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Aktualizaci Socioekonomické analýzy provedla firma BeePartner, a.s. Výstupy podrobné socioekonomické 

analýzy slouží jako podklad pro zpracování Strategie Ostravské metropolitní oblasti 2021-2027. 

 

1.1 AKTUALIZACE 2021 – METODICKÝ POSTUP 

1. Aktualizace hlavních zjištění s využitím aktuálních koncepcí (Strategie rozvoje kraje a Strategie hospodář-

ské restrukturalizace kraje) ve vazbě na předpokládanou aktualizaci strategických cílů. 

2. Aktualizace sekundárních dat: 

o Obyvatelstvo 

▪ Počet obyvatel v MSK a ostravské aglomeraci za r. 2020 

▪ Hustota zalidnění v MSK a ostravské aglomeraci za r. 2020 

▪ Věková struktura obyvatel v ostravské aglomeraci do r. 2020 

▪ Migrace obyvatel v jednotlivých obcích aglomerace za r. 2020 

▪ Migrační přírůstek krajů ČR v letech 2000-2020 

▪ Naděje na dožití mužů a žen v ostravské aglomeraci a jednotlivých SO ORP v letech 2016–

2020 

o Ekonomika a podnikání 

▪ HDP na obyvatele v MSK, JMK a ČR v letech 2000–2019 

▪ Hrubá přidaná hodnota na 1 zaměstnance v krajích ČR za r. 2019 

▪ Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v krajích ČR za r. 2019 

▪ Ekonomické subjekty v ostravské aglomeraci za r. 2020 

▪ Podíl sektorů ekonomiky MSK a ČR na produkci (HPH) za r. 2018 

▪ Podíl sektorů ekonomiky MSK a ČR na zaměstnanosti za r. 2019 

▪ Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele v MSK, JMK a ČR v letech 2000–2018 

▪ Výše přímých zahraničních investic v MSK za r. 2019 

▪ Výše přímých zahraničních investic za 1 obyvatele v krajích ČR za r. 2017 

▪ Podíl výdajů do VaV na HDP v krajích ČR za r. 2019 

▪ Počet výzkumných pracovníků na 1 000 ekonomicky aktivních osob v krajích ČR za r. 2019 

▪ Výdaje na VaV v MSK za r. 2019 

▪ Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací v NUTS2 v ČR v letech 2016-2018 

o Zaměstnanost a vzdělávání 

▪ Míra nezaměstnanosti v ČR, MSK, aglomeraci a SO ORP za r. 2020 

▪ Struktura zaměstnanosti v jednotlivých sektorech a odvětvích v aglomeraci za r. 2018 

▪ Míra ekonomické aktivity a index ekonomického zatížení v ČR, MSK a aglomeraci za r. 

2020 

▪ Podíl nezaměstnaných v ČR, MSK a aglomeraci v letech 2007–2020 

▪ Počet nezaměstnaných uchazečů na 1 volné pracovní místo v aglomeraci za r. 2020 

▪ Počet škol v MSK za r. 2020 

▪ Počet všech žáků v MSK za r. 2020 

▪ Počet 3–5letých dětí v MSK v letech 2016–2020 

▪ Počet 6–14letých dětí v MSK za r. 2020 

▪ Počet žáků středních škol a žáků odborného vzdělávání v MSK v letech 2003–2020 

▪ Míra nezaměstnanosti absolventů středních škol v MSK v roce 2020 
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▪ Podíl nově přijatých žáků a absolventů přírodovědných a technických oborů na celkovém 

počtu v MSK do školního roku 2019/2020 

▪ Počet studentů na jednotlivých vysokých školách v MSK za r. 2020 

▪ Počet projektů se zapojením VŠB-TUO za r. 2020 

▪ Podíl počtu zaměstnaných osob dle kvalifikační náročnosti v krajích ČR za r. 2020 

o Životní prostředí 

▪ Zdroje emisí TZL v aglomeraci v r. 2020 

▪ Množství emisí hlavních znečišťujících látek (TZL, SO2, NOx, VOC a CO) v MS kraji v r. 2020 

▪ Vývoj množství emisí z dopravy v MS kraji v období 2000-2019 

▪ Vývoj množství emisí skleníkových plynů z dopravy (CO2, N2O) v MS kraji v r. 2019 

▪ Území ČR s překročením alespoň 1 imisního limitu v r. 2020 

▪ Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10,2016–2020 

▪ Překročení denního imisního limitu PM10 v Moravskoslezském kraji v r. 2019 

▪ Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2016–2020 

▪ Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu, 2016–2020 

▪ Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací benzenu, 2016–2020 

▪ Podíl krajů ČR na celkové produkci odpadů za r. 2019 

▪ Vývoj produkce všech odpadů na 1 obyvatele v MSK v letech 2009–2019 

▪ Vývoj produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele v MSK v letech 2009–2019 

▪ Podíl produkce podnikových a komunálních odpadů v r. 2019 

▪ Produkce průmyslového odpadu na 1 obyvatele v r. 2018 

▪ Způsoby nakládání se všemi odpady v MSK v letech 2009–2019 

▪ Nakládání s odpady v krajích ČR za r. 2019 

▪ Způsoby nakládání s komunálním odpadem v MSK za r. 2019 

▪ Množství materiálově využívaného komunálního odpadu v MSK a ČR v letech 2009–2019 

▪ Množství komunálního odpadu uloženého na skládky v MSK a ČR v letech 2009–2019 

▪ Produkce průmyslového odpadu na 1 obyvatele v krajích ČR za r. 2018 

▪ Podíl jednotlivých způsobů nakládání s odpady podle sídla podniku v MSK v letech 2003–

2014 

▪ Očekávané dopady klimatické změny na území aglomerace 

▪ Úloha zeleně v adaptacích na změnu klimatu 

o Dopravní infrastruktura 

▪ Hustota železnic v MSK za r. 2020 

▪ Hustota dálnic v MSK za r. 2020 

▪ Vývoj hustoty dálnic v krajích ČR za r. 2015 a 2020 

▪ Hustota silnic I. třídy v MSK za r. 2020 

▪ Hustota celkové silniční sítě v MSK za r. 2020 

▪ Hustota silnic I. a II. třídy v krajích ČR za r. 2020 

▪ Počet cestujících autobusem a vlakem v MSK za r. 2020 

▪ Vývoj počtu přepravených osob autobusy a vlaky v MSK a ČR v letech 2003–2020 

▪ Vývoj počtu cestujících MHD dle trakce v MSK v letech 2003–2020 

▪ Srovnání počtu cestujících na letištích v Ostravě a v Brně-Tuřanech v letech 2008–2020 

▪ Silniční a železniční přeprava zboží v krajích ČR za r. 2020 

▪ Roční průměrné denní intenzity dopravy nad 15 tis. vozidel ve vybraných krajích za r. 2016 

o Sociální oblast 
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▪ Kapacita domovů pro seniory v MSK a ČR v letech 2007–2019 

▪ Počet neuspokojených žádostí o sociální služby v domovech pro seniory v krajích ČR za r. 

2019 

▪ Počet neuspokojených žádostí o sociální služby v domovech pro seniory v MSK v letech 

2009–2019 

▪ Obsazenost domovů pro seniory v krajích ČR za r. 2018 

▪ Počet příslušníků etnické skupiny Romů na území ČR za r. 2017 

▪ Počet příslušníků etnické skupiny Romů na území MSK za r. 2014 

▪ Populace pod hranicí chudoby v ČR za r. 2020 

▪ Počet domácností pod hranicí chudoby v ČR a MSK v letech 2013–2020 

▪ Množství vyplacených dávek státní sociální podpory v MSK, Ústeckém kraji a ČR v letech 

2006–2020 

▪ Absolutní částka jednotlivých vyplacených dávek v ČR a MSK v letech 2013–2019 

▪ Vývoj podílu osob ohrožených chudobou a materiální deprivací v ČR v letech 2005–2020 

▪ Počet trestných činů na jednotlivých městských ředitelstvích v aglomeraci za r. 2020 

▪ Index kriminality na jednotlivých městských ředitelstvích v aglomeraci za r. 2020 

▪ Počet trestných činů v jednotlivých okresech MSK za r. 2020 

▪ Počet stíhaných, vyšetřovaných nezletilých a mladistvých osob v MSK v letech 2007–2019 

3. Dílčí změny / zestručnění kapitol, zrušení podkapitol, která nejsou relevantní pro nové programové období 

2021–2027, např: 

o Zrušeny podkapitoly k národnostnímu složení, sňatkům, zdravotnímu stavu obyvatel 

o Podkapitola sídelní struktura přidružena k vývoji populace 

4. Aktualizace hlavních zjištění s využitím strategických dokumentů: 

o Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 

o Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a 

Karlovarského kraje, 2020+ 

o Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017–2023 

5. Projednání v rámci pracovních skupin (bude aktualizováno) 

o Řídící výbor ITI Ostravské aglomerace, leden 2020 

o Garanti pracovních skupin a experti Regionální stálé konference a ITI Ostravské aglomerace, leden 

2020 

o Zástupci statutárních měst a Krnova, leden 2020 

 

Socioekonomická analýza (dále S-E analýza) byla zpracována prostřednictvím analýzy sekundárních dat, při-

čemž tato byla ověřována v diskusi se zástupci území či nositelů těchto dat. Vychází zejména z analýzy kvanti-

tativních dat ze Sčítání lidu, domů a bytů [ČSÚ 2001, 2011], která jsou doplněna o aktuálnější data, sledovaná 

a publikovaná Českým statistickým úřadem, MPSV či dalšími subjekty.  

V úvodu zpracování S-E analýzy byla definována sada klíčových ukazatelů v oblastech demografie, podnikání 

a ekonomika, zaměstnanost a vzdělávání, sociální oblast, životní prostředí a dopravní infrastruktura. Tyto ob-

lasti vyplynuly z analýzy pěti již zpracovaných strategických rozvojových plánů měst a z diskuse se zástupci 

území jako hlavní problémové oblasti, které mají být analyzovány. Tyto oblasti jsou zároveň klíčové pro vní-

mání kvality života. 
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Při zpracovávání byla zohledněna omezená vypovídací schopnost disponibilních statistických dat a nedostup-

nost určitých aktuálních dat například o vystěhovalectví mladých vzdělaných lidí z regionu, která by empiricky 

podložila „únik mozků“ (koncept brain-drain), či pokračující a prohlubující se proces sociálního vyloučení urči-

tých skupin obyvatelstva. Problémem je také srovnatelnost dat, které se dle různých oficiálních zdrojů liší 

(např. nezaměstnanost, odpady). Při tvorbě časových řad pak mohou vznikat mírné nepřesnosti dané změnou 

metodiky v průběhu období. V rámci některých ukazatelů byla použita metodika srovnání vývoje po pětiletých 

časových intervalech. Pro ověření závěrů a tvrzení uváděných v S-E analýze byly jednotlivé výstupy tematic-

kých oblastí konzultovány s experty a odborníky na dané téma. 

U některých ukazatelů s nedostupnými daty za obce nebo SO ORP byl použito území celého Moravskoslezské-

ho kraje nebo LUZ Ostrava (tj. Moravskoslezský kraj bez okresu Bruntál). 

Vymezení území ostravské aglomerace pro účely implementace strategie ITI bylo následně zpřesněno v sou-

ladu s požadavky Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2021–2027 

(viz kap. 4). Původní verze dle socioekonomické analýzy vymezovala území aglomerace zjednodušeně – s oh-

ledem na dostupnost dat pro potřeby socioekonomické analýzy (zpracované v srpnu 2013). Finální vymezení 

území ostravské aglomerace pak bylo schváleno na 1. zasedání Řídícího výboru ITI v červenci 2015. Z pohledu 

statistických dat, problémových oblastí a probíhajících trendů jsou však závěry z analytické části pro území 

Moravskoslezského kraje a ostravské aglomerace (ve vymezení v S-E analýze) aplikovatelné a relevantní i pro 

vymezení aglomerace pro strategii a nástroj ITI – dle kap. 4 (finální vymezení ostravské aglomerace soustřeďu-

je 79 % obyvatel Moravskoslezského kraje a 90 % obyvatel ostravské aglomerace dle původního vymezení 

v S-E analýze, převzatého ze Socioekonomického atlasu Moravskoslezského kraje).
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1.2  MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ, KLÍČOVÉ TRENDY 

1.2.1 Hlavní trendy 
Ostravská metropolitní oblast byla v celém 20. století charakteristická relativně silným obdobím populačního 

růstu, souvisejícím s industrializací, množstvím pracovních příležitostí a rozvíjející se infrastrukturou pro byd-

lení. Až do 90. let minulého století byla aglomerace jednou z nejatraktivnějších oblastí České republiky 

z pohledu materiálních podmínek pro život obyvatel, díky těžkému průmyslu zde bylo dostatek dobře place-

ných pracovních příležitostí. Struktura vzdělanosti obyvatelstva však profesně výrazně odrážela strukturu těž-

kého průmyslu. 

Z ekonomického hlediska zaznamenala ostravská metropolitní oblast v posledních letech v meziregionálním 

srovnání nadprůměrné zlepšení mnoha ekonomických ukazatelů.  

Přesto se Ostravská metropolitní oblast nadále vylidňuje. Úbytek počtu obyvatel je dán jak přirozeným úbyt-

kem, tak zejména vystěhovalectvím do jiných regionů ČR. Hlavním důvodem vystěhovalectví je nedostatek 

pracovních příležitostí související s restrukturalizací těžkého průmyslu a dlouhodobou kvalifikační orientací 

obyvatel, dále pak stavem životního prostředí, zejména v podobě znečištěného ovzduší. Výrazně k vystěhova-

lectví přispívá obecné negativní vnímání aglomerace, které mnohdy není založeno na faktech. Pro obyvatele 

aglomerace je zde málo atraktivního místa pro život, což dosvědčuje i vystěhovalectví do sousedních či okrajo-

vých částí aglomerace.  

Vzhledem k ochotě lidí odejít za prací a jejich adaptabilitě nejvíce odcházejí zejména lidé mladí a vzdělaní. 

Zvyšuje se tak zde podíl osob nízko kvalifikovaných a sociálně slabších. Především v jádru aglomerace se vý-

razně koncentruje počet obyvatel s nízkými příjmy, vznikají nové sociálně vyloučené lokality. Rostou sociální 

problémy doprovázené zvýšenou kriminalitou, atraktivita života v takové společnosti pak klesá více a více.  

Aglomerace je dlouhodobě výrazně závislá na několika málo silných zaměstnavatelích v těžkém průmyslu, 

potýkajících se průběžně s většími či menšími ekonomickými problémy, které mohou vyústit k omezení či za-

stavení činnosti. Z toho pramení obrovské riziko ztráty zaměstnání velké masy lidí, s jeho souvisejícími kata-

strofálními dopady na socioekonomický vývoj ostravské aglomerace. 

 

1.2.2 Klíčové problémy/zjištění aglomerace 

„Aglomerace se vylidňuje“ 

Ubývá obyvatel – pokles o 50 996 lidí za posledních 12 let (2008–2020), nejvyšší migrační úbytek v celé ČR 

(vystěhovávání tvoří 65 % z celkového úbytku), odcházejí zejména vzdělaní a mladí lidé, zatímco skupina soci-

álně slabších a sociálně ohrožených roste. Nejvýznamnější je úbytek v centru aglomerace, jedním z hlavních 

důvodů vystěhovávání je uváděna atraktivita nabídky práce. Trend vystěhování není v historickém srovnání 

(například s některými německými průmyslovými městy) tak výrazný, pro města v aglomeraci je nicméně vý-

zvou zajistit pro budoucí obyvatele dostatečně atraktivní a kvalitní bydlení, služby a infrastrukturu. Výzvou je 

vyrovnání se se stárnutím populace. 

„Dlouhodobě podprůměrná zaměstnanost v rámci ČR“ 
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Míra zaměstnanosti aglomerace i MSK v posledních letech kontinuálně roste, v roce 2020 byla nad průměrem 

EU-27 a vyšší než ve většině regionů soudržnosti v Itálii, Španělsku, Francii, Polsku a Slovensku. Ve srovnání 

v ČR jsou kraj i aglomerace stále spíše pod průměrem ČR a silně závisí na hospodářských cyklech ve zpracova-

telském průmyslu ve vazbě na proexportní orientaci regionální ekonomiky, především v automobilovém prů-

myslu. Z pohledu nezaměstnanosti je problémem dlouhodobá nezaměstnanost (ale i ochota pracovat, ovliv-

něná sociálním systémem, rodinnými vzory apod.). Ostrava a post-hornická města mají i přes širokou nabídku 

pracovních míst v dojezdové vzdálenosti do 45 minut hodně nepracujících lidí.1 Největší výzvou do budoucna 

je připravenost pracovní síly na nové trendy a poptávku budoucích zaměstnavatelů. Rizikem je úbytek VŠ stu-

dentů.  

„Pokles zájmu o studium na univerzitách v kraji“ 

Kraj má průměrnou vzdělanost ve srovnání s ČR. Patří sice mezi kraje s vyšším podílem vysokoškolsky vzděla-

ného obyvatelstva, ale také s vysokým podílem osob bez vzdělání, se základním vzděláním a středoškolským 

vzděláním bez maturity. Pro kraj jsou charakteristické velké územní rozdíly v dosažené úrovni vzdělání. Podíl 

osob s úplným středoškolským a vysokoškolským vzděláním v populaci se v průběhu let zvyšuje. Varováním je 

ovšem pokles zájmu o studium na univerzitách v kraji. Síť škol je v regionu rozvinutá a na zvýšení kvality vzdě-

lávání má významný podíl modernizace školských zařízení, zejména z evropských fondů. 

„Již méně, ale ve srovnání s regiony EU stále výrazně znečištěné ovzduší“ 

Tento stav odráží vysokou koncentraci průmyslu a obyvatelstva v území, což souvisí s velkým znečištěním 

z dopravy a lokálních topenišť (nejvyšší hustota v ČR vyplývající do značné míry z velkého počtu nízkopříjmo-

vých obyvatel kombinovaná s ještě horší situací na polské straně). Téměř 100 % obyvatel v aglomeraci žije 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Znečištěné ovzduší spolu s pracovními příležitostmi jsou obecně 

vnímány jako stěžejní faktory ovlivňující odchod lidí z kraje.  

„Přes výrazné zlepšení trápí aglomeraci znečistěné ovzduší“ 

V aglomeraci jsou překračovány imisní limity prachových částic a benzo(a)pyrenu, v roce 2019 i benzenu. Pří-

činami jsou koncentrace průmyslu a energetiky, doprava, lokální zdroje, dálkový přenos znečištění z Polska a 

na venkově také prach ze zemědělství. V posledních letech klesl podíl velkých průmyslových a energetických 

zdrojů na celkových emisích škodlivin. Dynamicky vzrostl počet vyměněných kotlů v domácích topeništích v 

rámci tzv. kotlíkových dotací. Naopak roste intenzita dopravy. Nedojde-li však ke zlepšení situace na polské 

straně, nelze očekávat další významné zlepšení situace v oblasti znečištění ovzduší. 

„Automobilový průmysl a informační technologie (IT) nahrazují těžký průmysl“ 

Kraj se řadí k nejprůmyslovějším regionům v ČR. V roce 2018 se průmysl podílel na tvorbě HPH Moravskoslez-

ského kraje ze 42,1 %. Ke klíčovým odvětvím průmyslu patří hutnictví a výroba kovů a také strojírenství, při-

čemž v posledních přibližně 10 letech se každoročně zvyšuje podíl automobilového průmyslu a informačních 

technologií.  

 

„Vysoký podíl nízkopříjmových obyvatel“  

 
1 Strategický plán rozvoje města Ostravy na období 2017 – 2023, FajnOVA Ostrava, Analýza SWOT 
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Podíl domácností s čistými příjmy pod 6 000 Kč se v roce 2020 snížil o ¾ v porovnání s roky 2015–2016, avšak 

je stále nejvyšší v ČR. Celkem je v MSK 2,0 % domácností s příjmy pod 6 000 Kč. Ekonomická aktivita obyvatel 

je nízká a sociální systém nepřispívá k její aktivizaci. 

„Nízká podnikatelská aktivita, zájem o podnikání roste“ 

V aglomeraci je nejnižší ochota podnikat, což vyplývá z dlouhodobé zaměstnanecké tradice v aglomeraci, nízká 

je i míra inovačních aktivit, kvalifikační úroveň MSK se zásadně nemění. Přesto lze v pětiletém období 2014–

2018 pozorovat rostoucí tendenci počtu ekonomických subjektů se zjištěnou podnikatelskou aktivitou, zejmé-

na obchodních společností, ale i živnostníků. V kraji se rozvíjí služby pomáhající začínajícím podnikatelům, jako 

jsou podnikatelské inkubátory a coworková centra. 

„Kraj musí přidat v dostupnosti vysokorychlostního internetu“ 

Počet domácností s přístupem k internetu přesáhl 75 %. Kraj zaostává ve srovnání se zbylými kraji v dostup-

nosti vysokorychlostního internetu (30+Mb/s). Přístup k vysokorychlostnímu internetu je přitom důležitou 

podmínkou hospodářského rozvoje. Na druhé straně je Ostrava sídlem národního superpočítačového centra 

IT4Innovations, které poskytuje vědeckým týmům i podnikům služby v oblasti superpočítání a patří v tomto 

oboru k nejvýkonnějším v Evropě. 

„Komunální odpad nejčastěji končí na skládkách“ 

V kraji je vytvořena funkční síť zařízení pro v současnosti akceptovatelné nakládání s odpady. Roste počet 

kompostáren a dalších zařízení na využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Kraj však nadále 

postrádá dostatečné kapacitní zařízení na materiálové a energetické využití komunálního odpadu. Přestože se 

podíl odpadů ukládaných na skládky snížil, představuje skládkování stále nejčastější způsob odstraňování 

směsného komunálního odpadu. 

“Sídelní zeleň je přítomna ve velké míře, často však nedosahuje vysoké kvality” 

Z hlediska kvantity má Ostravsko dostatek zelených ploch, ale téměř většina dřevin jsou náletové stromy. 

Druhová skladba stromů na významném území se omezuje hlavně na topoly, osiky a břízy, tedy méně hodnot-

né krátkověké druhy. Zároveň skýtají možnost vytvoření nových zelených ploch některé brownfields, které 

jsou příležitostí pro posílení kulturní, estetické a přírodní funkce krajiny. 

„Po-uhelná krajina skýtá mimořádný potenciál pro nový rozvoj“ 

Příznačnou charakteristikou kraje je krajina ovlivněná těžbou černého uhlí. Na území kraje se stále nacházejí 

místa, která jsou po ukončené či ukončované těžbě nevyužita. Tato místa skýtají potenciál pro nové funkce 

krajiny. V těchto oblastech je nutné zajistit budoucí rozvoj tak, aby nebyl v rozporu s principy udržitelného 

rozvoje území, ochranou přírody a také měnícími se podmínkami v důsledku klimatické změny. 

„Značné územní rozdíly v kvalitě života v aglomeraci“ 

Situace v jižní, jihozápadní a severozápadní části aglomerace je dlouhodobě podstatně lepší, a to jak v oblasti 

nezaměstnanosti a životního prostředí, tak i sociálních problémů. Na rozdíl od centra aglomerace není toto 

území až tak spjato s těžkým průmyslem, jeho projevy a důsledky. 

„Metropolitní oblast se bude muset připravit na nové trendy“ 
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Česká republika, regiony, města a obce se budou muset v nadcházejících letech adaptovat na evropské, ná-

rodní a krajské cíle pro snižování emisí CO2 a investovat s využitím evropských a národních zdrojů do opatření 

pro adaptaci na změnu klimatu a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku (útlum těžby uhlí, nová energetika, 

elektromobilita). Součástí nových trendů je současně výraznější digitalizace ekonomiky i výraznější vstup no-

vých technologií do běžného života obyvatel, zejména ve městech (doprava, bezpečnost, energetika apod).  
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1.3 OBYVATELSTVO 

Moravskoslezský kraj je čtvrtým nejlidnatějším krajem v ČR s celkovým počtem 1 192 834 obyvatel za rok 

2020. Ostravská aglomerace (dle finálního vymezení aglomerace) zabírá 50,3 % území Moravskoslezského 

kraje a je v ní soustředěno celých 81,6 % obyvatel kraje, celkem 972 769 obyvatel za rok 2020. V posledních 

letech však došlo k výraznému úbytku počtu obyvatel, daného nejen poklesem přirozeným (více zemřelých 

než narozených), ale zejména vlivem migrace (stěhování mimo region, především do Prahy). Od roku 2000 

poklesl v ostravské aglomeraci počet obyvatel přibližně o 60 tisíc. Moravskoslezský kraj v rámci celé ČR  

zaznamenal v absolutním počtu největší úbytek, v celém kraji klesl počet obyvatel mezi roky 2000–2020 

o 72 449 obyvatel (5,73 % všech obyvatel). 

