlovarském, Libereckém 

a Moravskoslezském kraji, dále na Orlicko-Ústecku, v Jeseníkách a na jižní Moravě. Naopak 

ztrátový byl téměř celý Středočeský kraj a přilehlé části sousedících krajů, tzv. vnitřní periferie. 

Prostorový vzorec byl v tomto období spíše roztříštěný, až na výjimky se nevyskytovaly 

rozsáhlé oblasti se stejným převažujícím typem podle Webbova grafu. Výraznější soustředění 

oblastí s typem H, tj. migrační úbytek převyšující přirozený přírůstek, se nacházely 

hl. v Ústeckém kraji, v pásu jihozápadně od Hluboké nad Vltavou či ve východní části Kraje 

Vysočina. Migrační úbytek vyšší než úbytek přirozenou měnou (typ G) nalezneme souvisleji na 

hranicích Středočeského kraje s Jihočeským a Krajem Vysočina a na hranicích Západočeského 

kraje s Jihočeským. V následujících obdobích postupně ubývá spádových regionů s typem A 

a B v pohraničních regionech (tj. celkový přírůstek obyvatel v důsledku přirozeného přírůstku 

převyšujícího záporné či kladné migrační saldo). Naopak v zázemí Prahy přibývá obcí s typem 

D a postupem času typem C. Od let 2003–2005 lze pozorovat rozšiřování typu D téměř do 

všech spádových regionů ve Středočeském kraji s výjimkou regionů na hranici Středočeského 

kraje s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina, kde lze pozorovat souvislejší pás spádových 

regionů typu E. Období 2006–2008 lze označit jako vrchol z hlediska pozitivní vývojové 

trajektorie, tj. největší podíl spádových regionů zaznamenal přírůstek obyvatel, v následujících 

obdobích dochází opět k mírnému zhoršení situace. Prostorové rozmístění jednotlivých typů 

Webbova grafu v období 2006–2008 poukazuje na převahu typu C v regionech ležících 

v zázemí velkých měst, dále od nich se nacházejí regiony typu D. Regiony s převahou 

přirozeného přírůstku (typy A a B) nalezneme spíše ojediněle a zejména v pohraničních 

oblastech zpravidla se specifickou etnickou strukturou obyvatel (Českokrumlovsko, okolí 

Chomutova a Ústí nad Labem) či v území s vyšším podílem věřících osob (spádové regiony 
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v Kraji Vysočina a Jihomoravském a Zlínském kraji). Souvislejší pásy regionů s celkovým 

úbytkem obyvatel se vyskytují podél krajských hranic, zde se jedná zejména o typy F a E, 

charakterizované úbytkem obyvatel v důsledku záporné přirozené měny. Další souvislejší oblast 

regionů s negativní vývojovou trajektorií lze pozorovat v pohraničí, avšak na rozdíl od oblasti 

vnitřní periferie zde převládají typy G a H, tj. úbytek v důsledku záporného migračního salda. 

Výjimkou z tohoto prostorového vzorce jsou spádové regiony na hranicích Olomouckého kraje 

s Pardubickým a Moravskoslezským krajem, kde převažují regiony typu G a H. Tato oblast je 

v daném období nejvýraznějším shlukem spádových regionů s celkovým úbytkem obyvatel. 

V následujícím období dochází k mírnému zhoršení situace. Spádové regiony v zázemí 

velkých měst si zachovávají svůj růstový charakter, pás regionů s celkovým úbytkem obyvatel 

v pohraničí i v oblasti vnitřní periferie se rozšiřuje. Patrné je to zejména na hranicích Kraje 

Vysočina, kdy téměř všechny spádové regiony ležící podél této hranice vykazují celkový úbytek 

obyvatel. Situace v období 2012–2014 pokračuje v nastaveném trendu, tj. postupném 

zařazovaní spádových regionů v pohraničí a vnitřní periferii mezi regiony s celkovým úbytkem 

obyvatel. Přitom lze říci, že v pohraničí dochází k úbytku obyvatel především v důsledku 

vystěhovávání obyvatel, zatímco v oblasti vnitřní periferie se často setkáváme s úbytkem 

v  důsledku záporné hodnoty přirozené měny. Výraznější oblasti s celkovým přírůstkem 

obyvatel zůstávají pouze v okolí Prahy, Brna, Českých Budějovic a na jihovýchod od Ostravy. 

I přes zhoršování vývojové trajektorie ke konci sledovaného období zůstává patrná 

kompletní proměna výchozího stavu prostorového vzorce spádových regionů. Původně 

úbytkové zázemí velkých měst (rozvojový venkov) se změnilo v nejvíce růstovou oblast, 

zejména se to týká okolí Prahy jako střediska s makroregionální půsbností a zázemí většiny 

středisek s meziregionální působností, konkrétně Plzně, Českých Budějovic, Liberce, Hradce 

Králové, Brna, v menší míře i v okolí Olomouce či v oblasti východně od Ostravy. Naopak ve 

výchozím období přírůstkové pohraničí, zejména typy problémový rekreační venkov 

a strukturálně postižený venkov, zažívá v období 2012–2014 až na malé výjimky celkový 

úbytek obyvatel, který započal již v 90. letech v důsledku nedostatku pracovních příležitostí 

v souvislosti s ukončením činnosti klíčových podniků, které se nepřizpůsobily novému 

ekonomickému systému (Feřtrová a Temelová, 2011). Poměrně stabilní zůstala pouze oblast 

vnitřní periferie, tj. nerozvojový sousedský venkov, která již v období před rokem 1990 

vykazovala úbytek obyvatel (Musil, 2002b). Celkový úbytek obyvatel také zhruba od poloviny 

90. let 20. století až do roku 2014 vykazovala velká část spádových regionů typu moravské 

periferie. Vývoj v rámci sledovaného období lze také charakterizovat nárůstem územní 

koncentrace jednotlivých typů Webbova grafu. Od období 2006–2008 dále lze velmi zřetelně 

identifikovat shluky regionů typu C (přírůstek migrací převyšuje přírůstek přirozenou měnou), 

které leží v pásu nejblíže k velkým městům (rozvojový venkov). Jedná se zpravidla o oblasti, 

které byly v rámci suburbanizace atraktivní nejdříve, nově přistěhovalí mladí obyvatelé zde již 

stihli založit rodinu, a proto tyto regiony rostou i přirozenou měnou. Dále od velkých měst 

nalezneme regiony typu D (obce, které se později zařadily do typu rozvojový venkov a obce 

typu vybavený moravský venkov), ve kterých započala suburbanizace později a zatím rostou 

pouze s ohledem na kladné migrační saldo převyšující úbytek přirozenou měnou. Shluky 

spádových regionů s konkrétním typem úbytku obyvatel jsou zřetelnější pouze v některých 
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tříletých obdobích, např. v období 2012–2014 se v pohraničí výrazněji koncentrovaly spádové 

regiony typu G a H (strukturálně postižený venkov a problémový rekreační venkov), zatímco 

v oblasti vnitřní periferie výraznější shluky tvořily spádové regiony typu E a F (nerozvojový 

sousedský venkov a moravské periferie). Lze vyslovit domněnku, že přírůstek obyvatel je spjatý 

zejména s procesem suburbanizace, který má v dotčených územích podobný průběh, zatímco 

úbytek obyvatel je záležitost komplexnějšího charakteru, pro jehož vysvětlení je třeba znát 

místní podmínky. 
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Dosavadní zjištění provedená pomocí Webbova grafu nám nic neříkají o vývoji konkrétních 

hodnot ukazatelů hrubé míry přirozeného přírůstku a hrubé míry migračního salda. Základní 

představu o vývoji hodnot ukazatelů poskytuje znázornění spádových regionů pomocí bodového 

grafu. Podrobnější pohled umožňují průměrné hodnoty hrubé míry přirozeného přírůstku, 

migračního salda a celkového přírůstku za jednotlivé typy Webbova grafu vážené počtem 

obyvatel spádových regionů. 

Ve všech sledovaných obdobích dosahuje vyšších hodnot (kladných i záporných) ukazatel 

hrubé míry migračního salda, avšak výsledný tvar, který zaujímají spádové regiony v bodovém 

grafu, se mění (viz obr. 25). V období 1991–1993 jsou hodnoty obou ukazatelů poměrně 

pravidelně rozmístěné okolo osy x, hodnoty několika spádových regionů jsou rozptýlené ve 

IV. kvadrantu grafu. V následujícím období dochází k mírnému posunu hodnot po ose x směrem 

ke kladným hodnotám, počet spádových regionů ve IV. kvadrantu se zvyšuje. Podobný tvar lze 

pozorovat v grafu za období 1997–1999, je zde zřejmý posun k vyšším hodnotám hrubé míry 

migračního salda, naopak už tolik nedochází k úbytku obyvatel přirozenou měnou. 

V následujících dvou obdobích postupně dochází ke zlepšování hodnot ukazatele hrubé míry 

přirozeného přírůstku do záporných hodnot směrem k nulovému či kladnému přírůstku. V letech 

2006–2008 zaujímají téměř všechny spádové regiony pozici podél osy x, přičemž zhruba dvě 

třetiny spádových regionů leží v kladné části osy x. V dalším období se situace mírně 

diferencuje, přibývá spádových regionů se zápornou hodnotou hrubé míry migračního salda 

a méně také spádových regionů s poměrně vysokou kladnou hodnotou hrubé míry přirozeného 

přírůstku. Pozvolná diferenciace pokračuje také v posledním sledovaném období, ve kterém je 

nejvýraznějším rysem nárůst počtu spádových regionů v kladné části osy y, jedná se tedy 

o regiony, které výrazněji rostou přirozenou měnou. 

Obr. 25: Hrubá míra přirozeného přírůstku a migračního salda ve spádových regionech základních 
škol ve vybraných obdobích mezi roky 1991–2014 
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Obr. 25: pokračování 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

Pozn.: Ze zobrazení byla vyloučena odlehlá pozorování, tj. hodnoty vzdálené od horního a dolního kvartilu o více 
než 1,5 násobek mezikvartilového rozpětí. Konkrétně se jedná o pozorování s hodnotou hrubé míry přirozeného 
přírůstku a migra čního salda vyšší než ± 30 ‰. 
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Nyní se zaměříme na průměrné hodnoty hrubé míry přirozeného přírůstku, migračního salda 

a celkového přírůstku v jednotlivých obdobích a typech Webbova grafu, které byly váženy 

počtem obyvatel spádových regionů. Poměrně vysoké průměrné hodnoty hrubé míry 

přirozeného přírůstku u regionů s celkovým růstem v letech 1991–1993 se v následujících 

obdobích postupně snižují, k mírnému oživení dochází až v letech 2006–2008, na výchozí 

úrovni se u většiny typů ocitáme v letech 2012–2014. Nejvyšší průměrné hodnoty migračního 

salda nalezneme u typu C,  které v letech 2003–2005 a 2006–2008 převyšují 10 ‰. Také tato 

data, pokud je dáme do souvislosti s prostorovými změnami jednotlivých typů dle Webbova 

grafu (viz obr. 24), potvrzují souslednost růstu obyvatel migrací následovaného zvýšením 

přirozeného přírůstku. V případě úbytku obyvatel dosahuje v 90. letech 20. století (s výjimkou 

let 1991–1993) mírně vyšších průměrných hodnot úbytek přirozenou měnou, po roce 2000 se 

průměry přirozených a migračních úbytků u jednotlivých typů vyrovnávají. Průměrná hrubá 

míra celkového přírůstku odráží v celém sledovaném období hodnoty přirozené měny 

i migračního salda, přičemž nejvyrovnanější hodnoty jednotlivých typů průměrné hrubé míry 

celkového přírůstku byly zaznamenány v letech 1994–1996, a naopak nejvíce rozkolísané 

v letech 2009–2011. 

