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1. Úvod 

 

Tento analytický text slouží jako podklad pro 3. aktualizaci územně analytických podkladů 
(ÚAP). Vznikl na začátku roku 2014, kdy jsou k dispozici poměrně značné zkušenosti 
s tvorbou předchozích aktualizací. Současně je možné konstatovat, že metodika tvorby 
ÚAP se v ČR i regionu stále vyvíjí a to zejména v oblasti hospodářského pilíře a pilíře 
soudržnosti společenství obyvatel území.  

Vývoj metodiky je dán: 

 Prohlubující se mírou poznání jednotlivých tematických okruhů a pilířů v rámci 
samotných ÚAP, odbornou diskuzí o ÚAP. 

 Změnami v podkladech, datové základně (to se týká zejména metodických změn 
ve sčítání v roce 2011 a v rámci úřadů práce – MPSV ČR)   

 
 

2. Sociodemografické podmínky 
 
2.1. Aktualizace – metodický přístup 

 
Pilíř soudržnost společenství obyvatel území odráží především dva tématické okruhy - 

sociodemografické podmínky území a bydlení. Částečně i okruhy rekreace, infrastruktury 
či hygieny životního prostředí.  Současně však obyvatelstvo, jeho bydlení a zaměstnanost 
(podmínky pro hospodářský rozvoj území), tvoří vzájemně silně propojený systém osídlení, 
který se na základě vnějších a vnitřních vlivů neustále vyvíjí a je příčinou antropogenní 
transformace krajiny.  

    Základním ukazatelem sociodemografických změn v území je vývoj počtu obyvatel. 
Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obcí je obvykle považována 
nabídka atraktivních pracovních příležitostí v obci a širším regionu (hospodářské podmínky 
regionu pohybu za prací). Z ostatních faktorů je to především vlastní vybavenost sídel, 
dopravní poloha, obytné prostředí včetně životního prostředí, rekreační podmínky. Životní 
prostředí a rekreační podmínky území (jejich percepce) přitom hrají stále významnější roli. 
Tyto přírodní i antropogenní podmínky území se tak promítají do migrační atraktivity území 
(atraktivity bydlení, kterou nakonec velmi dobře vyjadřuje úroveň cen - prodejnost 
nemovitostí pro bydlení). 

Cílem této kapitoly je základní poznání změn demografických a sociálně ekonomických 
podmínek území SO ORP (vznik účelného podkladu pro zpřesnění územně plánovací 
koncepce rozvoje obcí SO ORP) a vybilancovaného podkladu pro navazující stanovení 
prognózy vývoje počtu obyvatel. Právě v širším rámci SO ORP je vyváženost dílčích analýz 
předpokladem reálnosti jakékoliv prognózy. V rámci jednotlivých územních plánů je velmi 
obtížné hodnotit pravděpodobný budoucí vývoj obcí.  

Na tuto prognózu by měla v územních plánech navazovat bilance potřeb bytové výstavby 
a její redukce s ohledem na očekávanou koupěschopnou poptávku po bydlení. Z prognózy je 
tak vycházeno při stanovení potřeby – optimálního rozsahu návrhu nových ploch pro 
zástavbu, technickou infrastrukturu a sociální vybavenost. Požadavek vyhodnocení 
potřeby zastavitelných ploch vychází z textu stavebního zákona – znění § 55 odst. 3 
stavebního zákona: „Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na 
základě prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy a potřeby vymezení 
nových zastavitelných ploch.“ Uvedený paragraf hovoří o změně územního plánu, je však 
logické, že ani výchozí návrh zastavitelných ploch územního plánu by neměl být proveden 
bez adekvátního odborného zdůvodnění - výhledové bilance vývoje počtu obyvatel a bytů 
pro období předpokládané platnosti územního plánu. Tato kvantifikace by měla omezit 
nadměrné návrhy nových ploch pro bydlení, zhoršující urbanistickou ekonomii využití území, 
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což je v současných územních plánech poměrně častý jev. Do značné míry tak nahrazuje 
absenci účinných ekonomických nástrojů regulujících využití území. 
 
Hlavní cíl:  
 

• Celkově je kapitola jedním ze zásadních podkladů pro hodnocení soudržnosti 
obyvatel území jednotlivých obcí. Z uvedeného důvodu je nezbytná přiměřená 
analýza demografických podmínek území a jejich změn:  
Zhodnotit vývoj počtu obyvatel a věkové struktury. 
Zhodnotit občanskou vybavenost obce a vazby na okolí (zejména procesy 
suburbanizace – tj. přesunu obyvatel měst do jejích zázemí). 
Zhodnotit sociálně demografická specifika obcí, promítající se do soudržnosti 
obyvatel.  

 Zhodnotit možnosti vývoje počtu obyvatel obcí SO ORP během cca 15 let (v 
územním plánu obce by měla být prognóza dále zpřesněna, prognóza slouží jako 
podklad pro reálnou bilanci bydlení v území a následně i stanovení potřeby ploch pro 
bydlení). 

 
Dostupná data:  
Definitivní data ze sčítání 2011, předběžná data ze sčítání 2011, evidence obyvatel obcí, 
průběžná evidence obyvatel obcí podle ČSÚ – nejnovější data z roku 2012.  
 
Kvalita dat a jejich změny:  
 
V současnosti jsou k dispozici 4 různé druhy údajů o vývoji počtu obyvatel:  

 Průběžná evidence obyvatel ČSÚ (korigovaná podle výsledků sčítání, zpracování 
bilance ČSÚ je založené na jiných dokladech než evidence obyvatel obcí, vedená 
podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění. 

 Průběžné evidence obyvatel obcí (ministerstvo vnitra ČR - tzv. centrální evidence 
obyvatel) 

 Evidence obyvatel ČSÚ ze sčítání (definitivní výsledky podle obvyklého pobytu) 

 Evidence obyvatel ČSÚ ze sčítání (předběžné výsledky podle trvalého bydliště) 
 
Průběžná evidence obyvatel ČSÚ a evidence obcí (ministerstva vnitra ČR) vykazují mírné 
rozdíly, které jsou předmětem dlouhodobých sporů. Zásadní je skutečnost, že počet obyvatel 
obce je nejvýznamnějším parametrem rozpočtového určení daní. Tj. počet obyvatel výrazně 
ovlivňuje daňové příjmy obcí.  
Diference údajů o počtu obyvatel v rozsahu 1-3% u obou evidencí je běžná a vyplývá 
především z metodických rozdílů obou druhů evidence obyvatel (legislativního prostředí 
determinujícího evidenci obyvatel). Dlouhodobě je cílem ČSÚ odstranění těchto diferencí, 
toto se však daří pouze velmi omezeně.  
Obecně je nutno říci, že data o obyvatelstvu i přes tato omezení jsou, však většinou 
nadprůměrně kvalitní ve srovnání s jinými typy a zdroji dat, evidencí – například bytů a 
zejména objektů druhého bydlení či rekreačních kapacit.   
 
Údaje o počtu obyvatel podle evidovaného (trvalého) bydlení (v současnosti místa pobytu), 
dlouhodobě ztrácela svou vypovídací schopnost. Příčin je celá řada (rostoucího bydlení 
mimo byty, vyšší mobilita obyvatel a klesající přesnost vlastní evidence). Poslední sčítání 
v r. 2011 proto zahájilo přechod od evidence podle evidence místa pobytu 
k deklarovanému obvyklému pobytu obyvatel (jedním z hlavních impulsů byly i 
požadavky Eurostatu). 
Místo obvyklého pobytu je definováno (podle ČSÚ) jako místo,kde osoba obvykle tráví 
období svého každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu 
rekreace, návštěv, pracovních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem 
konkrétní domácnosti. Pro zahrnutí osoby do obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky 
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je rozhodující kritérium 12 měsíců pobytu na území ČR, příp. úmysl dlouhodobého pobytu. 
Pro odvození místa obvyklého pobytu osoby byla určující deklarace na sčítacím formuláři 
týkající se faktického bydliště osoby (bez ohledu na místo trvalého pobytu, resp. povoleného 
přechodného pobytu); vyhodnocovány byly i další informace o faktickém bydlišti před rokem, 
údaje o místě trvalého pobytu, resp. povoleného přechodného pobytu, a místě sečtení.  
 
Charakteristiky obyvatel podle úředně evidovaného = trvalého bydliště a povolení k 
přechodnému pobytu cizinců byly podkladem pouze pro předběžné výsledky sčítání, 
podle deklarovaného obvyklého pobytu (bydliště) pak pro definitivní výsledky sčítání.  
 
U většiny obcí SO ORP Karviná i Moravskoslezského kraje je obvyklý počet obyvatel podle 
definitivních dat nižší než podle předběžných výsledků (viz další text).   
U některých, zejména obcí s výraznou rekreační funkcí, je pak potřeba dále vnímat, že počet 
přítomných obyvatel výrazně kolísá v čase (například podle průběhu rekreační sezóny). 
Takové obce se však v řešeném území SO ORP Karviná nenacházejí. 

V případě evidence obyvatel obcí je pak nutno v současnosti vzít v úvahu i další skutečnost, 
že počet obyvatel, kteří nemají trvalé bydliště v bytech, již dosahuje několik procent 
z celkového počtu obyvatel obcí, zejména pak větších měst. V minulosti byl jejich podíl 
obvykle menší než 1%. Tito lidé mají trvalé bydliště obvykle hlášeno na adrese radnice a 
zkreslují tak pohled na rozmístění obyvatel na území obcí (v jednotlivých částech obce, 
základních sídelních jednotkách). Tuto skutečnost je nezbytné vnímat především při 
zpracování územních plánů větších měst.  

Místem trvalého pobytu přitom může být také adresa objektu určeného k bydlení, ubytování 
nebo individuální rekreaci, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě 
orientačním. 
Důvody hlášení se k trvalému pobytu na městském (obecním) úřadě je možné odhadovat: 

 bydlení v pronájmu bez nájemní smlouvy (majitelé bytů mají obavy z 
důsledků formalizace trvalého bydliště – horších podmínek ukončení nájemního 
vztahu, pronájem na černo je výhodnější i z hlediska daňového)  

 trvalé bydlení neposkytují často ani ubytovny či jiná ubytovací zařízení 

 občané, pro které je to výhodné z hlediska sociálních dávek (partneři formálně 
svobodných matek, ale i např. studenti) 

 vyhýbání se exekuci  

 bezdomovci - tvoří obvykle menšinu v rámci této skupiny  

 lidé v zahraničí – tvoří výraznou menšinu do 10%, jedná se však obvykle o mladé lidi 

 obyvatelé bydlící v dosud nezkolaudovaných bytech (nedokončených rodinných 
domech) a jiných prostorách – malá menšina  

 
Interpretace dat:  
Optimálním stavem je mírný růst či alespoň dlouhodobá stagnace počtu obyvatel, tj. vývoj 
bez výraznějších zvratů. Nadměrný růst či pokles počtu obyvatel vyvolává tlak na občanské 
vybavení, efektivnost jeho využití či potřebu investic. To se týká především školství. 
Vývoj věkové struktury obyvatel je pod obecným tlakem stárnutí populace v celé ČR a to 
v dlouhodobém trendu, podobně z dlouhodobého pohledu je pravděpodobný pokles počtu 
obyvatel ČR. Krátkodobé zlepšení demografického vývoje po r. 2000 bylo prvotně 
zapříčiněno vychýlenou věkovou strukturou a makroekonomickým vývojem (vysoké kladné 
saldo migrace ze zahraniční).  
 