Migrace v rámci kraje, resp. aglomerace měla charakter suburbanizačních procesů a byla způsobena přede-

vším stěhováním do jižní a jihozápadní části aglomerace, kvůli příznivějšímu životnímu prostředí s relativně 

dobrými možnostmi dojížďky do centra aglomerace. Aglomeraci lze chápat jako formu sídelní jednotky, ve 

které dochází k prolínání a k intenzivním vazbám okrajových částí větších měst s okolními obcemi. Dle censu 

z roku 2011 cca 20 % všech obyvatel do práce dojíždělo za hranici obce. V ostravské aglomeraci dojíždělo do 

práce 37,5 % ekonomicky aktivních osob, tj. 206 412 obyvatel. Centrem dojížďky byly zejména Ostrava, Frý-

dek-Místek a Karviná. 

Stejně jako v celé ČR roste i v aglomeraci podíl osob 65+ ve srovnání s podílem ekonomicky aktivních obyvatel. 

Věkové složení populace ČR se vyznačuje relativně nízkým počtem a podílem dětí, silným zastoupením osob 

v ekonomicky aktivním věku a rostoucím počtem a podílem osob ve vyšším věku. Budoucí vývoj věkové struk-

tury předpokládá výrazné stárnutí populace. 

Specifickým znakem ostravské aglomerace je existence větších sídel (Ostrava, Opava, Havířov, Frýdek-Místek, 

Karviná, Třinec). Převážná většina obyvatel žije ve městech a větších obcích. Ve městech nad 50 000 obyvatel 

(Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná), žilo v roce 2020 celkem 517 051 obyvatel, což je 53,2 % 

obyvatel ostravské aglomerace. Ve větších obcích s 10 000 až 50 000 obyvateli žilo v daném roce 144 420 oby-

vatel, tedy 12,1 % obyvatel ostravské aglomerace. Dohromady tak ve městech a menších obcích nad 10 000 

obyvatel žilo v daném roce 661 471 obyvatel, což je 68,0 % obyvatel ostravské aglomerace. Střední délka živo-

ta se prodlužuje, nicméně ve srovnání s ČR je ale jak ostravská aglomerace, tak i Moravskoslezský kraj společ-

ně s Ústeckým a Karlovarským krajem, oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen.  

1.3.1 Populace a její vývoj 

Ostravskou aglomeraci tvoří 172 obcí Moravskoslezského kraje s 972 tisíci obyvateli (2020, zdroj ČSÚ)2. 

Pro účely socioekonomické analýzy byla zpracovávána data kromě údajů za celý Moravskoslezský kraj, také 

za 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V řadě ukazatelů je nemožné pracovat s daty na úrov-

ni obcí. Moravskoslezský kraj je rozlohou 5 427 km2 pátým největším krajem v ČR (6,9 % rozlohy ČR). Hned 

po hlavním městě Praha má nejvyšší hustotu zalidnění mezi kraji, v roce 2020 Moravskoslezský kraj dosáhl 

hodnoty 219,8 obyvatel na km2. Oproti roku 2000 došlo ke snížení hustoty zalidnění v Moravskoslezském kraji 

o 13,3 obyvatel na km2, což je dáno celkovým úbytkem obyvatel v kraji. Rozloha ostravské aglomerace 

je 2 730,46 km2. 

 
2 Podle aktuálního vymezení, které je k dispozici, k 1.1.2020. 
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Největším SO ORP v rámci ostravské aglomerace byl v roce 2020 SO ORP Ostrava s podílem 32,6 % a počtem 

obyvatel 317 322. Ve třech největších SO ORP Ostrava, Opava a Frýdek-Místek žije celkem více než polovina 

obyvatel ostravské aglomerace.  

Hustota osídlení 

Nejsilnější koncentrace obyvatel je přirozeně ve městech, především v Ostravě, Havířově, Frýdku-Místku, Kar-

viné, Orlové a Českém Těšíně. V rámci ostravské aglomerace v roce 2020 dosahuje nejvyšší hustoty zalidnění 

SO ORP Havířov, 970,4 obyvatel na km2, nejnižší SO ORP Vítkov, 46,8 obyvatele na km2. V ostravské aglomera-

ci došlo v roce 2020 v porovnání s rokem 2010 ke snížení hustoty zalidnění o 16,0 osob na km2. Největší pokles 

v rámci aglomerace zaznamenala města Havířov (-369,7 osob na km2) a Karviná (-170 osob na km2). Naopak 

k nejvyššímu růstu došlo v obci Sviadnov (120,1 osob na km2). 

Obrázek 1: Hustota zalidnění v obcích ostravské aglomerace v roce 2020 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Vývoj počtu obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel ostravské aglomerace kopíruje vývoj v Moravskoslezském kraji. 

Dlouhodobým trendem je vystěhovávání obyvatel z větších měst s historicky vyšší koncentrací průmyslo-

vých činností a horším ovzduším do menších obcí na okrajích měst s dobrou dojezdovou vzdáleností 

a prostředím v blízkosti přírody. Ve třech SO ORP s nejvyšší koncentrací obyvatel (Havířov, Ostrava, Orlová) 

došlo od roku 2000 k úbytku ekvivalentu jednoho většího okresního města, přes 57 tisíc obyvatel  

(Havířov -15,3 tisíc, Ostrava – 29,7 tisíc, Orlová -12,3 tisíc). 

Od roku 2008 došlo v ostravské aglomeraci k úbytku o 50 996 obyvatel, tedy 5,0 %. Největší pokles počtu 

obyvatel zaznamenala Ostrava (-22 758), Havířov (-13 393), Karviná (-11 759), Orlová (-4 408), Frýdek-Místek  

(-4 001), Třinec (-2 791), Opava (-2 811) nebo Bohumín (-2 668). Naopak největší přírůstek počtu obyvatel 

zaznamenávají obce v zázemí velkých měst jako Sviadnov (+683), Šenov (+672), Rychvald (+653), Horní  

Bludovice (+588), Vratimov (+549) nebo Těrlicko (+517). Tento trend je přímým důkazem suburbanizačních  

tendencí velkých měst, které si vyžadují širší územní přístup. 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v ostravské aglomeraci v období 2002–2020 

 

Zdroj: ČSÚ, data za jednotlivé roky 

Z hlediska SO ORP klesl v aglomeraci od roku 2000 počet obyvatel o 74 672, tj. 6,6 %. Největší úbytek  

obyvatel v období 2000–2020 je patrný v SO ORP Orlová (-25,0 %), SO ORP Karviná (-17,8 %), a SO ORP  

Havířov (-15,1 %), tedy v oblastech s historicky vyšší koncentrací těžkého průmyslu, znečištěným ovzduším, 

vyšší mírou nezaměstnanosti a vyšší koncentrací sociálních problémů. 

V rámci ostravské aglomerace ale najdeme také SO ORP s rostoucím počtem obyvatel. Tento jev je dán vnitřní 

migrací obyvatel z oblastí s horším ovzduším do podhorských oblastí, zejména podhůří Beskyd. Nejvyšší nárůst 

obyvatel v ostravské aglomeraci od roku 2000 je v SO ORP Frýdlant n. O., kde počet obyvatel dlouhodobě mír-

ně stoupá. Nárůst od roku 2000 činí 3 010 obyvatel (13,6 %). Počet obyvatel roste také v SO ORP Bohumín 

(o 9,0 %), SO ORP Frýdek-Místek (o 2,9 %), SO ORP Kravaře (o 2,1 %) a SO ORP Hlučín (1,8 %). 
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Graf 2: Index vývoje počtu obyvatel v SO ORP ostravské aglomerace 2020/2000 

 

Zdroj: ČSÚ, data za jednotlivé roky  

V obcích do 199 obyvatel žije pouze 0,05 % obyvatel ostravské aglomerace. Nejvíce obyvatel aglomerace žije 

ve městech nad 50 000 obyvatel (Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná), celkem 53,2 %. Ve měs-

tech a obcích nad 10 000 obyvatel žije dokonce 68,0 % obyvatel ostravské aglomerace, což jasně deklaruje 

městský charakter aglomerace. 

Pokud jde o počet obcí, v ostravské aglomeraci je situace podobná Moravskoslezskému kraji s tím rozdílem, že  

obcí s 200–499 obyvateli je o 3,2 p.b. méně, a to 15,1 %. Naopak o něco vyšší je podíl počtu obcí s 50 000 a 

více obyvateli (2,3 %), zatímco v Moravskoslezském kraji je tento podíl 1,7 %. To vypovídá o přetrvávající kon-

centraci obyvatel aglomerace ve větších městech. 

 

 

1.3.2 Věková struktura 

V ostravské aglomeraci se o více než tři roky zvýšil průměrný věk a o více než sedm procentních bodů  

narostl podíl obyvatel ve věku 65+ let na celkovém počtu obyvatel.  

Významný problém ostravské aglomerace představuje značný úbytek lidí v produktivním věku (15–64 let), 

jejichž podíl na celkové populaci se snížil od roku 2002 o 6,9 procentních bodů. Podíl dětí do 14 let od roku 

2010 mírně stoupá, k 31. 12. 2020 bylo v ostravské aglomeraci evidováno 15,3 % osob do 14 let věku.  

Výrazně také roste poměr obyvatel v důchodovém věku 65+ let k obyvatelstvu v produktivním věku 15–64 let. 

Vývoj v Moravskoslezském kraji je od roku 2007 téměř identický s vývojem v ČR, v aglomeraci je poměr o něco 

nižší. Nejvyšší poměr obyvatel ve věku 65+ let vůči obyvatelům v produktivním věku 15–64 let v roce 2020 

v aglomeraci měl SO ORP Krnov, naopak nejnižší SO ORP Kravaře. 
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Graf 3: Věková struktura ostravské aglomerace podle počtu obyvatel v období 2002–2020 

 
 

Zdroj: ČSÚ, data za roky 2002–2020  

1.3.3 Migrace obyvatel 
Tabulka 1: Pohyb obyvatel ostravské aglomerace (data k roku 2020) 

Obec Přirozený přírůstek Saldo migrace Celkový přírůstek  
Albrechtice -7  14  7  
Albrechtičky 1  -2  -1  
Baška 1  7  8  
Bělá -10  -3  -13  
Bílá -3  -3  -6  
Bílov 1  -11  -10  
Bílovec -28  33  5  
Bítov -7  -3  -10  
Bocanovice -1  15  14  
Bohumín -121  -89  -210  
Bohuslavice 5  -9  -4  
Bolatice -3  -1  -4  
Branka u Opavy 5  -5  0  
Bravantice 5  6  11  
Brumovice -1  17  16  
Brušperk -14  44  30  
Bruzovice -6  13  7  
Budišovice -3  11  8  
Býkov-Láryšov 2  2  4  
Bystřice -2  19  17  
Čavisov 0  5  5  
Čeladná 0  32  32  
Český Těšín -131  -97  -228  
Darkovice 0  4  4  
Děhylov 3  14  17  
Dětmarovice -8  77  69  
Dobrá -16  44  28  
Dobratice 9  18  27  
Dobroslavice 3  9  12  
Dolní Benešov -2  16  14  
Dolní Domaslavice -8  18  10  
Dolní Lhota 0  7  7  
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Dolní Lutyně -19  5  -14  
Dolní Tošanovice -1  0  -1  
Dolní Životice -10  2  -8  
Doubrava -11  21  10  
Fryčovice -1  11  10  
Frýdek-Místek -157  -394  -551  
Frýdlant nad Ostravicí -49  53  4  
Háj ve Slezsku -19  11  -8  
Hať -14  26  12  
Havířov -377  -658  -1 035  
Hlavnice -1  -9  -10  
Hlubočec 1  3  4  
Hlučín -71  -55  -126  
Hněvošice 7  1  8  
Hnojník -14  10  -4  
Holasovice -12  -14  -26  
Horní Bludovice -5  54  49  
Horní Domaslavice 6  12  18  
Horní Lhota 2  7  9  
Horní Suchá -7  -37  -44  
Horní Tošanovice 6  0  6  
Hrabyně -16  2  -14  
Hradec nad Moravicí -11  -2  -13  
Hrádek 13  2  15  
Hukvaldy -2  48  46  
Chlebičov 3  9  12  
Chotěbuz 1  18  19  
Chuchelná -16  2  -14  
Chvalíkovice -2  6  4  
Jablunkov -12  -17  -29  
Jakartovice -5  1  -4  
Janovice 3  34  37  
Jezdkovice 5  -1  4  
Jistebník 5  26  31  
Kaňovice 0  10  10  
Karviná -416  -810  -1 226  
Kateřinice 2  10  12  
Klimkovice -20  23  3  
Koběřice 10  -19  -9  
Komorní Lhotka -23  37  14  
Košařiska -2  2  0  
Kozmice -9  12  3  
Krásná -7  -6  -13  
Kravaře -19  -36  -55  
Krmelín 1  3  4  
Krnov -89  -38  -127  
Kružberk 0  3  3  
Kyjovice -6  18  12  
Lhotka 2  16  18  
Lhotka u Litultovic 2  -3  -1  
Litultovice -6  23  17  
Lučina 0  39  39  
Ludgeřovice -20  52  32  
Malenovice 1  -6  -5  
Markvartovice 10  48  58  
Metylovice -4  28  24  
Mikolajice 3  5  8  
Milíkov 3  13  16  
Mladecko 0  -3  -3  
Mokré Lazce -7  -3  -10  
Moravice 2  0  2  
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Morávka -9  6  -3  
Mošnov -8  3  -5  
Návsí -11  -4  -15  
Neplachovice -8  1  -7  
Nižní Lhoty 0  9  9  
Nošovice 2  -30  -28  
Nové Lublice -2  0  -2  
Nové Sedlice -1  -10  -11  
Nýdek -15  8  -7  
Olbramice -7  22  15  
Oldřišov 11  21  32  
Opava -160  -294  -454  
Orlová -110  -295  -405  
Ostrava -1 039  -1 947  -2 986  
Ostravice -5  28  23  
Otice 7  -3  4  
Palkovice 13  18  31  
Paskov -17  9  -8  
Pazderna 2  3  5  
Petrovice u Karviné -27  -632  -659  
Petřvald (u Karviné) -33  92  59  
Petřvald (okr. Nový Jičín) -12  4  -8  
Písečná 2  16  18  
Píšť -7  3  -4  
Pražmo -10  6  -4  
Pržno -12  13  1  
Pstruží 9  16  25  
Pustá Polom 3  -14  -11  
Raduň 4  30  34  
Raškovice -9  44  35  
Ropice -1  24  23  
Rychvald -18  54  36  
Řeka 2  -1  1  
Řepiště 5  24  29  
Sedliště -11  6  -5  
Skřipov 4  -8  -4  
Slatina 1  5  6  
Slavkov -10  29  19  
Služovice -1  2  1  
Smilovice 5  32  37  
Soběšovice 0  18  18  
Stará Ves nad Ondřejnicí -8  27  19  
Staré Město -5  -17  -22  
Staříč -7  -9  -16  
Stěbořice -6  -5  -11  
Stonava -18  -62  -80  
Střítež 1  -3  -2  
Studénka -14  3  -11  
Sviadnov 3  52  55  
Šenov -32  58  26  
Šilheřovice 0  0  0  
Štáblovice 4  2  6  
Štěpánkovice 1  7  8  
Štítina -9  15  6  
Těrlicko 1  106  107  
Těškovice 0  1  1  
Tísek 0  -1  -1  
Trnávka 1  7  8  
Třanovice -2  4  2  
Třinec -165  -59  -224  
Uhlířov 4  1  5  
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Úvalno 0  21  21  
Václavovice -10  36  26  
Velká Polom -20  14  -6  
Velké Albrechtice -4  6  2  
Velké Heraltice -4  -10  -14  
Velké Hoštice -4  24  20  
Vělopolí 4  7  11  
Vendryně -6  14  8  
Vojkovice 3  28  31  
Vratimov -13  76  63  
Vršovice 1  4  5  
Vřesina (u Ostravy) -17  5  -12  
Vřesina (u Hlučína) 9  20  29  
Vyšní Lhoty -8  5  -3  
Závada -8  -9  -17  
Zbyslavice -1  9  8  
Žabeň 4  17  21  
Žermanice -5  8  3  
Ostravská metropolitní oblast -3 511  -3 493  -7 004  
MS kraj -4 137 -3 568 -7 705 
ČR -19 089 26 927 7 838 

Zdroj: www.czso.cz 

Od roku 2000 do roku 2020 ubylo v Moravskoslezském kraji 85 202 obyvatel, z toho 42 074 stěhováním. 

Moravskoslezský kraj je na tom v absolutním počtu nejhůře v rámci celé ČR, v roce 2020 celkový úbytek činil 

6,5 osoby na 1000 obyvatel (2020). Naopak nejlépe v rámci ČR je na tom Středočeský kraj s přírůstkem 9,2 

osoby na 1000 obyvatel (2020). 

Graf 4: Srovnání krajů dle migračního přírůstku v letech 2000–2020  

 

Zdroj: ČSÚ, 2000–2020  

Z dlouhodobého hlediska je v aglomeraci zřejmý významný úbytek stěhováním zejména z SO ORP Ostrava, 

Havířov, Karviná, ať už v rámci aglomerace do přilehlých oblastí s dobrou dojezdovou vzdáleností a lepším 

ovzduším, nebo mimo aglomeraci či kraj. Celková změna počtu obyvatel způsobená stěhováním vyjadřuje 

atraktivitu dané lokality. 
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Vývoj v ostravské aglomeraci je obdobný, pozitivní saldo stěhování bylo mírné pouze v letech 2007 a 2008, kdy 

Moravskoslezský kraj před příchodem hospodářské recese procházel obdobím ekonomického růstu a s ním 

spojeného rozvoje. Většina SO ORP se vyznačuje záporným celkovým přírůstkem v přepočtu na 1000 obyvatel. 

Nejhůře na tom v roce 2020 byl z pohledu aglomerace SO ORP Karviná (-30,7 na 1000 obyvatel). Záporný cel-

kový přírůstek je patrný na celém Karvinsku (Karviná, Orlová, Havířov). Nejvyšší celkový přírůstek zaznamenal 

v roce 2020 SO ORP Frýdlant n. O. (7,4 na 1000 obyvatel). 

1.3.4 Dojížďka za prací 
Intenzita dojížďky v Moravskoslezském kraji je dána především přirozenou atraktivitou jednotlivých lokalit, 

vytvářenou jak dlouhodobým historickým vývojem, tak i ekonomickou úspěšností měst či regionů. Centrem 

dojížďky jsou zejména Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná. 

V Ostravské aglomeraci vyjíždí do zaměstnání a do škol 26,8 % všech obyvatel. Z celkového počtu 187 695 

obyvatel vyjíždějících do zaměstnání jich vyjíždí v rámci obce 47,7 %, do jiné obce okresu 25,3 %, do jiného 

okresu kraje 22,0 %, do jiného kraje 3,2 % a do zahraničí 1,8 %.  

Tabulka 2: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z hlediska území ostravské aglomerace (2011)  

Obec  
Vyjíždějící  

celkem 
Vyjíždějící do zaměstnání  

celkem  
Vyjíždějící do školy  

celkem 

Albrechtice  1 356 967 389 

Albrechtičky  287 203 84 

Bartošovice  560 384 176 

Baška 992 693 299 

Bernartice nad Odrou 351 236 115 

Bohumín  4 611 3 440 1 171 

Brušperk  1 166 846 320 

Bruzovice  268 175 93 

Budišovice  250 171 79 

Bystřice 1 547 1 095 452 

Čavisov  204 127 77 

Český Těšín  7 825 5 652 2 173 

Darkovice  364 255 109 

Děhylov  159 119 40 

Dětmarovice  1 387 978 409 

Dobrá  949 656 293 

Dobratice 454 300 154 

Dobroslavice 257 174 83 

Dolní Domaslavice  278 195 83 

Dolní Lhota  422 290 132 

Dolní Lutyně  1 638 1 184 454 

Dolní Tošanovice 118 84 34 

Doubrava  343 242 101 

Fryčovice  608 452 156 

Frýdek-Místek  15 026 10 966 4 060 
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Frýdlant nad Ostravicí 2 730 1 959 771 

Háj ve Slezsku  933 678 255 

Hať  726 514 212 

Havířov  22 126 16 246 5 880 

Hlučín  3 652 2 646 1 006 

Hněvošice  285 201 84 

Hnojník 479 352 127 

Hodslavice  575 399 176 

Horní Bludovice  753 519 234 

Horní Domaslavice  227 158 69 

Horní Lhota 246 168 78 

Horní Suchá  1 329 938 391 

Horní Tošanovice  191 122 69 

Hrabyně  206 165 41 

Hrádek 627 447 180 

Hukvaldy  551 395 156 

Chlebičov  423 300 123 

Chotěbuz  449 296 153 

Jablunkov 1 890 1 315 575 

Jistebník  450 324 126 

Kaňovice  119 80 39 

Karviná  13 714 9 958 3 756 

Kateřinice  213 144 69 

Klimkovice  1 243 897 346 

Komorní Lhotka  398 282 116 

Kopřivnice  5 968 4 255 1 713 

Kravaře  1 598 1 121 477 

Krmelín  847 586 261 

Kunín  553 413 140 

Kyjovice  219 163 56 

Libhošť 531 377 154 

Lučina  306 216 90 

Ludgeřovice  1 285 933 352 

Markvartovice 500 343 157 

Milíkov  453 317 136 

Mokré Lazce  360 259 101 

Mošnov  156 111 45 

Návsí  1 320 965 355 

Nošovice 268 174 94 

Nové Sedlice  162 105 57 

Nový Jičín  6 197 4 418 1 779 

Nýdek  528 385 143 

Oldřišov 339 226 113 

Opava  14 123 10 112 4 011 
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Orlová  7 788 5 767 2 021 

Ostrava  74 753 54 622 20 131 

Palkovice  945 665 280 

Paskov  1212 864 348 

Pazderna  87 68 19 

Petrovice u Karviné  1 679 1 287 392 

Petřvald  1 829 1 315 514 

Petřvald  517 395 122 

Písečná  321 206 115 

Pržno  279 188 91 

Příbor  2 452 1 789 663 

Raduň  274 187 87 

Ropice  510 351 159 

Rybí  344 235 109 

Rychvald  2 218 1 614 604 

Řepiště  521 374 147 

Sedliště  585 396 189 

Sedlnice  327 228 99 

Skotnice  174 120 54 

Slavkov  498 348 150 

Služovice  239 177 62 

Smilovice  265 179 86 

Soběšovice  246 183 63 

Stará Ves nad Ondřejnicí  804 574 230 

Staré Město  413 279 134 

Starý Jičín  882 594 288 

Staříč  537 375 162 

Stěbořice  388 272 116 

Stonava  468 326 142 

Střítež  440 298 142 

Studénka  2 836 2 025 811 

Sviadnov  482 330 152 

Šenov  2 228 1 545 683 

Šenov u Nového Jičína 686 456 230 

Šilheřovice  392 297 95 

Štítina 289 221 68 

Štramberk  1 000 707 293 

Těrlicko  1 572 1 116 456 

Těškovice 279 194 85 

Trnávka  226 168 58 

Třanovice  323 220 103 

Třinec  8 525 5 906 2 619 

Václavovice  767 551 216 

Velká Polom 534 396 138 
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Velké Hoštice 454 326 128 

Vělopolí  121 85 36 

Vendryně  1 266 913 353 

Vojkovice  166 113 53 

Vratimov  1 960 1 447 513 

Vřesina  407 299 108 

Vřesina  758 531 227 

Závišice  341 236 105 

Žabeň 216 154 62 

Ženklava  325 234 91 

Žermanice  106 83 23 

Ostravská aglomerace 259 922 187 695 72 227 

Ostravská aglomerace 
podíl (%) 

100 72,2 27,8 

Zdroj: SLDB, 2011 

Graf 5: Vyjíždějící do zaměstnání v případě obyvatelstva ostravské aglomerace (rok 2011)  

 
Zdroj: SLDB, 2011 

1.3.5 Naděje na dožití obyvatel 
Střední délka života, resp. naděje na dožití při narození se především z důvodu rostoucí kvality zdravotní péče 

a zlepšujícího se životního stylu neustále prodlužuje. Vývoj v ostravské aglomeraci kopíruje vývoj v Moravsko-

slezském kraji, kde se od roku 2000 do roku 2020 hodnota naděje na dožití při narození zvýšila u mužů o 2,7 

let na 74,3 let. U žen byl za stejné období zaznamenán stejný nárůst (2,7 let) na 81,1 let v roce 2020. Nicméně 

naděje na dožití mužů je v aglomeraci a Moravskoslezském kraji oproti průměru ČR v letech 2016–2020 o 1,7 

let nižší. U žen je naděje dožití oproti průměru ČR nižší o 0,7 let. 