Tab. 3: Vážené průměrné hodnoty ukazatelů reprodukce obyvatelstva spádových regionů podle 
jednotlivých typů Webbovy typologie ve vybraných obdobích mezi roky 1991–2014 

Typ 
1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 

hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp 

A 4,12 -2,19 1,93 2,70 -1,41 1,29 2,20 -0,92 1,28 2,37 -1,25 1,12 
B 3,24 1,43 4,67 2,67 1,25 3,91 1,73 0,54 2,27 2,08 0,85 2,93 
C 2,33 6,34 8,67 1,00 3,64 4,65 1,14 6,55 7,69 1,41 9,31 10,73 
D -2,27 4,00 1,73 -2,93 6,05 3,12 -3,06 7,13 4,07 -2,63 7,61 4,97 
E -4,63 2,31 -2,32 -4,05 1,52 -2,53 -4,44 2,39 -2,05 -4,02 2,32 -1,69 
F -3,95 -1,73 -5,68 -2,40 -1,22 -3,63 -3,20 -0,85 -4,05 -3,28 -0,92 -4,20 
G -1,79 -5,26 -7,05 -1,11 -2,80 -3,91 -1,07 -2,91 -3,98 -1,37 -3,68 -5,05 
H 1,81 -4,26 -2,45 1,01 -2,87 -1,86 1,15 -3,48 -2,33 0,93 -4,78 -3,85 

Typ 
2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp hmpp hmms hmcp 

A 1,63 -0,81 0,83 2,61 -1,56 1,06 1,94 -1,12 0,82 4,92 -1,44 3,48 
B 1,98 1,03 3,02 2,16 1,09 3,24 2,43 1,31 3,74 5,75 1,89 7,65 
C 1,45 10,63 12,08 1,67 11,55 13,22 2,10 9,08 11,18 2,20 7,04 9,25 
D -1,99 7,79 5,80 -1,84 9,11 7,28 -1,66 6,97 5,32 -1,54 5,62 4,08 
E -4,02 2,32 -1,69 -3,09 1,63 -1,46 -3,40 1,87 -1,52 -3,31 1,75 -1,57 
F -2,53 -1,28 -3,81 -3,20 -1,01 -4,20 -2,23 -1,06 -3,29 -3,17 -1,52 -4,70 
G -1,07 -3,14 -4,21 -0,90 -3,71 -4,61 -0,89 -5,16 -6,05 -1,50 -4,73 -6,23 
H 0,79 -3,31 -2,52 1,04 -3,56 -2,52 1,18 -4,55 -3,37 1,06 -3,44 -2,38 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

Pozn.: hmpp=hrubá míra přirozeného přírůstku, hmms=hrubá míra migračního salda, hmcp=hrubá míra celkového 
přírůstku; váhou při výpočtu průměrných hodnot je počet obyvatel v jednotlivých spádových regionech 
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6.3 Analýza prostorového vzorce d ětí ve věku povinné školní 

docházky, po čtu žáků a kapacit základních škol metodou 

prostorové autokorelace 

Pro analýzu prostorové variability a identifikaci shluků jednotek vymezujících se vůči svému 

okolí byla použita metoda prostorové autokorelace. Nejprve byla analyzována globální 

prostorová autokorelace vybraných ukazatelů pomocí Moranova I a poté byl zkoumán 

prostorový vzorec analýzou LISA. 

6.3.1 Děti ve v ěku povinné školní docházky (6–14 let)  

Jako první byl metodou prostorové autokorelace analyzován ukazatel podíl dětí ve věku 

povinné školní docházky (6–14 let) vztažený k celkové populaci daného spádového regionu. 

V návaznosti na výsledky předchozí analýzy regionálního populačního vývoje, která poukázala 

na existenci oblastí se stejným typem populačního vývoje, se dala předpokládat přítomnost 

prostorové autokorelace u tohoto ukazatele věkové struktury. Cílem bylo identifikovat oblasti, 

kde se v jednotlivých letech nacházela území s vysokým či naopak nízkým podílem dětí ve věku 

povinné školní docházky, popř. zda se nějaký spádový region vymykal svému okolí. 

Hodnota Moranova I se pohybovala ve všech sledovaných obdobích v rozmezí 0,15 až 0,29, 

což značí, že globální prostorová autokorelace byla v datech přítomna s 99% 

pravděpodobností14. Nejvyšší míra shlukování byla na počátku sledovaného období, poté 

postupně klesala až na minimum v letech 2009–2011. V závěrečném období opět vzrostla na 

hodnotu 0,22. 

Rozložení spádových regionů základních škol podle výsledku analýzy LISA vykazuje ve 

všech sledovaných obdobích poměrně výrazné shluky regionů, přičemž nejméně shluků se 

logicky vytvořilo v období s nejnižší hodnotou globální prostorové autokorelace, tj. období 

2009–2011. Výchozí stav z let 1991–1993 ukazuje výskyt spádových regionů s vyšším 

zastoupením dětí ve věku 6–14 let zejména v pohraničních regionech a v okolí Žďáru nad 

Sázavou, naopak regiony s výrazně nižším zastoupením nalezneme ve Středočeském kraji, 

zejména v jeho západní části a dále do Plzeňského kraje, v oblasti vnitřních periferií a také na 

Teplicku. Nicméně v blízkosti posledně jmenované oblasti nalezneme také spádové regiony 

s výrazně vyšší hodnotou ukazatele, konkrétně se jedná o Lovosice a Krupku. Výchozí 

prostorový vzorec zůstává prakticky beze změny až do období 2009–2011, jedinou výraznější 

změnou je rozšiřování shluků s vysokým podílem dětí ve věku povinné školní docházky na 

Moravě, a naopak jejich úbytek v Čechách. V období 2009–2011 se začíná vytvářet shluk 

s vysokým podílem dětí ve věku povinné školní docházky na jihovýchod a jih od Prahy, úplně 

mizí shluky ve východní části Pardubického kraje a na Bruntálsku. Regiony s nízkým podílem 

dětí ve věku 6–14 let se již výhradně nachází v oblasti vnitřní periferie Středočeského, 

Plzeňského a Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a také na Břeclavsku. V období 2012–2014 

dochází k rozšiřování shluku spádových regionů s vysokou hodnotou ukazatele na celém 

prstenci okolo Prahy s výjimkou spádového regionu Brandýs nad Labem. Přibylo shluků 

                                                      
14 Přehled hodnot Moranova I a signifikance pro jednotlivé ukazatele viz příloha 2. 
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spádových regionů s nízkým podílem dětí ve věku povinné školní docházky, a v okolí Jablonce 

nad Jizerou, Litovle a Hodonína. 

Výsledná přeměna prostorového vzorce podílu osob 6–14 let na celkové populaci 

spádových regionů odpovídá vývoji spádových regionů s celkovým růstem a úbytkem obyvatel, 

který byl pozorován v rámci Webbova grafu, avšak v pomalejším tempu. Trvalo určitou dobu, 

než se příslušný populační vývoj projevil v nárůstu či poklesu podílu osob ve věku povinné 

školní docházky. K výraznému omlazení obyvatel (zejména co se týká věkové kohorty 6–14 let) 

došlo v území rozvojový venkov, přičemž nejdříve v okolí Prahy, v posledním sledovaném 

období také v zázemí Liberce a Českých Budějovic, v nižší míře v zázemí Plzně a Brna. 

V území severovýchodně od Jihlavy pozorujeme vysoký podíl osob ve věku povinné školní 

docházky celé sledované období. Nabízí se domněnka, že spádový region v těsném zázemí 

Jihlavy bude mít nadále vysoký podíl dětské složky, zatímco ve vzdálenějších spádových 

regionech (okolí Žďáru nad Sázavou) dojde k postupnému poklesu, stejně jako v ostatních 

regionech s mladou věkovou strukturou na počátku 90. let 20. století. To, že si tato oblast 

zachovala vysoký podíl osob ve věku 6–14 let, by mohlo souviset s vysokou úrovní porodnosti 

v období před rokem 1989 a ještě v první polovině 90. let 20. století. Tímto se tedy vymyká 

demografické charakteristice nerozvojového sousedského venkova, který vykazoval nízký podíl 

osob ve věku povinné školní docházky po celé sledované období. Regiony s původně vysokým 

podílem kohorty 6–14 let jsou tvořeny zejména typem problémový rekreační venkov, popř. 

nebyly v typologii profilovány (např. Znojemsko). Podíl osob ve věku povinné školní docházky 

se zde postupně snižoval a nyní v nich nenalezneme žádné shluky vysokých, ale zatím ani 

nízkých hodnot ukazatele. V posledních dvou sledovaných obdobích je výrazným trendem 

nízký podíl osob ve věku 6–14 let v Praze a některých střediscích s mezoregionální či nižší 

působností. Vzhledem k zázemí s mladou věkovou strukturou (resp. vysokým podílem osob  

6–14 let) vytváří tato města odchylky nízkých hodnot v sousedství jednotek s vysokými 

hodnotami ukazatele. 
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Analýza podílu osob ve věku povinné školní docházky nám poskytla základní přehled 

o vývoji prostorového rozmístění oblastí s vysokou a nízkou hodnotou ukazatele. Určitou 

nevýhodou daného ukazatele je jeho vztažení k celkovému počtu obyvatel spádového regionu, 

protože nejen změna počtu dětí ve věku 6–14 let, ale také změna celkového počtu obyvatel 

spádového regionu ovlivňuje výslednou hodnotu podílu. Protože nás zajímá především změna 

počtu dětí ve věku povinné školní docházky, bude dále využit ukazatel index změny počtu osob 

ve věku povinné školní docházky, jehož analýza nám také vykreslí bližší pohled na časování 

přeměny prostorového vzorce počtu dětí ve věku 6–14 let. Prvotním záměrem bylo údaj za 

každé období vztáhnout k výchozímu období, tj. 1991–1993, avšak vzhledem k původně 

vysokým počtům dětí v tomto období a následnému poklesu by takto nastavené sledování 

postupné změny neodhalilo. Z tohoto důvodu byl zvolen index změny vztažený vždy 

k předchozímu tříletému období. 

Hodnoty Moranova I pro ukazatel index změny počtu osob ve věku povinné školní 

docházky (6–14 let) jsou nižší než u ukazatele podílu, pohybují se v rozmezí od 0,03 do 0,31. 

Prostorová autokorelace je i přesto v datech přítomna na 95 % intervalu spolehlivosti v období 

1997–1999 a na 99 % intervalu spolehlivosti v ostatních obdobích. Nižší hodnoty Moranova I 

vykazují období 1994–1996 a 1997–1999, což znamená, že variabilita dat byla dosud nízká. 

Sice docházelo k prudkému poklesu živě narozených, avšak ten se dosud neprojevil v kohortě 

dětí ve věku 6–14 let, do které postupně vstupovaly děti z relativně silných populačních ročníků 

konce 80. let a počátku 90. let 20. století. Teprve později pozorujeme nárůst prostorové 

diferenciace spádových regionů, kdy se na jedné straně vydělují regiony s úbytkem počtu dětí 

ve věku  6–14 let a na druhé straně do tohoto věku dorůstají děti mladých lidí přistěhovalých do 

suburbanizovaných oblastí. 