Přesnost prognózy (projekce) počtu obyvatel na úrovni obcí je ovlivněna zejména 
velikosti obce a faktory migrace. Opomenutí migrace jako dominantního faktoru pro vývoj 
počtu obyvatel na úrovni obcí i SO ORP je zásadním nedostatkem z hlediska potřeb 
územního plánování (to omezuje například i využitelnost některých prognóz na úrovni kraje). 
ČSÚ (r. 2013) ve své poslední projekci počtu obyvatel do roku 2101 pracuje s migrací, 
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podobně i na začátku roku 2014 byla zveřejněna projekce pro Moravskoslezský kraj, 
uvažující s migrací a celkovým poklesem počtu obyvatel v kraji o 20% (do roku 2051). Tento 
pokles je nejvyšší ve srovnání s jinými kraji ČR, při průměru poklesu v rámci celé ČR o 5%.    
Dále je také potřeba vnímat rozdíl mezi územně plánovacími a jinými typy prognóz (projekcí). 
Územně plánovací prognózy jsou většinou „optimističtější“, podrobné projekce se v minulosti 
zpracovávaly maximálně na úroveň okresů a jsou i poměrně pracné. Územně plánovací 
prognóza v rámci ÚAP je tak chápána jako vybilancovaný expertní odhad, založený zejména 
na  znalosti území obcí, vazeb v rámci regionu.  
 
Možnosti došetření:  
Existují zejména u specifik sociálně kulturního života obcí, „image“ obce a to zejména při 
zpracování vlastních územních plánů (doplnění průzkumů). Důležité jsou zejména při 
interpretaci mnohých specifik obcí (například věkové struktury, volební a občanské 
angažovanosti obyvatel, tradic). 
 
 

2.2. Vývoj počtu obyvatel 
 
V následující tabulce je provedeno srovnání počtu obyvatel podle definitivních (obvyklého 
pobytu) a předběžných výsledků sčítání (evidence trvalého bydliště) z r. 2011. Cílem tabulky 
je dokumentace diference výsledků, které na rozdíl od minulých sčítání nejsou dány 
zpřesněním předběžných výsledků, ale odlišnou metodikou.  
 
Tab. 1. Srovnání počtu obyvatel v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání podle 
definitivních a předběžných výsledků sčítání 
(zdroj: ČSÚ, výsledky sčítání r. 2011, vlastní výpočty) 

 Výsledky sčítání 26.3.2011 Rozdíl 

 definitivní předběžné obyvatel relativní odchylka 

ČR 10 436 560 10 562 214 -125 654 -1,2% 

MSK 1 205 833 1 236 028 -30 195 -2,5% 

 SO ORP Karviná  68 024 70 793 -2 769 -4,1% 

Dětmarovice 3 953 4 022 -69 -1,7% 

Karviná 56 897 59 627 -2 730 -4,8% 

Petrovice u 
Karviné 5 446 5 350 96 1,8% 

Stonava 1 728 1 794 -66 -3,8% 

 
Předběžné výsledky sčítání uvádějí za celý Moravskoslezský kraj počet obyvatel - 1,236 mil., 
definitivní – 1,206 mil. – rozdíl je tedy cca 30 tis. obyvatel (-2,5%), relativně 2 krát větší 
procentuální odchylka než v průměru za ČR (-1,2%). Obvyklý počet obyvatel (tj. blížící se 
pojetí „fakticky přítomného“ obyvatelstva) je v ČR v „průměru“ mírně nižší než podle 
„formální“ evidence trvalého bydliště. Situace v jednotlivých územních jednotkách, zejména 
obcích, se však výrazně z hlediska relativní velikosti i absolutního znaménka odchylek 
odlišují.   
 
V rámci celého SO ORP Karviná je rozdíl cca 2,8 tis. obyvatel, tj. blíží se -4,1%, což je 
hodnota vysoká ve srovnání s jinými SO ORP v ČR. I z absolutního pohledu, se jedná o 
poměrně vysoké číslo, z relativního pohledu je pak odchylka výrazně vyšší než v průměru za 
ČR (-1,2%).   
V rámci jednotlivých obcí je patrné, že nejvyšší diferenci mezi předběžnými a definitivními 
počty obyvatel vykazuje město Karviná s nejhoršími demografickými znaky, nejlepší pak 
migračně atraktivní Petrovice u Karviné a Dětmarovice.    
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Vývoj počtu obyvatel v MSK a zejména SO ORP Karviná je po roce 1991 méně příznivý než 
v ČR. Zatímco ČR vykázala po poklesu počtu obyvatel v období 1991-2001 významný 
absolutní růst (v období 2001-2012), v MSK  i řešeném území pokračoval v tomto období 
pokles.  
Jednoznačnou příčinou tohoto vývoje byl nepříznivý vývoj v městě Karviné. Migrace 
mladých a vzdělaných lidí z Karviné, často do jiných atraktivních měst (Praha, Brno), je 
výrazným trendem, který je doplněn suburbanizací v zázemí města (Petrovice u Karviné) i 
širším okolí (Podbeskydí). 
Následující hodnocení vývoje počtu obyvatel v posledních 10 letech mezi sčítáními 
(intercenzálním období 2001-2011) v územních celcích jednoznačně identifikuje nepříznivý 
vývoj v městě Karviné, částečně ve Stonavě. V ostatních obcích SO ORP Karviná je naopak 
vývoj lepší než průměrný. 
Pro hodnocení vývoje byla použita 7 bodová hodnotící stupnice (podobně jak u ÚAP MSK, 
aby byla zajištěna lepší porovnatelnost přístupů a hodnocení), hodnota 1 – nejpříznivější 
vývoj, 4- průměrný, 7 nejméně příznivý vývoj. Intervaly stupnice byly zvoleny s ohledem na 
vývoj v celé ČR.  
 
Tab. 2. Použité parametry hodnocení změny počtu obyvatel v období 2001-2011 

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

změna počtu obyvatel 
v desetiletém období 

120%-
150% 

110 až 
119,9% 

105 až 
109,9% 

100 až 
104,9% 

95 až 
99,9% 

90 až 
94,9 

menší 
než 90% 

 
Hodnocení je provedeno jak pro definitivní výsledky sčítání, tak pro předběžné. Je 
potřeba vnímat, že definitivní výsledky, ač obecně vhodnější z hlediska přesnosti i potřeb 
územního plánování, nebudou k dispozici v intercenzálním období 2011-2021. Pro 
následující aktualizace ÚAP SO ORP tak bude nezbytné vycházet z průběžné evidence 
obyvatel, která se blíží spíše předběžným výsledkům (podle trvalého bydliště). 
 
Z následujících dvou tabulek – je patrné, že rozdíly v hodnocení podle definitivních a 
předběžných výsledků nenastávají u SO ORP Karviná jako celku, zhoršení o 1 bod vykazují 
při použití definitivních výsledků všechny obce kromě Stonavy.  
 
Tab. 3. Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: ČSÚ, předběžné výsledky sčítání r. 2011, vlastní výpočty) 

  
 

26.3.2011p 

    Změna 
2001-
2011 

Změna 
1991-
2011 

Hodnocení 
2001-2011  1.3.2001  3.3.1991 

ČR 10 562 214 
10 230 

060 
10 302 

215 103,2% 102,52% 4 

MSK 1 236 028 1 265 019 1 278 726 97,7% 96,66% 5 

SO ORP Karviná 70793 75250 77 737 94,1% 91,07%  6 

Dětmarovice 4022 3783 3526 106,3% 114,07%  3 

Karviná 59627 65 141 68 405 91,5% 87,17%  6 

Petrovice u 
Karviné 5350 4517 4092 118,4% 130,74%  2 

Stonava 1794 1809 1 714 99,2% 104,67%  5 
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Tab. 4. Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání r. 2011, vlastní výpočty) 

   26.3.2011 

    Změna 
2001-
2011 

Změna 
1991-
2011 

Hodnocení 
2001-2011  1.3.2001  3.3.1991 

ČR 
10 436 

560 
10 230 

060 
10 302 

215 102,0% 101,30% 4 

MSK 1 205 833 1 265 019 1 278 726 95,3% 94,30% 5 

SO ORP Karviná 68024 75 250 77 737 90,4% 87,51% 6 

Dětmarovice 3953 3783 3526 104,5% 112,11% 4 

Karviná 56897 65 141 68 405 87,3% 83,18% 7 

Petrovice u 
Karviné 5446 4517 4092 120,6% 133,09% 1 

Stonava 1728 1 809 1 714 95,5% 100,82% 5 

 

 
 
V tabulce č. 5 je provedeno vyhodnocení vývoje počtu obyvatel použité pro výsledné 
hodnocení pilíře soudržnosti obyvatel území. Podobně jak u předchozích hodnocení je 
zvoleno desetileté období. Tento přístup by měl být uplatněn i v další aktualizaci. Zvolené 
desetileté období zaručuje značnou robustnost údaje, není ovlivněn pouze krátkodobou 
změnou, která může být do značné míry náhodná, především u malých obcí. 
V posledním sloupci je v rámci expertní korekce hodnocení provedeno zhoršení výsledného 
hodnocení na nejhorší hodnotu 7 u Karviné. Důvodem je velký absolutní rozsah poklesu a i 
jednoznačná setrvačnost procesu poklesu počtu obyvatel u města. Dalšími důvody jsou i 
nízká atraktivita bydlení, zejména s ohledem na vyloučené lokality, demolice domů (zejména 
v částech Staré Město a Nové Město – viz. kapitola bydlení) a problematický sociálně 
ekonomický výhled dalšího vývoje.  
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Tab. 5. Vývoj počtu obyvatel v obcích SO ORP Karviná v desetiletém období 2003-2013 
(zdroj: ČSÚ, definitivní výsledky sčítání r. 2011, vlastní výpočty) 

Územní jednotka Změna počtu obyvatel 2003-2012 

  
abs. % 

Hodnocení pro 
ÚAP 

Expertní korekce 
hodnocení 

SO ORP Karviná -5 294 92,89% 6 6 

Dětmarovice 320 108,45% 3 3 

Karviná -6 304 90,17% 6 7 

Petrovice u K 641 113,60% 2 2 

Stonava 49 102,71% 4 4 

 
 

 
 
 
2.3. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel a rámcová prognóza vývoje 
v jednotlivých obcích 
 

Město Karviná a do značné míry i okolní obce (zejména Stonava) jsou příkladem prudkého 
růstu sídel v návaznosti na rozvoj těžby uhlí v 19.a 20. století. Vývoj počtu obyvatel a věkové 
struktury obyvatel byl však výrazně nerovnoměrný. Jeho poznání umožňuje jak analýzu 
socio-demografické situace, tak i širší pochopení rozvoje jednotlivých sídel. Dlouhodobý 
vývoj počtu obyvatel v obcích a částech obcí přibližuje tabulka. 