Při srovnávání hodnot naděje na dožití při narození mezi SO ORP ostravské aglomerace se vycházelo z údajů za 

roky 2016–2020. Nejméně příznivá situace u mužů je v SO ORP Vítkov (72,2 let), nejpříznivější v SO ORP Opava 

(75,7). U žen dosáhla naděje na dožití při narození nejvyšší hodnoty v SO ORP Frýdlant nad Ostravicí (83,0), 

47,7

25,3

22,0

3,2 1,8

Vyjíždějící do zaměstnání (%), rok 2011                                                                      
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naopak nejnižší v SO ORP Orlová (79,3). Průměr v celé aglomeraci činí u mužů 74,3 let a u žen 81,1 let (2020). 

Ve srovnání s ČR je jak ostravská aglomerace, tak i Moravskoslezský kraj společně s Ústeckým a Karlovarským 

krajem oblastí s nejkratší střední délkou života mužů i žen. Nejlépe v rámci ČR je na tom u mužů i žen Hlavní 

město Praha. 

Prodlužující se střední délka života obyvatel ostravské aglomerace společně se stárnutím populace zvyšuje 

potřebu a poptávku po sociálních službách typu domovů pro seniory apod.  

Graf 6: Naděje dožití při narození podle pohlaví v SO ORP ostravské aglomerace v letech 2016–2020 

            
      Zdroj: ČSÚ, 2016–2020  

http://www.czso.cz/
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1.4 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

Oblast ekonomiky a podnikání je vzhledem k dostupnosti statistických dat analyzována na úrovni krajů a ČR. 

Ostravská aglomerace však má výrazně většinový podíl na obyvatelstvu i na ekonomických aktivitách celého 

MSK, mezikrajské srovnání tak lze považovat za relevantní. Jako benchmark pro tuto oblast je také použit pře-

devším Jihomoravský kraj (JMK), jehož dominantní součástí je druhá největší aglomerace Brno, která je pro 

srovnání s ostravskou aglomerací nejvíce vhodná z důvodu počtu obyvatel, zalidnění a významu coby jedné ze 

tří metropolitních oblastí. 

Krajské hospodářství si nadále udržuje průmyslový charakter, těžký průmysl však postupně nahrazuje výro-

ba motorových vozidel a jejich součástí, informační technologie a nové průmyslové obory.3 Výkonnost eko-

nomiky Moravskoslezského kraje je i přes nadprůměrné tempo růstu a výrazné zlepšení v posledních letech 

stále nízká, pod průměrem ČR i EU. HDP na obyvatele zaostává do značné míry především kvůli nízké ekono-

mické aktivitě obyvatel MSK (relativně vyšší nezaměstnanosti v rámci ČR a zejména nízké míře podnikavosti 

obyvatel, která je druhým z klíčových faktorů výkonnosti ekonomiky). 

Podnikatelská aktivita patří k nejméně intenzivním v ČR. Tento problém je dán do značné míry historickým 

vývojem regionu, silnou zaměstnaneckou tradicí ve velkých podnicích těžkého průmyslu. Perspektiva zásadní 

změny je negativně ovlivněna do značné míry pracovní migrací velkého množství mladších a vzdělanějších 

obyvatel mimo region. 

V kraji vzniklo v minulých letech několik významných průmyslových zón, vědecko-technologických parků nebo 

jiných projektů, které dokázaly přilákat zajímavé portfolio investorů (převážně zahraničních, ale i tuzemských) 

zejména v odvětvích odlišných od předchozího hospodářského zaměření kraje. Typickým příkladem je roz-

mach automobilového průmyslu (příchod společnosti Hyundai a subdodavatelů automobilového průmyslu) 

nebo IT sektoru (Tieto, OKIN, projekt IT4Innovations). V kraji se nachází 42 průmyslových zón o výměře přes 

1 270 ha, které jsou z více než 75 % obsazeny, a 87 menších rozvojových ploch. Agentura Moravskoslezské 

Investice a Development, a.s. evidovala v roce 2018 v rámci FUA Ostrava (vymezení Functional Urban Area dle 

metodiky Eurostat) 230 brownfieldů o celkové rozloze 580 ha, lze však předpokládat, že počet je ve skuteč-

nosti ještě vyšší. Tato agentura rovněž nabízí komplexní služby stávajícím i novým investorům, stejně jako 

další města a obce v kraji, například Havířov, Frýdek-Místek, Opava, Karviná, Bruntál. Aktivní spolupráce vede-

ní města Ostravy i Moravskoslezského kraje s investory, propagace investičních příležitostí ve spolupráci s 

agenturou CzechInvest a synergie s Technickou univerzitou pozitivně ovlivnily vývoj kraje v posledních dvaceti 

letech. Na většině území kraje je dobrá dostupnost základní silniční infrastruktury. Řada obcí v kraji těží z na-

pojení na dálnici D1, železniční koridor a blízkosti polského a slovenského trhu.4 

Investice do vědy a výzkumu jsou jedním z důležitých aspektů orientace na znalostně náročnější ekonomické 

aktivity determinující inovační schopnost a perspektivu konkurenceschopnosti regionu v dlouhodobém hori-

zontu. Výzkumné kapacity a výdaje do vědy a výzkumu (dále VaV) v MSK jsou velmi nízké v porovnání 

s regiony orientovanými na znalostně náročnější ekonomické aktivity (2 až 3krát nižší než JMK a STČ). VaV jsou 

dlouhodobě orientovány na podnikatelský sektor, zejména ve velkých podnicích. Počet pracovníků 

 
3 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027 
4 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027 
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v podnikatelském sektoru v porovnání s dalšími kraji přesto výrazně zaostává, což souvisí s orientací ekonomi-

ky MSK na tradiční a méně sofistikovanou výrobu a služby. Kraj vykazuje slabší výkonnost v oblasti vytváření a 

ochrany duševního vlastnictví (publikační činnost, patentová ochrana, spolupráce soukromého a akademické-

ho sektoru). Rovněž zaostává v exportní výkonnosti, stejně jako v uvádění nových inovativních výrobků na trh. 

Rozvoj služeb, zejména kvalifikovanějších (informační, finanční, profesní, vědecké a technické činnosti) je po-

malý ve srovnání s celým územím ČR. Z pohledu dlouhodobé perspektivy představuje stále problém koncen-

trace velkých podniků v tradičních odvětvích, více citlivých na vývoj cen na trhu, a ekonomika málo oriento-

vaná na znalostně a kvalifikačně více náročné podnikatelské aktivity. S tím souvisí současné výzvy velkých za-

městnavatelů, jako jsou OKD, a. s., ArcellorMittal Ostrava, a. s. či Vítkovice Steel, a. s., kteří se budou muset 

vypořádat s trendem přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a odklon od uhlí. Průmyslová orientace má za 

důsledek (i přes výrazné zlepšení v posledních letech) stále horší životní prostředí v porovnání s jinými regiony 

i lokalitami v rámci kraje a odráží se v atraktivitě bydlení, která souvisí i s profesní a vzdělanostní strukturou 

obyvatelstva. 

Jedním z dlouhodobých negativních trendů je však postupné zastavování zemědělské půdy. V letech 2006–

2016 vzrostla zastavěná plocha zemědělské půdy jen v oblasti vymezení ITI Ostravsko o cca 202,8 ha.5 

Mnohé brownfieldy jsou zatíženy ekologicky, tudíž způsobují další problémy v území a jejich revitalizace a 

následná využitelnost je finančně náročnější. Častým problémem jsou také majetkové vztahy znemožňující 

jakékoli další řešení situace. Množství brownfieldů je tak velkým problémem a zároveň příležitostí pro rozvoj 

dalších aktivit.  

1.4.1 Výkonnost a produktivita ekonomiky 

Celková výkonnost MSK měřená HDP na obyvatele dlouhodobě zaostává za průměrem ČR i JMK. V současné 

době dosahuje úrovně 80,1 % průměru ČR (9. místo v mezikrajském srovnání).  

Graf 7: HDP na 1 obyvatele v MSK, JMK a ČR 2000–2019 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

 
5 Akční plán pro regeneraci brownfieldů v Moravskoslezském kraji, 7/2018 
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• Ve srovnání s průměrem EU28 se pozice MSK výrazněji zlepšila z 53 % v roce 2000 na 74 % v roce 

2019. Jiné regiony, které jsou rovněž pokládány za strukturálně postižené, jsou na tom řádově hůře. 

Karlovarský kraj je poslední po celé sledované období (s hodnotou 59 % průměru EU); Ústecký kraj na 

nynější předposlední místo klesl z 11. místa na počátku dekády a vůči průměru EU je na 66 %. 

• Za dosavadní průběh této dekády jediný z regionů soudržnosti NUTS 2 v České republice – Severozá-

pad – nepatrně divergoval (za období 2011–2017 o 0,2 procentní body). Všechny ostatní konvergova-

ly, mezi nimi však nejhůře Moravskoslezsko (jež se za toto období přiblížilo průměru EU pouze o 2,7 

procentních bodů). Průměr České republiky činil 6,6 procentních bodů; nejrychleji konvergovala Praha 

(+12,4 body), před Středními Čechami (+9,0 bodů) – tedy regiony patřící do trojice nejbohatších.6 

• Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele v MSK vzrostl od roku 2008 do roku 2019 z 317 623 Kč na 430 

005 Kč. Představuje to 9. pozici mezi kraji včetně Prahy a vyšší výkonnost oproti například Pardubic-

kému nebo Olomouckému kraji. 

• Do ekonomiky je v porovnání s předešlými roky zapojeno méně zaměstnaných. V roce 2008 to bylo v 

Moravskoslezském kraji 568 647 osob, v roce 2020 to bylo o 1 215 osob méně, celkem 567 432 osob. 

Ke snížení došlo v letech 2019 a 2020, kdy celosvětově propukla pandemie COVID-19. V důsledku 

vládních opatření a uzavření provozoven v některých odvětvích došlo k nárůstu počtu nezaměstna-

ných, a tedy snížení počtu zaměstnaných osob. 

• Hrubá přidaná hodnota v MSK jako hlavní determinanta výkonnosti ekonomiky rostla v období 

2019/2000 o 124,4 % (v pořadí 6. ze všech krajů). Hrubá přidaná hodnota dlouhodobě v MSK předsta-

vuje okolo desetiny přidané hodnoty České republiky, v objemu to je mezi kraji čtvrtý největší příspě-

vek k tvorbě hrubé přidané hodnoty ČR, započteme-li dohromady Prahu a Středočeský kraj. Morav-

skoslezský kraj, Jihomoravský kraj a Praha se Středočeským krajem reprezentují 58 % hrubé přidané 

hodnoty ekonomiky ČR. 

Graf 8: Hrubá přidaná hodnota na 1 zaměstnance v rámci krajů ČR v roce 2019 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

 
6 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027 
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• Průměrná hrubá měsíční mzda zaznamenala v roce 2020 meziroční nárůst o 7,1 %, to je 4. největší ná-

růst v rámci krajů v ČR. Výše průměrné hrubé mzdy nicméně dlouhodobě zaostává za průměrem ČR a 

potenciálem regionální ekonomiky. 

• Čistý disponibilní důchod na obyvatele je v roce 2020 třetí nejnižší v ČR. Oproti roku 2007 je to sice 

zlepšení o jednu pozici a představuje to nadprůměrný růst v rámci ČR. Velká část domácností je 

nicméně stále závislá na státní podpoře a není ekonomicky aktivní. Míra nezaměstnanosti sice patří 

k nejnižším v Evropě, ale stále k nejvyšším v ČR.  

 

Graf 9: Čistý disponibilní důchod domácností na 1 obyvatele v rámci krajů ČR v roce 2020 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

• Určitým měřítkem výkonnosti a produktivity ekonomiky může být přepočtený objem exportu na 

jednoho zaměstnance, zvlášť vzhledem k převažující orientaci exportu české ekonomiky na náročnější 

trhy EU.  

• MSK patřil v minulosti k nejméně exportujícím regionům ČR. Díky největší dynamice růstu 2013/2003 

dnes exportní výkonnost MSK koreluje s průměrem ČR. Výrazně pozitivní vliv mělo především zpro-

voznění automobilky HMMC v Nošovicích, ale i dalších přímých zahraničních investic umístěných pře-

devším v ostravských průmyslových zónách (produkce firem je orientována převážně na export). 

• Hlavním tahounem růstu přidané hodnoty a exportu jsou automobilový průmysl, IT a nově se etablují-

cí obory průmyslu i služeb. 
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1.4.2 Struktura podnikatelského prostředí 

• Podnikatelská aktivita je na území Moravskoslezského kraje dlouhodobě celkově velmi nízká. Počet 

registrovaných živnostníků přepočtený na počet obyvatel je po Ústeckém kraji druhý nejnižší v ČR, což 

představuje podprůměr vůči průměru ČR ve 4. čtvrtletí 2020. Dynamika vzniku nových živností roste, 

v letech 2016–2020 došlo k 4. nejvyššímu navýšení počtu mezi kraji. 

• V ostravské aglomeraci bylo v roce 2020 z celkových 229 tisíc evidovaných ekonomických subjektů 

75 % fyzických osob a 25 % právnických osob. 

• Nízká podnikatelská aktivita je ovlivněna neochotou přijímat podnikatelské riziko na rozdíl od jistoty 

zaměstnání. Vzdělanostní úroveň obyvatel ostravské aglomerace, potažmo celého MSK je mírně 

pod průměrem ČR, existuje zde však nadprůměrná nabídka vzdělávání, problémem však je, že mnozí 

absolventi z regionu odejdou, tudíž velká skupina osob, u níž se dá předpokládat podnikatelská aktivi-

ta, region opouští. 

• Na 1 000 obyvatel Moravskoslezského kraje připadá 216 podnikatelů – fyzických a právnických osob.  

Graf 10: Ekonomické subjekty na území ostravské aglomerace v roce 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, 2020 

 

• Počet registrovaných obchodních společností přepočtený na počet obyvatel bylo v MSK za rok 2020 

celkem 31,6 na tisíc obyvatel, což je 64,2 % průměru ČR. Jedná se tak o 4. nejvyšší podíl 

v mezikrajském srovnání. V ostravské aglomeraci bylo za daný rok 36,2 obchodních společností na tisíc 

obyvatel, což odpovídá 73,4 % průměru ČR. 

 

Podíl sektorů ekonomiky na produkci  

Sekundární sektor (průmysl, těžba a dobývání) 

• V MSK má průmyslový sektor nadprůměrný podíl na ekonomice (42,1 % v roce 2018) v porovnání 

s ČR (32,2 %). Převažuje zpracovatelský průmysl v tradičních odvětvích (hutnický, ocelárenský), od ro-

ku 2008 také automobilový. A zároveň to signalizuje relativně slabší rozvoj v sektoru služeb, zejména 

v kreativních a inovativních odvětvích generujících vyšší přidanou hodnotu. 
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Graf 11: Podíl sektorů ekonomiky na produkci (HPH) v Moravskoslezském kraji (v %) 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

Graf 12: Podíl sektorů ekonomiky na produkci (HPH) v České republice (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

 

Terciální sektor (služby) 

• Dosahuje výrazně podprůměrného podílu (56,2 %) v porovnání s ČR (65,5 %). Na rozdíl od celorepubli-

kového trendu 2018/2000 se význam terciéru ještě snížil (58,1 % v roce 2000). Malá dynamika růstu 

je především v sofistikovanějších službách (informační, finanční, profesní, vědecké a technické činnos-

ti), kde podíl dosahuje pouze 9,2 % (pokles o 0,9 p.b. od roku 2009), průměr ČR je přitom 16,1 %.7 

 

 
7 Aktualizace Vstupní analýzy Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a karlovarského kraje, 2019 
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Podíl sektorů ekonomiky na zaměstnanosti (data dostupná za kraje, ČR) 

Sekundární sektor (průmysl, těžba a dobývání) 

• Sekundární sektor dosahuje výrazně nadprůměrného podílu zaměstnanosti (30,9 %) v porovnání 

s ČR (27,3 %). Význam průmyslu, zejména těžkého, jako zaměstnavatele, se snížil (35,7 % v roce 2000), 

méně než v průměru trendu ČR 2017/2000. Hlavními odvětvími z pohledu zaměstnanosti je průmysl (+ 

6 533 zaměstnaných osob v roce 2020 od roku 2009, podíl na celkové zaměstnanosti stabilně 1/3), 

z toho zpracovatelský průmysl tvoří 29,3 % (+ 19 685 zaměstnaných osob od roku 2009). 

• Vnitřní struktura odvětví zpracovatelského průmyslu ukazuje vysokou míru specializace průmyslu 

v Moravskoslezském kraji zejména na výrobu kovů, hutnictví a slévárenství, přestože jeho význam 

v čase výrazně poklesl, a také na výrobu motorových vozidel a jejich dílů, jehož význam v krajském 

hospodářství naopak roste a je nyní nejvýznamnějším průmyslovým oborem z pohledu zaměstnanosti. 

• Vysoká míra specializace krajského zpracovatelského průmyslu na výše uvedená dvě odvětví v čase 

mírně klesá. Proměna struktury krajské ekonomiky má dva klíčové aspekty – prvním z nich je pokraču-

jící útlum těžkého průmyslu a hornictví, který s sebou nese značný pokles zaměstnanosti v těchto obo-

rech. Druhým faktorem je růst ekonomických aktivit v nových oborech, zejména navázaných na auto-

mobilový průmysl, elektrotechniku a IT (firmy mají často odběratele v automobilovém průmyslu). Ten-

to růst byl v kraji vyvolán zejména příchodem nových zahraničních investorů orientujících se na trh au-

tomotive. A není to pouze Hyundai a na ni navázaní výrobci a celá řada dalších firem (např. Varroc 

Lightning Systém, dřívější Autopal, Brose, MAHLE Behr, Dura a další), které těžily v uplynulém období 

ze silného růstu automobilového průmyslu a také ze strategické polohy kraje, z něhož lze dobře dodá-

vat několika výrobcům osobních automobilů v ČR, Polsku a na Slovensku. 

Terciální sektor (služby) 

• Dosahuje podprůměrného podílu zaměstnanosti (65,8 %) v porovnání s ČR (69,3 %). Význam terciéru 

se zvýšil (63 % v roce 2000), méně než v průměru trendu ČR 2020/2000. K výraznějšímu nárustu však 

docházelo až od roku 2011, kdy byl podíl zaměstnaných v terciálním sektoru 63,2 %. Největší nárůst 

nastal v případě zaměstnaných osob ve vzdělávání, velkoobchodu a maloobchodu, opravách a údržbě 

motorových vozidel a zdravotní a sociální péči (CZ NACE G, P, Q). 

• Podíl sofistikovanějších služeb (informační, finanční, profesní, vědecké a technické činnosti dle kate-

gorizace NACE J, K, M, N) je stále podprůměrný, dosahuje 10,2 % (průměr ČR 13,2 %). 

• Z pohledu velikostní struktury je podprůměrný podíl velkých podniků na zaměstnanosti a také velmi 

malý podíl drobných podniků, což souvisí s malou podnikatelskou aktivitou (živnostníků). 
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1.4.3 Investiční aktivita 

• Výše celkových hrubých investic vyjádřená jako podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na  

1 obyvatele z dlouhodobého hlediska zaostává (pouze 71,7 % průměru ČR v roce 2018). Celková dy-

namika růstu investic 2018/2000 je mírně podprůměrná. 

Graf 13: Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele v MSK, JMK a ČR 2000–2018 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

• V lákání přímých zahraničních investic (dále PZI) je MSK z dlouhodobého hlediska úspěšný. Výše PZI je 

184,3 tis. Kč na 1 obyvatele a řadí MSK za rok 2019 na třetí místo po Praze a středních Čechách. Podíl 

MSK na PZI dosahuje 5,7 % v rámci ČR. 

Graf 14: Přímé zahraniční investice na 1 obyvatele v rámci krajů ČR v roce 2019 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: ČNB, statistiky Platební bilance, ČSÚ, statistiky Regionálních účtů 

• Dynamika růstu 2019/2000 převyšuje průměr ČR. Tento výsledek je do značné míry dán investicí au-

tomobilky HMMC v Nošovicích v letech 2007 až 2008. V posledních letech se však příliv zahraničních 

investic zastavil a je podprůměrný. 

• Celkově zahraniční investice míří především do zpracovatelského průmyslu (sériové výroby auto-

mobilového a elektrotechnického průmyslu), tedy do tradičních technických oborů MSK, což pro-

hlubuje kvalifikační strukturu kraje ovlivněnou těžkým průmyslem. 
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• V rámci Indexu atraktivity investičního prostředí MSK zaujímá mezi ostatními regiony ČR průměrně 

10. pozici. Z krajů sousedících s MSK se jako investičně atraktivnější jeví od roku 2012 především 

Zlínský kraj.8 

1.4.4 Věda a výzkum 

• Údaje za vědu a výzkum jsou dostupné pouze za Moravskoslezský kraj.  

• V porovnání s ostatními regiony podíl VaV výdajů na HDP roste. Podíl výdajů na VaV podnikatelského 

sektoru v rámci ČR v MSK je 5. nejvyšší v ČR. Obdobně vysoké jsou také neinvestiční výdaje na VaV 

v MSK (4. nejvyšší v ČR). 

• Podíl celkových výdajů na VaV na HDP se v rámci České republiky poměrně stabilně zvyšuje. Stejný 

trend lze pozorovat v případě vývoje podílu výdajů soukromého sektoru (podnikových výdajů) na HDP.  

• Vývoj v Moravskoslezském kraji má rovněž vzestupnou tendenci. Oproti roku 2008 lze v roce 2019 po-

zorovat 60,4 % nárůst podílu výdajů do VaV na HDP kraje, z drtivé většiny financují VaV aktivity v sou-

kromém sektoru v Moravskoslezském kraji velké firmy. 

 

Obrázek 2: Podíl výdajů do VaV na HDP v rámci krajů ČR v roce 2019 (v %) 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
8 Analýza investičního prostředí Moravskoslezského kraje, MSID, 2019 
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• Malý je také počet pracovišť výzkumu a vývoje v MSK, v porovnání s JMK téměř poloviční. Je to dá-

no orientací VaV na výzkumy především menšího počtu velkých podniků, u kterých není tak velký 

potenciál zvyšování jejich počtu. 

• VaV byl v minulosti téměř výhradně orientovaný podnikatelsky (83,5 % v roce 2006, 49,4 % v roce 

2011). Mimo podnikatelský sektor byly výdaje dlouhodobě poddimenzované vzhledem k velikosti re-

gionu. 

• Podíl veřejného sektoruna na výdajích na VaV se od roku 2011 pohybuje okolo 25 %, v roce 2019 

dosáhl 28,7 %. Stále však zdaleka nedosahuje průměrné úrovně ČR (36,6 %). Důvodem je také vysoký 

podíl výdajů veřejného sektoru na území hl. města Prahy (46,2 %). Průměr ČR bez hl. města Prahy 

je dlouhodobě okolo 17–18 %, v tomto případě je podíl Moravskoslezského kraje nadprůměrný. 

Od roku 2008 (podíl 34,0 %) však došlo ke značnému snížení, a to o 5,3 procentní body. Nedaří se pře-

nášet výsledky výzkumu do praxe. 

• Podíl zahraničních výdajů na VaV byl dlouhodobě zanedbatelný, výrazně pod průměrem ČR. Větší 

objemy prostředků byly investovány až v  letech 2011–2013. Lehce nadprůměrné byly zahraniční vý-

daje na VaV také v roce 2018, kdy se MSK s hodnotou 667 mil. Kč v mezikrajském srovnání řadil po hl. 

městě Praha, Jihomoravském kraji a Středočeském kraji na 4. místo. 

• Počet výzkumných pracovníků v přepočtu na 1 000 ekonomicky aktivních osob je dlouhodobě velmi 

nízký. V porovnání s JMK byl v roce 2019 počet těchto pracovníků přibližně 2,8krát nižší, což zname-

ná celkově o více než 8 000 vysoce kvalifikovaných pracovníků méně. 

• Výrazněji roste v MSK zejména počet VaV pracovníků na vysokých školách. Nadprůměrný je podíl vy-

sokoškolských výzkumníků (35,5 %), průměr ČR je 24,8 %. 

• Počet VaV pracovníků v podnikatelském sektoru je podprůměrný, což je vzhledem k významu (pro-

dukci a zaměstnanosti) průmyslu v ekonomice MSK dáno zejména orientací na tradiční a méně sofisti-

kovanou výrobu a služby, méně inovačně orientovanou. 

• Výrazně podprůměrný je podíl vládního sektoru 2,7 %, průměr ČR je 18,3 %. 

• Výkonnost a efektivita vynakládaných prostředků VaV zjednodušeně měřená počtem patentů na 

1 000 výzkumníků je v MSK (69,2) nadprůměrná úrovni ČR (39,5).  
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Obrázek 3: Výzkumní pracovníci na 1 000 ekonomicky aktivních osob v krajích ČR v roce 2019 (v osobách) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

V Moravskoslezském kraji byly díky OP VaVpl realizovány v letech 2014 a 2015 významné nové projekty 

(IT4Innovations a další výzkumná centra). Výdaje na VaV v Moravskoslezském kraji dosahovaly podle aktuál-

ních dat veřejné databáze Českého statistického úřadu v roce 2019 celkové výše 5,6 mld. Kč (meziroční pokles 

o 52 mil. Kč). V ČR celkem 111,6 mld. Kč, z toho 40,1 mld. Kč v Praze, 16,5 mld. Kč v Jihomoravském kraji 

a 18,8 mld. Kč ve Středočeském kraji. Do konce roku 2019 vyúčtovali podle Měsíční informace o implementaci 

ESI fondů v ČR v programovém období 2014–2020 (MMR) příjemci OP VVV celkem 23,7 mld. Kč. Z tohoto ob-

jemu by poměrově mohlo proudit do Moravskoslezského kraje odhadem 6–10 %, tedy cca 1,4–2,4 mld. Kč. 