V letech 1994–1996 lze pozorovat pokles počtu osob ve věku povinné školní docházky 

v jižní, jihovýchodní a jihozápadní části Středočeského kraje, nicméně v jejich blízkosti už 

v tomto období vidíme spádové regiony s nárůstem počtu osob ve věku 6–14 let. Shluky 

vykazující výrazný nárůst oproti předcházejícímu období se nacházejí na Tachovsku, 

Sokolovsku, Chomutovsku, v okolí Osové Bítýšky a v jižní části Moravskoslezského kraje. 

V letech 1997–1999 se počet shluků s přírůstkem osob ve věku 6–14 let snížil, v rámci 

Středočeského kraje se objevily první kladné shluky regionů, a to na jih a severozápad od Prahy. 

Výraznější změna se odehrála v období 2000–2002, kdy se zformovaly výrazné shluky 

s přírůstkem osob ve věku 6–14 let na jih, jihovýchod a severovýchod od Prahy, zatímco 

v Praze samotné a některých dalších středočeských spádových regionech obsahujících větší 

město (Mladá Boleslav, Nymburk) složka obyvatel ve věku povinné školní docházky výrazně 

poklesla. Spádové regiony vykazující pokles dětské složky až do let 2012–2014 netvoří výrazné 

shluky, zpravidla se jedná o shluk několika regionů v oblasti vnitřní periferie. V dalších letech 

je nejvýraznějším rysem prostorového vzorce indexu změny počtu osob ve věku povinné školní 

docházky postupné rozšiřování shluku regionů s pozitivní hodnotou ukazatele v okolí Prahy. 

V letech 2009–2011 narostl oproti minulému období počet osob ve věku 6–14 let v celém 

prstenci regionů kolem Prahy, Praze samotné a dále směrem na Mladou Boleslav, pozorujeme 

také první shluky v okolí Plzně, Českých Budějovic, Brna, Zlína a Olomouce. V letech  

2012–2014 dochází k dalšímu umocnění pozorovaných trendů, shluk spádových regionů 
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s pozitivní hodnotou ukazatele kolem Prahy se ještě rozšířil, výrazně se také rozrostl shluk 

v okolí Brna, který v tomto období zahrnoval všechny spádové regiony v brněnském zázemí 

s výjimkou oblasti na západ od Brna. Další větší shluk stejného typu se vytvořil na východ od 

Plzně. Co se týká spádových regionů s úbytkem osob ve věku povinné školní docházky, 

v období 2012–2014 se zformovaly výraznější shluky tohoto typu než v předchozích obdobích. 

Nejvýraznější shluky nalezneme v Jeseníkách, na hranicích Olomouckého, Pardubického 

a Jihomoravského kraje či na Jemnicku. 

V porovnání s ukazatelem podíl osob ve věku 6–14 let umožňuje konstrukce ukazatele 

index změny počtu osob ve věku 6–14 let detailnější pozorování průběhu změn. Například 

vidíme, že v regionech s vysokým podílem osob ve věku povinné školní docházky (typ 

problémový rekreační venkov) již od let 1997–1999 netvořily výrazné shluky s přírůstkem této 

věkové skupiny. Od období 2003–2005 dokonce v některých z nich dochází k výraznému 

úbytku dětí ve věku 6–14 let (Jeseníky) a v období 2012–2014 se počet těchto regionů zvyšuje. 

Další spádové regiony, ve kterých v posledním sledovaném období docházelo k poklesu dané 

kohorty, spadají to typu moravské periferie a méně často také do typu nerozvojový sousedský 

venkov. Naopak výrazný nárůst osob ve věku povinné školní docházky se odehrál očekávaně 

v rozvojovém venkově, zejména v okolí Prahy. Města výrazněji ztrácela složku obyvatel  

6–14 let do období 2006–2008, tzn. během nástupu a období výrazného rozvoje suburbanizace, 

kdy se zejména z měst do jejich zázemí stěhují mladí lidé s dětmi. V dalších obdobích již ve 

městech k úbytku sledované složky obyvatelstva nedochází, některá dokonce zaznamenala 

výrazný nárůst. Dané zjištění lze dát do souvislosti s útlumem suburbanizace v období  

2009–2011, avšak bylo by vhodné ho doplnit analýzou vystěhovalých z měst do zázemí podle 

věku, což už je nad rámec této práce. 
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6.3.2 Žáci základních škol 

Pro vyjádření rozdílů v početní velikosti kohort skutečného počtu žáků navštěvujících základní 

školy v rámci vymezených spádových regionů byl použit tzv. index změny počtu žáků, kdy 

početní stav žáků v určitém spádovém regionu ve zkoumaném tříletém období byl vztažen 

k početnímu stavu z předcházejícího období. 

V rámci sledovaného období lze pozorovat odlišnosti v globální míře prostorového 

shlukování jednotek. Poměrně vysokou míru prostorové autokorelace (Moranovo I=0,17) 

vykazoval index změny počtu žáků mezi obdobími 1994–1996 a 1991–1993. V následujících 

letech hodnota Moranova I klesala; index změny počtu žáků v letech 2000–2002 a 2003–2005 

dokonce na globální úrovni vykazuje náhodné rozmístění proměnné, nicméně při výpočtu 

lokální prostorové autokorelace metodou LISA lze několik shluků identifikovat. V posledních 

třech obdobích jsou hodnoty Moranova I jsou v rozmezí 0,07–0,17. Data tedy vykazují 

prostorovou autokorelaci, což se odráží také v nárůstu počtu shluků při analýze na lokální 

úrovni. Pokud porovnáme hodnoty Moranova I za ukazatel index změny počtu osob ve věku 

povinné školní docházky (viz obr. 27) a za ukazatel index změny počtu žáků (viz obr. 28), 

zjistíme, že prvně jmenovaný ukazatel vykazuje vyšší prostorovou závislost. Jedním z důvodů 

by mohl být fakt, že děti zachycené ve statistice určitého spádového regionu, tam nemusí chodit 

do školy. Takže například v území, kde výrazně narostl počet osob ve věku 6–14 let, nemusí 

dojít k nárůstu počtu žáků, pokud v blízkém spádovém regionu je škola, která tyto žáky pojme. 

To je možné například u spádového regionu v sousedství regionu, který obsahuje větší město 

s dostatečnými kapacitami škol. 

Pokud se zaměříme na výsledky analýzy LISA, výraznější změny počtu žáků v období 

1994–1996 oproti období 1991–1993 odrážejí populační vývoj z 80. a počátku 90. let 20. století. 

Počet žáků výrazně narostl v regionech v západní a severní části Jihomoravského kraje, v jižní 

části Kraje Vysočina a v západní části Zlínského kraje, tj. v regionech s důrazem na tradiční 

hodnoty, které v té době vykazovaly vyšší porodnost (Bartoňová, 2006; Novák, 2011). Navíc 

uvedením Jaderné elektrárny Dukovany do provozu mezi roky 1985–1987 se vytvořila nová 

pracovní místa, která přispěla k atraktivitě regionu pro nově přistěhovalé obyvatele (Frantál et 

al., 2016). Souhrn těchto okolností pak znamenal nejprve zvýšení porodnosti následované 

jednorázovým nárůstem počtu žáků. Co se týká nárůstu počtu žáků v oblastech pod vlivem 

rezidenční suburbanizace, první „vlaštovky“ můžeme pozorovat v okolí Prahy v letech 

1994–1996. Konkrétně se jednalo o obce Kamenice a Šestajovice, ve kterých se v porovnání 

s okolními obcemi zvýšil počet žáků. V dalším období naopak počet žáků v Šestajovicích 

poklesl, jediným přírůstkovým regionem v okolí Prahy byly Úvaly. V letech 2000–2002 již 

můžeme pozorovat shluk regionů s nárůstem počtu žáků základních škol, a to především 

jihovýchodně (okolí Říčan) a severovýchodně (okolí Milovic) od Prahy. Milovice nejsou 

typickým příkladem rezidenční suburbanizace, vzhledem ke své poloze dále od Prahy 

a struktuře bytového fondu, který je tvořen převážně rekonstruovanými bytovými domy po 

sovětské armádě (podrobněji Kusovská, 2012). V období 2003–2005 pokračoval nárůst počtu 

žáků pouze v oblasti jihovýchodně od Prahy, avšak v některých regionech v této oblasti 

docházelo k poklesu. Počet žáků poklesl také v samotné Praze. Tento stav úplně nekoresponduje 

s výsledkem analýzy LISA pro ukazatel index změny počtu osob ve věku povinné školní 
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docházky ve stejném období. Regiony s růstem osob ve věku 6–14 let se totiž nacházely 

v jihozápadním a severozápadním zázemí Prahy. Skutečnost, že zde nedošlo k nárůstu počtu 

žáku lze vysvětlit existencí větších měst jako např. Kladno a Beroun, kde byly dostatečné 

kapacity základních škol, které první nárůst počtu žáků saturovaly. V letech 2006–2008 se 

regiony s rostoucím počtem žáků rozšířily také na jihozápad a severovýchod od Prahy. Největší 

nárůst se v okolí Prahy odehrál v období 2009–2011, kdy se počet žáků zvýšil téměř ve všech 

regionech v pražském zázemí a dále ve směru na Mladou Boleslav. Lze se domnívat, že 

dlouhodobě rostoucí počet dětí, které postupně dorůstaly do věku školní docházky, vytvořil tlak 

na budování nových kapacit v menších spádových regionech, které se již nemohly spoléhat na 

kapacity okolních větších měst.  V období 2009–2011 také poprvé významně vzrostl počet žáků 

ve dvou regionech v okolí Brna – Modřice a Bílovice nad Svitavou, V posledním sledovaném 

období už je část regionů v okolí Prahy nasycena a počet žáků tak neroste již ve všech 

oblastech, zatímco východně od Brna se vytvořil shluk regionů s nárůstem počtu žáků. Okolí 

ostatních velkých měst nevykazovalo dlouhodobé trendy růstu počtu žáků. Lze předpokládat, že 

mladí lidé se do těchto měst stěhovali s nižší intenzitou, proto ani nárůst počtu dětí, 

tj. budoucích žáků základních škol, nebyl tak výrazný jako v okolí Prahy a Brna. Spíše to vedlo 

k udržení stávajícího počtu žáků v těchto regionech. 

Regiony s úbytkem počtu žáků se neshlukují zdaleka tolik jako regiony s nárůstem. Jako 

společný prostorový rys lze uvést, že se většinou jedná o regiony blízko hranice několika krajů 

nebo v pohraničí, tj. typ Nerozvojový sousedský venkov, Problémový rekreační venkov či 

Strukturálně postižený průmyslový venkov. V porovnání s Webbovým grafem dochází k úbytku 

žáků především v důsledku převažujícího záporného migračního salda, v regionech u hranice 

Středočeského a Jihočeského kraje či hranice s Krajem Vysočina se snížení počtu žáků projevilo 

zejména s ohledem na dlouhodobý úbytek přirozenou měnou. 
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Obr. 28: Spádové regiony ZŠ podle výsledk
ve vybraných obdobích mezi roky 1991
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V letech 2005–2014 byla k dispozici také data o počtech žáků nižších ročníků víceletých 

gymnázií a tanečních konzervatoří. Za období 2006–2008, 2009–2011 a 2012–2014 byla 

vypočítána prostorová autokorelace pro ukazatel index změny počtu žáků základních škol 

včetně těchto žáků (viz obr. 29) a výsledný prostorový vzorec byl srovnán se vzorcem za 

ukazatel bez žáků plnících povinnou školní docházku na středních školách. 