Historické město Fryštát a další části města Karviné tvořily v minulosti oddělená sídla. Těžba 
uhlí vyvolala prudký růst především v části Doly, která měla v r.1930 více než 20 000 
obyvatel. V současnosti zde obytná funkce prakticky zanikla. Po r.1950 došlo k výstavbě 
nového města Karviné na místě, kde nebyly předpokládány negativní důsledky těžby uhlí. 
Velká imigrace přivedla do města původem většinou vesnické obyvatelstvo s pestrou 
národnostní strukturou. Podrobnější demografické výzkumy z minulosti dokumentují, že 
obyvatelstvo rychle přijalo „městský“ způsob života, zrcadlící se např. v nižší porodnosti žen. 
Prudký růst počtu obyvatel v Karviné skončil v období po r.1970 a v následujícím období 



8 

 

přešel v pokles. Zásadní váha města Karviné na celkovém počtu obyvatel SO ORP přitom 
determinuje vývoj celého správního obvodu.   

Na vývoj počtu obyvatel v obcích má vliv především migrace – přitom migrují zejména 
mladé rodiny. Celá ČR v období po r.2001 začala vykazovat migrační přírůstek (příliv 
cizinců). Města však většinou vykazují úbytek migrací. Migrační přírůstek realizují ostatní 
menší, zejména příměstské obce (v nichž žije v ČR asi 30% obyvatel). Vývoj je silně 
diferencovaný a obyvatele získávají především obce ve výhodných dopravních polohách, se 
základní vybaveností a s atraktivním rekreačním zázemím, kvalitním životním a obytným 
prostředím. Postupně tak vzniká a urychluje se proces suburbanizace, který v okolí 
Karviné však nemá velkou intenzitu. Pro město Karvinou (ale i pro celé Ostravsko) je 
suburbanizačním regionem nejen její blízké okolí (které omezuje blízkost státní hranice), ale i 
širší region Podbeskydí.   

Pokles počtu obyvatel ve městech celé ČR (mnohdy i přes poměrně značný přírůstek počtu 
bytů) se stává běžným jevem. Zůstává pouze otázka rozdílné rychlosti tohoto poklesu 
v nejbližších letech. Město Karviná bylo jedním z prvních měst kde počet obyvatel začal 
klesat a to již v osmdesátých letech minulého století. Příčinou byl útlum státem dotované 
bytové výstavby ve městě (její přesun do Havířova a Orlové). V současnosti jsou možnosti 
dotované bytové výstavby (z veřejných zdrojů) omezené. Především kvalitativní změny 
životního způsobu po r.1990 se tak stávají základním faktorem dalšího vývoje počtu obyvatel 
ve městech. Z jedné strany je to hledání kvalitního obytného prostředí a z druhé strany pák 
růst automobilizace, úpadek mnohých center měst a vznik obslužných subcenter, zejména 
na okraji měst.  
 
Tab. 6. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok 

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2013 část obce 

   obec 

  14 201 33 263 51 032 50 392 61 887 90 471 88 498 77 737 75 250 68024 69158 

  
Dětmarovic

e 1380 2784 4118 3692 4001 4079 3817 3526 3783 3953 4107 

Dětmarovice 1208 2515 3843 3419 3721 3794 3569 3297 3540 3689   

Koukolná 172 269 275 273 280 285 248 229 243 264   

  Karviná 8 902 24 195 37 645 38 465 49 418 78 546 78 334 68 405 65 141 56897 57842 

Doly 3 386 14 326 22 317 20 769 12 798 7 176 2 817 1 302 810 325   

Fryštát 2 661 3 669 7 124 8 491 27 782 1 629 1 247 1 369 1 426 1574   

Hranice 0 0 0 0 0 6 459 11 192 10 044 8 999 8152   

Lázně 
Darkov 465 1 461 2 718 3 083 3 098 2 607 2 142 1 196 406 301   

Louky 880 1 349 2 237 2 293 2 535 2 532 1 680 668 453 407   

Mizerov 0 0 0 0 0 15 578 16 639 14 826 15 624 12077   

Nové Město 0 0 0 0 0 21 499 20 001 19 373 19 426 17163   

Ráj 622 838 1 486 1 685 1 347 19 717 21 599 18 817 17 142 16088   

Staré Město 888 2 552 1 763 2 144 1 858 1 349 1 017 810 855 810   

  Petrovice 2403 3149 4450 3735 3957 3810 3831 4092 4517 5446 5355 

D.Marklovice 685 789 1662 1225 1406 1267 1140 1178 1371 1972   

Petrovice 903 1307 1594 1397 1412 1399 1507 1752 1993 2169   

Prstná 406 502 530 519 468 441 453 443 419 545   

Závada 409 551 664 594 671 703 731 719 734 760   

  Stonava 1516 3135 4819 4500 4511 4036 2516 1714 1809 1728 1854 
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Faktory demografického vývoje v ČR  
 

 Demografický vývoj v ČR je pod tlakem poklesu počtu obyvatel přirozenou měnou (od r. 
1994 do r. 2005 vykazovala ČR úbytky počtu obyvatel přirozenou měnou) a znovu se 
stává skutečností po roce 2012. Tendencí je tlak na opětovný pokles počtu obyvatel 
přirozenou měnou, vyplývající jak z nízké úrovně plodnosti žen, tak nerovnoměrnosti a 
vývoje věkové struktury obyvatel v minulosti. 

 Kladné saldo migrace kulminovalo v roce 2007 (do ČR se v tomto roce přistěhovalo o 84 
tis. obyvatel více než vystěhovalo), zahraniční migrace byla od r.1991 a ve výhledu dále 
bude rozhodujícím faktorem pro vývoj počtu obyvatel v ČR, zejména atraktivních měst a 
vybraných regionů. 

 V těchto podmínkách není reálné, aby SO ORP Karviná změnila dosavadní 
vývojové trendy, tj. zastavila celkový pokles počtu obyvatel, jehož dominantní příčinou 
je záporné saldo migrace města Karviné. 

 
 
 
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích  
 
Obec Dětmarovice vykazuje po r. 2000 dlouhodobý růst počtu obyvatel, poměrně 
proměnlivý v jednotlivých letech. Vývoj je mírně ovlivněn poklesem počtu obyvatel přirozenou 
měnou, mnohem výrazněji vlivem migrace. Migrace v posledních letech vykazuje kladné 
saldo. Zhoršování věkové struktury obyvatel po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále 
zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny je 
pravděpodobná i v budoucnu. Malá byla oprava směrem dolů v důsledku sčítání obyvatel 
2011. V dlouhodobějším výhledu (po r. 2030) existují možnosti růstu počtu obyvatel, jehož 
zdrojem bude migrace, zejména z blízké Orlové a Karviné. 
V platném územním plánu (výchozí rok bilance 2011) je uvažováno s růstem na 4200 
obyvatel do roku 2025, prognóza je z dnešního pohledu podhodnocená.  

 
Tab. 7. Vývoj počtu obyvatel obce Dětmarovice (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí 
Vystěho- 

valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 3 766 25 41 119 67 -16 52 36 

2002 3 802 29 50 128 122 -21 6 -15 

2003 3 787 24 41 132 81 -17 51 34 

2004 3 821 13 40 138 107 -27 31 4 

2005 3 825 29 44 139 80 -15 59 44 

2006 3 869 23 43 124 87 -20 37 17 

2007 3 886 34 41 119 91 -7 28 21 

2008 3 907 45 39 135 93 6 42 48 

2009 3 955 34 44 120 95 -10 25 15 

2010 3 970 36 39 146 96 -3 50 47 

2011 4 002 33 41 184 99 -8 85 77 

2012 4 079 32 44 120 80 -12 40 28 

2013 4 107               

  Průměr 30 42 134 92 -12 42 30 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -15 
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Město Karviná vykazuje po roce 2000 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je 
dán především vysokým úbytkem vlivem migrace, v posledních letech stoupají i úbytky 
přirozenou měnou. Cílem migrace jsou jak obce v okolí (suburbanizační tlaky), tak i vzdálená 
města (častým jevem je skutečnost, že studující mladí lidé zůstávají v městech a regionech 
studia mimo Karvinou). Prudké zhoršování věkové struktury obyvatel po r. 2001 dále 
zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel. Záporná bilance přirozené měny bude 
zřejmě dlouhodobě stoupat. Vývoj probíhá diferencovaně na území města, sociální problémy 
se koncentrují zejména v části Nové Město. Výsledky sčítání vedly k výrazné záporné opravě 
počtu obyvatel, další výrazný záporný rozdíl indikuje porovnání předběžných a definitivních 
výsledků sčítání 2011. 
Možnosti změny stávajících trendů vývoje počtu obyvatel jsou omezené, prvotně 
vázané na změny v hospodářských podmínkách území, včetně širšího regionu. 
V platném územním plánu je uvažováno s poklesem na cca 60000 obyvatel do roku 2020, 
prognóza je z dnešního pohledu optimistická, nadhodnocená, prvotně zejména vzhledem 
k předpokladu nové bytové výstavby. Významnou korekci směrem dolů představuje i oprava 
časové řady s ohledem na sčítání 2011. Do roku 2020 počet obyvatel města poklesne pod 
55 tis. a dále bude klesat s výhledem poklesu pod 50 tis. obyvatel do r. 2030. 
 
Tab. 8. Vývoj počtu obyvatel města Karviná (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí 
Přistěho- 

valí 
Vystěho- 

valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 65 297 564 698 683 1 193 -134 -510 -644 

2002 64 653 615 700 782 1 204 -85 -422 -507 

2003 64 146 569 707 881 1 212 -138 -331 -469 

2004 63 677 607 760 1 018 1 075 -153 -57 -210 

2005 63 467 559 677 929 893 -118 36 -82 

2006 63 385 594 687 775 1 022 -93 -247 -340 

2007 63 045 635 731 972 1 040 -96 -68 -164 

2008 62 881 626 653 801 994 -27 -193 -220 

2009 62 661 594 742 753 1 318 -148 -565 -713 

2010 61 948 600 721 684 1 832 -121 -1 148 -1 269 

2011 59 698 515 718 691 1 353 -203 -662 -865 

2012 58 833 532 710 653 1 466 -178 -813 -991 

2013 57 842               

  Průměr 584 709 802 1 217 -125 -415 -540 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -981 

 
Petrovice u Karviné vykazují po r. 2000 nejvýraznější růst počtu obyvatel z celého SO 
ORP. Vývoj je naprosto rozhodujícím způsoben ovlivněn kladným saldem migrace, omezeně 
mírným poklesem počtu obyvatel přirozenou měnou. Migrace v posledních letech následuje 
rozvoj bytové výstavby v obci, je však ovlivněna i lokalizací ubytovny v obci. To je patrné při 
pohledu na záporné saldo migrace v letech 2009 a 2010, ovlivněné fungováním ubytovny 
(pravděpodobně její rekonstrukcí).  
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Tab. 9. Vývoj počtu obyvatel obce Petrovice u Karviné (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí 
Vystěho- 

valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 4 510 26 49 195 114 -23 81 58 

2002 4 568 31 45 283 123 -14 160 146 

2003 4 714 36 49 318 145 -13 173 160 

2004 4 874 35 50 244 69 -15 175 160 

2005 5 034 30 57 165 82 -27 83 56 

2006 5 090 37 42 222 96 -5 126 121 

2007 5 211 48 39 251 87 9 164 173 

2008 5 384 35 55 251 109 -20 142 122 

2009 5 506 47 47 227 283 0 -56 -56 

2010 5 450 42 46 175 440 -4 -265 -269 

2011 5 176 43 45 186 101 -2 85 83 

2012 5 259 38 40 207 109 -2 98 96 

2013 5 355               

  Průměr 37 47 227 147 -10 80 70 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -5 

 
Obec je výrazným suburbanizačním zázemím města Karviné (částečně nahrazuje i 
nedostatek atraktivních ploch pro bydlení v tomto městě). Předpoklady přirozené měny 
obyvatel se mohou ve výhledu mírně zlepšit (vlivem migrace – migrují většinou mladé 
domácnosti, které mají nebo budou mít děti ). Počet obyvatel v dlouhodobějším výhledu (po 
r. 2025) vykazuje možnosti dalšího růstu, jehož zdrojem bude migrace, limitovaná nabídkou 
vhodných pozemků v obci. V platném územním plánu (výchozí rok bilance 2013) je 

uvažováno s růstem na 5800 obyvatel do roku 2028, prognóza je z dnešního pohledu reálná.  
 