 

 

1.4.5 Inovačně zaměřená ekonomika 

• Dle posledních statistických šetření ČSÚ o inovačních aktivitách podniků je v MSK podíl podniků, které 

se věnují inovacím nadprůměrný, 51,1 % podniků z celkového počtu. 

• Podniky, které se věnují inovacím, aplikují především procesní a marketingové inovace. Počet inovač-

ních podniků vytvářejících produktové inovace (zavádějících nové výrobky nebo služby) je nízký, 

pouze 31,2 %.  
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Tabulka 3: Inovační podniky podle jednotlivých druhů inovací v období 2016–2018 (v %) 

Poř. Území, rok Zkratka 
Podniky s produk-
tovou inovací 

Podniky s procesní 
inovací 

Podniky s marke-
tingovou inovací 

Podniky s orga-
nizační inovací 

1 Praha PRA 27,5% 32,0% 26,2% 25,6% 

2 Severovýchod SVV 27,9% 33,7% 23,5% 20,3% 

3 Střední Čechy STČ 37,7% 43,2% 27,2% 25,3% 

průměr Česká republika ČR 25,0% 31,0% 20,5% 21,3% 

4 Střední Morava STM 22,5% 31,6% 20,1% 21,7% 

5 Jihovýchod JHV 26,7% 30,1% 18,8% 22,6% 

6 Moravskoslezsko MSK 31,2% 35,4% 21,6% 28,0% 

7 Severozápad SVZ 14,0% 19,2% 12,0% 14,7% 

8 Jihozápad JHZ 23,1% 30,6% 20,2% 19,9% 

Zdroj: ČSÚ, statistické šetření o inovacích 2018 

1.4.6 Podnikatelská infrastruktura 

1.4.6.1 Brownfieldy 

Celková rozloha brownfieldů v celé ČR se uvádí okolo 10 000 ha. V Moravskoslezském kraji je evidováno přes 

2 450 ha území typu brownfield, z čehož 94,5 % je evidováno na území ostravské aglomerace. Rozloha brown-

fieldů v aglomeraci tak představuje cca 23 % celkové rozlohy brownfieldů v ČR. 

Na území kraje je evidováno 168 nedostatečně využívaných, zanedbaných nebo kontaminovaných brownfiel-

dů. Jedná se o objekty s různou mírou využití. Většina brownfieldů v ostravské aglomeraci pochází z průmyslu 

(41 %). Je to dáno strukturou odvětví v řešeném území ostravské aglomerace. Více než polovina brownfieldů 

neeviduje ekologickou zátěž. Brownfieldů s ekologickou zátěží je evidováno zhruba 19 %.  

Největší podíl výměry brownfieldů na celkové výměře katastru SO ORP je v SO ORP Ostrava s podílem 8,8 %, 

následuje SO ORP Frýdek-Místek s podílem 0,9 % brownfieldů na výměře katastru, SO ORP Karviná dosahuje 

0,5 % podílu a SO ORP Hlučín 0,3 %, SO ORP Frýdlant nad Ostravicí 0,1 %. Největším problémem při řešení 

brownfieldů jsou majetkové vztahy, které často zcela znemožňují kroky k další regeneraci. Nejproblematič-

tější jsou brownfieldy v soukromém vlastnictví, kterých je také nejvíce. Navíc mají mnohé několik vlastníků, 

mnohdy jde již o aktivně nefungující společnosti.  
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Obrázek 4: Lokality pro komerční využití v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: Mapa lokalit ke komerčnímu využití v Moravskoslezském kraji, MSID 

V kraji je 29 průmyslových zón (cca 300 ha) a 87 rozvojových ploch (cca 1 000 ha), necelá polovina zón a ploch 

je v soukromém vlastnictví. Většina průmyslových zón je situována v aglomeraci (cca 90 % z celkové plochy 

průmyslových zón v MSK). 
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1.5  ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

1.5.1 Trh práce 
Aglomerace se nachází v kraji s nejvyšší mírou nezaměstnanosti (5,55 % k 31. 12. 2020), což téměř odpovídá 

míře nezaměstnanosti samotné aglomerace (5,19 %). Dlouhodobě nadprůměrná míra nezaměstnanosti souvi-

sí zejména s koncentrací těžkého průmyslu v oblasti hutnictví, těžkého strojírenství a hornictví, obtížným vývo-

jem a restrukturalizací, kterými tato odvětví prochází. 

Struktura zaměstnanosti v kraji v posledních letech prošla výraznější proměnou. Výrazně poklesl význam od-

větví výroby základních kovů, hutních a kovodělných výrobků a narostl počet zaměstnaných v automobilovém 

průmyslu. Trh práce je tak vystaven riziku dopadů útlumu automobilového průmyslu, zejména z důvodu silně 

proexportně orientované produkce a rozvoji automatizace. Počet zaměstnaných ve službách a prodeji narostl 

od roku 2010 téměř o 27 %, podíl zaměstnaných ve službách a oborech s vyšší přidanou hodnotou nicméně 

stále zaostává za potenciálem, investice dlouhodobě nevytvářejí vhodnou kvalifikační strukturu. 

Významným impulsem pro kraj byly v letech 2008–2017 investice především v sektoru automobilového prů-

myslu a v ICT. Pozitivní trendy v oblasti zaměstnanosti a vyšší poptávce po pracovní síle jsou nicméně stále 

doprovázeny nesouladem poptávky a nabídky na trhu práce, zejména v technických a přírodovědných obo-

rech. Přetrvává nedostatek kvalifikovaných absolventů, s dostatečnou jazykovou vybaveností, kteří by byli 

atraktivní i pro nové zaměstnavatele. Velkým rizikem je pokles počtu vysokoškolských studentů v kraji. 

Míra nezaměstnanosti je v Moravskoslezském kraji historicky na nižší úrovni, v rámci ČR je region silně diver-

zifikovaný, především v sídlech, jejichž rozvoj byl spojen s těžbou uhlí, je míra nezaměstnanosti vyšší, nejméně 

nezaměstnaných je v SO ORP Hlučín (2,18 %) a Jablunkov (2,82 %).  

Problémem zůstává dlouhodobá nezaměstnanost, která je dlouhodobě výrazně vyšší než průměr ČR a jejíž 

míra je nejvyšší v Česku (2,69 %). Souvisí s kvalitou pracovní síly, ale také s demografickou a vzdělanostní in-

frastrukturou a státním (nedostatečně motivačním) systémem podpory v nezaměstnanosti. Dlouhodobě ne-

zaměstnaní se do pracovního procesu vracejí obtížně a postupem času se zařazují mezi sociálně slabé obyva-

telstvo, jehož počet dlouhodobě roste. Vysoký podíl dlouhodobé nezaměstnanosti tak ústí v sociální pro-

blémy. 

Výzvou bude potřeba začlenit na trh práce osoby starší 50 let, osoby se zdravotním postižením (v MSK je jich 

v absolutních hodnotách nejvíce), osoby se středním vzděláním bez maturity nebo zcela bez kvalifikace či se 

základním vzděláním a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Tato skladba odráží situaci aglomerace, osoby 

starší, s nízkým vzděláním a dalšími omezeními nejsou schopny dostatečně rychle reagovat na dopady restruk-

turalizace a inovační procesy. 

1.5.1.1 Struktura zaměstnanosti – hlavní zaměstnavatelské obory/ zaměstnavatelé 
• Dlouhodobě je míra zaměstnanosti v aglomeraci o 2–5 procentních bodů nižší oproti průměru ČR 

(2020 – 58,3 % ČR, 55,9 % MSK). 

• Nejvíce zaměstnaných je ve zpracovatelském průmyslu, dále pak v oblasti obchodu a dopravy, staveb-

nictví a v oblasti zdravotnictví a sociální péče. Dlouhodobě roste podíl zaměstnanosti v  profesních, 
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vědeckých a technických činnostech (z 1 % v 2001 na 2,7 % v 2011, 3,6 % v roce 2014 a v roce 2020 na 

6 %). 

• Vysoká míra specializace krajského zpracovatelského průmyslu. 

• Proměna struktury trhu práce má dva klíčové aspekty – prvním z nich je pokračující útlum těžkého 

průmyslu a hornictví, který s sebou nese značný pokles zaměstnanosti v těchto oborech. Druhým fak-

torem je růst ekonomických aktivit v nových oborech, zejména navázaných na automobilový průmysl, 

elektrotechniku a IT. 

 

Graf 15: Struktura zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji dle odvětví v roce 2020 

 

Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování 

1.5.2 Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti 

• Podíl nezaměstnaných v obcích ostravské aglomerace je mírně příznivější než podíl nezaměstnaných 

celého Moravskoslezského kraje, trendy vývoje jsou ale shodné. K 31. 12. 2020 dosahovala úrovně 

5,19 %, přičemž míra nezaměstnanosti MSK činila 5,55 %. 

• Míra nezaměstnanosti v aglomeraci dlouhodobě kopíruje hospodářský vývoj ČR.  

• Míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob) je dlouhodobě vyšší, než je průměr ČR, přičemž 

se tato odchylka v době ekonomické krize snížila a v roce 2014 se vrátila na předkrizový stav (o 28 % 

vyšší než průměr ČR). Přesto se situace na trhu práce, v porovnání s ostatními metropolitními regiony, 

výrazně nelepší.  

32%

23%23%

7%
6%

3%
2%2% 2%

Zpracovatelský průmysl

Veřejná správa a obrana, vzdělávání,
zdravotnictví a sociální péče

Obchod, doprava, ubytování a
pohostinství

Stavebnictví

Profesní, vědecké, technické a
administrativní činnosti

Informační a komunikační činnost

Peněžnictví, pojišťovnictví, nemovitosti

Zemědělství, lesnictví a rybářství

Těžba a dobývání



ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

39 
 

• V posledních 10 letech byla míra nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob) v Moravskoslezském 

kraji nejvyšší v roce v roce 2013 (10,4 %). Do roku 2020 míra nezaměstnanosti klesla na 5,55 %, což je 

přesto v mezikrajském srovnání nejhorší výsledek. 

• Tento stav je dán lokálními vlivy postavení kraje a aglomerace, kterými jsou kombinace dlouhodobé 

orientace na těžký průmysl, který prošel v posledních letech restrukturalizací, faktoru dlouhodobé ne-

zaměstnanosti, spojeného se sociálním vyloučením, a odchodem vzdělanější a kvalifikovanější pracov-

ní síly z regionu (brain-drain).  

 

Tabulka 4: Podíl nezaměstnaných osob v ostravské aglomeraci, v MSK a ČR v letech 2007, 2011, 2014, 2018 a 

2020 (%) 

Území 2007 2011 2014 2018 2020 

Ostravská aglomerace  6,94 8,02 9,57 4,29 5,19 

Moravskoslezský kraj 6,87 8,31 9,80 4,65 5,55 

Česká republika 4,49 6,77 7,46 3,07 4,02 

Zdroj: MPSV, ČSÚ (2007, 2011, 2014, 2018, 2020) 

 

Tabulka 5: Ukazatele ekonomické aktivity a ekonomického zatížení (2020) 

 
Počet obyvatel 

Podíl obyvatel 
15-64 let 

Míra ekonomické                  
aktivity (%) 

Index ekonomického                         
zatížení (%) 

Ostravská aglomerace 972 769 64,25 64,3 55,6 

Moravskoslezský kraj 1 192 834 64,21 64,2 55,7 

Česká republika 10 701 777 63,76 64,8 56,8 

Zdroje: ČSÚ 2020, vlastní výpočet  

Graf 16: Podíl nezaměstnaných v ostravské aglomeraci, Moravskoslezském kraji a ČR 2007–2020 (v %)  

 

Zdroj: ČSÚ, 2007–2020  
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• Existují velké rozdíly v registrované míře nezaměstnanosti uvnitř aglomerace. Nejnižší míra neza-

městnanosti byla v roce 2020 zaznamenána v SO ORP Hlučín (2,18 %) a Jablunkov (2,82 %), naopak 

nejvyšší míra nezaměstnanosti je zaznamenána v SO ORP Orlová (9,07 %), Karviná (8,97 %) a Havířov 

(8,13 %). Nad 6% míru nezaměstnanosti se ještě dostalo SO ORP Český Těšín (6,00 %), Ostrava 

(6,26 %), Krnov (6,82 %) a Vítkov (7,03 %). Průměrná nezaměstnanost v ostravské aglomeraci (prosi-

nec 2020) je 5,19 % (průměr MSK 5,55 %). Výše uvedené vnitroaglomerační rozdíly souvisí 

s ekonomickou činností charakteristickou pro dané území. V okolí Třince a v okrese Frýdek-Místek 

fungují dlouhodobě stabilní zaměstnavatelé (TŽ, a. s.), navíc má na zaměstnanost vliv automobilový 

závod Hyundai v Nošovicích, díky kterému i přes hospodářský vývoj zůstala míra nezaměstnanosti vý-

razně pod průměrem MSK. V průmyslových zónách na Novojičínsku firmy zaměstnávají kvalifikovanou 

pracovní sílu, zvláště v automobilovém průmyslu. Naopak ostravsko-karvinská část se potýká 

s dlouhodobým útlumem těžby i omezováním činnosti velkých průmyslových podniků, které jsou stě-

žejními zaměstnavateli v regionu, a s ochotou nových investorů k lokalizaci firem v této části regionu, 

aby i zde došlo ke zvýšení nabídky pracovních míst. 

• Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo v ostravské aglomeraci je dlouhodobě 1,5–2násobný (v 

roce 2020 více než 4násobný) vůči průměru ČR. Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní 

místo v minulých letech v době hospodářské krize se výrazně zvýšil (až na rekordních 38,4 dosažitel-

ných uchazečů na jedno volné místo v roce 2013), v roce 2014 výrazně poklesl na hodnotu 15,0. 

V roce 2020 dosáhl počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní místo hodnoty 3,8, což je ale 

v porovnání s Českou republikou nadprůměrná hodnota (0,9 dosažitelných uchazečů na 1 volné pra-

covní místo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

41 
 

Obrázek 5: Míra nezaměstnanosti v SO ORP ostravské aglomerace v roce 2020 

 

Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování 

Obrázek 6: Vývoj míry nezaměstnanosti v SO ORP ostravské aglomerace mezi roky 2016–2020 

 

Zdroj: ČSÚ 2020, vlastní zpracování 
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Struktura nezaměstnaných – nejohroženější skupiny v roce 2018 

• 40 % všech nezaměstnaných v ostravské aglomeraci tvořily v roce 2018 osoby nad 50 let. Jejich podíl 

na celkovém počtu nezaměstnaných se každoročně zvyšuje. Dlouhodobě mají nadprůměrnou neza-

městnanost věkové kohorty nad 50 let a 20–29 let – tedy osoby v předdůchodovém věku, absolventi 

škol nebo studenti předčasně opouštějící školský systém. 

• V ostravské aglomeraci je v meziregionálním srovnání absolutně dlouhodobě nejvyšší počet osob se 

zdravotním postižením, v přepočtu na počet nezaměstnaných se pohybuje u průměru ČR 16–18 % 

z celkového počtu nezaměstnaných. 

Právě tyto skupiny obyvatel jsou na trhu práce nejhůře umístitelné, což souvisí s jejich kvalifikací (mnohdy jde 

o celoživotní práci v těžkém průmyslu), perspektivou pro zaměstnavatele, flexibilitou a schopností adaptabili-

ty. 

Dlouhodobá nezaměstnanost 

• Významným problémem je dlouhodobá nezaměstnanost (uchazeči v evidenci déle než 12 měsíců). 

Právě v těchto případech je návrat po delší době do pracovního procesu obtížný. Tento problém do-

kazuje podíl dlouhodobé nezaměstnanosti na celkové nezaměstnanosti, který dlouhodobě převyšu-

je průměr ČR. V roce 2014 činila hodnota dlouhodobé nezaměstnanosti v ostravské aglomeraci 

50,5 %, v roce 2020 36,7 %, hodnota dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR je 44 % (2014), resp. 24 % 

(2020). Dlouhodobá nezaměstnanost aglomerace opět téměř kopíruje vývoj v celém MSK. Nejvyšší 

je v Ostravě, Havířově a Karviné a nejnižší naopak v SO ORP Jablunkov, Hlučín a Frýdlantu nad Ostravi-

cí. 

• Kategorii dlouhodobě evidovaných nezaměstnaných tvoří především:  
o uchazeči – OZP,  
o fyzické osoby starší 50 let věku,  
o lidé bez vzdělání, popřípadě pouze s ukončenou základní školní docházkou,  
o příslušníci národnostních menšin,  
o fyzické osoby pečující o malé dítě či o dlouhodobě zdravotně postiženého člena rodiny,  
o fyzické osoby společensky nepřizpůsobené.  

 

 

1.5.3 Vzdělávání 
Údaje za vzdělávání jsou dostupné pouze za Moravskoslezský kraj.  

Počet žáků v krajské vzdělávací soustavě (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ) v porovnání s průměrem České republiky klesá – 

ve školním roce 2019/2020 oproti školnímu roku 2014/2015 o 1 %, zatímco v České republice je pozorován 

nárůst o 4,5 %. Přestože na trhu práce v Moravskoslezském kraji dlouhodobě přetrvává vysoká poptávka 

po absolventech některých oborů středního technického vzdělávání, zejména oborů strojírenských, hutnic-

kých, elektrotechnických a stavebních, zájem uchazečů o tento typ vzdělání v uplynulých letech víceméně 

klesá.  
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Počet studentů 

Vzdělanostní úroveň obyvatel MSK se naopak zvyšuje. V populaci Moravskoslezského kraje se zvyšuje podíl 

vysokoškolsky vzdělaných lidí a lidí s úplným středoškolským vzděláním, bohužel právě tito lidé také území 

nejčastěji opouštějí. Výrazným problémem jsou stále se zhoršující dovednosti absolventů a rovněž jejich 

špatná jazyková vybavenost. Zhoršující se dovednosti absolventů se však následně promítají do kvality pra-

covní síly, která se z tohoto titulu jeví jako nedostatečná.  

Dle výběrových zjišťovacích výsledků žáků, realizovaných Českou školní inspekcí ve školním roce 2019/2020 v 

testu matematické gramatnosti dosáhlo 50 % žáků 6. ročníku úspěšnosti testu mezi 0-20 %. Třetina žáků do-

sáhla úspěšnosti 21-40 %. Dosažené výsledky poukazují na existenci významných příležitostí pro rozvoj nároč-

nějších matematických dovedností žáků. Nízká průměrná úspěšnost žáků na úrovni čtvrtiny správně řešených 

otázek odpovídá vysoké obtížnosti testu. Průměrná úspěšnost žáků 8. ročníku v testu vybraných témat envi-

ronmentální výchovy byla 53 %, jednalo se tak o něco horší výsledek, než bylo očekáváno. V mezinárodním 

kontextu jsou však výsledky českých žáků v šetření PISA z roku 2018 v porovnání s ostatními zeměmi OECD 

nadprůměrné v matematické (ČR – 499, OECD – 489) a čtenářské gramotnosti (ČR – 490, OECD – 487)  i envi-

ronmentální výchově (ČR – 497, OECD – 489).  

Úroveň vzdělání obyvatel MSK koresponduje s jejich životní úrovní a odráží se na celkové konkurenceschop-

nosti kraje. Pro mladé lidi se stává standardem získání minimálně středního vzdělání s maturitou, či v poslední 

době i vysokoškolské vzdělání. 

 

V Moravskoslezském kraji je nabídka škol široká.  

• Ve školním roce 2019/2020 na jeho území uskutečňovalo vzdělávání a poskytovalo školské služby  

2 540 škol a školských zařízení, z tohoto počtu bylo 1 117 škol (o 4 školy více ve srovnání s předchozím 

rokem) a 1 423 školských zařízení (o 5 více než v předchozím roce). 

• Celkový počet dětí, žáků a studentů, kteří se v MSK účastnili vzdělávání ve školách v uvedeném škol-

ním roce, byl 194 474, což je oproti předchozímu školnímu roku o 751 více, tj. o cca 0,4 %. Největší 

narůst byl zaznamenán u počtu žáků vzdělávajících se na základních školách (narůst o 498).9 

Problémem však je systém školství, kdy přístup k žákům a studentům není dostatečně proaktivní a není zamě-

řen na vytváření vlastních názorů, nápadů, podnikavost apod. Stále převažuje přístup k osvojování předaných 

informací, než utváření vlastních názorů a práce s nimi. 

 

 

 

 
9 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020 

 



ZAMĚSTNANOST A VZDĚLÁVÁNÍ 

44 
 

1.5.3.1 Předškolní a základní vzdělávání 
V období 2007–2012 docházelo k plynulému zvyšování počtu 3–5letých dětí, a tím i k plynulému zvyšování 

počtu dětí ve třídách mateřských škol. V roce 2013 poklesl meziročně počet dětí ve věku 3–5 let ze 40 432 na 

39 937 dětí. Počet 3–5 letých dětí dále klesal až do roku 2016, v roce 2017 však došlo k nárůstu z 34 687 na 

35 083 dětí a v roce 2020 měla populační skupina dětí 3–5 let hodnotu 35 727. Tento mírný nárůst však neměl 

vliv na počet dětí v předškolních zařízeních, kde oproti školnímu roku 2018/2019 došlo ve školním roce 

2019/2020 k poklesu dětí o 84 na 39 156 dětí. 

U populační skupiny 6–14letých se v roce 2012 obrátila křivka a počet dětí v této věkové kohortě opět začíná 

růst. V roce 2020 dosáhla populační skupina dětí ve věku 6–14 let hodnoty 111 977. S demografickým tren-

dem souvisí i počet žáků na základní škole – oproti školnímu roku 2018/2019 narostl počet dětí v základním 

školství ve školním roce 2019/2020 celkem o 498 dětí (+0,5 %) na 104 946 dětí.  

1.5.3.2 Vzdělávání na středních školách 
V celorepublikovém pohledu se MSK řadí dlouhodobě na 2. místo s celkovým počtem žáků středního vzdě-

lávání (za Hl. městem Praha). 

• V Moravskoslezském kraji také pravidelně meziročně klesá počet žáků na středních školách. Oproti 

školnímu roku 2018/2019 byl ve školním roce 2019/2020 zaznamenán pouze mírný nárůst o 0,1 % na 

47 186 studentů).  

Odborné vzdělávání 

Struktura vzdělanosti obyvatel ovlivňuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Na trhu práce v MSK dlouhodobě 

přetrvává vysoká poptávka po absolventech některých oborů středního technického vzdělávání, zejména 

oborů strojírenských, hutnických, elektrotechnických a stavebních, současně však zájem uchazečů o tento typ 

vzdělání v uplynulých letech víceméně klesá.  

• U oborů s výučním listem došlo ve školním roce 2019/2020 k nárustu počtu žáků oproti přechozímu 

školnímu roku o 284 žáků, tj. o 2,8 %). 

• U oborů středního vzdělání s maturitou došlo k navýšení o 58 žáků, tj. o 0,3 %. 

Podíl žáků odborného vzdělávání na celkovém počtu žáků v MSK pozvolna klesá již od roku 2005. 

V současné době je pozorován mírný nárůst. 
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Graf 17: Vývoj žáků středního vzdělávání v MSK (včetně nástavbového studia) 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 

Oborová struktura vzdělanosti obyvatel ostravské aglomerace a zájem uchazečů o odborné vzdělávání v této 

oblasti ovlivňuje jejich možnou uplatnitelnost na trhu práce.  

• Podíl nezaměstnaných absolventů SŠ z MSK na celkovém počtu nezaměstnaných absolventů (tj. SŠ, VŠ 
i VŠ) se snižuje, a naopak se významně zvyšuje počet nezaměstnaných absolventů vysokých škol. Např. 
v roce 2008 byl podíl nezaměstnaných absolventů VŠ na celkovém počtu nezaměstnaných absolventů 
okolo 10 %, zatímco v roce 2015 to bylo téměř 21 %. V roce 2018 činila hodnota podílu nezaměstna-
ných absolventů VŠ na celkovém počtu nezaměstnaných absolventů téměř 22 %. 

• Míra nezaměstnanosti absolventů většiny kategorií vzdělání mezi lety 2013–2017 v Moravskoslezském 
kraji i v ČR postupně klesala, především v důsledku zlepšování ekonomické situace. Míra nezaměstna-
nosti absolventů středních škol výrazně mezi roky 2013 a 2017 poklesla (například u absolventů se 
středním vzděláním a výučním listem z 31,4 % na 9,4 %), i tak ale dlouhodobě převyšuje průměr ČR. 
Od roku 2018 však začalo docházet ke každoročnímu nárůstu podílu nezaměstnaných absolventů, na 
konci roku 2020 byl podíl 3,9 %. 