V období 2006–2008 lze pozorovat zejména zařazení několika spádových regionů, ve 

kterých se nalézají víceletá gymnázia, do shluku regionů s vysokou hodnotou ukazatele 

(Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Nymburk, Český Brod), popř. zaznamenaly nárůst počtu 

žáků, zatímco v jejich okolí počet žáků stagnoval či poklesl (Tanvald, Jevíčko, Konice, 

Zastávka, Kyjov). Nicméně je třeba mít na paměti, že index změny v tomto období byl vztažen 

k období 2003–2005, kdy pouze pro rok 2005 byla k dispozici data za žáky nižších ročníků 

víceletých gymnázií a tanečních konzervatoří, zatímco v letech 2003 a 2004 jsou zahrnuti pouze 

žáci základních škol. Lze tedy předpokládat, že index počtu žáků narostl v důsledku chybějících 

žáků gymnázií za roky 2003 a 2004. V následujících dvou obdobích tento problém již nehrozí. 

Oproti prostorovému vzorci indexu změny bez zahrnutí žáků gymnázií a konzervatoří je zde 

o pět spádových regionů méně, žádný není navíc. Chybějící regiony většinou patřily do shluku 

s nízkou hodnotou ukazatele. Buď se jednalo o spádové regiony s gymnáziem (Konice, 

Broumov, Pacov a Valašské Klobouky), kdy počet žáků nižšího ročníku gymnázií vyvážil 

úbytek počtu žáků základních škol. Nebo šlo o spádové regiony ležící většinou v blízkosti 

jmenovaných gymnázií, ve kterých se nevytvořil shluk nízkých hodnot vzhledem k tomu, že 

sousední spádový region s gymnáziem již nevykazoval nízkou hodnotu ukazatele. 

Z výsledků za období 2006–2008 nelze přesně usuzovat, co je dané nedostatkem dat 

vstupujících do výpočtu a co je skutečným výsledkem odpovídajícím zahrnutí žáků víceletých 

gymnázií a konzervatoří. Výsledky za období 2009–2011 a 2012–2014 naznačují, že 

nezahrnutím žáků nižších ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří nevzniká odlišný 

prostorový vzorec. Rozdíly se týkají pouze několika málo spádových regionů, s nižším počtem 

obyvatel, ve kterých se nezapočtení žáků víceletých gymnázií projevilo. 
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Obr. 29: Spádové regiony ZŠ podle výsledk
včetně žáků nižšího stupn

Zdroj:  MŠMT, 2015d; MŠMT, 2016

Pozn.: Podle ukazatele Moranovo I byla globá
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6.3.3 Počet žáků versus maximální kapacita škol 

Třetím cílem empirické části je snaha o zjištění, zda se kapacity základních škol mění v souladu 

s populačním vývojem daného území, popř. v jakých územích tomu tak není. Tato analýza se 

ukázala jako velmi obtížná vzhledem k nedostatkům v dostupných datech. Počty za maximální 

kapacity základních škol jsou k dispozici až od roku 2005, tzn. v případě zkoumaných tříletých 

období je tedy lze využít v časových intervalech 2006–2008, 2009–2011 a 2012–2014. Dalším 

problémem je samotná definice ukazatele maximální kapacity školy, která prošla v průběhu let 

proměnami v souvislosti se změnou hygienických norem. Maximální kapacita školy byla 

jedním z údajů, které musely školy v rámci novely zákona č. 564/1990 Sb. z roku 1996 povinně 

vyplnit do přehledu nazvaného „síť škol“ (MŠMT, 2009, s. 19). Novým školským zákonem 

č. 561/2004 Sb. byla „síť škol“ nahrazena „rejstříkem škol a školských zařízení“ a školy tam 

byly převedeny (Švancar, 2004). V případě zápisu nové základní školy je nutné podat žádost do 

30. listopadu, aby od nového školního roku mohla škola fungovat (§ 146, odst. 1). Pokud chce 

škola provést změnu v údajích, např. změnu maximální kapacity, musí tak opět učinit do konce 

listopadu, aby v příštím školním roce mohla fungovat s novou kapacitou (§ 149). Změny 

kapacity provádějí především školy potýkající se s nárůstem počtu žáků, školy s úbytkem počtu 

žáků nemají většinou důvod údaj maximální kapacita školy měnit15, tudíž u nich může dosud 

přetrvávat vysoká hodnota ukazatele z období před úbytkem počtu žáků. V rámci spádových 

regionů základních škol nedošlo ke změně maximální kapacity v průběhu let 2006–2014 

u 68 % regionů. 

S cílem zpřesnit a rozšířit údaj o maximální kapacitě školy byl do úplných základních škol 

ve spádových regionech s nejvyšší změnou počtu osob ve věku povinné školní docházky16 

rozeslán krátký dotazník. Ředitelé byli dotazováni, kolik žáků mohli maximálně přijmout 

(v průměru za tříletá období dle tab. 2). Pokud nevěděli přesný počet, byli požádáni o odhad 

v procentech, popř. zda šlo o vyšší, nižší či stejný údaj v porovnání se sousedním tříletým 

intervalem. Nicméně návratnost byla minimální, pouze 78 ředitelů z celkem 1 026 obeslaných 

škol dotazník vyplnilo, navíc v několika případech bylo uvedeno chybné IČO školy, takže se 

nedala porovnávat deklarovaná maximální kapacita s oficiální kapacitou ze školského rejstříku. 

Lze se domnívat, že hlavním důvodem takto nízké návratnosti by mohl být fakt, že školy jsou 

doslova zavaleny množstvím nejrůznějších dotazníků a vzhledem k tomu vyplňují jen vybrané 

dotazníky, např. od bývalých žáků, apod. Ve výsledku bylo rozhodnuto data z dotazníků 

ohledně kapacit škol nevyužít, protože z takto malého vzorku nelze usuzovat na zákonitosti 

celého souboru škol. Součástí dotazníku byla také dobrovolná kolonka pro případné komentáře. 

Tyto komentáře poměrně zajímavě dokreslily problematiku kapacit základních škol. Ředitelé 

škol s výraznějším úbytkem počtu žáků zmiňovali fungování škol díky podpoře zřizovatele, 

který hradí zvýšené náklady. Dle dotazníku údaj o maximální kapacitě většina těchto škol 

neměnila, jedna škola kapacitu mírně snížila s ohledem na splnění hygienických podmínek. 

Komentáře ředitelů škol s výrazným nárůstem počtu žáků se týkaly využívání veškerých 

dostupných prostorů pro výuku, např. přestavba kabinetů, podkroví či skladů na učebny, 

                                                      
15 Školy tak činí zpravidla, pokud mají obavy z optimalizace (MŠMT, 2016c). 
16 Seznam spádových regionů s největší změnou počtu osob ve věku povinné školní docházky, včetně metodiky 
výpočtu viz příloha 3. 
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pronájem učeben v budově blízké střední školy či obecního úřadu, apod. Bylo zmíněno 

navrácení jedné školní budovy v restituci v první polovině 90. let 20. století a její následné 

znovu odkoupení. Dále pak probíhají nejrůznější přístavby, apod. Ředitelé zmiňovali spíše 

postupné dlouhodobější navyšování než jednorázové vysoké zvýšení kapacit. Několikrát také 

uváděli, že kapacita stačí pouze pro žáky z dané obce, žáky z okolí musí odmítat. Lze se 

domnívat, že dlouhodobé každoroční malé navyšování kapacity je nutné pro zajištění povinné 

školní docházky pro děti s trvalým bydlištěm v obci se základní školou. Pokud by totiž došlo 

k jednorázovému vysokému navýšení, místa, která v daném školním roce nezaplní žáci z dané 

obce, mohou využít žáci ze sousedních obcí a ředitel dané školy je musí přijmout. A to i přesto, 

že v následujících letech nebude mít volnou kapacitu pro žáky prvního ročníku ze své obce 

(Pecková, Erbeková a Michalik, 2012). 

S ohledem na uvedené problémy bylo nutné zvolit ukazatel, který by alespoň částečně mohl 

vypovídat o reálném vztahu mezi změnami počtu žáků a maximálními kapacitami škol. Jako 

nejvhodnější se zdál index naplněnosti škol srovnávající počet žáků s maximální kapacitou. 

Výsledkem je tedy údaj, z kolika procent je naplněna kapacita základních škol ve spádových 

regionech, přičemž nejvyšší údaj naplněnosti, tzn. nejnižší rezervu v kapacitách škol, lze 

očekávat ve spádových regionech s výrazným nárůstem složky dětí 6–14 let, a naopak nejnižší 

naplněnost v regionech s nejvyšším úbytkem. Pomocí metody prostorové autokorelace pak byly 

identifikovány shluky těchto typů regionů, popř. spádové regiony vymykající se stavu ve svém 

okolí. Do analýzy nebyly zařazeny počty žáků ve věku povinné školní docházky víceletých 

gymnázií a tanečních konzervatoří, protože kapacity těchto škol nemají rozlišené počty pro žáky 

ve věku povinné školní docházky a žáky vyššího stupně.  

Vzhledem k nutnosti rezervy v kapacitě, např. pro přistěhovalé žáky, měl pouze jeden 

spádový region více žáků, než byla jeho maximální kapacita škol, jednalo se o spádový region 

Škvorec v okrese Praha-východ v období 2012–2014. Další spádový region v okrese Praha-

východ, konkrétně spádový region Úvaly se v letech 2012–2014 blížil vyčerpání kapacity 

(naplněnost z 99 %). Nicméně je nutné poznamenat, že výpočet vychází z vymezení spádových 

regionů v této práci, tj. na základě nejbližší vzdálenosti po silnici. Obce Škvorec a Úvaly 

pravděpodobně nezajišťují vzdělání žáků z některých nejbližších obcí, právě z důvodu 

nerovnováhy mezi počtem dětí ve věku povinné školní docházky a kapacitou základních škol 

v daném regionu. 

V regionálním pohledu měly v období 2006–2008 nejnižší rezervu ve svých kapacitách 

školy ve spádových regionech jižně od Prahy, na sever a jih od Liberce, východně od Hradce 

Králové a pak směrem na Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem, východně od Českých Budějovic 

a pak směrem na Soběslav, dále pak se méně početné shluky vysokých hodnot ukazatele 

vytvořily v okolí Stodu, ve Šluknovském výběžku, v okolí Valašských Klobouků a na východ 

od Ostravy. V následujících dvou obdobích pozorujeme rozšiřování shluků s vysokým podílem 

žáků na maximální kapacitě škol v okolí Prahy, Liberce a Českých Budějovic. V letech  

2009–2011 spádové regiony základních škol s nízkou rezervou volných míst rozšířily také na 

východ, severovýchod, sever a západ od Prahy, oblast severozápadně od Prahy vykazovala 

vysoké hodnoty ukazatele až v posledním sledovaném období 2012–2014. V zázemí Českých 

Budějovic a Liberce netvoří prostorový vzorec spádových regionů s vysokým podílem žáků na 



M. Kusovská: Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem… 93 

maximální kapacitě škol kruh jako je tomu u Prahy, regiony se shlukují v severojižním směru, 

tzn. podél významných dopravních spojnic na Prahu. Naopak výrazný shluk v okolí Hradce 

Králové se v období 2009–2011 v podstatě rozpadá na oblast okolo Dvora Králové nad Labem 

a oblast v těsném zázemí Hradce Králové, v letech 2012–2014 měly vysoký podíl žáků vůči 

maximálním kapacitám škol pouze regiony v těsném zázemí Hradce Králové. Ve všech 

obdobích se udržel malý shluk s vysokou hodnotou ukazatele v okolí Stodu a východně od 

Ostravy. V letech 2009–2011 se snížila rezerva v kapacitách základních škol v oblasti východně 

od Plzně, v letech 2012–2014 došlo k jejímu rozšíření a nově se do tohoto typu zařadil spádový 

region Chomutov a spádové regiony v jihovýchodním zázemí Brna. 