Stonava vykazuje po r. 2000 dlouhodobý mírný růst počtu obyvatel, poměrně proměnlivý v 
jednotlivých letech (vyskytují se i roky s poklesem počtu obyvatel, naposledy r. 2009 a r. 
2010). Vývoj je mírně ovlivněn poklesem počtu obyvatel přirozenou měnou, výrazněji vlivem 
migrace. Migrace v posledních dvou letech (2011 a 2012) vykazuje kladné saldo. Zhoršování 
věkové struktury obyvatel po r. 2001 je podobné jako v jiných obcích. Dále zhoršuje 
předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny je pravděpodobná i 
v budoucnu. Minimální byla oprava směrem dolů v důsledku sčítání obyvatel 2011. V 
dlouhodobějším výhledu existují možnosti růstu počtu obyvatel, jehož zdrojem bude migrace, 
zejména z blízkých měst (Karviná, Havířov).. 
V platném územním plánu (výchozí rok bilance před rokem 2000) je zastaralá bilance, která 
není aktualizována ani v rámci změn a doplňků územního plánu (viz. projednávaná změna č. 
3, 2013 - 2014).  
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Tab. 10. Vývoj počtu obyvatel obce Stonava (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí 
Vystěho- 

valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 1 806 13 24 48 58 -11 -10 -21 

2002 1 785 22 16 112 98 6 14 20 

2003 1 805 11 19 69 95 -8 -26 -34 

2004 1 771 14 16 119 66 -2 53 51 

2005 1 822 18 20 77 48 -2 29 27 

2006 1 849 19 30 84 67 -11 17 6 

2007 1 855 17 17 66 48 0 18 18 

2008 1 873 14 16 68 50 -2 18 16 

2009 1 889 21 15 83 106 6 -23 -17 

2010 1 872 22 28 94 145 -6 -51 -57 

2011 1 808 11 16 78 53 -5 25 20 

2012 1 828 14 29 104 63 -15 41 26 

2013 1 854               

  Průměr 16 21 84 75 -5 9 4 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -7 
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Tab. 11. Vývoj počtu obyvatel SO ORP Karviná (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

Rok stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí 
Vystěho- 

valí 

Přirozená 
měna = 

narození-
zemřelí 

Saldo 
migrace 

Změna 
celkem 

2001 75 379 628 812 1 045 1 432 -184 -387 -571 

2002 74 808 697 811 1 305 1 547 -114 -242 -356 

2003 74 452 640 816 1 400 1 533 -176 -133 -309 

2004 74 143 669 866 1 519 1 317 -197 202 5 

2005 74 148 636 798 1 310 1 103 -162 207 45 

2006 74 193 673 802 1 205 1 272 -129 -67 -196 

2007 73 997 734 828 1 408 1 266 -94 142 48 

2008 74 045 720 763 1 255 1 246 -43 9 -34 

2009 74 011 696 848 1 183 1 802 -152 -619 -771 

2010 73 240 700 834 1 099 2 513 -134 -1 414 -1 548 

2011 70 684 602 820 1 139 1 606 -218 -467 -685 

2012 69 999 616 823 1 084 1 718 -207 -634 -841 

2013 69 158               

  Průměr 667 819 1 247 1 531 -152 -284 -436 

Oprava s ohledem na výsledky sčítání 2011  -1008 

 
Předchozí tabulka uvádí celkový vývoj počtu obyvatel SO ORP Karviné v jednotlivých letech. 
Dominantní vliv Karviné zapříčiňuje podobný vývoj, jak u vlastního města. Velmi nepříznivou 
skutečností je vysoké záporné saldo migrace, gradující po roce 2008 (evidentně 
v návaznosti na ekonomickou krizi, která velmi tvrdě dopadla na region). 
 
Obytná atraktivita měst a obcí je patrná především z obvyklých (tržních) cen bydlení – 
především bytů, pozemků, rodinných domků, místně obvyklého nájemného. Tržní ceny 
(hlasování peněženkami) přesně odrážejí preference „spotřebitelů“, obecná očekávání i stav 
trhu a mají svůj odraz v demografickém vývoji - migraci. Migrace přitom neprobíhá za levným 
bydlením (Ostravsko), ale za dobrými podmínkami zaměstnanosti (např. Praha a okolí). 
Stále více i pro obce v ČR platí, že cestou ke stabilizaci obyvatel nejsou levné byty (bydlení), 
ale zejména nabídka atraktivních pracovních míst, eventuálně vysoká kvalita obytného 
prostředí (např. u rekreačních obcí).   

   Tržní cena staršího panelového bytu 3+1 v Karviné v r. 2013 poklesla pod 700 tis. Kč, 
s výraznou územní diferenciací. Nejnižší ceny korelují s lokalitami s nejvyššími sociálními 
problémy (část Nové Město). V době svého maxima v r. 2008 dosahovaly průměrné ceny 
výše cca 1,1 mil. Kč, propad cen byl větší než 30%, výraznější než na většině území ČR. Do 
roku 2008 docházelo ke zlepšení relativní pozice města Karviné. V současnosti však ceny 
starších bytů ve městě dosahují cca 50% úrovně průměru v ČR (cca 1,45 mil. Kč) stále 
s tendencí stagnace úrovně cen. V úvahu je potřeba vzít skutečnost, že tento průměr do 
značné míry zvedá Praha (absolutní ceny srovnatelných bytů jsou v Praze cca 3-3,5 krát 
vyšší než v Karviné). Úroveň cen bydlení v Karviné je podobná jak u srovnatelných měst na 
Ostravsku, vyšší než v severních Čechách, ale výrazně menší než u většiny podobných 
(okresních) měst v ČR, ale i např. Frýdku Místku, nebo Opavy (paradoxně menší města 
Opava nebo Frýdlant nad Ostravicí vykazují nejvyšší ceny bydlení v Moravskoslezském kraji, 
výrazně vyšší než Karviná, Havířov, ale i Ostrava).  
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2.4. Věková struktura obyvatel 
 
V následující tabulce jsou parametry vyhodnocení vývoje věkové struktury obyvatel – indexu 
stáří podle předběžných výsledků sčítání (trvalého bydliště) z r. 2011. U tohoto ukazatele 
(indikátoru) vývoje byly zvoleny předběžné výsledky v návaznosti na hodnocení celkového 
vývoje počtu obyvatel. Současně je předpokládáno, že ukazatel bude aktualizován v ÚAP až 
během následného sčítání. 

 
Tab. 12. Vývoj věkové struktury SO ORP Karviná – index stáří (zdroj: ČSÚ, vlastní 
výpočty) 

 Ukazatel 26.3.2011p 
  

1.3.2001 
změna 2001-

2011 
Hodnocení 

vývoje 

ČR 109,6 85,4 128,3% 4 

MS kraj 107,2 72,1 148,6% 5 

SO ORP Karviná 124,6 69,9 178,3% 7 

Dětmarovice 115,1 88,9 129,5% 4 

Karviná 127,5 67,2 189,7% 7 

Petrovice u 
Karviné 103,7 88,3 117,4% 3 

Stonava 109,0 85,9 126,9% 4 

 
Pro hodnocení vývoje indexu stáří byla použita 7 bodová hodnotící stupnice (podobně jak u 
ÚAP MSK), hodnota 1 – nejpříznivější vývoj, 4- průměrný, 7 nejméně příznivý vývoj. Intervaly 
stupnice byly zvoleny s ohledem na vývoj v celé ČR a tendenci vývoje (zhoršování věkové 
struktury – dlouhodobou použitelnost indexu). Index stáří je definován jako poměr počtu 
obyvatel v poproduktivním a předproduktivní věku.  
 
Tab. 13 Použité parametry hodnocení věkové struktury obyvatel 

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

změna indexu 
stáří 2001-2011 

menší 
než 90% 

90 až 
104,9% 

105 až 
119,9% 

120 až 
134,9% 

135 až 
149,9% 

150 až 
164,9% 

165% a 
více 

 
Z dat je zřejmé, že vývoj věkové struktury ve městě Karviné je extrémně nepříznivý, 
příznivý je u Petrovic u Karviné a částečně (pod úrovní průměrného zhoršení u Stonavy).  
V další tabulce je u výsledné expertní korekce hodnocení přihlíženo i ke stavu věkové 
struktury v době sčítání a širším demografickým souvislostem (například u menších obcí 
může být věková struktura trvale ovlivněna alokací některých zařízení sociálně zdravotních 
služeb). V konkrétním případě Dětmarovic bylo hodnocení zhoršeno o 1 bod s ohledem na 
podprůměrnou hodnotu indexu stáří, ve srovnání s ČR a především MS kraje.  

 
Tab. 14. Věková struktura SO ORP Karviná – index stáří (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 26.3.2011p 26.3.2011 

Hodnocení 
vývoje 

Expertní výsledná 
korekce hodnocení 

ČR 109,6 110,5 4 4 

MS kraj 107,2 108,9 5 5 

SO ORP Karviná 124,6 127,4 7 7 

Dětmarovice 115,1 114,0 4 5 

Karviná 127,5 132,0 7 7 

Petrovice u Karviné 103,7 94,6 3 3 

Stonava 109,0 111,9 4 4 
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Pro doplnění obrazu o diferenciaci věkové struktury je uveden i následující kartogram 
zobrazující podíl domácností jednotlivců – seniorů na celkovém počtu hospodařících 
domácností, dokumentující územní rozložení v rámci SO ORP ČR, nepříznivé postavení SO 
ORP Karviná. 