• Nižší míry nezaměstnanosti v MSK z hlediska kategorie vzdělání vykazují absolventi: 

o gymnázií (kategorie K – v dubnu 2020 1,5 %); 

• Naopak nadprůměrná je nezaměstnanost u absolventů: 

o odborného vzdělávání s maturitní zkouškou (kategorie M – v dubnu 2020 4,9 %)  

o střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem + nástavbového studia 
(kategorie L0 a L5 – v dubnu 2020 6,3 %) 

o střední vzděláni s výučním (kategorie E a H – v dubnu 2020 7,6 %) 

• Nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů z MSK je ve skupině oborů 21 Hornictví, hutnictví a slévá-

renství, 31 Textilní výroba a oděvnictví, 39 Speciální a interdisciplinár. tech. obory. Výrazně nižší spe-

cifická míra nezaměstnanosti a tím pádem vyšší uplatnitelnost absolventů z MSK je také 

v následujících vybraných skupinách oborů: 

o 23 Strojírenství a strojírenská výroba (v roce 2020 nezaměstnanost 4,5 %) 
o 26 Elektrotech., telekom. a výpočet. technika (v roce 2020 nezaměstnanost 3,0 %) 
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o 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie (v roce 2020 nezaměstnanost 6,2 %) 
o 53 Zdravotnictví (v roce 2020 nezaměstnanost 6,4 %) 

• Naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti absolventů z MSK lze zaregistrovat ve skupině oborů: 
o 33 Zprac. dřeva a výroba hudeb. nástrojů (v roce 2020 nezaměstnanost 7,1 %) 
o 34 Polygrafie, zpr. papíru, filmu, fotografie (v roce 2020 nezaměstnanost 13,3 %) 
o 41 Zemědělství a lesnictví (v roce 2020 nezaměstnanost 7,5 %) 
o 66 Obchod (v roce 2020 nezaměstnanost 14,4 %) 
o 69 Osobní a provozní služby (v roce 2020 nezaměstnanost 12,2 %) 
o 29 Potravinářství a potravinářská chemie (v roce 2020 nezaměstnanost 7,6 %) 
o 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus (v roce 2020 nezaměstnanost 12,1 %) 
o 75 Pedagogika, učitelství a sociální péče (v roce 2020 nezaměstnanost 9,1 %) 

Nově přijatí žáci přírodovědných a technických oborů s výučním listem: 

• Zaznamenáváme stálý pokles v počtu těchto žáků od školního roku 2004/2005, až v roce 2012/13 se 

pokles zastavil a o rok později došlo k prvnímu meziročnímu navýšení, od toho roku však počet těchto 

žáků opět klesá. 

• Na celkovém počtu nově přijatých žáků s výučním listem se podílí v rozmezí 58–64 %, od školního roku 

2013/14 se na celkovém počtu nově přijatých žáků s výučním listem podílí v rozmezí 62–64 %. 

Nově přijatí žáci přírodovědných a technických oborů s maturitou: 

• Pokles v počtu nově přijatých žáků přírodovědných a technických oborů s maturitou nastává od škol-

ního roku 2008/2009 a stabilně klesá až do školního roku 2019/2020. 

• Na celkovém počtu nově přijatých žáků s maturitou se podílí v rozmezí 26–29 %. 

Tabulka 6: Podíl nově přijatých žáků přírodovědných a technických oborů na celkovém počtu v MSK 

Školní rok 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Celkem nově 
přijatých žáků 
přírodovědných 
a technických 
oborů s výuč-
ním listem * 

3 453 3 763 3 722 3 479 3 207 2 855 3 010 2 753 2 666 2 665 2 716 2 609 2 414 2 329 2 347 2 336 2 405 

Celkem nově 
přijatých žáků 
oborů s výuč-
ním listem 

5 791 6 483 6 260 5 984 5 407 4 823 5 000 4 545 4 425 4 459 4 393 4 208 3 899 3 729 3 711 3 663 3 759 

Podíl nově 
přijatých žáků 
přírodovědných 
a technických 
oborů s výuč-
ním listem na 
celkovém 
počtu (%) 

59,6 58,0 59,5 58,1 59,3 59,2 60,2 60,6 60,2 59,8 61,8 62,0 61,9 62,5 63,2 63, 8 64,0 

Celkem nově 
přijatých žáků 
přírodovědných 
a technických 
oborů s maturi-
tou ** 

4 142 4 296 3 985 4 136 3 908 4 311 4 028 3 680 3 223 2 922 2 910 2 834 2 838 2 812 2 647 2 586 2 506 
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Školní rok 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Celkem nově 
přijatých žáků 
oborů s maturi-
tou 

14167 15493 14611 15273 14853 15183 14236 12641 11546 10 509 10 099 9 615 9 821 9 398 9 254 9 044 9 074 

Podíl nově 
přijatých žáků 
přírodovědných 
a technických 
oborů s maturi-
tou na celko-
vém počtu (%) 

29,2 27,7 27,3 27,1 26,3 28,4 28,3 29,1 27,9 27,8 28,9 29,5 28,9 29,9 28,6 28,6 27,6 

Poznámka: * skupina oborů č. 21, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 

** skupina oborů č. 16, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 

Zdroj: KÚ MSK, odbor školství, mládeže a sportu, Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy  

v Moravskoslezském kraji (za jednotlivé šk. roky) 

Oborová struktura absolventů SŠ v MSK 

Absolventi přírodovědných a technických oborů s výučním listem: 

• Největší počet absolventů mezi technickými a přírodovědnými obory s výučním listem zůstává v obo-

rech – 23 Strojírenství a strojírenská výroba, 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní techni-

ka, 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie a 41 Zemědělství a lesnictví. 

• Na celkovém počtu absolventů se podílí v rozmezí 55–65 %. 

Pokles v celkovém počtu absolventů SŠ s výučním listem je patrný od počátku sledovaného období, tj. od 

šk. roku 2003/2004. Od školního roku 2009/2010 do roku 2016/2017 kolísá mezi 2 000 a 2 200 absolventy (od 

šk. roku 2017/2018 pokles pod 1 500 absolventů) a 61–65 % z celkového počtu absolventů.  

Absolventi přírodovědných a technických oborů s maturitou: 

• Největší počet absolventů mezi technickými a přírodovědnými obory s maturitou zůstává v oborech – 

18 Informatické obory, 23 Strojírenství a strojírenská výroba a 26 Elektrotechnika, telekomunikační 

a výpočetní technika. 

• Na celkovém počtu absolventů se podílí v rozmezí 25–29 %. 

Zatímco počet absolventů SŠ s maturitou stále klesá, počet absolventů přírodovědných a technických oborů se 

do šk. roku 2016/2017 stabilizoval kolem počtu 2 000. Ve školním roce 2017/2018 však došlo opět k poklesu a 

projekce vývoje počtu žáků od šk. roku 2018/2019  předpokládá pokles těchto absolventů. 
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Tabulka 7: Podíl absolventů přírodovědných a technických oborů na celkovém počtu v MSK 

Školní rok 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

Absolventi přírodovědných 
a technických oborů 
s výučním listem * 

3 338 3 016 2 968 2 619 2 701 2 327 2 199 1 995 2 093 1 940 2 189 2 147 2 143 2 093 1 497 1 478 1 495 

Celkový počet absolventů 
SŠ s výučním listem 

5 471 5 169 5 028 4 682 4 569 3 882 3 625 3 263 3 380 3 098 3 412 3 430 3 318 3 270 2 323 2 270 2 315 

Podíl absolventů přírodo-
vědných a technických 
oborů s výučním listem na 
celkovém počtu (%) 

61,0 58,3 59,0 55,9 59,1 59,9 60,7 61,1 61,9 62,6 64,2 64,3 64,6 64,0 64,4 65,1 64,6 

Absolventi přírodovědných 
a technických oborů 
s maturitou ** 

3 014 3 165 3 199 3 188 3 131 3 046 2 912 2 600 2 658 2 065 2 228 2 032 1 913 2 007 1 674 1 804 1 732 

Celkový počet absolventů 
SŠ s maturitní zkouškou 

10 627 10 818 11 526 11 793 11 681 11 691 11 643 10 364 10 229 8 262 7 792 7 204 6 643 6 592 6 207 6 377 6 194 

Podíl absolventů přírodo-
vědných a technických 
oborů s maturitou na 
celkovém počtu 

28,4 29,3 27,8 27,0 26,8 26,1 25,0 25,1 26,0 25,0 28,6 28,2 28,8 30,5 27,0 28,3 28,0 

Poznámka: * skupina oborů č. 21, 23, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 

** skupina oborů č. 16, 18, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 41 

Zdroj: KÚ MSK, odbor školství, mládeže a sportu, Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

v Moravskoslezském kraji (za jednotlivé šk. roky), Absolventi středních škol v Moravskoslezském kraji ve škol-

ních letech 2014/2015 až 2020/2021 (pro školní rok 2017/18 a další roky – odhady odboru školství KÚ MSK, 

pouze denní forma vzdělávání bez nástavbového vzdělávání) 

• Projekce vývoje počtu žáků do školního roku 2019/2020 předpokládá další poklesy žáků ve všech for-

mách středního vzdělávání. Zájem o technické a přírodovědné vzdělání mezi žáky ZŠ a SŠ neodpovídá 

požadavkům zaměstnavatelů, je stále nutná podpora vzdělání v těchto oborech doplněná však o kva-

litní praxi a dlouhodobou motivaci rodičů a dětí ve smyslu zdůraznění atraktivity zaměstnání 

v technickém oboru.  

• Mnozí absolventi těchto oborů totiž nemají zájem o takto zaměřenou práci a hledají jiné uplatnění či 

zůstávají nezaměstnanými. 

1.5.3.3 Vysokoškolské vzdělávání 
Hustota a kvalita sítě vysokého školství je jedním z důležitých faktorů, ovlivňujících vzdělanostní úroveň oby-

vatel a jejich uplatnění na trhu práce. Vysoké školy jsou také významným místem vědeckovýzkumných aktivit v 

kraji a mají tak zásadní význam v tzv. triple helix – tj. vztahu mezi veřejným, podnikatelským a univerzitním 

sektorem, jež vytváří potenciál pro inovace a ekonomický rozvoj regionu.  

V ostravské aglomeraci realizovaly v akademickém roce 2019/2020 vysokoškolské vzdělávání 3 veřejné uni-

verzity (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita 

v Opavě) a 1 soukromá vysoká škola neuniverzitního typu se sídlem v MSK – Vysoká škola sociálně-správní, 

Institut celoživotního vzdělávání Havířov o. p. s. 

• Na úrovni ČR má počet studentů i absolventů VŠ klesající tendenci. 
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• Počet studentů VŠ v MSK stoupal až do školního roku 2010/2011, od školního roku 2011/2012 začínají 

celkové počty studentů klesat (v porovnání se školním rokem 2014/2015 a 2019/2020 byl pokles o 

30,7 % na 29 607 studentů). 

• Počty absolventů VŠ v MSK od roku 2006 stabilně stoupaly, přičemž vrcholu dosáhly v roce 2012, od té 

doby je zaznamenáván každoroční pokles. 

Vizí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (11 087 studentů k roku 2020) je sebevědomá, prů-

myslem respektovaná univerzita, úspěšně rozvíjející individuální odborné i osobnostní předpoklady budoucích 

absolventů, která je unikátní živou laboratoří s profilovaným a mezinárodně uznávaným výzkumem řešícím 

budoucí výzvy společnosti v aktuálním čase. Každý na univerzitě přispívá k budoucím úspěchům jedinců, uni-

verzity i společnosti. VŠB-TUO měla v roce 2020 akreditováno 299 studijních programů, z toho 140 v cizím 

jazyce (vzestupný trend). 

Dle výroční zprávy VŠB-TUO za rok 2018 roste dynamika vědeckých výkonů (výsledky evidované v RIV) – v 

tomto ohledu patří VŠB-TUO v České republice mezi nejrychleji rostoucí univerzity (7. místo žebříčku 

v hodnocení VaV dle Metodiky pro období 2013–2015). Počet impaktovaných publikací dle WoS od roku 2009 

roste téměř lineárně. V oblasti smluvního výzkumu zaznamenala VŠB-TUO v porovnání s předešlým rokem v 

roce 2019 pokles výsledného objemu finančních prostředků o 24,7 % (na cca 137 mil. Kč).  

VŠB-TUO byla v roce 2019 zapojena do 75 projektů, financovaných ze strukturálních fondů EU v rámci OP Vý-

zkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Univerzita se zapojuje i do rám-

cového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, v jehož rámci bylo v roce 2019 řešeno 11 projektových 

návrhů a 3 návrhy do programu RFCS.  

Byla ustavena nová výzkumná centra financovaná z OP  VVV, mezi nejvýznamnější patří Centrum Excelence 

IT4Innovations (prioritní osa 1) a tři výzkumná centra (ENET, ICT, INEF – prioritní osa 2). V současné době je na 

VŠB-TUO založeno osm výzkumných center. Zároveň univerzita řeší projekty financované z Národního pro-

gramu udržitelnosti i v oblasti mezinárodních projektů řešených na VŠB-TUO. 

Ostravská univerzita (8 526 studentů k roku 2020) je institucí, která svou roli spatřuje v rozvíjení humanitních, 

lékařských, přírodovědných a uměleckých oborů v regionu tradičně spojovaném zejména s průmyslovou a 

technickou sférou. Klade si za cíl přispívat k řešení naléhavých problémů Moravskoslezského kraje v oblastech 

sociálních, environmentálních i zdravotnických a formovat Ostravu jako skutečné univerzitní město. Ostravská 

univerzita měla v roce 2020 akreditováno 206 studijních programů. 

Jedním z hlavních cílů dlouhodobého záměru OU je podpora vytváření podmínek pro zvýšení vědeckých aktivit 

a vědeckých výstupů.  Na OU bylo v roce 2018 řešeno 37 projektů GAČR, 2 TAČR, 5 projektů Ministerstva 

zdravotnictví, 1 projekt Ministerstva zemědělství, 1 projekt Ministerstva kultury a 6 projektů MŠMT. Celkový 

objem těchto projektů je 192,8 mil. Kč, z toho institucionální podpora (poskytovatel – MŠMT) činila celkem 

107,0 mil. Kč a účelová podpora (poskytovatelé – MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo kultury, 

GAČR, TAČR, EU – Horizon 2020) činila celkem 84,4 mil. Kč. 

Slezská univerzita v Opavě (5 282 studentů k roku 2020) patří v České republice, co do počtu studentů i vyso-

koškolských pracovišť, mezi nejmenší veřejné vysoké školy. Přesto představuje významnou součást systému 

vysokoškolského vzdělávání v Moravskoslezském kraji a svým dosahem přesahuje rámec regionální struktury 

vysokoškolského vzdělávání. Je složena ze tří fakult, fyzikálního a matematického ústavu. V roce 2020 nabízela 

87 akreditovaných studijních programů, z toho 13 v cizím jazyce. 
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1.5.4 Struktura vzdělanosti obyvatel10
 

Podíl obyvatel s nejvyšším ukončeným vzděláním byl v roce 2011 v ostravské aglomeraci následující: 

• 0,5 % podíl v počtu obyvatel starších 15 let bez vzdělání je shodný s celorepublikovým průměrem a 

nižší oproti krajskému.  

• Podíl obyvatel pouze se základním vzděláním je v aglomeraci oproti celorepublikovému vyšší, ale nižší 

vůči hodnotě za celý kraj. 

• Podíl osob s úplným středním a vysokoškolským vzděláváním je v rámci aglomerace vyšší vůči hodno-

tám za kraj, ale nižší než celorepublikový průměr. 

• Vzdělanostní úroveň obyvatel ostravské aglomerace nedosahuje celorepublikové úrovně, ale oproti 

hodnotám za Moravskoslezský kraj dosahuje o něco málo lepších výsledků. 

Graf 18: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel daného území ve věku 15 let a více (podíl na 1 000 obyv.) 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, SLDB 2011, údaje k 26. 3. 2011 

• K 26. 3. 2011 byl v rámci ostravské aglomerace procentuální podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

nad 15 let nejvyšší v ORP Ostrava a v ORP Frýdlant nad Ostravicí (více než 13 %). Nejnižší podíl vysoko-

školsky vzdělaných obyvatel byl v ORP Karviná.  

• U osob bez vzdělání zaujímá největší podíl (0,74 %) ORP Bohumín, nejmenší ORP Frenštát pod Radhoš-

těm. 

Souvisí to s horší ekonomickou situací v oblasti a nedostatkem (nebo špatně placených) kvalifikovaných pra-

covních míst – z vystěhovalých obyvatel regionu je velký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, naopak lidé 

s nízkou kvalifikací zůstávají. 

• Riziko nezaměstnanosti roste s klesající úrovní vzdělání. 

• Vyšší vzdělanost společnosti je nutná pro zaměstnanost a růst životní úrovně obyvatel. 

Dle evropské statistické databáze Eurostat dochází každoročně k navýšení podílu osob ve věku 15-64let 

s vysokoškolským vzděláním. V roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji 19,8 % vysokoškolsky vzdělaných 

 
10 Data pro skupinu obyvatel 15+ 
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obyvatel, v roce 2020 byl podíl navýšen na 21,1 %. Tato hodnota je však vůči ČR (24,9 % v roce 2020) stále 

podprůměrná a nedosahuje ani průměru EU27 (32,8 % v roce 2020). 

1.5.4.1 Struktura zaměstnaných dle kvalifikační náročnosti 

Data struktury zaměstnaných dle kvalifikační činnosti jsou dostupná pouze za Moravskoslezský kraj.  

Kvalifikační náročnost rozdělujeme do čtyř základních skupin, kterými jsou bílé límečky s vysokou kvalifikací 

(KZAM zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, vědečtí a odborní duševní pracovníci, techničtí, zdravotničtí 

a pedagogičtí pracovníci), bílé límečky s nízkou kvalifikací (KZAM nižší administrativní pracovníci, provozní 

pracovníci ve službách a obchodě), kvalifikované modré límečky (KZAM kvalifikovaní dělníci v zemědělství 

a lesnictví, řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři) a nekvalifikované modré límečky (KZAM 

obsluha strojů a zařízení, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci). 

V podílu počtu zaměstnaných osob dle kvalifikační náročnosti na 1 000 obyv. je MSK na těchto úrovních: 

• Bílé límečky s vysokou kvalifikací – 6. místo v mezikrajském srovnání, pod celorepublikovým průmě-

rem o 3,8 procentních bodů (ČR – 38,9 %). 

• Bílé límečky s nízkou kvalifikací – 4. místo v mezikrajském srovnání, o 0,9 p.b. nad celorepublikovým 

průměrem (ČR – 24,3 %). 

• Kvalifikované modré límečky – na 9. místě v mezikrajském srovnání, na stejné úrovni jako celorepubli-

kový průměr (ČR – 18 %). 

• Nekvalifikované modré límečky – 8. místo v mezikrajském srovnání, 0,9 p.b. nad celorepublikovým 

průměrem (ČR – 17,2 %). 

• Největší podíly v klasifikaci modrých límečků kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaujímá v rámci ČR 

kraj Zlínský (45,6 %), bílé límečky s nízkou kvalifikací kraj Karlovarský (27,9 %). Naopak v klasifikaci bílé 

límečky s vysokou kvalifikací se Karlovarský kraj (29,7 %) umístil na téměř posledním místě po Jihočes-

kém a Zlínském kraji mezi jednotlivými kraji ČR, první místo s nejvyšším podílem osob této kategorie 

zaujímá Hlavní město Praha (61,4 %). 

Graf 19: Podíly v počtech zaměstnaných dle kvalifikační náročnosti na 1 000 obyv. v jednotlivých krajích v roce 

2020 
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Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, 2020, vlastní zpracování

• Při podrobnějším zaměření v MSK došlo od roku 2014 k poklesu počtu osob ve skupině nekvalifikova-

né modré límečky, k mírnému nárůstu osob v kvalifikované modré límečky. Skupina bílé límečky 

s nízkou kvalifikací stoupala až do roku 2009, od roku 2014 došlo nárůstu počtu osob v této skupině. 

Nárůst je pozorován v porovnání s rokem 2014 i v roce 2020.  

• Největší změnu zaznamenáváme u skupiny bílé límečky s vysokou kvalifikací, kdy do roku 2008 po-

čet osob z této klasifikace měl stoupající tendenci a poté začal výrazně klesat. Od roku 2014 je ale 

pozorován nárůst počtu osob v této skupině, v roce 2018 byl pozorován nárůst o cca 3 % počtu 

osob. V roce 2020 však došlo v porovnání s rokem 2018 k úbytku o 2 %. 
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1.6  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1.6.1  Ovzduší 
Od 19. stol. patří ostravská aglomerace, resp. Moravskoslezský kraj, mezi nejdůležitější průmyslové regiony 

střední Evropy, v rámci ČR je centrem hutní výroby a těžby černého uhlí. Právě regionální těžký průmysl a 

energetika byl v minulosti největším původcem znečištění ovzduší. I nadále patří ostravská aglomerace mezi 

nejvíce zatížené oblasti v České republice, avšak v důsledku útlumu výroby, používáním šetrnějších technologií 

a značnými investicemi do environmentálních opatření se situace postupně zlepšuje. V současnosti je ovzduší 

znečišťováno emisemi všech hlavních zdrojů škodlivin: z průmyslu a energetiky, dopravy, vytápění domácností 

(lokální zdroje), a za určité meteorologické situace také významným přenosem škodlivin z katowické aglome-

race (Polská republika), která je považována za jedno nejvíce znečištěných území Evropy. 

1.6.1.1 Emise 
Celkově je nejvyšší množství emisí emitováno na území SO ORP Ostrava, Třinec, Frýdek Místek, Karviná. Po 

roce 2008 měl vývoj celkových emisí v Moravskoslezském kraji mírně klesající trend, který byl ovlivněn přede-

vším snížením objemu průmyslové výroby, výměnou kotlů v domácích topeništích a postupnou obnovou vo-

zového parku. Pokles emisí po roce 2012 souvisel především se zpřísněním emisních limitů, které se dotklo 

hlavně zdrojů v sektorech energetiky a průmyslu. Největší pokles emisí byl zaznamenán mezi roky 2002–2019 

u emisí SO2, naopak emise CO mírně vzrostly. 

Graf 20: Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v MSK v letech 2002–2019 (index, 2002 = 100 %) 

 

Zdroj: ČHMÚ 2020, vlastní zpracování 

Emise TZL celkově vyprodukované v Moravskoslezském kraji (6,0 tis. t v roce 2019) pocházely především z 

malých stacionárních zdrojů, zejména z vytápění domácností (72,6 %). Emise SO2 (celkově 13,4 tis. t) a emise 

NOx (celkově 17,1 tis. t) byly emitovány především velkými průmyslovými a energetickými provozy včetně 

výroby elektřiny a tepla (87,0 %, resp. 61,7 %). Vznik emisí VOC (26,7 tis. t) byl vázán na používání a výrobu 

organických rozpouštědel (86,0 %). U benzo[a]pyrenu převažuje podíl emisí z lokálního vytápění a k meziroč-
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ním změnám proto dochází především vlivem proměnných parametrů topného období. Většina těchto zdrojů 

se nachází na území aglomerace. Emise z domácích topenišť se v posledních letech daří snižovat prostřednic-

tvím tzv. kotlíkových dotací. 

Lokální topeniště 

Významnou skupinu zdrojů znečišťování ovzduší tvoří lokální topeniště, a to s ohledem na jejich velké množ-

ství, umístění přímo v obytné zástavbě, relativně nízké komíny, tepelné výkony, použitá paliva a nižší kvalitu 

spalovacích zařízení. 

Problém míry znečištění ovzduší lokálními topeništi vzrůstá s tím, jak se podíly ostatních zdrojů emisí snižují 

(hl. u velkých průmyslových zdrojů znečištění a v dopravě).  

• Problém lokálních topenišť se řeší na úrovně MSK prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací na základě 

dotačního programu Ministerstva životního prostředí a MSK. První výzva na tzv. kotlíkovou dotaci od-

startovala začátkem února 2012, v roce 2019 byly vyčerpány finanční zdroje na výměnu kotlů v rámci 

již 3. výzvy. 

• Do února 2018 se v kraji vyměnilo přibližně 16 tisíc starých, dosluhujících kotlů. V některých obcích to 

bylo mezi lety 2011–2015 až 50 % kotlů. V kraji bylo vyměněno nejvíce kotlů v rámci České republiky.   

Doprava 

Ve vývoji emisí znečišťujících látek z dopravy se od roku 2000 projevila modernizace vozového parku a s ní 

spojený pokles emisní náročnosti silniční dopravy, jehož vliv však byl v roce 2017 převážen dalším růstem vý-

konů v silniční dopravě. 