Co se týká spádových regionů s velkou rezervou v kapacitě základních škol, tj. regionů 

s předpokládaným poklesem počtu žáků, pozorujeme zejména v Čechách značnou stabilitu 

prostorového vzorce. Spádové regiony s nízkou hodnotou ukazatele vytvářejí intenzivní 

prostorové shluky v oblasti Šumavy v okolí Železné Rudy a na rozhraní Plzeňského, 

Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Menší shluk, který v průběhu let přibývá na 

intenzitě, se nachází na hranici Pardubického kraje a Kraje Vysočina v okolí obce Seč. Spádové 

regiony s nízkým podílem žáků na maximální kapacitě školy na Moravě tvořily v období  

2006–2008 spíše roztříštěný prostorový vzorec, v průběhu dalších období docházelo 

k propojování spádových regionů s nízkou hodnotou ukazatele do rozsáhlejších shluků. 

Konkrétně se tedy dané shluky spádových regionů vytvořily v oblasti Jeseníků, v západní části 

Olomouckého kraje, podél hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje, jižně od Veselí 

nad Moravou, v pásu severovýchodně od Znojma. 

Regiony s hodnotou ukazatele výrazně se odlišující od svého okolí logicky nevytváří 

souvislé shluky. Regiony s nízkým podílem žáků na maximální kapacitě školy ležící v blízkosti 

regionů s vysokou hodnotou ukazatele nalezneme zejména v blízkosti větších shluků regionů 

s vysokou hodnotou. Avšak málokterý si udrží svou odlišnost v celém období 2006–2014. 

Zejména v zázemí Prahy není výjimkou, že se ze spádového regionu s původně velkou rezervou 

v kapacitách v následujícím období stane region s nízkou rezervou a zařadí se tak do shluku 

stejných regionů. Vzhledem k razantnímu nárůstu počtu dětí a poté počtu žáků základních škol 

se nelze divit, že volné kapacity obcí v tomto regionu jsou postupně zaplňovány. Regiony 

s vysokým podílem žáků na maximální kapacitě školy ležící v blízkosti regionů s nízkým 

podílem nalezneme zejména v západní části Kraje Vysočina (Humpolec a Pelhřimov), v severní 

části Jihomoravského kraje, popř. podél jeho hranice s Pardubickým krajem.  

Rozvojový venkov vymezený v typologii Perlína, Kučerové a Kučery (2010) odpovídá 

spádovým regionům s nejnižší rezervou v kapacitách základních škol. Situace s naplněností 

kapacit škol v tomto regionu, zejména v zázemí Prahy, se bude nejspíše ještě zhoršovat. 

Kapacity základních škol jsou nyní téměř vyčerpané v důsledku jejich naplnění žáky prvního 

stupně, kteří se postupně přesunou na druhý stupeň. Nicméně neustále zde také dochází 

k přirozenému přírůstku obyvatel, takže ani na prvním stupni nelze očekávat úbytek počtu žáků 

(Pecková, Erbeková a Michalik, 2012; Burcin et al., 2013). V případě spádových regionů 

s vysokou rezervou v kapacitě základních škol shluky vytvořily některé spádové regiony typu 

nerozvojový sousedský venkov, moravské periferie a problémový rekreační venkov. 
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Kapitola 7 

Závěr 

Tématem disertační práce byla analýza regionálního populačního vývoje Česka po roce 1990 

a její aplikace do oblasti základního školství, konkrétně byl předmětem zájmu vývoj počtu žáků 

v základních školách a analýza maximálních kapacit těchto škol. Základní školy byly zvoleny 

z důvodu své vysoké propojenosti s regionálním populačním vývojem. Oproti vyšším stupňům 

vzdělávání jsou základní školy méně koncentrované v prostoru. Přestože i na tomto stupni 

vzdělávání se začíná uplatňovat volba školy, stále ještě jsou základní školy poměrně spjaté 

s místem bydliště žáka, alespoň pokud se omezíme na celé obce, protože více volbu školy řeší 

rodiče ve městech, kde je větší výběr základních škol (Straková a Simonová, 2015). Posledním 

důvodem pro výběr základních škol byla zákonem definovaná povinnost školní docházky (což 

je odlišuje od škol mateřských), včetně povinnosti obcí zajistit povinnou školní docházku svým 

občanům. 

Základní školství patří mezi veřejné služby a i pro jeho fungování je potřebný určitý počet 

zájemců, tj. dětí ve věku povinné školní docházky, o tuto službu. Základní školy tedy nejsou 

v každé obci, a povinností obcí bez základní školy je zajistit svým dětem docházku do školy 

v blízké obci. Nicméně dohody mezi obcemi jsou v čase proměnlivé a neexistují o nich 

souhrnné záznamy. Z uvedených důvodů byl vytvořen model spádových regionů, který je 

založen na předpokladu nejkratší vzdálenosti po silnici ze středu obce bez úplné devítileté 

základní školy do nejbližší úplné devítileté základní školy. Konkrétní spádový region je tedy 

tvořen obcí s alespoň jednou úplnou devítiletou základní školou a dalšími obcemi, které mohou 

mít např. pouze první stupeň základní školy, nebo nemají školu žádnou. V rámci těchto 

spádových regionů proběhla analýza populačního vývoje, počtu žáků a kapacit škol. Celkem 

vzniklo 1 315 spádových regionů, které se lišily svou populační velikostí i počtem úplných 

základních škol, kdy regiony s nejvyšším počtem obyvatel i základních škol jsou tvořeny 

zpravidla větším městem a několika přilehlými obcemi. Tvorba spádových regionů také 

poukázala na diferenciaci obcí, popř. počtu dětí ve věku 6–14 let podle vzdálenosti do nejbližší 

úplné základní školy. Lze se domnívat, že přístup k základnímu vzdělání v Česku je poměrně 

spravedlivý, pokud ho hodnotíme na základě dostupnosti do škol. Celkem 98 % obcí 

a 99 % dětí ve věku 6–14 let má nejbližší úplnou základní školu do vzdálenosti 10 km. Méně 

než 3 km má školu 35 % obcí a 78 % dětí ve věku povinné školní docházky. Nejhorší 

dostupnost je zejména v jihozápadním a severozápadním pohraničí, kde hraje roli nedostatečné
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doosídlení území po druhé světové válce, horský terén a v případě severozápadního pohraničí, 

také existence uhelných dolů. 

Pro analýzy na regionální úrovni je klíčová volba vhodných metod, které se mohou lišit od 

analýz na celostátní úrovni. Soubor spádových regionů základních škol, měl poměrně vysokou 

variabilitu např., co se týká počtu obyvatel. V případě méně početných regionů mohou mít vyšší 

vliv na výsledky ukazatelů nahodilé výkyvy. Aby se jim alespoň částečně zamezilo, byly 

zvoleny jednodušší ukazatele, které nejsou tak náročné na datovou základnu, a analýza proběhla 

v rámci tříletých intervalů. Základní představu o charakteru populačního vývoje dané územní 

jednotky lze získat pomocí Webbova grafu, který znázorňuje celkový přírůstek (popř. úbytek) 

obyvatel včetně faktu, zda má rozhodující vliv přirozená měna nebo migrační saldo. Výhodou 

další zvolené metody prostorové autokorelace je její nezávislost na rozdílné velikosti 

zkoumaných jednotek. Jediné omezení vyplývá z definice prostorově blízké jednotky, která 

musí odpovídat zkoumanému územnímu systému. Pro spádové regiony základních škol se jako 

ideální ukázala definice inverzní vzdálenosti s hranicí 14,4 km. Znamená to, že s rostoucí 

vzdáleností se vliv prostorových jednotek na zkoumanou jednotku snižuje, u vzdálenosti vyšší 

než 14,4 km od zkoumané jednotky už není žádný vliv. Výsledky lokální prostorové 

autokorelace prostřednictvím analýzy LISA představily prostorový vzorec vybraných ukazatelů, 

konkrétně shluky regionů s vysokou a nízkou hodnotou ukazatele a regiony, které se vymykaly 

svému okolí. V období největších změn se tedy vytvořilo nejvíce shluků, naopak v období, kdy 

většina spádových regionů vykazovala průměrné hodnoty ukazatele, nebyla globální prostorová 

autokorelace v datech přítomná. Prostorová analýza dat je vhodnou metodou pro analýzu 

průběhu změn daného ukazatele, popř. pro identifikaci shluků odlišných hodnot v rámci 

diferencovaného prostoru. 

Socioekonomická transformace společnosti po roce 1990 s sebou přinesla také významné 

změny v regionálním populačním vývoji. Došlo ke kompletní proměně regionů s celkovým 

přírůstkem obyvatel. Původně přírůstkovému pohraničí začalo obyvatelstvo ubývat, zejména 

z důvodu výrazného zhoršení ekonomické situace (např. Feřtrová a Temelová, 2011). Naopak 

s rozvojem procesu suburbanizace začalo růst původně úbytkové zázemí velkých měst, což bylo 

nejvýraznější v okolí Prahy, až později se začal zvyšovat počet obyvatel v zázemí zejména 

mezoregionálních středisek Plzně, Českých Budějovic, Liberce, Hradce Králové, Brna, s nižší 

intenzitou také v okolí Olomouce či v oblasti východně od Ostravy. Území, jehož charakter 

populačního vývoje se téměř nezměnil, byly spádové regiony na vnitřní periferii (v Čechách i na 

Moravě), ve kterých téměř celé sledované období docházelo k úbytku obyvatel. Počet 

spádových regionů s celkovým přírůstkem postupně rostl od počátku sledovaného období do let 

2006–2008, s výjimkou mírného poklesu v letech 2000–2002. V období 2006–2008 mělo 

nejvíce spádových regionů přírůstkový charakter, avšak v souvislosti s ekonomickou krizí 

v roce 2008 došlo u značné části spádových regionů k opětovnému zhoršení ukazatelů 

populačního vývoje. 

Pokud se podíváme na prostorový vzorec jednotlivých typů Webbova grafu, je zřejmý vývoj 

směrem k prostorové koncentraci, přičemž od období 2006–2008 lze pozorovat výrazné shluky 

stejných typů Webbova grafu. Především přírůstkové typy C (přírůstek migrací vyšší než 

přírůstek přirozenou měnou) a D (přírůstkem migrací vyšší než úbytek přirozenou měnou) 
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vytvářejí území výrazné koncentrace. Jak ukázal vývoj v zázemí velkých měst, nejprve 

přibývaly regiony typu D v těsném zázemí, postupem let došlo k jejich přeměně na typ C, typ D 

se začal formovat ve vzdálenějším zázemí velkých měst. Vysvětlení lze hledat ve věkové 

struktuře přistěhovalých, kdy nejvyšší migrační aktivitu (a u zázemí velkých měst to platí 

dvojnásob) vykazují mladí lidé, kteří plánují založit rodinu (Congdon a Batey, 1993; Puldová 

a Novák, 2008). Nejprve tedy rostl počet obyvatel v nejvíce atraktivních oblastech (tj. nejblíže 

k velkému městu), postupem času, kdy již tito lidé realizovali svou reprodukci, začal spádový 

region růst také přirozenou měnou. V případě typů regionů s celkovým úbytkem nenajdeme 

výraznější prostorové koncentrace určitého typu jako u regionů s celkovým přírůstkem 

obyvatel, avšak lze vypozorovat, že důvodem úbytku obyvatel regionů v pohraničí je většinou 

záporné migrační saldo, zatímco ve ztrátových regionech ve vnitřní periferii se snižuje počet 

obyvatel v důsledku záporné přirozené měny. Lze tedy shrnout, že prostorová koncentrace 

podobného typu populačního vývoje je výrazná zejména u spádových regionů s celkovým 

přírůstkem obyvatel v zázemí Prahy a vybraných středisek s mezoregionálním významem. 