 
Kartogram (zdroj: ČSÚ) 

 
 
2.5. Demografická specifika SO ORP a obcí 
 
V rámci tvorby ÚAP není potřebná a ani možná podrobná analýza všech demografických 

podmínek území, které mají pro dané území různý význam. Na druhé straně by neměla být 
opomenuta významná specifika území, která mají na soudržnost společenství obyvatel 
zásadní vliv a která je nezbytné zahrnout do výsledného expertního hodnocení. 
 
V rámci území SO ORP Karviná je monitorováno 5 specifik: 

- Migrace 
- Vzdělanost 
- Národnostní struktura 
- Střední délka života 
- Volební účast  
- Kriminalita 

 
ad) Migrace 
Dodnes se na stabilitě osídlení území projevuje skutečnost, že město Karviná velmi prudce 
rostlo vlivem migrace, zejména pak po II. světové válce. Vývoj sídel tak probíhal v návaznosti 
na rozvoj těžby uhlí (především u části Karviná Doly). Značná část migrantů v období do I. 
světové války byla z Haliče (Poláci, Ukrajinci), po II. světové válce ze Slovenska (což vedlo 
ke vzniku Slovenské základní školy v Karviné). Kvantitativně menší, avšak výraznou 
migrační skupinu tvořili např. Řekové v padesátých letech minulého století. Ještě před rokem 
2000 se tak populace SO ORP Karviná výrazně odlišovala od jiných populací menším 
podílem osob narozených v místě bydliště, v současnosti toto specifikum již není ze 
statistických údajů výrazněji patrné. Z řady sociálně ekonomických charakteristik je však 
stále patrné, že území SO ORP je možno přiřadit spíše k migračně transformovaným 
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územím (podobně jak u většiny SO ORP v pohraničí ČR). Tato skutečnost se dodnes 
promítá do nižší soudržnosti obyvatel území, zejména u městského obyvatelstva.   
 
Ad) Vzdělanost 
Obecně a dlouhodobě platí pro region MS kraje nižší úroveň vzdělanosti obyvatel v rámci 
srovnatelných velikostních kategorií obcí.   
Nejpříznivější vzdělanostní charakteristiku obyvatel vykazují poměrně neobvykle obce – 
Dětmarovice a Petrovice u Karviné. Město Karviná má nejhorší vzdělanostní strukturu 
obyvatel v rámci SO ORP. Pro hodnocení města Karviné jsou uvedena pro srovnání i 3 jiná 
velikostně podobná města v ČR (Jihlava, Hradec Králové a Opava). Všechna tato města 
mají výrazně vyšší podíl VŠ vzdělaných obyvatel a nižší podíl obyvatel se základním 
vzděláním. Vzdělanostní struktura obyvatel je negativním faktorem ovlivňujícím jak 
soudržnost obyvatel území, tak i nezaměstnanost v SO ORP Karviná, zejména pak 
v samotném městě Karviné. 
 
Tab. 15. Vybrané charakteristiky vzdělanosti obyvatel obcí SO ORP Karviná a širší 
srovnání (zdroj: ČSÚ, SLDB 2011) 

Název územní jednotky 

Podíl osob se vzděláním 
základním (vč. neukončeného) 

na populaci ve věku  
15 a více let (%) 

Podíl osob s ukončeným 
vysokoškolským vzděláním na 
populaci ve věku 15 a více let 

(%) 

Česká republika 17,6 12,5 

Moravskoslezský kraj 19,6 11,2 

SO ORP Karviná 23,6 7,3 

Dětmarovice 19,3 10,6 

Karviná 24,5 6,8 

Petrovice u Karviné 18,6 9,8 

Stonava 20,7 8,5 

    

Jihlava 15,8 12,7 

Hradec Králové 12,9 18,1 

Opava 16,6 14,2 
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Ad) Národnostní struktura 
 
Při hodnocení podmínek obcí nelze opomínat ani národnostní strukturu obyvatel – 
nezanedbatelný podíl obyvatel slovenské a polské národnosti. Tento faktor je velmi obtížně 
hodnotitelný, z dlouhodobějšího hlediska má klesající vliv (viz například polské školství 
s dlouhodobým poklesem počtu žáků a zaniklá slovenská základní škola). Polské ZŠ a MŚ 
jsou lokalizovány ve všech obcích kromě Dětmarovic.   
 
Tab. 16. Počet obyvatel obcí SO ORP Karviná a širší srovnání podle národnosti 
 (zdroj: ČSÚ, SLDB 2011) 

  
Celkem 

ČR 
okres 

Karviná 
Dětmarov

ice 
Karviná 

Petrovice 
u Karviné 

Stonava 

Obyvatelstvo celkem 10 436 560 256 394 3 953 56 897 5 446 1 728 

z toho 
národ-
nost 

česká 6 711 624 157 659 2 603 33 816 3 018 791 

moravská 521 801 6 371 152 1 136 85 22 

slezská 12 214 2 403 41 472 93 22 

slovenská 147 152 9 233 98 3 065 116 51 

německá 18 658 170 5 39 3 1 

polská 39 096 13 234 86 3 226 695 335 

romská 5 135 205 7 84 - - 

ukrajinská 53 253 119 - 23 1 - 

vietnamská 29 660 125 - 17 1 - 

neuvedeno 2 642 666 58 534 845 12 957 1 249 434 

 
Absolutní počet obyvatel podle národnosti (podobně například i podle náboženského 
vzdělání) je stále obtížněji sledovatelný. Příčinou je výrazný nárůst obyvatel, kteří národnost 
ve sčítání nedeklarují. Zejména pohled na počet obyvatel romské národnosti potvrzuje 
nepoužitelnost těchto údajů v praxi, problematičnost srovnání v delší časové řadě (ve sšítání 
v r. 2001 se v Karviné hlásilo k romské národnosti 97 obyvatel) .   
V následující tabulce jsou uvedeny podíly obyvatel podle jednotlivých národností. Obec 
Stonava vykazuje, jak nejvyšší podíl obyvatel polské národnosti, tak i skupiny s neuvedenou 
národností. Nejvyšší podíl obyvatel české národnosti vykazují tradičně Dětmarovice, v roce 
2001 to však bylo ještě cca 90%, protože skupina „neuvedeno“ byla velmi malá.   
Interpretace zjištěných dat je velmi problematická, jak s ohledem na jejich kvalitu, tak i 
možné metody hodnocení či dopady této interpretace. 
 
Tab. 17. Podíl obyvatel obcí SO ORP Karviná a širší srovnání podle národnosti v % 
 (zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní výpočty) 

  
Celkem 

ČR 
okres 

Karviná 
Dětmarovice Karviná 

Petrovice 
u Karviné 

Stonava 

Obyvatelstvo celkem 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

z toho 
národ-

nost v % 

česká 64,3 61,5 65,8 59,4 55,4 45,8 

moravská 5,0 2,5 3,8 2,0 1,6 1,3 

slezská 0,1 0,9 1,0 0,8 1,7 1,3 

slovenská 1,4 3,6 2,5 5,4 2,1 3,0 

německá 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

polská 0,4 5,2 2,2 5,7 12,8 19,4 

romská 0,0 0,1 0,2 0,1 - - 

ukrajinská 0,5 0,0 - 0,0 0,0 - 

vietnamská 0,3 0,0 - 0,0 0,0 - 

neuvedeno 25,3 22,8 21,4 22,8 22,9 25,1 
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Ad) Střední délka života obyvatel 
 

Mezi sociodemografické ukazatele, ale i nepřímé ukazatele hygieny životního 
prostředí může být zařazen ukazatel střední délky života či přesněji naděje dožití mužů 
a žen, který je dostupný za správní obvody ORP. V letech 2007-2011 poskytuje srovnatelné 
údaje pro celou ČR. Naděje dožití (střední délka života) je ukazatel odvozovaný 
z úmrtnostních tabulek, vyjadřuje pravděpodobný počet let, který se dožije x letá osoba 
pokud se nezmění podmínky (řád) vymírání. 

Velmi silnou, obecně uznávanou hypotézou je tvrzení, že průměrná délka života (naděje 
dožití) místních populací je ovlivněna stavem životního prostředí. Dlouhodobě se vedou 
diskuze o významu jednotlivých faktorů. V zásadě se uvádějí tři hlavní skupiny faktorů – 
životní způsob (zejména vlastní životospráva, stravovací zvyklosti, pracovní činnost), 
zdravotní péče a genetické předpoklady a vliv vlastního životního prostředí. Význam 
životního prostředí jako faktoru je odhadován max. na 1/3, spíše však nižší. V ČR je obecně 
nižší naděje dožití v severních a severozápadních Čechách, nejvyšší na jižní Moravě a ve 
východních Čechách. Vyšší naději na dožití vykazují vzdělanější obyvatelé žijící v úplných 
rodinách a ve velkých městech (s dostupnější a kvalitnější zdravotní péčí).  

Pozice SO ORP Karviná z hlediska naděje dožití obyvatel je velmi nepříznivá. V rámci 
Moravskoslezského kraje se jedná o druhou nejhorší pozici mezi SO ORP (za Orlovou), 199. 
místo v rámci 206 SO ORP v ČR. V následující tabulce jsou vybrané SO ORP a SO ORP s 
nejlepšími a nejhoršími hodnotami naděje na dožití, řazené podle průměrné hodnoty skupiny 
muži a ženy 0 let. Naděje na dožití mezi muži a ženami se přitom regionálně liší. Například 
SO ORP Kravaře zaujímá v Moravskoslezském kraji nejlepší pozici, lepší než rekreačně 
atraktivní území SO ORP Frenštát pod Radhoštěm (105. pozice). Z hlediska bydlení 
atraktivní Frýdlant nad Ostravicí – má výrazně podprůměrnou, nepříznivou 169. pozici, horší 
než např. SO ORP Havířov.   
 