Graf 21: Vývoj emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů z dopravy (index, 2000 = 100), 2000–2019 

 

Zdroj: Cenia 2020a, vlastní zpracování 

Emise skleníkových plynů z dopravy (CO2, N2O) zaznamenaly v hodnoceném období nárůst související s růstem 

spotřeby energie a paliv v dopravě (dochází k trvalému růstu přepravních objemů a výkonů v individuální au-

tomobilové dopravě, především v důsledku rychlého nárůstu počtu osobních automobilů). 
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1.6.1.2 Imise 
V téměř celé aglomeraci dochází k překračování imisních limitů alespoň pro jednu znečišťující látku. Jedná se 

především o tuhé znečišťující látky (TZL) frakce PM10 a PM2,5.  

Obrázek 7: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozo-

nu v ČR (2020) 

 
Zdroj: ČHMÚ, 2020 

Nejvyšší hodnoty imisních koncentrací hlavních znečišťujících látek v aglomeraci v porovnání s imisními kon-

centracemi v ostatních částech Moravskoslezského kraje a dalšími kraji ČR jsou znázorněny na obrázcích níže 

(aglomerace je ohraničena červeně). Jedná se o mapy pětiletých klouzavých průměrů pro sledované škodliviny 

provedené v síti 1 x 1 km pro období 2016–2020 (viz obrázky 14 a 16-18). 

Mezi roky 2010–2016 docházelo k postupnému snižování koncentrací PM10 (LV = 40 µg.m-3) na všech typech 

lokalit, stejně tak jako v oblasti polského příhraničí. V letech 2017 a 2018 však došlo každoročně k přibližně 

desetiprocentním nárůstům průměrných koncentrací, průměrné roční koncentrace roku 2018 byly druhé nej-

vyšší za posledních pět let (v roce 2018 k překročení imisních limitů roční průměrné koncentrace PM10 v aglo-

meraci na dvou ostravských průmyslových lokalitách – v Ostravě-Radvanicích ZÚ a v Ostravě-Přívozu a dále v 

lokalitě Věřňovice, která leží v katastru obce Dolní Lutyně a reprezentuje  imisně nejzatíženější části česko-

polského pomezí na Karvinsku). V tomto roce se projevily kolísající odchylky měsíčních teplot. Imisní situace 

byla v aglomeraci nejhorší v teplotně podnormálních měsících únoru a březnu, ačkoliv rok 2018 byl celkově 

mimořádně teplotně nadnormální. Legislativou tolerovaný počet 35 dnů s nadlimitní denní koncentrací PM10 

(LV = 50 µg.m-3) byl v roce 2018 v aglomeraci překročen na všech reprezentativních lokalitách s úplnou časo-

vou řadou, s výjimkou pozaďových beskydských stanic. K překračování imisního limitu pro denní koncentrace 

PM10 dochází v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek trvale na všech lokalitách, s výjimkou pozaďových 
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stanic umístěných v horských oblastech. V roce 2019 došlo k meziročnímu snížení koncentrací PM10 o jednu 

čtvrtinu. 

Obrázek 8: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM10, 2016–2020 

 

Zdroj: ČHMÚ, 2020 

Zdravotní ústav, Český hydrometeorologický ústav a E-Expert Ostrava provedli v letech 2006 až 2011 hodno-

cení naměřených dat o kvalitě ovzduší za období šesti let s ohledem na možný původ prašného aerosolu s 

cílem odhadnout vliv možných zdrojů imisní zátěže. Hodnocení PM10 byl provedeno pro 22 dnů, ve kterých 

byla v letech 2006–2011 alespoň na jedné z vybraných stanic překročena denní (24hodinová) průměrná kon-

centrace PM10 200 µg.m-3. Všechny tyto epizody byly v topné sezóně. Závěry hodnocení: 

• Podstatný vliv na kvalitu ovzduší má přeshraniční přenos znečištění mezi Českou a Polskou republikou. 

Výsledky odhadů ukazují, že v rámci smogových epizod nebyl pouze ve čtyřech dnech zaznamenán 

možný vliv zdrojů z území Polské republiky na imisní situaci PM10 v Ostravě.   

• Studie prokázala významný vliv lokálních topenišť na koncentrace PM 10 v Ostravě.  

Podle Situační zprávy o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019 je koncen-

trace částic PM10 a PM2,5 – kromě výše uvedených zdrojů – ovlivněna také dopravou.  

Z níže uvedeného obrázku je zřejmé, že nejvyšší úroveň znečištění PM10 v Moravskoslezském kraji je právě 

v ostravské aglomeraci.  

Obrázek 9: Překročení denního imisního limitu PM10 v Moravskoslezském kraji, 2019 
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Zdroj: Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2019 

Průměrné roční koncentrace PM2,5 byly v roce 2020 v aglomeraci nadlimitní (LV = 25 µg.m–3) na třech čtvrti-

nách lokalit. Podlimitní průměrné koncentrace byly naměřeny na předměstských a venkovských lokalitách na 

jihozápadním okraji nejznečištěnějšího jádra aglomerace a na Třinecku. Hodnotu imisního limitu platného od 

roku 2020 (20 µg.m-3) by nepřekročila pouze koncentrace naměřená na beskydské lokalitě Ostravice-golf. Vý-

voj koncentrací od roku 2008 byl obdobný jako v případě PM10. Po dosažení historicky minimálních koncentra-

cí v roce 2016, který byl z hlediska převažujících rozptylových podmínek mimořádně příznivý, došlo od roku 

2017 k mírnému nárůstu koncentrací na všech typech lokalit, v jednotkách procent. 
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Obrázek 10: Pětiletý průměr ročních průměrných koncentrací PM2,5, 2016–2020 

 

 Zdroj: ČHMÚ, 2020 

Obrázek 11: Pole roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, 2020 

 

Zdroj: ČHMÚ, 2020 



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

59 
 

Úroveň znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je velmi závažným problémem představujícím zdravotní rizika v 

celé přeshraniční oblasti Slezska a Moravy. Oproti průměrné koncentraci v ČR jsou v aglomeraci Ostra-

va/Karviná/Frýdek-Místek trvale měřeny několikanásobně vyšší hodnoty obsahu této znečišťující látky v su-

spendovaných částicích. Také v roce 2020 roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu v PM10 v aglomeraci 

většinou vícenásobně překračovaly imisní limit (LV = 1 ng.m-3). Nejvyšší hodnota byla naměřena v průmyslové 

lokalitě Ostrava-Radvanice ZÚ (více než osminásobně překročená hodnota). Roční chod koncentrací vykazuje 

maximální hodnoty benzo(a)pyrenu v chladných částech roku, letní koncentrace jsou výrazně nižší. Ovšem v 

průmyslových lokalitách aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek se vyskytují i v teplé části roku denní 

koncentrace vyšší než 1 ng. m-3, což dokládá celoroční vliv emisí benzo(a)pyrenu v těchto oblastech. 

Obrázek 12: Rozložení průměrné roční imisní koncentrace benzenu v ČR v roce 2019 

 

Zdroj: ČHMÚ, 2019 

Dlouhodobě jsou koncentrace benzenu na území ČR, s výjimkou aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, 

velmi nízké a nedosahují ani poloviny imisního limitu, tj. hodnoty dolní meze pro posuzování (LV =2 µg.m-3). 

Nejvyšší roční průměrné koncentrace benzenu jsou měřeny na průmyslových lokalitách, které se vyskytují 

převážně v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Hodnota ročního imisního limitu pro benzen (LV = 5 

µg.m-3) nebyla v roce 2019 překročena na žádné stanici. Nejvyšší naměřená hodnota byla na stanici v průmys-

lové lokalitě Ostrava-Přívoz (4,2 µg.m-3). 
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1.6.1.3 Kvalita ovzduší 
Kvalita ovzduší je v aglomeraci z pohledu překračování imisních limitů nejhorší v celé ČR. Na kvalitu ovzduší 

má nepříznivý vliv vysoká koncentrace průmyslu jak na české, tak na polské straně, významná dopravní zátěž a 

přeshraniční přenos znečištění. Koncentrace znečišťujících látek jsou ovlivňovány také aktuálními meteorolo-

gickými podmínkami. Kvalitu ovzduší dále ovlivňuje typ osídlení, morfologie terénu v Ostravské pánvi a její 

uzavřenost z jižní a západní strany. Nejzávažněji se tyto vlivy projevují ve střední a severovýchodní části kraje 

(Ostravsko, Karvinsko a Třinecko), tedy v aglomeraci.  

1.6.2 Odpady a odpadové hospodářství 
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 25. 2. 2016 schválilo Plán odpadového hospo-

dářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 (dále jen POH MSK) a vydalo Obecně závaznou vyhláš-

ku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část. Vzhledem k dostupnosti dat níže 

uvedené údaje reprezentují územní celek Moravskoslezského kraje.  

Odpadové hospodářství Moravskoslezského kraje je do značné míry ovlivněno poměrně vysokou hustotou za-

lidnění a velkým množstvím průmyslových zařízení.  

MSK dlouhodobě zaujímá jeden z nejvyšších podílů v produkci celkových odpadů v rámci celé ČR. Vzhledem k 

průmyslové orientaci kraje (týká se především aglomerace) jsou v celkové produkci odpadů kromě stavebních 

a demoličních odpadů poměrně významně zastoupeny nebezpečné odpady. Mezi lety 2011 a 2016 se množ-

ství produkovaných nebezpečných odpadů postupně snižovalo, v letech 2017 a 2018 došlo k jeho opětovnému 

nárůstu (také vlivem sanací starých ekologických zátěží). Produkce ostatních odpadů taktéž od roku 2017 na-

růstá. 

Graf 22: Podíl jednotlivých krajů na celkové produkci odpadů v roce 2019 

 

Zdroj: Cenia 2019, vlastní zpracování 
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1.6.2.1 Celková produkce odpadu 
Z hlediska celkové produkce odpadu dochází v jednotlivých krajích ČR ke stejnému trendu jako na celorepubli-

kové úrovni – k postupnému snižování celkové produkce odpadů. V některých případech dochází k výkyvům, 

které jsou mnohdy způsobené změnou metodiky sledování jednotlivých ukazatelů.  

To platí i pro Moravskoslezský kraj, kde se celková produkce odpadů, i přes dlouhodobě jeden z nejvyšších 

podílů odpadů v rámci celé ČR, víceméně snižuje, zejména snahou o co největší opětovné využití stavebních 

materiálů a vedlejších průmyslových produktů. Nicméně podíl produkce všech odpadů v přepočtu na obyvate-

le je v MSK stále výrazně vyšší, než je celorepublikový průměr. 

Graf 23: Vývoj produkce všech odpadů na 1 obyvatele (kg/obyv./rok) v letech 2009–2019  

 
Zdroj: VISOH (2009–2019), vlastní zpracování 

Celková produkce odpadu v MSK v roce 2019 činila 4 840 tis. tun a podílela se na celkové produkci odpadu 
v ČR 13,0 %.  

1.6.2.1.1 Produkce komunálního odpadu 

Do roku 2014 se produkce komunálního odpadu (KO) na 1 obyvatele v MSK pohybovala nad průměrem ČR. 

V letech 2007–2010 se produkce KO v MSK zvyšovala, v letech 2011–2013 stagnovala na úrovni hodnot let 

2009 a 2010 (570–697 mil. t/rok).  V roce 2015 poprvé klesla produkce komunálního odpadu v přepočtu na 1 

obyvatele pod průměr ČR (MSK – 489 kg/obyv., ČR – 500 kg/obyv.). V letech 2017–2019 produkce KO v MSK 

narostla a byla srovnatelná s průměrem ČR. 
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Graf 24: Vývoj produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele (kg/obyv./rok) v letech 2009–2019  

 
Zdroj: VISOH, 2019, vlastní zpracování 

 

1.6.2.1.2 Průmyslové odpady 

Podnikové odpady11 tvoří podstatně větší část ve srovnání s komunálními odpady. Jejich vzájemný poměr pro 

Moravskoslezský kraj a pro celou Českou republiku udává graf níže. Pro odpady, které jsou výsledkem výrob-

ních procesů, se vžilo souhrnné označení průmyslové odpady, přičemž do této skupiny zařazujeme i odpady z 

těžby nerostných surovin, zemědělství, lesnictví a jiné. Množství vyprodukovaných průmyslových odpadů je 

v kraji nejvyšší v rámci celé ČR (tento stav koresponduje s produkcí velkých průmyslových podniků – v roce 

2009 došlo k výraznému snížení objemu průmyslových odpadů, a to vlivem hospodářské krize a následnému 

útlumu výroby). 

Graf 25: Podíl produkce podnikových a komunálních odpadů (2019) 

   

 Zdroj: VISOH, 2019, vlastní zpracování 

 
11 Český statistický úřad při svém hodnocení produkce odpadů používá specifičtější terminologii. Pod položkou průmyslové odpady 
eviduje jen ty odpady, které pocházejí ze zpracovatelského průmyslu, což jsou oblasti ekonomické činnosti 10 až 33 dle standardizova-
né klasifikace NACE. Nadřazenou kategorií jsou podnikové odpady zahrnující i všechny ostatní oblasti ekonomických činností. 
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Průmyslové odpady v tom pravém smyslu slova zaujímají přední příčku s 34,5 % mezi podnikovými odpady 

vyprodukovanými na území MSK. Jedná se o více než dvojnásobek celorepublikového průměru (15,9 %).   

Graf 26: Produkce průmyslového odpadu na 1 obyvatele [kg], 2018 

 
Zdroj: ČSÚ 2018, vlastní zpracování (údaje zahrnují odpady z odvětví CZ-NACE 10-330) 

1.6.2.2 Nakládání s odpady 
Tabulka 9: Základní způsoby nakládání se všemi odpady v Moravskoslezském kraji (v t) 

Způsob nakládání 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Materiálové využití 
odpadů 

4716921 5021208 5038116 4911414 4990530 4673595 4872830 3975962 3618920 4228680 4856916 

Podíl na celkové 
produkci odpadů [%] 

103,4 98,2 104,6 103,6 105,8 109,3 103,6 102,2 88,9 91,4 100,3 

Energetické využití 
odpadů 

58230 23886 18602 20397 6197 20959 24103 39185 48507 46410 56970 

Podíl na celkové 
produkci odpadů [%] 

1,3 0,5 0,4 0,4 0,1 0,5 0,5 1,0 1,2 1,0 1,2 

Odstranění odpadů 
spalováním 

17268 10626 17652 17472 19204 20951 21540 19960 24713 23463 23765 

Podíl na celkové 
produkci odpadů [%] 

0,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 

Odstranění odpadů 
skládkováním 

595463 525956 514112 584627 442580 439049 428226 444601 440636 458142 462417 

Podíl na celkové 
produkci odpadů [%] 

13,0 10,3 10,7 12,3 9,4 10,3 9,1 11,4 10,8 9,9 9,6 

Zdroj: VISOH, vlastní zpracování 

Nejvíce celkových odpadů je každoročně využíváno materiálově, i když množství vykazuje kolísavý trend. 

Oproti roku 2009 bylo takto v roce 2019 využito o 3 % méně (celkem 4 856 916 t v roce 2019). Energeticky 

bylo využito v roce 2009 celkem 58 230 tun odpadů, v roce 2013 už jen 6 197 t odpadů, v roce 2019 množství 

energeticky využitého odpadu opět stouplo na 56 970 t.  

Z podílu na celkové produkci odpadů je patrné (více než 100 %), že jsou v MSK využívány i odpady, které jsou 

dováženy z jiných krajů.  

Dále je od roku 2009 evidentní stálý meziroční pokles skládkovaných celkových odpadů. Oproti 13 % skládko-

vaných odpadů v roce 2009 to v roce 2018 bylo již jenom 9,6 %, tj. skládkováním bylo odstraněno pouze 462 

417 t odpadu. V roce 2000 bylo v MSK odstraněno skládkováním 958 769 t odpadu a pokles mezi roky 2000 a 

2010 činil 45 % (mezi lety 2000-2013 jde o pokles 54 %). Naopak množství odpadů odstraněných spalováním 

mírně vzrostlo, a to na 23 765 tun odpadu v roce 2019.  
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Graf 27: Nakládání s odpady v jednotlivých krajích, množství v [t] (2019)  

 

Zdroj: VISOH, vlastní zpracování 

1.6.2.2.1 Nakládání s komunálním odpadem 

Podíl materiálově využitých komunálních odpadů z celkové produkce komunálních odpadů v MSK mezi roky 

2003 a 2011 vzrůstal, mezi lety 2012–2013 se držel na úrovni cca 50% podílu materiálově využitých komunál-

ních odpadů, po nárůstu v roce 2014 na 63,0 % došlo ke snižování až do roku 2019, kdy byl podíl 42,0 %. Od 

roku 2004, kdy začalo být plnění Plánu odpadového hospodářství MSK vyhodnocováno, je stanovený cíl plněn. 

U podílu materiálového využití komunálního odpadu jde v případě MSK o nadprůměrné hodnoty – hodnoty za 

celou ČR jsou nižší. V roce 2009 byl v ČR průměr pouhých 22 %, v roce 2019 se hodnota materiálově využitého 

komunálního odpadu v MSK blížila průměru ČR (41,0 %). V oblasti materiálového využití komunálního odpadu 

dochází na území Moravskoslezského kraje opět k pozvolnému zlepšení díky dlouhodobé osvětě obyvatel 

v oblasti třídění. 

Graf 28: Podíl materiálově využívaného komunálního odpadu v [%]  

 

Zdroj: VIHOS, vlastní zpracování  
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Energeticky bylo v roce 2019 v ČR využito 11,7 % objemu KO. Podíl nakládání s odpady spalováním (0,07 %) je 

sice zanedbatelný, nicméně je nutno poznamenat, že díky větší informovanosti veřejnosti se odpor proti vý-

stavbě spaloven v některých regionech ČR snížil. Výhodou energetického využití odpadů je nejen snižování 

skládkování, ale také vytváření nových alternativních zdrojů energie. V ČR se zatím nacházejí 4 kapacitní spa-

lovny KO: Praha-Malešice, Brno, Liberec a Plzeň (tedy všechny od Brna na západ). V aglomeraci se v roce 2019 

nenacházelo kapacitní zařízení na energetické využití KO. 

V roce 2013 došlo ve srovnání s rokem 2011 k poklesu podílu komunálních odpadů odstraňovaných skládko-

váním v ČR o necelé 4 procentní body. V roce 2019 oproti roku 2013 kleslo toto množství o dalších 6,3 pro-

centní body. I přes tento pokles je však skládkování nadále nejčastějším způsobem nakládání s KO. V roce 

2019 se v ČR na skládky uložilo 45,9 % KO. Přestože celkové množství KO uložených na skládky v MSK od roku 

2009 víceméně klesá, jeho podíl na celkovém množství KO v MSK v roce 2011 mírně stoupl a od té doby hod-

nota stagnuje. Na skládkách jej stále končí více než 55 % (v roce 2019 bylo skládkováno 363 832 tun).   

Vzhledem k nastavení závazku ČR s ukončením skládkování KO do roku 2030 a v souladu s novou kohezní poli-

tikou EU je nutné transformovat odpadové hospodářství směrem k oběhovému hospodářství, kdy dochází 

k uzavírání toků materiálů v dlouhotrvajících cyklech. Důraz je kladen na prevenci vzniku odpadů, opětovné 

využití výrobků, recyklaci a přeměnu na energie namísto těžby nerostných surovin a skládkování. 

 

Graf 29: Množství skládkovaného komunálního odpadu v [%] 

 
Zdroj: VISOH, vlastní zpracování 

 

1.6.2.2.2 Nakládání s průmyslovým odpadem 

Příznivý trend lze zaznamenat ve způsobu nakládání s odpady produkovanými podniky v MSK, kdy podíl 

recyklace těchto odpadů stoupá, naopak podíl skládkování klesá. V posledních letech dochází k zavádění prin-

cipů oběhového hospodářství také v podnicích v kraji. Jedná se o zvýšení využívání druhotných surovin, kdy 

může být např. odpad z výroby jednoho podniku využit jako surovina pro výrobu produktu podniku dalšího. 

Tento trend je v souladu s novou kohezní politikou EU, do budoucna se předpokládá další nárůst zájmu o toto 

řešení podnikového odpadového hospodářství ze strany podnikatelských subjektů. 
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Graf 30: Podíl jednotlivých způsobů nakládání s odpady na celku podle sídla podniku (MSK), roky 2003–2014  

 

Zdroj: ČSÚ, data za roky 2003–2014 

 

1.6.3  Klimatická změna 

1.6.3.1 Zranitelnost MSK, resp. aglomerace, vůči změnám klimatu 
Z predikce dopadů změn klimatu a vyhodnocení zranitelnosti Moravskoslezského kraje vůči těmto dopadům 

vyplývá, že lze na území aglomerace očekávat zvyšování průměrných ročních teplot, především v jarních 

a letních měsících. Dále bude docházet ke zvyšování četnosti a délky letních veder, nárůstu dní beze srážek, 

což bude mít za následek ztížení zásobování obyvatel pitnou vodou a zásobování průmyslu technologickou 

vodou. V jarních měsících bude naopak docházet k častějšímu výskytu povodní (bleskových, i většího rozsahu). 

Zvýšené teploty pak budou mít v sídlech přímý vliv především na zranitelné skupiny obyvatel, jako jsou lidé 

důchodového věku, malé děti a chronicky nemocní. Sucho pak bude ovlivňovat zdravotní stav zeleně v sídlech, 

a dále jakost povrchových vod, a zvyšovat riziko vzniku požárů.   

Moravskoslezský kraj se vyznačuje mírně nadprůměrným podílem ostatních ploch (19,32 % v roce 2019, ČR 

19,26 %), ke kterému velkou měrou přispívá silně urbanizovaná krajina aglomerace a dopravní stavby. V letech 

2010–2020 v oblasti SO ORP spadajících do ITI Ostravsko došlo k poklesu zemědělské půdy přibližně o 2 tis. ha, 

v případě Moravskoslezského kraje o více než 2,3 tis. ha. Každoročně dochází k další fragmentaci krajiny a její 

zástavbě (zábory zemědělské i nezemědělské půdy), a to jak z důvodu bytové výstavby, tak výstavby dopravní 

infrastruktury, anebo budování průmyslových areálů. Tento urbanizovaný prostor je tedy náchylnější na do-

pady změn klimatu.  

1.6.3.2 Adaptace měst na změnu klimatu a mitigační opatření 
Predikce budoucích změn vázaných na změnu klimatu indikují možné ztížené podmínky obyvatel pro život v 

urbánních oblastech. Aby zůstala kvalita života obyvatel měst zachována, je možné se na tyto změny připravit 

za pomocí využití adaptačních opatření. Zároveň je také důležitá kombinace adaptací s opatřeními mitigačními 

– tedy těmi, které mají za úkol snížit emise skleníkových plynů, a tedy vliv na klimatické podmínky.  

Adaptační opatření ve městech je možné dělit do čtyř základních typů, a to na zelená a modrá (ekosystémová 

opatření), šedá (technická) a měkká (týkající se změn ve správě, politických přístupů, chování společnosti 

apod.). 
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Mezi zelená opatření patří výsadba a údržba kvalitní sídelní zeleně (např. parky, ale také drobnější plochy 

mezi budovami, dvorky) a také zelené prvky na budovách (zelené střechy, fasády).  

Modrá opatření využívají vodu nebo směřují k nakládání s ní. Voda slouží jednak k ochlazování, jednak je cílem 

její efektivnější využití. Mezi možnosti využití modré infrastruktury lze řadit zlepšení zadržování vody ve měs-

tě, zvyšování propustnosti terénu a zasakování srážkové vody ve městech, využití stojatých a tekoucích vod ve 

městě.  

Šedá opatření jsou technického charakteru, zaměřují se na zvyšování energetické účinnosti budov, jejich stí-

nění, znovuvyužití odpadních vod apod.  

Měkká opatření pak mají za cíl především podporu realizace ostatních opatření (politickou, organizační, ad-

ministrativní apod. podporu). 

Zelená, modrá a šedá opatření mohou být samostatná, často však dochází k jejich vzájemnému propojení – tj. 

jsou realizována jako celek. Příkladem propojení zelených a modrých opatření může být vytváření drobných 

vodních ploch včetně doprovodné zeleně nebo podpora zasakování vody pomocí zatravňovacích pásů. U 

adaptačních opatření na budovách se může jednat o propojení všech tří typů opatření – např. stínící prvky 

(šedá), zelené střechy nebo fasády (zelená) a nádrže na dešťovou vodu (modrá).  

Příklad využití adaptačních opatření v urbanizovaném prostoru je znázorněn na následujícím obrázku. 