V případě regionů s celkovým úbytkem obyvatel byly vytvořené územní koncentrace méně 

rozsáhlé, a co se týká existence, byly méně stálé v čase. Nejvyšší stabilitu z úbytkových regionů 

vykazovaly spádové regiony ležící v oblasti vnitřní periferie, v Čechách i na Moravě. Zhruba od 

poloviny 90. let 20. století se tvořily shluky úbytkových regionů také v pohraničních oblastech, 

zejména na Šumavě, v Krušných horách, v Jeseníkách a na moravsko-slovenském pomezí. 

Metoda Webbova grafu umožnila srovnat také vliv přirozené měny a migrace na celkový 

populační vývoj. Po celé sledované období mělo na celkový populační vývoj větší vliv migrační 

saldo, a to alespoň z 60 %. Celkový přírůstek obyvatel nastal u drtivé většiny spádových 

regionů v důsledku vysokého migračního salda, ke kterému se časem v části regionů přidal také 

kladný přirozený přírůstek, avšak hodnota migračního přírůstku zpravidla zůstala vyšší než 

přírůstek přirozenou měnou.  V případě celkového úbytku byl vliv úbytku přirozenou měnou 

a migračním saldem vyrovnanější. V pěti sledovaných obdobích bylo příčinou úbytku 

vystěhovávání ze spádového regionu, ve třech obdobích se počet obyvatel snižoval v důsledku 

úbytku přirozenou měnou. 

Pomocí metody prostorové autokorelace bylo analyzováno, zda dochází k prostorové 

koncentraci osob ve věku povinné školní docházky, tj. 6–14 let. Vzhledem k vyšší úrovni 

porodnosti v 80. letech 20. století v pohraničních regionech a některých regionech s vyšším 

podílem věřících, a naopak populačně stagnujícím menším obcím ve vnitrozemí (Bartoňová, 

1996; Musil, 2002b), nepřekvapila koncentrace spádových regionů s vyšším podílem osob ve 

věku 6–14 let do prvně jmenovaných území a naopak jejich nízký podíl ve vnitrozemí 

Středočeského a Plzeňského kraje a částečně také podél krajských hranic Středočeského kraje. 

S ohledem na předmět zájmu, kterým je složka populace ve věku 6–14 let, dochází k proměně 

prostorového vzorce podílu této složky později, než se začal měnit prostorový vzorec 

populačního vývoje. Teprve kolem let 2000–2002 začal klesat počet shluků s vysokým podílem 

osob ve věku 6–14 let, a to nejprve v Čechách, k výraznějšímu poklesu na Moravě došlo zhruba 

o devět let později. Shluk regionů s vysokým podílem dětí ve věku povinné školní docházky se 

kolem Prahy zformoval teprve v letech 2009–2011, v následujícím období došlo k vytvoření 

obdobného shluku v zázemí Brna. Naopak tato velká města mají v porovnání se svým okolím 
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nízké hodnoty podílu osob ve věku 6–14 let. Na základě analýzy ukazatele podíl osob ve věku 

povinné školní docházky lze říct, že ve všech sledovaných obdobích existovala území 

s vysokým i nízkým zastoupením této složky obyvatelstva, avšak postupem času došlo 

k proměně jejich lokalizace. 

Pokud se zaměříme na sledování postupných změn počtu osob ve věku 6–14 let, dojdeme 

k závěru, že v územích s jejich vysokým podílem na celkovém obyvatelstvu již od let 

1991–1993 nedocházelo k nárůstu počtu osob v této věkové kategorii. Naopak postupný nárůst 

počtu osob ve věku 6–14 let zaznamenalo od období 2000–2002 zázemí Prahy, následované od 

období 2009–2011 zázemím Brna. Shluky spádových regionů s úbytkem obyvatel se vytvořily 

zejména na Moravě, konkrétně v Jeseníkách na moravsko-slovenském pomezí a také podél 

vnitřních hranic moravských krajů. 

Na základě znalosti populačního vývoje mezi roky 1991 a 2014 se dal předpokládat nárůst 

počtu žáků v oblastech s rezidenční suburbanizací, tzn. v zázemí velkých měst a naopak jejich 

pokles v tzv. periferních oblastech, tzn. pohraničí či oblast vnitřní periferie. V zázemí velkých 

měst k nárůstu počtu žáků postupně došlo, avšak se zpožděním oproti rozvoji procesu 

suburbanizace. Většina nově přistěhovalých do suburbií jsou mladí lidé zatím bez dětí anebo 

s malými dětmi, takže zvýšení počtu žáků základních škol, stejně jako zvýšení počtu dětí, se 

odehrálo až několik let po přistěhování těchto osob. V letech 2000–2002 a 2003–2005 se 

vytvořil pouze malý shluk regionů s nárůstem počtu žáků v zázemí Prahy, jinak se netvořily 

žádné koncentrace s přírůstkem či úbytkem počtu žáků základních škol. Výraznější změny 

započaly po roce 2006, nicméně je třeba poznamenat, že v zázemí velkých měst se počet žáků 

zvyšoval kontinuálně po několik období, v případě spádových regionů s úbytkem počtu žáků 

základních škol se jednalo spíše o prostorově nejednotné, zpravidla jednorázové poklesy počtu 

žáků v důsledku místních podmínek. Území, ve kterých se pokles odehrál, jsou situována 

zejména v oblasti vnitřní periferie, popř. v pohraničí, avšak nevytváří nijak rozlehlé shluky. 

V tříletých intervalech mezi lety 2006–2014 byla k dispozici také data za počty žáků ve 

věku povinné školní docházky v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. 

Provedená analýza zahrnující také tyto žáky ukázala pouze nepatrné rozdíly. Nevytvořilo se 

několik shluků s úbytkem počtu žáků (např. Konice, Broumov, Pacov a Valašské Klobouky), 

protože žáci gymnázií v těchto spíše populačně menších spádových regionech obrátili úbytkový 

trend počtu žáků. 

Analýza srovnávající skutečný počet žáků s maximálními kapacitami škol byla znesnadněna 

nedostupností dat za maximální kapacity základních škol před rokem 2005 a také jejich 

definováním. Pro analýzu naplněnosti škol byl použit ukazatel vztahující skutečný počet žáků 

k maximální kapacitě škol, jehož výsledkem je procento, z jakého má daná škola naplněnou 

svou kapacitu. Předpokladem při konstrukci daného ukazatele bylo, že školy s přírůstkem počtu 

žáků mají nejnižší rezervu, popř. žádnou, ve své kapacitě a naopak školy s úbytkem mají 

dostatek volných míst. Výsledky lokální prostorové autokorelace ukázaly shluky regionů 

s nejvyšší naplněností škol v zázemí velkých měst zejména v Čechách a v okolí Zlína. Později 

také v několika spádových regionech sousedících s Brnem a Ostravou. Což víceméně odráží 

předpoklad z vývoje počtu žáků. Pouze v okolí Brna bylo očekáváno, že více spádových 

regionů bude mít malou rezervu v kapacitách škol. Avšak je třeba si uvědomit, že v okolí Brna 
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leží většinou větší a dobře vybavené obce a navíc nárůst počtu žáků zde započal až se 

zpožděním oproti zázemí Prahy. Intenzivnější naplňování kapacit a nutnost jejich rozšiřování se 

zde nejspíše projeví v blízké budoucnosti. Zázemí Prahy potvrdilo problémy s nedostatečnou 

kapacitou základních škol. Největší problémy má oblast jihovýchodně od Prahy, kde spádový 

region Škvorec v okrese Praha-východ měl v letech 2012–2014 více žáků než byla kapacita jeho 

škol. Je zřejmé, že v tomto roce nemohla základní škola ve Škvorci zajišťovat vzdělání všem 

žákům podle spádového regionu vymezeného v této práci, některé obce bez základní školy se 

musely dohodnout s jinou obcí na vzdělávání svých žáků v její základní škole. Svou kapacitu 

také téměř vyčerpal spádový region Úvaly v okrese Praha-východ. Naopak velkou rezervu 

v kapacitě deklarované ve školském rejstříku měly obce v pohraničí (Šumava, Jeseníky 

a moravsko-slovenské pomezí) a některé obce ležící v oblasti vnitřní periferie (hranice 

Středočeského, Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského kraje a na hranicích Olomouckého 

kraje s ostatními kraji). Naopak jako oblast s výrazně nízkou naplněností kapacit základních 

škol nevyšla „tradiční“ vnitřní periferie na hranicích Středočeského kraje s Jihočeským 

a Krajem Vysočina. V této oblasti byl dlouhodobě nižší podíl osob ve věku 6–14 let, navíc 

sídelní struktura tamějších obcích je rozdrobená a obce jsou hůře vybavené.  

Většina spádových regionů vykazovala spíše soulad mezi populačním vývojem a kapacitami 

základních škol. Nesoulad v naplněnosti kapacit základních škol pozorujeme v obcích, ve 

kterých došlo ke kompletní přeměně populačního vývoje a s tím také demografické struktury 

obyvatel, ať už v pozitivním či negativním smyslu. 

Ve sledovaném období se nárůst počtu žáků a vysoký tlak na kapacity základních škol týkal 

zejména rozvojového venkova v zázemí Prahy. V rámci rozvojového venkova v zázemí dalších 

velkých měst byl pozorován teprve nástup tohoto trendu, avšak do budoucna lze očekávat vyšší 

tlak na kapacity škol v těchto oblastech. Dalším pravděpodobným trendem, který se nejprve 

projeví v okolí Prahy a později také kolem dalších velkých měst je zvýšení počtu žáků druhého 

stupně základních škol. Nyní je naplněn zejména první stupeň základních škol, avšak silné 

kohorty žáků se brzy přesunou na druhý stupeň a ani na prvním stupni nelze očekávat snížení 

počtu žáků (Pecková, Erbeková a Michalik, 2012; Burcin et al., 2013). V případě druhého 

stupně lze předpokládat, že někteří žáci odejdou na víceletá gymnázia, avšak i přesto výrazně 

vzroste počet žáků druhého stupně, takže je pravděpodobné, že situace s kapacitami základních 

škol se zde ještě zhorší. V případě oblastí, ve kterých byl zaznamenán úbytek počtu dětí 

(tj. nerozvojový sousedský venkov, moravské periferie, problémový rekreační venkov, 

strukturálně postižený průmyslový venkov), nedocházelo v konkrétním spádovém regionu 

k úbytku po celé sledované období, spíše ve vlnách, které odpovídaly ekonomickému stavu 

daného regionu. Například v období těsně před světovou ekonomickou krizí 2006–2008 

docházelo ve většině regionů k celkovému růstu počtu obyvatel. Budoucí vývoj těchto území se 

bude vyvíjet v souvislosti s ekonomickou situací regionu, co se týká počtu žáků, lze očekávat 

spíše mírné snižování jejich počtu, popř. relativní stabilitu. Čím horší ekonomická situace 

daného regionu, zejména v dlouhodobém pohledu, tím pravděpodobnější je propad počtu žáků. 