Tab. 18. Naděje dožití ve vybraných správních obvodech obcí s rozšířenou působností 
(SO ORP) a Praze v období 2007-2011 
 (zdroj: ČSÚ, pořadí určeno podle průměru muži a ženy 0 let) 

SO ORP 

 
Muži 

 
Ženy 

Pořadí 
z 206 SO 

ORP 

věk  0 45 65 0 45 65  

Nové Město nad Metují 76,2 32,7 16,5 82,7 38,4 19,7 1 

Kuřim 77,0 33,9 17,6 81,4 37,7 19,8 3 

Praha 76,2 32,7 16,3 81,2 37,1 19,2 9 

Bystřice pod Hostýnem 74,1 30,9 15,2 83,3 39,8 21,7 10 

Brno 75,5 32,1 16,3 81,3 37,2 19,4 18 

Olomouc 74,9 31,8 15,9 81,0 37,0 19,3 35 

Kravaře 74,4 30,3 14,4 80,9 36,5 18,4 56 

Bílovec 74,1 30,7 15,7 80,2 36,4 18,9 90 

Frenštát pod 
Radhoštěm 74,1 30,7 14,7 80,0 36,2 18,3 105 

Opava 73,3 29,9 14,4 79,8 35,7 17,8 141 

Havířov 72,8 29,8 14,5 79,8 35,9 18,3 158 

Frýdlant nad Ostravicí 72,7 29,4 13,8 79,5 35,5 17,7 169 

Ostrava 72,4 29,3 14,4 79,6 35,7 18,4 185 

Karviná 71,4 28,5 13,7 78,3 34,3 17,5 199 

Orlová 70,5 28,3 13,7 77,7 34,0 16,7 205 

Bílina 70,2 27,8 13,4 76,4 32,9 15,8 206 

 
Interpretace prezentovaných hodnot není zdaleka jednoduchá. Je však možné, že pozice 
řešeného území je z hlediska negativního vlivu životního prostředí na zdravotní stav obyvatel 
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výrazně diferencovaná a v případě SO ORP Karviná spíše lepší, než by plynulo z obecné 
percepce a mediální interpretace těchto problémů (zejména znečištění ovzduší). Na první 
pohled se naskytuje hypotéza, že naděje na dožití je nižší u SO ORP Karviná 
ovlivněna významnou migrací, zejména pak horší vzdělanostní strukturou obyvatel, 
nepříznivými pracovními podmínkami u značné části zaměstnanců a i špatným 
životním prostředím. Je na škodu, že tyto cenné výstupy ČSÚ nejsou dále podrobněji 
odborně vyhodnocovány jak s ohledem na očištění například od vlivu vzdělanostní struktury, 
tak zejména nejsou v podrobnosti za obce. Podobně jako u řady dalších ukazatelů (zejména 
nezaměstnanosti) existuje potřeba prohloubení odborné interpretace, která by 
velmi pravděpodobně vedla k přesnějšímu vnímání těchto problémů v jednotlivých územích, 
lepší lokalizaci skutečně postižených území, identifikaci významu jednotlivých faktorů. 
 

Ad) Volební účast 
 
Volební účast občanů v jednotlivých druzích voleb a obcích je výrazně diferencovaná. Je 
otázkou, nakolik je odrazem soudržnosti obyvatel území, specifické sociální situace 
(například u větších měst) či lepšího kontaktu obecních zastupitelstev s občany u menších 
obcí. Tradičně vysoký zájem je o volby do poslanecké sněmovny, menší pak do obecních 
zastupitelstev, nejmenší do senátu. Výrazně nižší volební účast v obcích SO ORP Karviná 
jako celku je z územního hlediska způsobená velmi nízkou volební účastí ve městě Karviné. 
Na druhé straně je patrná vysoká volební účast při volbách do obecních zastupitelstev ve 
Stonavě.  
 
Tab. 19. Volební účast v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání  
 (zdroj: ČSÚ) 

Volby Do poslanecké sněmovny ČR Do obecních zastupitelstev 

Ukazatel 
Hlasující voliči 

Účast voličů v 
% 

Hlasující voliči 
Účast voličů v 

% 

Rok 2013 2013 2010 2010 

ČR 5 010 944 59,48 4 078 052 48,50 

Moravskoslezský kraj 557 282 55,48 588 502 58,19 

SO ORP - Karviná 28 303 50,20 20 342 35,06 

Dětmarovice 2 093 59,94 1 590 48,56 

Karviná 22 853 48,22 16 086 32,51 

Petrovice u Karviné 2 474 62,02 1 857 48,28 

Stonava 883 59,02 809 56,97 

 
Ad) Kriminalita 
 
Statistické údaje o úrovni kriminality v ČR jsou dostupné pouze za jednotlivé okresy nikoliv 
SO ORP nebo obce. O úrovni kriminality vypovídá zejména údaj o počtu zjištěných trestných 
činů spáchaných na 1000 obyvatel.Územní jednotkou s nejvyšší úrovní kriminality na 1000 
obyvatel je dlouhodobě Praha (58 trestných činů/1000 obyvatel), následuje okres Ostrava 
(52 trestných činů/1000 obyvatel), s odstupem třetí je pak Brno (42 trestných činů/1000 
obyvatel) - vše pro rok 2012. Zjevnou skutečností je, že významnou roli v úrovni kriminality 
hraje velikost města, jeho obslužné funkce, atraktivita. Kriminalita roste s urbanizací území. 
Současně je patrné že okresy Ústeckého a Moravskoslezského kraje s vysokou 
nezaměstnaností patří k okresům s vyšší úrovní kriminality. Okres Karviná (35 trestných 
činů/1000 obyvatel) se nachází na 6 místě ze 77 okresů ČR (bez započtení města Prahy), 
dále za okresy Ústí nad Labem, Chomutov a Most, současně má druhou nejvyšší úroveň 
kriminality v Moravskoslezském kraji. Nejnižší úroveň kriminality vykazují okresy 
Jihomoravského kraje, zejména okresy Uherské Hradiště a Hodonín (14 trestných činů/1000 
obyvatel). Interpretace územní diferenciace kriminality je nesnadná, je však skutečností, 
kterou je potřeba vnímat při celkovém hodnocení soudržnosti obyvatel území.        



20 

 

2.6. Sídelní struktura a občanské vybavení obcí  
 
Sídelní struktura 
 

Sídelní strukturu SO ORP Karviné je nezbytné chápat v rámci širšího regionu, podobně 
jako u dalších SO ORP v okolí (Bohumín, Orlová, Havířov). Důvodem je zejména historický 
vývoj v návaznosti na rozvoj těžby uhlí a to zejména v konkrétním případě města Karviné a 
Stonavy. Lokace města Karviné byla postupně změněna v závislosti na rozvoji těžby uhlí (po 
II. světové válce prakticky vzniklo zcela nové město)..  

Pro sídelní strukturu celého SO ORP Karviné, ale i okolních ORP je do značné míry 
determinující vysoká hustota osídlení a výrazné ovlivnění osídlení antropogenní činností 
(průmyslová krajina s velkou dynamikou dalšího rozvoje, negativními dopady těžby). Značná 
část území je pokryta zbytky tradiční rozptýlené zástavby s vysokými nároky na infrastrukturu 
(nízkou urbanistickou efektivností zástavby – především Dětmarovice). SO ORP Karviná 
s hustotou zalidnění více než 600 obyvatel/km2 je výrazně urbanizovaným – „městským“ 
správním obvodem. To je však ovlivněno hustou obytnou zástavbou města Karviné. V rámci 
širšího území však není zcela ojedinělým územím – viz například další SO ORP v okrese 
Karviná, které jsou většinou tvořeny většími městy a pouze několika dalšími obcemi.  
     
Tab. 20. Základní ukazatele sídelní struktury správního obvodu ORP Karviná a širší 
srovnání (Zdroj: Malý lexikon obcí 2012, ČSÚ, data pro rok 2011, vlastní výpočty)  

Ukazatel Počet kata
stry / 
obec 

výměra 
km2 

km2/ 
obec Obyvatel 

obyvatel na 

SO ORP obcí 
katas

trů částí Obec 
část.

o. km2 

Karviná 4 13 16 3,25 106 26,41 69 158 17 290 4 322 655 

Frýdek-Místek 37 54 52 1,46 480 12,98 110 532 2 987 2 126 230 

Havířov 5 13 15 2,60 88 17,64 92 319 18 464 6 155 1 047 

Orlová 3 6 6 2,00 45 15,03 39 091 13 030 6 515 867 

Ostrava 13 53 55 4,08 332 25,50 328 323 25 256 5 970 990 

 průměr ORP     

Moravskoslezský 
kraj 

13,6 27,9 28,3 2,3 246,7 19,2 55754,6 4 089 1 972 226 

ČR 30,5 63,0 73,0 2,5 382,3 15,4 45216,3 1 682 698 133 

Zdroj: Malý lexikon obcí 2013, ČSÚ, data pro rok 2012, vlastní výpočty 
 

Z následující tabulky je patrný dominantní význam města Karviné pro celý správní 
obvod SO ORP. Spádový region není tak velký, jak by odpovídalo velikosti města. Tato 
skutečnost je dána vazbami na město Ostravu a dělbou funkcí v rámci Ostravské 
aglomerace. Vymezení spádových regionů závisí jak na zvolených kritériích, tak i změnách 
v území (trasování dálnice) či jiných faktorech (rostoucí mobilita obyvatel a preference 
bydlení v kvalitním obytném prostředí). 
 
Tab. 21. Sídelní struktura a vybavenost obcí – základní srovnání  
(Zdroj: Malý lexikon obcí 2012, ČSÚ) 

Název obce Statut 
Počet 
částí 
obce 

Počet 
katas- 

trů 

Katastr. 
výměra 

v ha 
Obyvatel 

/km2 

Škola 
Zdrav. 

zař. 
Pošta 

Dětmarovice Obec 2 2 1 376 296 1 1 1 

KARVINÁ Statut. město 9 6 5 752 1023 1 1 1 

Petrovice u 
Karviné 

Obec 
4 4 2 047 

257 
1 1 1 

Stonava Obec 1 1 1 387 132 1 1 1 

*Základní škola 1-5.ročník, 1-ano, 0-není 
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Občanské vybavení obcí 
 
Pro vývoj jednotlivých obcí má značný význam jejich občanské vybavení. Zejména pokrytí 
sítí základních škol je tradičně chápáno jako velmi významný faktor pro rozvoj sídla, jeho 
kulturně společenskou identitu. S rostoucí hybností obyvatel a zejména v příměstských 
regionech však zřejmě klesá mírně i význam tohoto druhu vybavení (důkazem jsou rychle 
rostoucí příměstské obce bez základních škol). 
V podmínkách SO ORP Karviná s velmi vysokou hustotou osídlení, malými vzdálenostmi 
mezi sídly se tak ukazuje, že vlastní vybavenost obcí není výraznějším omezením jejich 
rozvoje. Obce v okolí Karviné vykazují velkou míru dělby funkcí se svým širším okolím. Pro 
jejich obytnou atraktivitu je pak rozhodující atraktivní obytného prostředí, občanské vybavení 
je evidentně až faktorem podružným. 

Občanské vybavení, podle  § 2 odst. 1 písm. k) bod 3. zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, zahrnuje stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu 
obyvatelstva. Pod službami občanského vybavení v souladu se zněním stavebního zákona 
je tedy třeba rozumět služby poskytované subjekty, jako jsou např.:  

 školy všech typů včetně mateřských škol,  
 sportovní zařízení, tělovýchovné jednoty,  
 ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy,  
 nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska,  
 kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně,  
 správní úřady, pošty.  

Analýzu fungování a alokace těchto zařízení hodnotí oborové dokumenty, zejména pak 
komunitní plány obcí, prognózy vývoje školství, strategické rozvojové dokumenty obcí a 
měst. Tyto dokumenty je nezbytné přiměřeně promítat do ÚPD, územní plány a ani 
ÚAP je nemohou nahrazovat. 
 