Obrázek 13: Příklad využití adaptačních opatření v urbánních oblastech 

 
Zdroj: Vojtěch Lekeš / www.vojtech-lekes.cz 

http://www.vojtech-lekes.cz/
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V případě pohybu obyvatel ve městech a využívání dopravních prostředků se pak z adaptačních opatření 

uplatní klimatizované prostředky hromadné dopravy. Doprava je jedním z významných producentů skleníko-

vých plynů, které mají vliv na klimatickou změnu, a proto je nutné v dopravě aplikovat také mitigační opatře-

ní. Jedná se především o využívání alternativních pohonů v dopravě namísto fosilních zdrojů, tedy přednostní 

využívání vozidel na elektrický pohon, anebo vodík.  

Další mitigační opatření jsou ta, která se uplatní spolu s adaptačními opatřeními na budovách, tj. snižování 

energetické náročnosti budov (nové budovy i renovace) spolu s využitím ekologických forem vytápění a chla-

zení (např. využití OZE). 

Několik měst v aglomeraci již má zpracovanou vlastní adaptační strategii města na dopady změny klimatu, ve 

kterých jsou obecně popsána možná rizika ze změn klimatu vyplývající současně s opatřeními, která pomohou 

zajistit kvalitní životní podmínky pro život občanů, s důrazem na tzv. rizikové skupiny obyvatel, tj. lidé důcho-

dového věku, malé děti a chronicky nemocné, u kterých se předpokládá, že budou změnami nejvíce dotčeny. 

Těmito městy jsou Ostrava, Opava, Hlučín a Kopřivnice. Také Moravskoslezský kraj má zpracovánu adaptační 

strategii pro celé území kraje. 

 

1.6.3.3 Sídelní zeleň 
Kvalitní zeleň je podmínkou udržení kulturní a estetické funkce krajiny, která pozitivně ovlivňuje jak kvalitu 

života, tak i image místa. Ostravská aglomerace patří k průmyslovým regionům, které se potýkají se znečiště-

ným ovzduším a v jeho důsledku i se zhoršeným stavem zeleně. Přitom právě dřeviny jsou schopny účinně 

zachycovat znečišťující látky a polétavý prach z ovzduší. 

Také v souvislosti s předpokládanými dopady změny klimatu v Moravskoslezském kraji bude hrát sídelní zeleň 

významnou úlohu v případě zajištění či zvýšení kvality života obyvatel, zejména při snižování dopadů vysokých 

teplot.  

Plochy zeleně v sídlech jsou také lokalitami zajišťujícími podporu biodiverzity, v případě funkčního propojení 

ploch zeleně dochází také k podpoře komunikace bioty v sídlech s okolní krajinou, zároveň zeleň poskytuje 

ekosystémové služby (rekreace, sport, hygiena prostředí). 

V minulých letech byly realizovány projekty, zaměřené na revitalizaci stávajících a zakládání nových zelených 

ploch ve městech. Je však potřeba pokračovat na systematickém udržování (a leckdy ještě i zlepšování) kvality 

městské a příměstské zeleně. S ohledem na očekávané dopady klimatických změn však může být problematic-

ké zajistit požadované podmínky pro život rostlin. 

Území Ostravské aglomerace je silně urbanizovanou oblastí. Zároveň je oblastí s pozůstatky důlní a průmyslo-

vé činnosti z minulých dekád a staletí. Z hlediska kvantity má ostravsko dostatek zelených ploch, ale téměř 

80 % dřevin jsou náletové stromy. Druhová skladba stromů na významném území se omezuje hlavně na topo-

ly, osiky a břízy, tedy méně hodnotné krátkověké druhy. Pro zajištění funkce zelených ploch je nutné rozšiřo-

vat jejich druhovou skladbu, hlavně o původní dlouhověké druhy, např. duby, lípy, buky, javory a habry, vysa-

zovat, revitalizovat a udržovat další funkční zeleň. Jednotlivé plochy je pak nutné propojovat do funkčních 

celků.  

Kromě kvality sídelní zeleně hraje důležitou roli existence bývalých průmyslových nevyužívaných areálů na 

území měst. Orientační odhad celkové rozlohy území dotčeného bývalou průmyslovou činností činí 8,9 % plo-
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chy města Ostravy (19,04 km2). Některé brownfields jsou příležitostí pro využití jako zelené plochy právě 

pro posílení kulturní, estetické a přírodní funkce krajiny. 

Zeleň v sídlech může být doplněna také vodními prvky a plochami, které dohromady budou tvořit modrozele-

nou infrastrukturu měst a obcí vedoucí k zajištění adaptace sídel na změny klimatu. 

Příkladem koncepčního řešení problematiky sídelní zeleně v Ostravě je Strategický plán rozvoje systému zele-

ně na území města Ostravy (2011), který definuje prostorové vztahy mezi hodnocenými plochami v návaznosti 

na krajinu, lesy, plochy po těžbě či průmyslu. Na něj navazují další studie (podklady z roku 2015), které rozpra-

covávají náměty na projektové záměry. Jiným zajímavým projektem je CLAIRO – Inovativní výsadba stromů 

v Ostravě. Prostřednictvím dat a analýz budou ve městě vysazeny takové odrůdy rostlin, které budou v daných 

oblastech odolnější a schopny dlouhodobě zachytávat více prachových částic, což celkově přispěje ke zlepšení 

kvality ovzduší ve městě. 
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1.7  DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Význam železniční a silniční sítě na území ostravské aglomerace spočívá zejména v napojení na mezinárodní 

sítě a v jejím tranzitním charakteru, což se projevuje hlavně v dlouhodobě vysokém objemu přepravy zboží, 

jak silniční, tak i železniční dopravou. Silniční síť tvoří vysoce hustá síť silnic I. třídy a v posledních letech také 

rostoucí síť dálnic, která je v roce 2020 nad republikovým průměrem. Hustota silnic nižších tříd (II. a III.) je však 

ve srovnání s ostatními metropolitními oblastmi nižší. 

Pro ostravskou aglomeraci je charakteristická, zejména díky velkému zalidnění, také vysoká intenzita dopra-

vy, která se negativně projevuje na silnicích, které jsou jednopruhové a kapacitně tak nedostačují (hustota 

provozu, zhoršená kvalita povrchu vozovek, apod.). Pro přepravu osob na území ostravské aglomerace je ty-

pická dlouhodobě stabilní přeprava osob železniční dopravou, avšak klesající trend (až na výjimky např. Frý-

dek-Místek) je zřejmý u osob cestujících MHD či veřejnou autobusovou dopravou. Tento trend je dán jednak 

klesajícím počtem obyvatel, jednak nárůstem individuální automobilové dopravy, umocněn je také kvalitou 

MHD. Větší využívání veřejné hromadné přepravy osob podpoří další zkvalitňování nabídky služeb v rámci 

integrovaného dopravního systému, který je zaveden ve většině obcí ostravské aglomerace. 

1.7.1 Dostupnost infrastruktury  

1.7.1.1 Hustota silniční a železniční sítě  
Hustota a stav dopravní infrastruktury jsou významnými faktory, které mají vliv na dopravní dostupnost aglo-

merace. Dopravní dostupnost je jedním z klíčových faktorů ovlivňující rozvoj podnikatelského prostředí 

a příchod potenciálních investorů na území aglomerace. (S ohledem na dostupnost dat a celkovou dopravní 

a územní interakční provázanost MSK a ostravské aglomerace byly indikátory zjišťovány na úroveň Moravsko-

slezského kraje v porovnání s dalšími kraji v republice).  

• Hustota železnic v Moravskoslezském kraji v roce 2020 činila 12,2 km na 100 km2, což je na úrovni 

hodnoty ostatních krajů. V přepočtu délky železnic na 10 000 obyvatel se Moravskoslezský kraj pohy-

buje v podprůměrných hodnotách na úrovni 5,6 km. Tento výsledek je dán zejména faktem, že Mo-

ravskoslezský kraj patří z hlediska počtu obyvatel k nejlidnatějším v ČR. 

• Ve srovnání s rokem 2007 významně vzrostla hustota dálnic a rychlostních komunikací na území Mo-

ravskoslezského kraje (z 0,9 km/100 km2 na 2,1 km/100 km2). Tohoto stavu bylo dosaženo zejména 

díky dostavbě dílčích dálničních úseků. V mezikrajovém srovnání se jedná v posledním sledovaném ro-

ce o mírně nadprůměrnou hodnotu. V roce 2020 vzrostla hustota dálnic o 0,3 km/100 km2 v porovnání 

s rokem 2011. 
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Graf 31: Mezikrajské srovnání vývoje hustoty dálnic na 100 km2 

 
Zdroj: Ročenka dopravy 2011, 2020 – Ministerstvo dopravy ČR 

• Vysokou hustotu vykazují v Moravskoslezském kraji a v ostravské aglomeraci silnice I. třídy (11,6 

km/100 km2 – hodnota MSK), což je v mezikrajovém srovnání nejvyšší údaj. Moravskoslezský kraj vy-

kazuje spíše nižší hustotu celkové silniční sítě, která v roce 2020 činila 62,1 km/100 km2   a v porovnání 

s ostatními kraji se řadila na šestou nejnižší hodnotu (nižší hodnotu hustoty vykazuje Hlavní město 

Praha, Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Karlovarský kraj). 

Tabulka 8: Mezikrajské srovnání hustoty silnic I. a II. třídy (1 km / 100 km2) v roce 2020 

Poř. Území Hustota silnic I. třídy (1 km / 100 km2) Hustota silnic II. třídy (1 km / 100 km2) 

1 Moravskoslezský kraj 11,6 15,6 

2 Liberecký kraj 11,0 15,3 

3 Pardubický kraj 9,8 20,6 

4 Královéhradecký kraj 9,2 18,8 

5 Ústecký kraj 9,1 16,8 

6 Zlínský kraj 8,4 12,9 

Průměr Celkem ČR 7,4 18,5 

7 Olomoucký kraj 6,6 17,8 

8 Jihočeský kraj 6,4 16,2 

9 Kraj Vysočina 6,3 24,0 

10 Středočeský kraj 6,1 21,8 

11 Jihomoravský kraj 5,9 20,4 

12 Karlovarský kraj 5,7 14,4 

13 Plzeňský kraj 5,5 19,5 

14 Hl. m. Praha 2,0 6,0 

Zdroj: Ročenka dopravy – Ministerstvo dopravy ČR 

• Problémem je často kvalita silniční sítě. Silnice spojující centra aglomerace jsou často označované jako 

silnice I. třídy, jedná se však o úzkou silnici s jedním pruhem v každém směru. (Typickým příkladem je 
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silnice I/67 spojující Bohumín, Karvinou a Český Těšín, nebo I/56 mezi Ostravou a Opavou). Na těchto 

a dalších komunikacích I. třídy chybí obchvaty měst a obcí, což vede k častým dopravním komplikacím. 

Část zátěže silnic I. a II. třídy převzaly, nebo v dohledné době převezmou nově vybudované dálnice 

a čtyřproudé silnice).  

1.7.2 Přepravní výkony a intenzita dopravy 

1.7.2.1 Přeprava osob 
 
Silniční a železniční přeprava osob 

• S ohledem na dostupnost dat jsou údaje týkající se přepravy osob vztaženy na úroveň Moravskoslez-

ského kraje. 

• Přepravní výkony v případě železniční dopravy dosahují v absolutních číslech v Moravskoslezském kraji 

nadprůměrných hodnot. Ukazatel přepravy cestujících veřejnou autobusovou dopravou ve výši 23 

294 tisíc osob a ukazatel přepravy cestujících vlakem ve výši 12 969 tisíc osob v roce 2020 řadí Mo-

ravskoslezský kraj v mezikrajovém srovnání na třetí místo v případě veřejné autobusové dopravy a na 

druhé místo v případě vlakové dopravy. Tyto hodnoty jsou dány především lidnatostí Moravskoslez-

ského kraje.  

• V přepočtených hodnotách počtu cestujících na 1 000 obyvatel je lépe zohledněn vliv počtu obyvatel 

v daném území. Zejména u přepravy cestujících veřejnou autobusovou dopravou je zřejmé zhoršení 

výsledků u hodnot MSK v porovnání s dalšími kraji, když v roce 2020 dosahuje hodnoty 19,5 tisíc ces-

tujících na 1 000 obyvatel, která je mírně pod republikovým průměrem (21,8 tisíc cestujících/ 1 000 

obyvatel) a v celkovém mezikrajovém srovnání je na šestém místě. Nižších hodnot dosahuje také pře-

prava cestujících vlakem, která je i v přepočtených hodnotách na 1 000 obyvatel pod republikovým 

průměrem (12,1 tisíc cestujících / 1 000 obyvatel) a s hodnotou 10,9 tisíc cestujících vlakem / 1 000 

obyvatel dosahuje mezi kraji na třetí místo. 

• Zatímco přeprava cestujících vlakem na 1 000 obyvatel dosahuje dlouhodobě stabilních hodnot, auto-

busová přeprava osob od roku 2006 na území MSK klesá a je pod úrovní hodnot v ČR. Tento trend je 

dán také nárůstem automobilové dopravy, který vyplývá z růstu počtu registrovaných osobních auto-

mobilů a rozšiřováním silniční a dálniční infrastruktury. V roce 2000 bylo v MSK registrováno na 1 000 

obyvatel celkem 273 osobních automobilů, v roce 2020 to bylo celkem 484 osobních automobilů. 

V roce 2020 bylo v Moravskoslezském kraji registrováno celkem 576,9 tisíc osobních automobilů.  
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Graf 32: Vývoj počtu přepravených osob autobusy a vlaky v MSK v porovnání s ČR (v tis. osobách/ 1 000 obyv.) 

 

Zdroj: Ročenka dopravy – Ministerstvo dopravy ČR 

 
Městská hromadná doprava  

• Celkový počet cestujících MHD v Moravskoslezském kraji, resp. ve městech ostravské aglomerace, od 

roku 2004 každoročně klesal až do roku 2016, s výjimkou např. města Frýdek-Místek, kde od roku 

2011 stoupá díky zavedení bezplatné přepravy cestujících. Největší podíl na poklesu počtu cestujících 

mezi roky 2007–2016 má autobusová doprava. Od roku 2017 počet cestujících ve všech typech pře-

pravy v MHD rostl. K výraznému snížení počtu přepravených cestujících došlo v roce 2020 vlivem 

vládních opatření reagujících na celosvětovou pandemii virového onemocnění COVID-19. Celkový po-

čet přepravených osob MHD v celém Moravskoslezském kraji v roce 2020 činil pouze 97,4 mil. obyva-

tel. Meziročně se tak počet přepravených cestujících vlivem vládních opatření snížil o čtvrtinu. 

Graf 33: Vývoj počtu cestujících MHD dle trakce v MSK (v mil. osob) 

 

Zdroj: Ročenka dopravy – Ministerstvo dopravy ČR 
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• Na 1000 obyvatel Moravskoslezského kraje připadá v roce 2020 celkem 81,7 tisíc cestujících přepra-

vených MHD. V mezikrajovém srovnání se jedná o podprůměrnou hodnotu (průměr za ČR je 145,7). 

Vyšší přepravní výkony MHD jsou dosahovány kromě Hl. města Prahy a obdobně lidnatého Jihomo-

ravského kraje, také v kraji Plzeňském či Ústeckém, které mají výrazně nižší počet obyvatel. Tento údaj 

dokládá poměrně nízké využívání MHD v Moravskoslezském kraji, které je způsobeno zejména vyšším 

využíváním osobní přepravy vlastními automobily, což souvisí s dobrou dostupností center velkých 

měst a s dobrou možností parkování ve městech, a to jak po stránce výše poplatků za parkování, tak i 

po stránce počtu parkovacích míst. V posledních letech probíhá rozsáhlá modernizace vozového parku 

a infrastruktury (např. instalace inteligentních zastávek, rekonstrukce zastávek aterminálů, apod.) za 

účelem zvýšení konkurenceschopnosti hromadné dopravy. 

Letecká doprava 

• Nejvýznamnějším prvkem mezinárodní dopravy v ostravské aglomeraci je bezesporu letecká přeprava 

na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Celkové přepravní výkony osob od roku 2008 až do roku 2016, kdy 

bylo přepraveno 258 223 cestujících, klesaly. Od tohoto roku je sledován nárust a v roce 2018 bylo za-

znamenáno 377 936 přepravených cestujících. Kapacita letiště je však daleko vyšší, je zde možno od-

bavit až 500 osob za hodinu, za rok 2020 byla průměrná přepravní kapacita 4,3 osob za hodinu, před 

pandemickou krizí v roce 2019 se jednalo o 37 osob za hodinu. Na pozitivním vývoji v předešlých le-

tech před pandemickou krizí se podílí zejména zavedení low-cost spoje Ostrava–Londýn, provozovaný 

společností Ryanair a nárůst nepravidelné přepravy na charterových spojích. V roce 2015 bylo zpro-

vozněno železniční napojení Letiště Leoše Janáčka v délce 2,9 km, jehož cílem je zlepšení dopravní do-

stupnosti letiště a rozvojových zón v Mošnově. Díky tomuto specifiku v rámci celé ČR je možné dostat 

se z centra aglomerace na letiště do 30 minut. 

 

Graf 34: Srovnání počtu cestujících na letištích v Ostravě a v Brně-Tuřanech 

 

Zdroj: Letiště Leoše Janáčka v Ostravě, Letiště Brno-Tuřany, vlastní zpracování 
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• Při srovnání s počtem přepravených osob na letišti Brno-Tuřany vykazuje letiště Leoše Janáčka 

v Ostravě nižších hodnot. V roce 2011 dosahovala letecká přeprava v Ostravě pouze 49 % celkové pře-

pravy cestujících na letišti v Brně-Tuřanech. V roce 2020 byla vládními opatřeními vlivem pandemie 

COVID-19 výrazně zasažena také letecká přeprava v důsledku pozastavení komerčních letů. Letiště Br-

no-Tuřany v daném roce přepravilo 86 089 cestujících (meziroční pokles o 84 %) a letiště Ostrava-

Mošnov 37 709 cestujících (meziroční pokles o 88 %). Na letišti v Ostravě tak bylo v daném roce pře-

praveno 44 % z celkové přepravy cestujících na letišti v Brně. Letiště Katowice v Polsku je nejbližším 

letištěm, jeho běžná roční přepravní kapacita činí 3,6 miliónu cestujících ročně, reálně přepraví cca 2 

milióny cestujících, tedy šestkrát více než letiště v Ostravě-Mošnově. 

• Jednoznačná výhoda brněnského letiště je dána přímým napojením na dálnici D1 ve směru Brno – 

Praha. Pro zvýšení přepravních výkonů letiště v Ostravě bylo již dobudováno napojení na silniční i že-

lezniční síť.  

Integrovaný regionální dopravní systém 

• Na území Moravskoslezského kraje je již zaveden Integrovaný dopravní systém ODIS, který zahrnuje 

plnou tarifní integraci na železničních tratích obsluhovaných společností České dráhy a. s., na linkách 

MHD v Ostravě, Krnově, Bruntálu, Třinci, Českém Těšíně, Karviné, Novém Jičíně, Frýdku-Místku a Or-

lové a na vybraných linkách příměstské autobusové dopravy, a dále částečné tarifní integrace na že-

lezničních tratích obsluhovaných společností RegioJet a. s. a na linkách MHD v Opavě, Havířově a 

Studénce. Hlavním charakteristickým znakem je jednotný přestupní tarifní systém, umožňující cestu 

na jeden jízdní doklad s potřebnými přestupy, a to bez ohledu na zvolený dopravní prostředek. Orga-

nizátorem integrovaného dopravního systému je Koordinátor ODIS s. r. o. (KODIS). 

• Do integrovaného dopravního systému ODIS je zapojeno území všech 16 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností ostravské aglomerace a všechny obce z celkového počtu 199 obcí v rámci 

těchto SO ORP.  

 
Podíl jednotlivých druhů přepravy do zaměstnání a do škol 

• Moravskoslezský kraj patří k většině krajů v České republice, kde převažuje vyjížďka do zaměstnání 

a do škol nad dojížďkou (opačný jev je možné sledovat pouze u Jihomoravského kraje a hlavního měs-

ta Prahy). Dle výsledků sčítání dopravy v roce 2011 vyjíždělo do zaměstnání celkem 170 615 obyvatel 

Moravskoslezského kraje, dojíždějících bylo 161 341 osob.  

• Nejčastějším dopravním prostředkem pro dojížďku i vyjížďku je automobil (cca 43 %), dále pak veřejná 

autobusová doprava a následně kombinace několika druhů veřejné přepravy (např. autobus – vlak, 

vlak – MHD apod.). Z hodnot v následující tabulce vyplývá, že dopravní prostředky jsou využívány 

v obdobné struktuře jak pro vyjížďku, tak pro dojížďku. 
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Tabulka 9: Podíl jednotlivých druhů přepravy do zaměstnání a do škol v MSK v roce 2011 (v %) 

Území, rok automobil autobus Kombinace dopravy MHD vlak Žádný kolo Jiný motocykl 

podíl vyjíždějících 42,1 19,2 9,8 7,7 6,4 2,4 1,1 0,2 0,1 

podíl dojíždějících  43,4 20,3 10,1 5,9 6,0 1,9 1,1 0,2 0,1 

Zdroj: SLDB 2011 

• Obdobné podíly druhu přepravy do zaměstnání a do škol dosahují také jednotlivé okresy v rámci os-

travské aglomerace. Je zde možné sledovat pouze drobné meziokresní rozdíly – např. v okrese Ostrava 

je významnější podíl u MHD (20 % u vyjížďky a 11,6 % u dojížďky), což svědčí o rozlehlejší síti MHD na 

území centra aglomerace oproti dalším okresům.  

1.7.2.2 Přeprava zboží 
• S ohledem na dostupnost dat jsou údaje týkající se přepravy zboží vztaženy na úroveň MSK. 

• Přepravní výkony silniční i železniční dopravy vykazují při přepravě zboží na území Moravskoslezského 

kraje ve srovnání s ostatními kraji v ČR nadprůměrných hodnot.  

• Tradičně nejvyšších hodnot dosahuje přeprava zboží silniční i železniční dopravou v rámci regionu. 

V roce 2020 bylo po železnici v rámci Moravskoslezského kraje přepraveno 5 344,1 tis. tun zboží 

a v mezikrajovém srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu. Silniční přepravou bylo v rámci Moravsko-

slezského kraje ve stejném roce přepraveno 34 192,6 tis. tun zboží a v mezikrajovém srovnání vyšší 

hodnoty dosáhl pouze Středočeský kraj. V přepočtu na 1 km silnice dosáhla v roce 2020 přeprava zbo-

ží v Moravskoslezském kraji 10,1 tisíc tun. Železniční přeprava zboží v kraji dosáhla v daném roce 

8,1 tisíc tun na 1 km železnice (viz následující tabulka).  

Tabulka 10: Mezikrajové srovnání přepravy zboží v rámci regionu (v tis. tun/ 1 km silnice, železnice), 2020 

Poř. Území Silniční přeprava zboží v rámci regionu Železniční přeprava zboží v rámci regionu 

1 Moravskoslezský  10,1 8,1 

2 Ústecký 5,3 1,7 

3 Karlovarský  5,1 2,0 

průměr ČR 5,5 1,0 

4 Středočeský 5,4 0,3 

5 Vysočina 3,3 0,6 

6 Olomoucký 6,5 0,5 

7 Jihomoravský 6,7 0,3 

8 Jihočeský 3,4 0,1 

9 Pardubický 5,3 0,1 

10 Plzeňský 5,1 0,1 

11 Královéhradecký 4,8 0,0 

12 Zlínský  4,4 0,1 

13 Liberecký 4,5 0,0 

14 Praha  369,2 0,1 

Zdroj: Ročenka dopravy – Ministerstvo dopravy ČR 
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1.7.2.3 Intenzita dopravy  
• Z výsledků sčítání dopravy 2016 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji byla naměřena roční průměrná 

denní intenzita více než 15 tisíc všech vozidel celkem na 108 úsecích, z nichž se téměř všechny nachá-

zejí na území ostravské aglomerace.  

• Počet úseků s ročním průměrem denních intenzit nad 15 tisíc vozidel na silnicích II. a III. tříd je srovna-

telný s Jihomoravským krajem, kde je obdobná hustota obyvatel. V krajích, kde žije méně obyvatel, 

jsou pak také intenzity dopravy nižší. Nejvyšších intenzit dopravy je dosahováno na dálnicích (D1), sil-

nicích I. třídy (I/11, I/56, I/48), a také na silnicích II. tříd zejména v centru Ostravy.  

Graf 35: Srovnání počtu úseků s ročním průměrem denních intenzit nad 15 tisíc vozidel na silnicích II. a III. tříd 

mezi vybranými kraji a ostravskou aglomerací (2016) 

Zdroj: Výsledky sčítání dopravy 2016, vlastní zpracování  
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1.8  SOCIÁLNÍ OBLAST 

Ostravská aglomerace, potažmo celý MSK, se vyznačuje vysokým počtem poskytovaných sociálních služeb, a to 

vysoce nad celorepublikovým průměrem. Celý MSK je při přepočtu sociálních služeb na 1 000 obyvatel mezi 

kraji na 4. místě. 