To lze očekávat zejména u měst dlouhodobě ztrácejících obyvatelstvo, tzv. shrinking cities 

(Prigge, 2005). Větší města obklopená rozvojovým venkovem sice také ztrácejí dětskou složku 

obyvatelstva, avšak kapacity základních škol jsou naplňovány žáky z populačně rostoucích obcí 
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z jejich nejbližšího zázemí. V těchto městech lze očekávat určitou optimalizaci sítě škol 

v důsledku nerovnováhy mezi nenaplněnými školami v centru a přeplněným školami na okraji. 

V rámci celého sledovaného období se jako poměrně stabilní ukázala situace ve spádových 

regionech typu vybavený moravský venkov a intenzivní rekreační oblasti, které většinou 

nevykazovaly extrémní hodnoty sledovaných ukazatelů. 

Předkládaná disertační práce zdokumentovala proměny regionálního populačního vývoje po 

roce 1990 spolu s proměnami počtu žáků základních škol. V období po roce 2006 byly 

identifikovány oblasti s nedostatkem či přebytkem kapacit základních škol. Spojitost 

regionálního demografického vývoje s oblastí základního školství se ukázala jako klíčová. 

Nicméně bariérou v plánování budoucích kapacit základních škol jsou problémy v datové 

základně, zejména v oblastech s nárůstem počtu žáků. Vzhledem k tzv. spádové turistice se 

ředitelé dotčených základních škol až v době zápisu do první třídy dozví skutečné počty dětí 

s nahlášeným trvalým bydlištěm ve spádovém regionu dané školy, které mohou být 

mnohonásobně vyšší než dlouhodobý počet dětí uvedených ve statistice. Nicméně nemyslím si, 

že zrušení spádových regionů a ponechání vše pouze na možnosti volby školy by byla dobrým 

řešením. Studie ze zahraničí ukazují nárůst nerovností ve vzdělávání v oblastech bez daných 

spádových regionů (např. Byun, Kimp a Park, 2012). U regionů s úbytkem počtu žáků je 

klíčovou otázkou, jak danou školu udržet. Problematické je to kvůli nastavenému systému 

financování, který přiděluje peníze ze státního rozpočtu zejména podle počtu žáků. Poměrně 

vhodným řešením se zdá zřízení svazkových škol, kdy obce ušetří na ekonomických nákladech, 

smysluplně se podělí o děti ve věku povinné školní docházky v daném regionu, kdy například 

ze dvou málo naplněných škol původně koncipovaných jako úplné devítileté, bude jedna sloužit 

prvnímu stupni a druhá druhému. Výhodou pro žáky je udržení základního vzdělávání ve svém 

regionu, kdy nemusí dojíždět na delší vzdálenosti, což by neodpovídalo rovnému přístupu ke 

vzdělání. Zřízení svazkové školy však záleží na ochotě dohody obcí takovou školu vytvořit 

a udržovat její fungování. 
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Příloha 2 – Přehled hodnot Moranova I a signifikance 

Podíl osob ve věku povinné školní docházky (6–14 let) 

1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

Moranovo I 0,29 0,29 0,26 0,26 0,22 0,19 0,15 0,22 

p-hodnota 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Index změny počtu osob ve věku povinné školní docházky (6–14 let) 

1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

Moranovo I . 0,04 0,03 0,1 0,07 0,21 0,3 0,31 

p-hodnota . 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Index změny počtu žáků 

1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

Moranovo I . 0,17 0,03 0,01 0 0,07 0,17 0,11 

p-hodnota . 0,01 0,01 není sig. není sig. 0,01 0,01 0,01 

Index změny počtu žáků včetně žáků nižšího stupně gymnázií a konzervatoří 

1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

Moranovo I . . . . . 0,07 0,17 0,11 

p-hodnota . . . . . 0,01 0,01 0,01 

Index naplněnosti škol (počet žáků/maximální kapacita škol)  

1991–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2005 2006–2008 2009–2011 2012–2014 

Moranovo I . . . . . 0,13 0,18 0,24 

p-hodnota . . . . . 0,01 0,01 0,01 

Zdroj: ČSÚ, 2014a; ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d; MŠMT, 2016a; ARCDATA PRAHA, 2014. Vlastní úprava v programu ArcGIS 10.1 a MS Excel. 
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Příloha 3 – Spádové regiony úplných základních škol s největší změnou počtu osob ve věku povinné 
školní docházky (6–14 let) v tříletých obdobích mezi roky 1991–2014 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

537501 Milovice 7 0 7 
539210 Dolní Břežany 6 0 6 
538523 Mukařov 5 1 6 
538876 Šestajovice 5 1 6 
539325 Jesenice 5 1 6 
535206 Dobrá Voda u Českých Budějovic 3 3 6 
540552 Krásná Hora nad Vltavou 2 4 6 
519651 Troubky 1 5 6 
592099 Březová 1 5 6 
538884 Škvorec 4 1 5 
576280 Dobřany 4 1 5 
531618 Nučice 3 2 5 
532983 Tuchlovice 3 2 5 
539627 Roztoky 3 2 5 
588695 Litenčice 3 2 5 
510131 Skřipov 2 3 5 
544591 Chrášťany 2 3 5 
558672 Blatnice 2 3 5 
598445 Morávka 2 3 5 
529303 Benešov 1 4 5 
529648 Dolní Kralovice 1 4 5 
530166 Mili čín 1 4 5 
534129 Kácov 1 4 5 
550752 Staré Město 1 4 5 
553166 Sudoměřice u Bechyně 1 4 5 
554782 Praha 1 4 5 
554791 Plzeň 1 4 5 
556955 Plánice 1 4 5 
584649 Mikulov 1 4 5 
585599 Otrokovice 1 4 5 
585866 Trnava 1 4 5 
590380 Březník 1 4 5 
545481 Frymburk 0 5 5 
563404 Vejprty 0 5 5 
589926 Protivanov 0 5 5 
538442 Líbeznice 3 1 4 
538493 Mnichovice 3 1 4 
538981 Velké Popovice 3 1 4 
539244 Hostivice 3 1 4 
539571 Průhonice 3 1 4 
540811 Nečín 3 1 4 
553450 Blížejov 3 1 4 
500011 Želechovice nad Dřevnicí 2 2 4 
510882 Velká Polom 2 2 4 
514152 Kokory 2 2 4 
529516 Čerčany 2 2 4 
532835 Smečno 2 2 4 
533700 Starý Kolín 2 2 4 
537357 Kounice 2 2 4 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

540391 Jesenice 2 2 4 
544477 Stráž nad Nisou 2 2 4 
552461 Chotoviny 2 2 4 
553689 Hostouň 2 2 4 
569038 Lípa 2 2 4 
574961 Hlavečník 2 2 4 
576247 Deštné v Orlických horách 2 2 4 
578096 Chornice 2 2 4 
584266 Želešice 2 2 4 
506214 Bolatice 1 3 4 
509647 Píšť 1 3 4 
510891 Velké Heraltice 1 3 4 
516694 Pavlovice u Přerova 1 3 4 
531995 Zaječov 1 3 4 
535419 Mladá Boleslav 1 3 4 
537004 Nymburk 1 3 4 
537721 Přerov nad Labem 1 3 4 
540447 Klučenice 1 3 4 
544949 Valašská Bystřice 1 3 4 
550540 Strunkovice nad Blanicí 1 3 4 
550621 Vacov 1 3 4 
550906 Cehnice 1 3 4 
551970 Volyně 1 3 4 
553981 Mrákov 1 3 4 
555452 Pernink 1 3 4 
566454 Měcholupy 1 3 4 
568678 Herálec 1 3 4 
572659 Jičín 1 3 4 
576701 Rokytnice v Orlických horách 1 3 4 
577405 Poniklá 1 3 4 
578894 Trstěnice 1 3 4 
580074 Damníkov 1 3 4 
582786 Brno 1 3 4 
584371 Březí 1 3 4 
584665 Moravská Nová Ves 1 3 4 
584797 Podivín 1 3 4 
586846 Jihlava 1 3 4 
587346 Kamenice 1 3 4 
592722 Tupesy 1 3 4 
596787 Sněžné 1 3 4 
598321 Kozlovice 1 3 4 
599743 Petřvald 1 3 4 
500623 Bílá Lhota 0 4 4 
502146 Hlubočky 0 4 4 
511021 Vítkov 0 4 4 
541079 Staré Město 0 4 4 
544841 Rožnov pod Radhoštěm 0 4 4 
546097 Český Rudolec 0 4 4 
555134 Pardubice 0 4 4 
556432 Kašperské Hory 0 4 4 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

560367 Horní Slavkov 0 4 4 
563137 Kovářská 0 4 4 
563552 Desná 0 4 4 
568058 Libouchec 0 4 4 
569569 Světlá nad Sázavou 0 4 4 
572225 Seč 0 4 4 
572411 Třemošnice 0 4 4 
575500 Přelouč 0 4 4 
579874 Žacléř 0 4 4 
584975 Valtice 0 4 4 
586021 Hodonín 0 4 4 
586714 Velká nad Veličkou 0 4 4 
586757 Vnorovy 0 4 4 
589519 Horní Štěpánov 0 4 4 
589624 Konice 0 4 4 
591904 Vladislav 0 4 4 
595098 Vranov nad Dyjí 0 4 4 
597228 Břidličná 0 4 4 
597350 Horní Benešov 0 4 4 
597961 Vrbno pod Pradědem 0 4 4 
597996 Zlaté Hory 0 4 4 
598810 Třinec 0 4 4 
599069 Orlová 0 4 4 
599352 Fulnek 0 4 4 
500071 Poličná 3 0 3 
536270 Luštěnice 3 0 3 
538299 Kamenice 3 0 3 
539066 Zeleneč 3 0 3 
539848 Vrané nad Vltavou 3 0 3 
540501 Nový Malín 3 0 3 
563790 Rychnov u Jablonce nad Nisou 3 0 3 
582824 Bílovice nad Svitavou 3 0 3 
529796 Chocerady 2 1 3 
532169 Buštěhrad 2 1 3 
533017 Unhošť 2 1 3 
534897 Kly 2 1 3 
537331 Kostomlaty nad Labem 2 1 3 
537641 Pečky 2 1 3 
537705 Poříčany 2 1 3 
538132 Čelákovice 2 1 3 
538582 Ondřejov 2 1 3 
538680 Pyšely 2 1 3 
538728 Říčany 2 1 3 
538809 Strančice 2 1 3 
539163 Davle 2 1 3 
539732 Štěchovice 2 1 3 
539759 Třebotov 2 1 3 
539813 Velké Přílepy 2 1 3 
542032 Lubná 2 1 3 
550027 Záhoří 2 1 3 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