Potřeba kapacit byla v minulosti určována „směrnými čísly“, v současnosti jsou různé 
pomocné ukazatele užívány zejména v oblasti komunitního plánování obcí. Většina 
rozhodnutí o potřebě kapacit je přijímána na politické úrovni. Pro kapacitní výhledy těchto 
zařízení jsou v obcích SO ORP Karviná rozhodující 2 faktory: 

 pokles počtu obyvatel a zejména dětí, promítající se do poklesu potřeby školských 
kapacit, nedostatek školek kulminoval v současnosti a jeho opakování je málo 
pravděpodobné, pouze lokálně  

 stárnutí obyvatel, promítající se diferencovaně do rostoucích potřeb komunitních a 
zdravotních systémů, zvýšené potřeby jsou patrné, zejména v zástavbě sídlišť 
s vysokou sociální individualizací života a absencí rodinného života  

 
Rozsah občanského vybavení všech obcí SO ORP Karviná je možno hodnotit jako 
přiměřený. V rámci zpracování ÚPD je možné prověřit aktuální situaci z dostupných zdrojů, 
zejména s ohledem na aktuální stav komunitního plánování. Komunitní plány zohledňují jak 
potřebu kapacit, tak i záměry jejich dalšího rozvoje.  
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Tab. 22. Vybavení obcí –  školství (zdroj: ČSÚ, MOS, vlastní došetření)   

Zařízení – Obec Dětmarovice Karviná 
Petrovice 
u Karviné 

Stonava 

Mateřská škola 2 20 3 3 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. 
ročník) 

- - 2 1 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. 
ročník) 

1 13 1 1 

Střední 
školy 

gymnázií - 1 -  

středních odborných škol 
a praktických škol 

- 1 1  

středních odborných 
učilišť a odborných učilišť 

- 6 1  

nástavbového studia - 2 1  

Základní umělecká škola - 1 - - 

Konzervatoře - - - - 

Jazyková škola - - - - 

Vyšší odborná škola - - 1 - 

Vysoká škola-počet . 1 - - 

 
Tab. 23. Vybavení obcí –  kultura (zdroj: ČSÚ, MOS, vlastní došetření)   

Zařízení - Obec Dětmarovice Karviná 
Petrovice 
u Karviné 

Stonava 

Veřejná knihovna vč. poboček 1  10  1  1  

Stálá kina . 3  . . 

Multikino . . . . 

Divadlo . 1  . . 

Muzeum (včetně poboček a 
samostatných památníků) . 1  . . 

Galerie (vč. poboček a výstavních 
síní) . 7  . . 

Kulturní zařízení ostatní 1  5  3  2  

Středisko pro volný čas dětí a 
mládeže . 8  . . 

Zoologická zahrada . . . . 

Sakrální stavba  2  6  4  3  

Hřbitov 1  6  2  2  

Krematorium . . . . 

Smuteční síň 1  3  1  . 
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Tab. 24. Vybavení obcí –  sociální služby (zdroj: ČSÚ, MOS)   

Zařízení - Obec Dětmarovice Karviná 
Petrovice 
U Karviné 

Stonava 

Počet sociálních služeb celkem - 29 1  - 

z toho Domovy pro seniory - 2 -  

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižení 

 1  - - 

Azylové domy  2  1 - 

Chráněné bydlení  2  - - 

Denní stacionáře  3  - - 

Nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež 

 5  - - 

Sociální poradny  4  - - 

Domy s pečovatelskou službou 2 6 3 2 

 
Tab. 25. Vybavení obcí –  sport (zdroj: ČSÚ, MOS)   

Zařízení - Obec Dětmarovice Karviná 
Petrovice 
U Karviné 

Stonava 

Koupaliště a bazény - 3  - - 

- z toho kryté bazény - 2  - - 

Hřiště (s provozovatelem nebo 
správcem) 

3  22  4  3  

Tělocvičny (vč. školních) 2  25  3  2  

Stadiony otevřené 1  3  - - 

Stadiony kryté - 1  - - 

Zimní stadiony kryté i otevřené - 2  - - 

Ostatní zařízení pro 
tělovýchovu (s provozovatelem 
nebo správcem) 

2  13  1  1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

Tab. 26. Vybavení obcí –  zdravotnictví (zdroj: ČSÚ, MOS)   

Zařízení - Obec Dětmarovice Karviná 
Petrovice 
U Karviné 

Stonava 

Sdružená ambulantní zařízení - - - - 

Detašované pracoviště sdruženého 
ambulantního zařízení 

- - - - 

Ambulantní zařízení - 2 - - 

Detašované pracoviště 
ambulantního zařízení 

- - - - 

Nemocnice  - 2 - - 

Detašované pracoviště nemocnice - - - - 

Odborné léčebné ústavy (mimo 
léčeben dlouhodobě nemocných) 

- - - - 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - - - - 

Ostatní lůžková zařízení - 2 - - 

Detašované pracoviště ostatního 
lůžkového zařízení 

- - - - 

Samostatná ordinace praktického 
lékaře pro dospělé 

2 28 1 1 

Detašované pracoviště samostatné 
ordinace prak. lékaře pro dospělé 

- 3 - - 

Samostatná ordinace praktického 
lékaře pro děti a dorost 

1 11 1 1 

Detašované pracoviště samostatné 
ordinace praktického lékaře pro děti 
a dorost 

- - - - 

Samostatná ordinace praktického 
lékaře - stomatologa 

2 28 2 - 

Detašované pracoviště samostatné 
ordinace lékaře - stomatologa 

- - - 1 

Samostatná ordinace praktického 
lékaře – gynekologa 

- 6 - - 

Detašované pracoviště samostatné 
ordinace lékaře - gynekologa 

- 3 - - 

Samostatná ordinace lékaře 
specialisty  

- 36 - 3 

Detašované pracoviště samostatné 
ordinace lékaře specialisty 

- 3 - - 

Ostatní samostatná zařízení 2 13 1 - 

Detašované pracoviště ostatního 
samostatného zařízení 

- 6 - - 

Zařízení lékárenské péče 1 14 1 - 

Detašované pracoviště zařízení 
lékárenské péče 

1 1 - 1 

Jesle - 1 - - 

Další dětská zařízení - 1 - - 

Středisko záchranné služby a 
rychlá zdravotnická pomoc 

- - - - 

Detašované pracoviště střediska 
záchranné služby a rychlé zdr. 
Pomoci 

- 2 - - 

Okresní zdravotní ústav - - - - 

Transfuzní stanice - 1 - - 
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SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY – OBYVATELSTVO - SWOT ANALÝZA  

 SILNÉ STRÁNKY  
S1 příznivý vývoj počtu obyvatel v obcích Petrovice u Karviné a Dětmarovice  
S2 dobrá dopravní dostupnost z místa bydliště do zaměstnání a občanskou 

vybaveností v Ostravské aglomeraci (platí i pro hospodářský pilíř)  
S3 značná soudržnost obyvatel v zástavbě rodinnými domy ve všech obcích, 

tradice, rozsáhlá spolková činnost  

 SLABÉ STRÁNKY  
W1 dlouhodobě nepříznivý populační vývoj v městě Karviné, promítající se do 

poklesu počtu obyvatel,  nepříznivých změn věkové a sociální struktury  
W2 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel, její relativní zhoršování migrací 

(zejména u města Karviné) a specifika v národnostní struktuře obyvatel 
s výraznými územními rozdíly v rámci SO ORP  

W3  nepříznivé ukazatele střední délky života. 

 PŘÍLEŽITOSTI  
O1 zlepšování migračního pohybu obyvatel – využití migračního potenciálu zejména 

ze Slovenska a Polska  
O2 investice a podpora rozvoje podniků a průmyslových zón – snižování 

nezaměstnanosti a tím stabilizace obyvatelstva  
O3 zlepšení dopravní dostupnosti regionu i vlastního SO ORP Karviná  
O4 možnosti rozvoje terciérních aktivit ve vysokém školství, v cestovním ruchu a 

v lázeňství v městě Karviné s pozitivními dopady na atraktivitu města  

 HROZBY  
T1 celkové stárnutí populace a tím i další úbytek obyvatelstva regionu, nepříznivé 

migrační klima v ČR, regionu  
T2 nedostatečná veřejná podpora města Karviné při řešení sociálně ekonomických 

problémů města, sídlišť a vyloučených lokalit 

 
 
SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY – OSÍDLENÍ - SWOT ANALÝZA  

 SILNÉ STRÁNKY  
S1 velmi silné zastoupení velkých obcí  
S2 výrazné přeshraniční vazby osídlení SO ORP rozvinuté zejména v posledních 

letech, dotýkající se zejména Petrovic u Karviné, Karviné a Stonavy  

 SLABÉ STRÁNKY  
W1 malé „přirozené zázemí“ města Karviné ohraničené zejména státní hranicí a 

dopady těžby  
           W2 značná deformace sídelní struktury industriální a těžební činností, zejména           
v Karviné a Stonavě  

 PŘÍLEŽITOSTI  
O1 využití výhod silně urbanizovaného jádrového území kraje  
O2 další rozvoj přeshraničních vazeb a spolupráce  

 HROZBY  
T1 omezující dopady absence kvalitního dopravního napojení SO ORP na jeho 

sídelní strukturu, dostupnost území  
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SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY – OBČANSKÁ VYBAVENOST - SWOT ANALÝZA  

 SILNÉ STRÁNKY  

S1  v průměru velmi dobrá vybavenost školou, sociálním a zdravotnickým 
zařízením i poštou, způsobená hlavně větší velikostí obcí 

S2 snadná dopravní dostupnost k zařízením občanské vybavenosti na 
většině území SO ORP Karviná  

S3 rozvoj a podpora lokalizace vyššího školství v Karviné  

 SLABÉ STRÁNKY  

W1 omezený rozsah vybavenosti pro cestovní ruch, navazující na lázeňství 
(ubytování v Karviné)  

 PŘÍLEŽITOSTI  

O1 dobrá základní občanská vybavenost většiny obcí umožňuje stěhování z 
měst do venkovského prostoru  

O2 možné využití naddimenzovaných objektů pro jiné účely  

 
 

 HROZBY  

T1  rušení škol v důsledku klesajícího počtu dětské populace je hrozbou 
především v částech SO ORP Karviná se sníženou úrovní dopravní 
dostupnosti  

T2 omezování provozu za účelem jejich optimalizace je hrozbou 
zdravotnických zařízení zejména v částech SO ORP Karviná se 
sníženou úrovní dopravní dostupností  
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3. Bydlení 
 
3.1. Aktualizace – metodický přístup 
 
Obytná funkce je u většiny obcí dominantní funkcí z hlediska využití území. Popisu a analýze 
systému bydlení je proto nezbytné věnovat přiměřenou pozornost. Vývoj počtu bytů do 
značné míry odráží rozvojové možnosti sídel a jejich široce pojatou atraktivitu z hlediska 
bydlení. Problémem je však reálný popis vývoje systému bydlení. Skutečností je, že 
obydlené byty tvoří pouze část celého systému bydlení. Rozsah prvního 
(trvalého=obvyklého) a zejména druhého bydlení je často obtížně zjistitelný. V ČR i po r. 
1990 přetrvával zjednodušený obraz o nízké bytové výstavbě, nedostatku bytů. Prokazatelný 
a neočekávaný rozvoj druhého bydlení (rychlý růst počtu tzv. neobydlených bytů), však 
svědčí spíše o dalším extenzivním rozvoji systému bydlení. Otázkou zůstává samotná 
definice druhého bydlení. Z hlediska potřeby úplného popisu bydlení v obcích by druhé 
bydlení mělo zahrnovat všechny formy bydlení mimo obvyklé bydlení (ve smyslu sčítání 
v roce 2011). Tedy bydlení ve všech typech druhého bydlení – v tzv. neobydlených bytech, 
individuálních rekreačních objektech i jiných objektech, které lez vyčlenit jako samostatné 
jednotky bydlení (ne všechny splňují definici bytu, tj. nejsou k bydlení kolaudovány – např. 
objekty zkolaudované pro uskladnění výpěstků – zahradní chaty). V konkrétních případech je 
mnohdy těžko rozhodnout, rozhodující je faktická obyvatelnost, tj. napojení na sítě a vytápění 
objektu.  
Současně s expanzí systému bydlení se však výrazně prohlubuje sociální diferenciace 
v oblasti bydlení, s mnoha negativními doprovodnými jevy (bydlení mimo byty a 
v současnosti zejména velmi kontroverzní bydlení v ubytovnách). Zcela problematickým 
jevem je pak bezdomovectví. Řešení těchto jevů je v rámci systému územního plánování 
omezené, dominantní role zde náleží komunitnímu plánování obcí. 
 