Současným trendem jak na úrovni České republiky, tak i v ostravské aglomeraci je transformace sociálních 

služeb. V ostravské aglomeraci se kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením snižují, naopak 

stoupá podpora samostatného bydlení, také se zvyšují kapacity chráněného bydlení. Pouze při porovnání ka-

pacit u domovů se zvláštním režimem ještě zaznamenáváme rozdíl, kde v rámci ČR se kapacity mezi léty 2007–

2011 zvýšily, naopak v rámci ostravské aglomerace se již snižují. 

Zaměříme-li se na kapacitu v domovech pro seniory, dochází v návaznosti na transformační proces k jejímu 

snižování. Přestože poptávka uživatelů po této službě klesá, je stále vysoká a kapacita nedostačující. 

Největší problém na území ostravské aglomerace v sociální oblasti představuje značný výskyt sociálně vylou-

čených lokalit.  

Na základě Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR z roku 2015 se v MSK v roce 2014 nacházelo celkem 72 

sociálně vyloučených lokalit s odhadovaným počtem 19-23 tis. obyvatel, což je po Ústeckém krají druhá nej-

vyšší hodnota počtu SVL. V porovnání s rokem 2006 tak došlo k navýšení počtu SVL v MSK o 63 %. Konkrétně v 

ostravské aglomeraci bylo vymezeno dle starší Analýzy sociálně vyloučených lokalit z roku 2011 celkem 25 

sociálně vyloučených lokalit s počtem 11 786 obyvatel, z toho 9 919 Romů, což představuje 84% zastoupení. 

Největší počet lokalit, obyvatel v nich i procentuální zastoupení Romů je v SO ORP Ostrava. Dle posledních 

informací bylo v roce 2014 v SO ORP Ostrava 13 těchto lokalit s odhadovaným počtem 7 800 obyvatel. 

Tyto odhadované počty jsou pouze orientační vzhledem k časté migraci příslušníků romských komunit 

i v návaznosti na sezónnost. Často během letních měsíců dochází k sestěhování celých rodin jak mezi jednotli-

vými městy, tak i z okolních států. Proto mohou během roku celkové počty osob žijících v podmínkách sociální-

ho vyloučení značně kolísat. 

Proces sociálního vyloučení je primárně důsledkem chudoby a nízkých příjmů. Od roku 2005 má v MSK počet 

i podíl domácností s čistými příjmy pod životním minimem stoupající tendenci s vrcholem v roce 2016, 

v posledních letech podíl opět klesá. Co do výše vyplacených dávek se MSK v roce 2020 umístil s více než 

5,9 mld. Kč na 2. místě po hl. m. Praha v rámci všech krajů ČR (data dostupná pouze za kraj).  

1.8.1 Sociální služby 
Současným trendem jak na úrovni České republiky, tak i v ostravské aglomeraci a potažmo v celém MSK je 

transformace sociálních služeb, kdy původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením 

jsou nahrazovány jinými způsoby podpory. Cílem je integrace těchto osob do přirozeného prostředí, které se 

blíží životu jejich vrstevníků bez postižení.  

Sociální služby jsou dle zákona o sociálních službách rozděleny na tři druhy: sociální poradenství, sociální péče 

a sociální prevence. Zaměříme-li se na služby sociální péče a poskytovaných služeb v nich, je vývoj jak v rámci 
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celé ČR, tak i v jednotlivých regionech obdobný. Díky probíhajícím transformacím dochází ke snižování kapacit 

domovů pro osoby se zdravotním postižením, naopak kapacity v domovech se zvláštním režimem 

a v chráněných bydleních se navyšují. 

 

1.8.1.1 Domovy pro seniory (DpS) 
Kapacita domovů pro seniory ve srovnání s předcházejícími lety stagnuje, a to v souvislosti se snahou omezit 

velkokapacitní domovy pro seniory, které neumožňují individuální přístup ke klientům. Naopak snahou je ve 

větší míře rozvíjet zařízení s menším počtem osob a také terénní sociální služby (osobní asistence, pečovatel-

ská služba), které umožní žít seniorům ve svém přirozeném domácím prostředí.  

Graf 36: Kapacita v domovech pro seniory (podíl lůžek na 1 000 obyv.) 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 

Podle MPSV je existující kapacita pobytových služeb pro seniory v ČR nedostatečná. V roce 2019 bylo zazna-

menáno 60 643 žádostí, kterým nebylo vyhověno. Vysoké číslo může být ovlivněno i tím, že někteří lidé podá-

vají více žádostí najednou.12 V listopadu 2019 MPSV rozhodlo o podpoře navyšování kapacit v domovech pro 

seniory, do které bude investováno až 750 mil. Kč.13 

Z hlediska mezikrajského srovnání za rok 2019 bylo nejvíce neuspokojených žádostí ve Středočeském kraji, 

hl. m. Praze, Moravskoslezském kraji a Jihočeském kraji. 

• V roce 2019 bylo v MSK poskytováno 4 201 služeb v domovech pro seniory.  

• Ve stejném roce bylo v kraji evidováno 6 806 neuspokojených žádostí o sociální služby v domovech 

pro seniory. Do roku 2009 docházelo ke stálému nárůstu v počtu seniorů čekajících na umístění v DpS. 

Od tohoto roku dochází ke kontinuálnímu poklesu neuspokojených žádostí. Oproti 12 711 neuspoko-

jeným žádostem v roce 2009 klesl jejich počet v roce 2019 na více než polovinu (6 806 neuspokoje-

 
12 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/domovy-pro-seniory-duchodci-ziti-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-
zadosti_1908031541_mpr 
13 https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv/-/asset_publisher/rn7VH8VeRnZT/content/id/1162905 
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ných žádostí), přestože dle demografických údajů podíl osob ve věku 65+ v MSK vzrostl v tomto obdo-

bí z 14,9 % na 20,1 %.  

Obsazenost těchto zařízení je dle dostupných informací téměř stoprocentní, nejvytíženější domovy pro senio-

ry jsou v kraji Jihočeském, Moravskoslezský kraj zaujímal společně s krajem Vysočina v roce 2017 v rámci krajů 

ČR 3. místo s 97,6% obsazeností14. 

1.8.1.2 Vývoj kapacit transformovaných sociálních služeb 
Tento údaj je v této chvíli dohledatelný pouze u zařízení zřízených Moravskoslezským krajem, a to 

z dokumentu Souhrnná zpráva o procesu transformace v MSK, 2012. Na úrovni celého kraje a všech sociálních 

služeb zde poskytovaných (všemi zřizovateli) informace poskytovány nejsou. 

Moravskoslezský kraj patří mezi první kraje, které systémově zahájily procesy vedoucí k deinstitucionalizaci a 

transformaci péče pro lidi se zdravotním postižením. Přijal zásadní rozhodnutí nepřijímat do ústavních zařízení 

nové klienty a zcela tato zařízení opustit. Principy deinstitucionalizace a transformace má zakotveny ve strate-

gických materiálech a využívá jich při formulaci dotačních titulů (Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 

2019–2027). 

Kraj, jakožto zřizovatel, poskytoval k 1. 1. 2009 49 služeb sociální péče. V rámci všech zřizovatelů tímto zaují-

má podíl 14,5 % na celkovém počtu poskytovaných služeb sociální péče v MSK. V roce 2015 vznikla Krajská síť 

sociálních služeb, tedy souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající 

místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se 

zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. K 1. 1. 2020 bylo v této síti 

713 poskytovatelů sociálních služeb, pobytové služby nabízely celkem 9 706 míst. 

Vývoj v kapacitách transformovaných sociálních služeb (v přepočteném počtu klientů služeb v daném roce), 

kde zřizovatelem je MSK, je následující: 

Tabulka 11: Vývoj v kapacitách transformovaných sociálních služeb 

Druh služby, rok Zkratka 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Domov pro osoby se zdravotním postižením DOZP 865,4 863,9 884,9 788,3 712,1 1 305 

Chráněné bydlení CHB 44,8 53,0 112,0 161,9 187,5 1 511 

Domov se zvláštním režimem DZR 129,8 138,7 137,9 41,2 15,5 1 707 

Podpora samostatného bydlení PSB 0,0 0,0 3,0 4,0 8,5 81 

Celkem přepočtený počet uživatelů v daném roce 1 040,0 1 055,6 1 137,8 995,4 923,6 4 604 

Zdroj: Souhrnná zpráva o procesu transformace v MSK, 2012 

Údaj za rok 2014: kapacity sociálních služeb k 15. 7. 2014, In: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Moravskoslezském kraji na léta 2015–202015 

 
14 Novák, Radek. Pobytová zařízení pro seniory. Prosinec 2018 
https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Pobytov%C3%A1%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%
20pro%20seniory_2018_12.pdf 

https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Pobytov%C3%A1%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20pro%20seniory_2018_12.pdf
https://www.csas.cz/content/dam/cz/csas/www_csas_cz/dokumenty/analyzy/Pobytov%C3%A1%20za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD%20pro%20seniory_2018_12.pdf
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Transformované sociální služby zřízené MSK se vyvíjí ve srovnání s celorepublikovým trendem.  

• Kapacity v domovech pro osoby se zdravotním postižením se snižují, naopak stoupá podpora samo-

statného bydlení, také se zvyšují kapacity chráněného bydlení.  

• Transformační proces sociálních služeb se v souhrnu dotkne cca tisíce osob žijících  

v příspěvkových organizacích kraje, v současné chvíli bylo v rámci transformace řešeno cca 750 osob 

(kapacita, která zahrnuje akce dokončené, v realizaci i plánované). 

• Díky procesu transformace sociálních služeb se mezi lety 2011 a 2014 zvýšily kapacity sociálních služeb 

– týká se to všech kategorií služeb, zvláště pak domovů se zvláštním režimem a chráněného bydlení. 

1.8.2 Sociálně slabé oblasti 
V ostravské aglomeraci zaznamenáváme výskyt tzv. sociálně slabých oblastí, které se vyznačují růstem neza-

městnanosti, a to především dlouhodobého charakteru, zvýšenou migrací obyvatel z této oblasti, negativním 

přirozeným přírůstkem, vysokou rozvodovostí, vyšším počtem výplat dávek v hmotné nouzi. 

• Z ekonomického hlediska zde dochází ke snižování počtu pracovních míst – klesá význam oblasti 

v rámci hierarchie kraje. 

• Profesní a sociální struktura obyvatel zde bývá nižší, což omezuje rozvojové možnosti oblasti. 

V rámci Socioekonomického atlasu Moravskoslezského kraje (2012) byly za sociálně slabé oblasti ve sledované 

ostravské aglomeraci označeny tyto obce: 

o SO ORP Karviná – Karviná, Stonava, Dětmarovice, Petrovice u Karviné 

o SO ORP Orlová – Orlová, Doubrava, Dolní Lutyně 

o SO ORP Bohumín – Rychvald 

o SO ORP Havířov – Horní Suchá 

o SO ORP Opava – Jakartovice, Mladecko, Lhotka u Litultovic 

• V sociálně slabých lokalitách dochází k jejich izolaci vůči okolí, k sociálnímu uzavírání, kumulaci sociál-

ně problémového obyvatelstva a prohlubujícím se sociálním problémům.  

• Tyto oblasti či objekty jsou často situované v prostorově vyloučených částech obcí, ztrácejí své původ-

ní rezidenční využití.  

Sociálně slabé oblasti jsou také označovány jako tzv. sociálně vyloučené lokality (dále SVL). Uvedené lokality 

bývají nejčastěji spojovány s romskou problematikou, ale ne všichni Romové žijí v SVL, a naopak – ne všichni 

obyvatelé těchto oblastí jsou Romové. 

• Dle Zprávy o stavu romské menšiny v České republice čítala v roce 2017 etnická skupina Romů na 

území státu cca 240 300 lidí, tedy 2,2 % populace. 

• V roce 2014 byl Moravskoslezský kraj druhým krajem s největším počtem příslušníků romských ko-

munit žijících na jeho území v rámci celé České republiky. 

• Dle odhadů romských poradců na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností žilo na území kraje 

přibližně 40 000–50 000 příslušníků romské etnické skupiny, tj. 3–4 % obyvatel kraje (některé údaje 

 
15 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/plan_rozvoje_ss_2015-2020.pdf 

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/socialni_oblast/plan_rozvoje_ss_2015-2020.pdf
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hovoří až o 80 000 Romech). Dle těchto údajů je cca 30 000 z nich sociálně vyloučených, nebo sociál-

ním vyloučením ohrožených16. 

Podíl Romů v sociálně vyloučených lokalitách ve srovnání s rokem 2006 klesá: 

• Analýza sociálně vyloučených lokalit stanovuje počet sociálně vyloučených Romů na  

cca 10–11 tis. osob v MSK (cca 80 % z celkového počtu obyvatel vyloučených lokalit). 

• Z šetření sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji (2014) vyplývá, že romský etnický pů-

vod obyvatel SVL uvedlo 64,3 % respondentů. 

Z nejnovější Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (tzv. Gabalova zpráva) z května 201517 vyplývají tyto 

závěry pro Moravskoslezský kraj: 

- Celkový počet lokalit se v ČR v roce 2015 – v porovnání s rokem 2006 – téměř zdvojnásobil (z 310 na 

606), v Moravskoslezském kraji se téměř ztrojnásobil – z 28 na 72 lokalit.  

- Počet obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách se zvýšil téměř o polovinu; v absolutních čís-

lech přibylo nejvíce sociálně vyloučených v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – zde z 10–10,5 tisíce 

(2006) na 19–23 tisíc (2014). Sociální vyloučení tak má tendenci k replikaci v regionech, kde se nad-

průměrně vyskytovalo již v roce 2006.  

- Sociálně vyloučené lokality se rozpadají do většího počtu menších celků, sociálně vyloučení se stěhují 

nebo jsou stěhováni do více odlehlých obcí s málo funkční infrastrukturou – sociální vyloučení v České 

republice přestává mít svůj dominantně městský charakter.  

- Podíl nezaměstnaných v sociálně vyloučených lokalitách je v průměru přibližně 80 až 85 procent; nej-

vyšší průměrnou nezaměstnanost vykazovaly obce v Moravskoslezském kraji.  

- Na území SO ORP Ostrava se nachází 13 sociálně vyloučených lokalit (5. SO ORP v ČR) s asi 7 800 oby-

vateli (3. místo v ČR). 

- Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (2015) identifikovala ORP, ve kterých se nenacházejí sociálně 

vyloučené lokality dle zvolené definice: v Moravskoslezském kraji se jedná o SO ORP Bílovec, Kravaře, 

Hlučín, Český Těšín, Frýdlant n/O a Jablunkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2015-2020 
17 http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf  

http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/Analyza_socialne_vyloucenych_lokalit_GAC.pdf
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1.8.2.1 Sociálně vyloučené lokality v ostravské aglomeraci 
Stěžejním dokumentem pro identifikaci sociálně vyloučených lokalit v aglomeraci je již zmiňovaná Analý-

za sociálně vyloučených lokalit provedená firmou GAC v roce 2006 a opět v roce 2015 (na podkladě krajských 

studií – v Moravskoslezském kraji provedené firmou Augur v roce 2014). Novější informace o sociálně vylou-

čených lokalitách nejsou dostupné.  

Obrázek 14: Mapa sociálně vyloučených lokalit v obcích s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji 

 

Zdroj: Augur (2014): Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji. Zadavatel: Krajský úřad 

Moravskoslezského kraje. 

Tabulka 12: Odhad počtu sociálně vyloučených lokalit a počtu obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách os-

travské aglomerace (vybrané obce s rozšířenou působností – ORP) 

Pořadí Území 
Kvalifikovaný odhad 
počtu sociálně vylou-
čených lokalit 

Odhadovaný počet obyva-
tel sociálně vyloučených 
lokalit  

Kvalifikovaný odhad 
počtu sociálně vylou-
čených lokalit 

Odhadovaný počet obyva-
tel sociálně vyloučených 
lokalit  

průměr Aglomerace celkem 25 11 786 52/69* 13 099 – 14 219 

1 ORP Ostrava 10 6 516 11/28 6 680 – 7 800 

2 ORP Frýdek-Místek 1 451 3 756 

3 ORP Bohumín 3 674 3 820 

4 ORP Nový Jičín 2 365 7 470 

5 ORP Opava 2 272 9 220 

6 ORP Karviná 3 1 088 5 2 367 

7 ORP Orlová 2 1 444 10 736 

8 ORP Havířov 2 976 4 1 050 

* rozchází se údaje za ORP Ostrava mezi obr. 14 a 15 

Zdroj: Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, GAC, 2006 a Augur (2014): 

Analýza sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji. Zadavatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
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Obrázek 15: Sociálně vyloučené lokality v ostravské aglomeraci

 
Zdroj: Aktuální informace o výskytu SVL byly získány z dostupných studií, popř. byly konzultovány na přísluš-

ných odděleních úřadů SO ORP. 

Studiem sociálně vyloučených lokalit v Ostravě se v poslední době zabývala i Kvasničkova studie z roku 2010 

(Kvasnička, 2010), která vymezila 14 sociálně vyloučených lokalit. 

• V SO ORP je kromě vyloučených lokalit i řada ubytoven a hotelových domů, ve kterých je ubytováno 

také mnoho nepřizpůsobivých obyvatel. Dle Studie o stavu bezdomovectví z roku 2012 v nich žije cca 

1 797 osob bez trvalého bydliště (tzv. skryté bezdomovectví). 

• Na základě dat této studie žilo ve vyloučených lokalitách SO ORP Ostrava k 1. 1. 2011 celkem 6 877 

obyvatel, přibližně 2 % obyvatel Statutárního města Ostrava. 

• Na základě původní Gabalovy analýzy z roku 2006 byl počet obyvatel odhadován na 6 516. 

• Dle Analýzy sociálně vyloučených lokalit v Moravskoslezském kraji, zpracované firmou Augur, žilo v 28, 

resp. 11 (dle zvolené metodiky) sociálně vyloučených lokalitách ORP Ostravy v roce 2014 celkem mi-

nimálně 6 680 obyvatel, Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (2015) uvádí 13 lokalit se 7 800 

obyvateli. 

• Počet obyvatel v sociálně vyloučených oblastech SO ORP Ostrava tedy stále stoupá. 
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1.8.3 Podíl nízkopříjmových obyvatel 
• Ekonomická data tohoto druhu jsou dostupná pouze za kraje a ČR.  

• V roce 2019 ČR stále dosahovala nejnižší procentuální hodnotu populace žijící pod hranicí chudoby 

(10,1 %) v rámci celé EU, kdy průměr EU byl 16,8 %. Nejvyšší podíl populace pod hranicí chudoby byl 

v roce 2019 v Rumunsku (23,8 %).18 Region NUTS 2 Moravskoslezsko dlouhodobě zaznamenává mezi 

ostatními českými regiony soudržnosti nejvyšší podíl populace ohrožené chudobou a sociálním vylou-

čením. V roce 2013 se jednalo o 22,9 % obyvatelstva v regionu, v roce 2019 klesl tento počet na 14,9 

%.19 

• Podle vztahu příjmů k životnímu minimu bylo v roce 2010 v ČR 3,3 % domácností pod jeho hranicí, 

v roce 2013 už 4,2 % všech domácností. V roce 2020 došlo opět ke snížení, pod hranicí životního mi-

nima bylo v ČR 1,4 % domácností. 

• V Moravskoslezském kraji počet i podíl domácností s čistými příjmy pod životním minimem měl od 

roku 2005 stoupající tendenci. V roce 2014 se tento podíl zdvojnásobil na 7,5 % domácností, což vý-

razně přesahuje průměr ČR (4,3 %). Vrcholu dosáhl v ČR v roce 2015 (4,4 %), v MSK v roce 2016 (8,3 

% domácností s čistým měsíčním příjmem pod 6 000 Kč). Od té doby se podíl domácností pod život-

ním minimem opět snižuje, v roce 2020 se jednalo o 1,4 % domácností v ČR a 2,0 % domácností 

s příjmem pod 6 000 Kč v MSK. 

• Co do objemu vyplacených dávek se MSK v roce 2020 umístil s více než 5,96 mld. Kč na 2. místě po hl. 

m. Praze v rámci všech krajů ČR. V podílu na 1 000 obyvatel však zaujímá 1. místo (Moravskoslezský 

kraj 5,0 tis. Kč/obyvatele, těsně za ním Ústecký kraj 4,7 tis. Kč/obyvatele). 

Graf 37: Vyplacené dávky státní sociální podpory v krajích na obyvatele (v tis. Kč)  

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vlastní zpracování 

 

 
18 At-risk-of-poverty rate by poverty threshold and tenure status (source: SILC), Eurostat 
19 Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tgs00107/default/table?lang=en 

4,1 5,6 4,8 4,7 4,6 4,0 3,9 4,2 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 3,7 4,7

3,8

5,2
4,4 4,3 4,3

3,8 3,8 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,5
3,8

5,0

3,3

4,7

4,0 3,9 3,9

3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6 3,5 3,7

3,2

4,5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ústecký kraj Moravskoslezský kraj Česká republika



SOCIÁLNÍ OBLAST 

86 
 

1.8.4 Dávky hmotné nouze 
• Zatímco bylo v roce 2012 v ČR zaznamenáno 56% meziroční navýšení dávek pomoci v hmotné nouzi 

(bylo vyplaceno 7,75 mld. Kč), v roce 2014 už absolutní částka činila 11,29 mld. Kč (navýšení o 45 % 

mezi lety 2012 a 2014). Absolutní částka vyplacených dávek se v následujících letech snižovala. V roce 

2016 se jednalo o 9,3 mld. Kč, v roce 2017 o 7,4 mld. Kč a v roce 2019 o 4,4 mld. Kč. 

• V Moravskoslezském kraji i na celostátní úrovni lze zaznamenat trend poklesu dávek „Mimořádná 

okamžitá pomoc“. U doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí docházelo naopak do roku 2014 

k nárůstu. Po roce 2014 se však absolutní hodnota těchto dávek začala opět snižovat na úrovni ČR 

i Moravskoslezského kraje. V roce 2019 bylo v MSK vyplaceno na příspěvek na živobytí 664 mil. Kč, na 

doplatek na bydlení 425 mil. Kč a na mimořádnou okamžitou pomoc 7 mil. Kč. 

Následující graf znázorňuje klesající tendenci u míry materiální deprivace a vývoj podílu osob ohrožených chu-

dobou v ČR během let 2015–2020. 

Graf 38: Vývoj podílu osob ohrožených chudobou a materiální deprivací v ČR (v %) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

1.8.5 Kriminalita 
• Data týkající se počtu trestných činů (TČ) jsou z hlediska Policie ČR sbírána za jednotlivé územní odbo-

ry a obvodní oddělení PČR. Město Ostrava spadá do Městského ředitelství policie v Ostravě, ostatní 

obce do následujících územních odborů: Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava.  

•  V roce 2020 klesl počet trestných činů spáchaných v Moravskoslezském kraji a oznámených policii 

o více než 17 %. Jedním z faktorů výraznějšího poklesu kriminality byla vládní opatření v důsledku 

pandemie COVID-19.20 

• Největší pokles trestných činů byl zaznamenán u velkých aglomerací – na Ostravsku o 24 %, na Opav-

sku o 19 %. V roce 2020 bylo zjištěno nejvíce TČ na území Městského ředitelství policie Ostrava (7 729 

TČ), následují ÚO Karviná (4 425 TČ), ÚO Frýdek-Místek (2 501 TČ), ÚO Opava (1 866 TČ) a nakonec ÚO 

Nový Jičín (1 816 TČ).  

 
20 Zdroj: https://www.policie.cz/clanek/vyhodnoceni-kriminality-za-rok-2020.aspx 
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•  Index kriminality, který udává počet TČ na 10 000 obyvatel, byl v roce 2020 (leden–listopad) největší 

v MŘP Ostrava (218,2), následují ÚO Karviná (158,9), ÚO Nový Jičín (113,4), ÚO Frýdek-Místek (110,2) 

a nejnižší byl zaznamenán v ÚO Opava (99,8).21    

• V meziokresním srovnání došlo mezi rokem 2005 a 2013 k nejvyššímu nárůstu v počtu zjištěných 

trestných činů v okrese Ostrava-město (o 30 %), naopak nejnižší v okrese Karviná (nárůst o 11 %). Me-

zi roky 2013 a 2020 došlo naopak k poklesu TČ ve všech zkoumaných okresech přes 50 %, k nejvyššímu 

poklesu došlo v okresech Ostrava-město (57,2 %) a Opava (53,7 %). Na 1000 obyvatel bylo v roce 2020 

nejvíce zjištěných trestných činů v okrese Ostrava-město (24) a Karviné (18), naopak nejméně v Opavě 

(11). 

• Celkově lze konstatovat, že od roku 2007 dochází v celém MSK víceméně k poklesu v počtu stíhaných, 

vyšetřovaných nezletilých a mladistvých osob, jak ukazuje následující graf. 

Graf 39: Vývoj počtu stíhaných, vyšetřovaných nezletilých a mladistvých osob 2007–2019 

 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
21 Zdroj: www.mapakriminality.cz 
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