559580 Vejprnice 2 1 3 
564231 Mníšek 2 1 3 
575429 Opatovice nad Labem 2 1 3 
581828 Křtiny 2 1 3 
583391 Modřice 2 1 3 
586129 Dambořice 2 1 3 
504441 Náklo 1 2 3 
510483 Štěpánkovice 1 2 3 
510491 Štítina 1 2 3 
510939 Velké Hoštice 1 2 3 
529451 Bystřice 1 2 3 
529486 Čechtice 1 2 3 
530298 Netvořice 1 2 3 
530409 Petroupim 1 2 3 
531057 Beroun 1 2 3 
531189 Hořovice 1 2 3 
531456 Liteň 1 2 3 
532819 Slaný 1 2 3 
533203 Králův Dvůr 1 2 3 
533238 Býchory 1 2 3 
533424 Kouřim 1 2 3 
533807 Týnec nad Labem 1 2 3 
534439 Suchdol 1 2 3 
535001 Liběchov 1 2 3 
535338 Vysoká 1 2 3 
536091 Hrabišín 1 2 3 
536610 Semčice 1 2 3 
537438 Libice nad Cidlinou 1 2 3 
537446 Loučeň 1 2 3 
539414 Libčice nad Vltavou 1 2 3 
539953 Bohutín 1 2 3 
540790 Nalžovice 1 2 3 
540935 Obecnice 1 2 3 
541991 Lány 1 2 3 
544981 Rudolfov 1 2 3 
545431 Brloh 1 2 3 
547069 Rapšach 1 2 3 
548774 Senožaty 1 2 3 
550957 Čestice 1 2 3 
551660 Radomyšl 1 2 3 
551856 Štěkeň 1 2 3 
551988 Záboří 1 2 3 
552101 Borotín 1 2 3 
552666 Malšice 1 2 3 
553425 Domažlice 1 2 3 
554294 Staňkov 1 2 3 
554502 Dolní Žandov 1 2 3 
556394 Janovice nad Úhlavou 1 2 3 
558141 Nezvěstice 1 2 3 
558869 Heřmanova Huť 1 2 3 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

558966 Chrást 1 2 3 
559164 Líně 1 2 3 
559521 Třemošná 1 2 3 
560162 Strašice 1 2 3 
561185 Staré Sedliště 1 2 3 
562751 Mikulášovice 1 2 3 
564567 Litoměřice 1 2 3 
564621 Brozany nad Ohří 1 2 3 
565393 Ploskovice 1 2 3 
567337 Obrnice 1 2 3 
569593 Štoky 1 2 3 
570451 Nechanice 1 2 3 
574210 Machov 1 2 3 
574228 Martínkovice 1 2 3 
574767 Lázně Bohdaneč 1 2 3 
574988 Holice 1 2 3 
575607 Řečany nad Labem 1 2 3 
578428 Morašice 1 2 3 
579734 Svoboda nad Úpou 1 2 3 
581496 Černá Hora 1 2 3 
583383 Měnín 1 2 3 
583782 Rosice 1 2 3 
585033 Vranovice 1 2 3 
586137 Dolní Bojanovice 1 2 3 
587745 Puklice 1 2 3 
588920 Rajnochovice 1 2 3 
589829 Olšany u Prostějova 1 2 3 
592901 Bohdalice-Pavlovice 1 2 3 
593613 Šaratice 1 2 3 
593974 Dyjákovice 1 2 3 
594032 Hevlín 1 2 3 
597171 Žďárec 1 2 3 
597481 Karlovice 1 2 3 
598542 Ostravice 1 2 3 
598941 Dětmarovice 1 2 3 
599603 Lichnov 1 2 3 
599867 Spálov 1 2 3 
500496 Olomouc 0 3 3 
503941 Libavá 0 3 3 
505188 Šternberk 0 3 3 
507091 Nýdek 0 3 3 
508144 Melč 0 3 3 
509574 Oldřišov 0 3 3 
513750 Hranice 0 3 3 
514705 Lipník nad Bečvou 0 3 3 
519146 Tovačov 0 3 3 
529842 Jankov 0 3 3 
530212 Načeradec 0 3 3 
530310 Neveklov 0 3 3 
530573 Sedlec-Prčice 0 3 3 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

530948 Vrchotovy Janovice 0 3 3 
531022 Zdislavice 0 3 3 
533165 Kolín 0 3 3 
533955 Kutná Hora 0 3 3 
534633 Zruč nad Sázavou 0 3 3 
535443 Bělá pod Bezdězem 0 3 3 
536385 Jeseník 0 3 3 
539911 Příbram 0 3 3 
540226 Loučná nad Desnou 0 3 3 
540315 Hvožďany 0 3 3 
540471 Mohelnice 0 3 3 
540773 Postřelmov 0 3 3 
540871 Rohle 0 3 3 
541222 Úsov 0 3 3 
541249 Vápenná 0 3 3 
541265 Velké Losiny 0 3 3 
541303 Vidnava 0 3 3 
541630 Vsetín 0 3 3 
541656 Rakovník 0 3 3 
542644 Francova Lhota 0 3 3 
542687 Horní Bečva 0 3 3 
542911 Karolinka 0 3 3 
544256 České Budějovice 0 3 3 
544566 Nový Hrozenkov 0 3 3 
545511 Horní Planá 0 3 3 
545562 Kaplice 0 3 3 
545601 Loučovice 0 3 3 
546461 Chlum u Třeboně 0 3 3 
547239 Strmilov 0 3 3 
547263 Studená 0 3 3 
547336 Třeboň 0 3 3 
547913 Horní Cerekev 0 3 3 
548171 Košetice 0 3 3 
548464 Nový Rychnov 0 3 3 
549215 Želiv 0 3 3 
549592 Mirovice 0 3 3 
549843 Sepekov 0 3 3 
550647 Vimperk 0 3 3 
550787 Strakonice 0 3 3 
551929 Andělská Hora 0 3 3 
552054 Bechyně 0 3 3 
552470 Choustník 0 3 3 
554553 Hranice 0 3 3 
554600 Lázně Kynžvart 0 3 3 
554634 Luby 0 3 3 
554642 Mariánské Lázně 0 3 3 
554961 Karlovy Vary 0 3 3 
555088 Havířov 0 3 3 
555762 Žlutice 0 3 3 
556912 Pačejov 0 3 3 
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Příloha 3 – pokračování 

Kód 
SR* 

Název spádového regionu* Počet změn** 
 + 10% - 10% Celkem 

557366 Velhartice 0 3 3 
557528 Železná Ruda 0 3 3 
557862 Kasejovice 0 3 3 
558885 Horní Bříza 0 3 3 
559041 Kozojedy 0 3 3 
559067 Kožlany 0 3 3 
559075 Kralovice 0 3 3 
559202 Manětín 0 3 3 
560359 Habartov 0 3 3 
560600 Rotava 0 3 3 
561151 Přimda 0 3 3 
561380 Česká Lípa 0 3 3 
561681 Kamenický Šenov 0 3 3 
562441 Dolní Poustevna 0 3 3 
562971 Chomutov 0 3 3 
563129 Klášterec nad Ohří 0 3 3 
563510 Jablonec nad Nisou 0 3 3 
563820 Tanvald 0 3 3 
563871 Železný Brod 0 3 3 
565814 Úštěk 0 3 3 
565971 Louny 0 3 3 
566934 Vroutek 0 3 3 
567256 Litvínov 0 3 3 
567311 Meziboří 0 3 3 
568015 Chlumec 0 3 3 
568635 Golčův Jeníkov 0 3 3 
568864 Doubrava 0 3 3 
568988 Ledeč nad Sázavou 0 3 3 
569810 Hradec Králové 0 3 3 
571776 Luže 0 3 3 
572071 Prachovice 0 3 3 
573248 Nová Paka 0 3 3 
574279 Nové Město nad Metují 0 3 3 
574538 Teplice nad Metují 0 3 3 
575551 Rohovládova Bělá 0 3 3 
576336 Javornice 0 3 3 
576859 Týniště nad Orlicí 0 3 3 
576883 Vamberk 0 3 3 
576964 Semily 0 3 3 
577081 Harrachov 0 3 3 
577162 Jablonec nad Jizerou 0 3 3 
577294 Libštát 0 3 3 
577472 Rovensko pod Troskami 0 3 3 
577693 Vysoké nad Jizerou 0 3 3 
578274 Křenov 0 3 3 
579548 Mladé Buky 0 3 3 
579858 Vrchlabí 0 3 3 
580015 Červená Voda 0 3 3 
580112 Dolní Čermná 0 3 3 
580481 Králíky 0 3 3 
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580503 Kunvald 0 3 3 
580961 Sopotnice 0 3 3 
581283 Blansko 0 3 3 
581291 Adamov 0 3 3 
581950 Lipovec 0 3 3 
582646 Velké Opatovice 0 3 3 
583588 Oslavany 0 3 3 
584291 Břeclav 0 3 3 
584436 Dolní Věstonice 0 3 3 
584444 Drnholec 0 3 3 
584631 Lednice 0 3 3 
584673 Moravský Žižkov 0 3 3 
584932 Šitbořice 0 3 3 
585068 Zlín 0 3 3 
585114 Brumov-Bylnice 0 3 3 
585459 Luhačovice 0 3 3 
585530 Nedašov 0 3 3 
585751 Slavičín 0 3 3 
585882 Újezd 0 3 3 
586030 Archlebov 0 3 3 
586102 Čejkovice 0 3 3 
586161 Dubňany 0 3 3 
586226 Ježov 0 3 3 
586293 Kuželov 0 3 3 
586323 Lipov 0 3 3 
586382 Milotice 0 3 3 
586412 Mutěnice 0 3 3 
586510 Ratíškovice 0 3 3 
586722 Veselí nad Moravou 0 3 3 
588024 Telč 0 3 3 
588296 Kroměříž 0 3 3 
588385 Břest 0 3 3 
588491 Hulín 0 3 3 
588512 Chropyně 0 3 3 
588601 Koryčany 0 3 3 
589195 Zdounky 0 3 3 
589250 Prostějov 0 3 3 
589314 Brodek u Konice 0 3 3 
589934 Přemyslovice 0 3 3 
590266 Třebíč 0 3 3 
590789 Jemnice 0 3 3 
592005 Uherské Hradiště 0 3 3 
592463 Ostrožská Nová Ves 0 3 3 
592676 Šumice 0 3 3 
592790 Velehrad 0 3 3 
592889 Vyškov 0 3 3 
593711 Znojmo 0 3 3 
593842 Břežany 0 3 3 
594156 Hrušovany nad Jevišovkou 0 3 3 
594202 Jevišovice 0 3 3 
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594385 Lubnice 0 3 3 
594482 Moravský Krumlov 0 3 3 
594911 Šumná 0 3 3 
595268 Bobrová 0 3 3 
595772 Jimramov 0 3 3 
596825 Strážek 0 3 3 
597007 Velké Meziříčí 0 3 3 
597317 Dvorce 0 3 3 
597449 Jindřichov 0 3 3 
597635 Město Albrechtice 0 3 3 
597678 Moravský Beroun 0 3 3 
598691 Hukvaldy 0 3 3 
598917 Karviná 0 3 3 
598925 Albrechtice 0 3 3 
598933 Český Těšín 0 3 3 
599191 Nový Jičín 0 3 3 
599565 Kopřivnice 0 3 3 
599701 Odry 0 3 3 
599808 Příbor 0 3 3 

Zdroj: ČSÚ, 2015a; MŠMT, 2015d. Vlastní úprava v programu MS Excel. 

Pozn.: *SR = spádový region, kód a název spádového regionu odpovídá kódu a názvu obce, ve které se nachází úplná 
základní škola. **Změny počtu osob ve věku povinné školní docházky (6–14 let) byly posuzovány mezi tříletými 
obdobími 1991–1993, 1994–1996, 1997–1999, 2000–2002, 2003–2005, 2006–2008, 2009–2011 a 2012–2014, 
maximálně mohlo v každém spádovém regionu dojít k sedmi změnám ± 10 %. Jsou zobrazeny spádové regiony, ve 
kterých došlo alespoň ke třem změnám ± 10 %. 