Hlavní cíl:  

• Stanovení přiměřené potřeby bytů - ploch pro bydlení v obcích (komponentní 
metodou – bilancující odpad bytů, pokles zalidněnosti bytů a změnu počtu obyvatel, 
zohledňující základní specifika obcí – například tradici rodinného života, rozptýlené 
zástavby). Tento hlavní cíl je legislativně definován ve stavebním zákoně. 

Další cíle:  
• vývoj bydlení (intenzita bytové výstavby a změna počtu bytů)  
• kvalita bydlení (struktura bydlení, vázáno na výsledky sčítání)  
• ekonomická charakteristika bydlení (ceny pozemků a bytů)  
• úplná bilance systému bydlení v obcích (vázáno na výsledky sčítání) 
• urbanistická ekonomie využití území 

 
Dostupná data:  
Výsledky sčítání 2011 v podobě definitivních údajů i předběžných údajů, průběžná evidence 
registru sčítacích obvodů a budov (RSO, ČSÚ), data o dokončené bytové výstavbě (ČSÚ, 
stavební úřady). 
 
Kvalita dat: 
Kvalita dat je omezena celou řadou skutečností (v současnosti nelze plně rozlišit 
první=obvyklé=trvalé a druhé bydlení v řešeném území, v evidenci bytů existuje množství 
problémů, které jsou popsány s ohledem na novou metodiku definitivních výsledků sčítání 
2011 a i změny v evidenci obyvatel). 
 
Interpretace dat: 
Značné problémy představuje zejména stanovení přiměřené rezervy ploch pro bydlení a 
interpretace cen pozemků a bydlení na úrovni obcí. V případě malých a atraktivních obcí 
by měly být plošné rezervy obecně vyšší, zejména u obcí v suburbanizačních územích 
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měst. Otázkou je rozporuplný proces suburbanizace, možnosti jeho regulace nástroji 
územního plánování při absenci ekonomických nástrojů (nízká míra zdanění nemovitostí, 
především stavebních pozemků). 
 
Možnost došetření:  
Cen pozemků a bytů – náročné zejména na interpretaci zjištěných dat (viz například cenová 
mapa nájemného MMR, která již v současnosti není volně publikována). 
 
Závěry:   Pro jednotlivé obce by měly závěry obsahovat i rámcový návrh potřeby ploch, který 
by pak na úrovni územních plánů byl upřesněn s ohledem na prohloubení znalosti o území.  
 

3.2. Vývoj bydlení v SO ORP Karviná 
 
Poznání dlouhodobého vývoje bydlení je klíčem pro hodnocení vývoje systému bydlení i 
stanovení potřeby bytů v budoucnosti. Jak již bylo v předchozím textu uvedeno, systém 
bydlení tvoří obydlené a neobydlené byty, a jiné objekty k bydlení (bydlení mimo byty). Toto 
bydlení, zejména pak v ubytovnách, se stává stále významnějším specifikem mnoha území.  
 

3.2.1. Obydlené byty 
 
Omezení využitelnosti dat je dáno novým charakterem předběžných a definitivních dat ve 
sčítání 2011, podobně jak v datech o obyvatelstvu. Definitivní výsledky sčítání vykazují 
výrazně vyšší počet obydlených bytů než předběžné. Pokud srovnáme relativní rozdíly u 
dat o obyvatelstvu a bytech, pak je patrná mnohem vyšší (několikanásobná) relativní 
odchylka dat o obydlených bytech. Současně i absolutní odchylka – cca 1210 bytů u města 
Karviné (v rámci prvního bydlení podle předběžných a definitivních výsledků sčítání) již není 
malá, zanedbatelná v rámci bilancí.  
 
Tab. 27. Srovnání počtu obydlených bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
podle definitivních a předběžných výsledků sčítání 
(zdroj: ČSÚ, výsledky sčítání r. 2011, vlastní výpočty) 

  Výsledky sčítání 26.3.2011 Rozdíl 

  definitivní předběžné bytů relativní odchylka 

ČR 4 104 635 3 894 210 210 425 5,1% 

MSK 480 158 460 513 19 645 4,1% 

 SO ORP Karviná  27 946 26 577 1 369 4,9% 

Dětmarovice 1 351 1 328 23 1,7% 

Karviná 24 302 23 091 1 211 5,0% 

Petrovice u Karviné 1 647 1 573 74 4,5% 

Stonava 646 585 61 9,4% 

 
Pro práci v územním plánování vzniká otázka, která data ze sčítání je vhodnější 
použít? Předběžná, která formálně splňují metodickou srovnatelnost s daty z předchozích 
sčítání nebo definitivní, která jsou nově definována a na první pohled vypadají méně validní 
(jsou opřena pouze o deklaraci obyvatel v rámci sčítání)? 
 
Následně je v textu kapitoly zařazena tabulka vývoje počtu obydlených bytů – s údaji podle 
předběžných i definitivních výsledků sčítání. 
 
Z předběžných údajů je patrné, že počet obydlených bytů od roku 2001 v MSK i SO 
ORP Karviná klesá, v rámci ČR pak roste pouze velmi mírně. Z definitivních, že naopak 
v MS kraji počet bytů stoupá a pokles v SO ORP Karviná je výrazně pomalejší.  
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Počet obydlených bytů v SO ORP Karviná (v období 2001-2011) velmi mírně klesnul – cca o 
1,4%, a to i přes skutečnost, že počet obyvatel tohoto území poklesl téměř o 9,6%. Pokles 
zalidněnosti bytů (růstu průměrné plošné úrovně bydlení) je tak stále hlavním vývojovým 
procesem systému bydlení a představuje základní parametr výhledových potřeb bytů i 
v obcích regionu. V současném extenzivním stavu fungování systému bydlení nelze 
předpokládat, že pokles počtu obyvatel může zcela „anulovat“ potřebu nové bytové výstavby 
v území.  
 
Extenzivní fungování systému bydlení je dáno řadou makroekonomických faktorů:  

 Nízká výnosnost aktiv a značná rizikovost investic vede k nadměrné preferenci 
vlastnictví nemovitostí u většiny domácností. 

 Vlastnictví nemovitostí je dotováno (daň z nemovitostí nedosahuje výše poskytnutých 
užitků z veřejných zdrojů) a podporováno z veřejných zdrojů (rozsah dotací však 
výrazně klesl). 

 Ani pokles cen nemovitostí po r. 2008 nevedl k výraznější korekci systému bydlení a 
systém, byť pomalejším tempem stále roste a to i přes to, že rozsah systému bydlení 
v ČR je vyšší než by odpovídalo ekonomickému výkonu ČR. Zejména ve vlastnictví 
rekreačních nemovitostí patří ČR ke světové špičce (viz kapitola Rekreace). 

 
Definitivní údaje pro analýzu bydlení jsou doporučeny proto, že přináší mnohem 
reálnější pohled na vývoj systému bydlení. Toto tvrzení se opírá zejména o interpretaci 
vývoje zalidněnosti bytů a vývoje počtu neobydlených bytů.  
Pokud by byly věrohodné předběžné výsledky sčítání, znamenalo by to zastavení poklesu 
zalidněnosti bytů v ČR. Pokles zalidněnosti bytů je přitom základní dlouhodobou tendencí 
systému bydlení. Odtržení evidence trvalého bydlení od reality (viz. i kapitola o obyvatelstvu) 
zásadním způsobem omezuje využití těchto dat a potvrzuje vyšší validitu definitivních 
výsledků sčítání v oblasti bydlení. 
  
Tab. 28. Vývoj počtu obydlených bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ) 

Ukazatel Obydlené byty - sčítání 
Změna byty 2001-

2011 
Hodnocení 

Územní jednotka 26.3.2011 
26.3.2011

p 
1.3.2001 

2011 
předběžn

é 

2011 
definitiv 

Hodnoce
ní vývoje 

Expertní 
výsledná 
korekce  

ČR 4 104 635 3 894 210 3 827 678 101,74% 107,24% 3 3 

MSK 480 158 460 513 468 748 98,24% 102,43% 4 4 

SO ORP 
Karviná 

27 946 26 577 28 320 93,85% 98,68% 5 5 

Dětmarovice 1 351 1 328 1213 109,48% 111,38% 2 2 

Karviná 24 302 23 091 25045 92,20% 97,03% 5 6 

Petrovice u 
Karviné 

1 647 1 573 1469 107,08% 112,12% 2 2 

Stonava 646 585 593 98,65% 108,94% 3 4 

 
Pro hodnocení vývoje počtu obydlených bytů byla použita 7 bodová hodnotící stupnice 
(podobně jak u ÚAP MSK), hodnota 1 – nejpříznivější vývoj, 4- průměrný, 7 nejméně příznivý 
vývoj. Intervaly stupnice byly zvoleny s ohledem na vývoj v celé ČR. Expertní výsledná 
korekce hodnocení byla použita u města Karviné a Stonavy s ohledem na nepříznivé územní 
možnosti bytové výstavby, zejména vlivem poddolování území a záměrů rozšiřování těžby. 
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Tab. 29. Použité parametry hodnocení vývoje počtu obydlených bytů  

Hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

změna počtu 
bytů 2001-2011 

120% a 
více* 

110 až 
119,9% 

105 až 
109,9% 

100 až 
104,9% 

95 až 
99,9% 

90 až 
94,9% 

menší než 
90% 

*Nutno zvažovat zde růst není nadměrný, zejména u rekreačních, ale i příměstských obcí. 

 
Z hodnocení (s ohledem na zvolenou stupnici) je patrné, že vývoj počtu obydlených bytů je 
nepříznivý pouze ve městě Karviné (mírný pokles a územní omezení bytové výstavby), což 
se projevuje i v hodnocení za celý SO ORP Karviná. Příznivý vývoj pak vykazují samostatně 
hodnocené Petrovice u Karviné i Dětmarovice. 

 
3.2.2. Neobydlené byty 
 
Neobydlené byty představují velmi různorodou skupinu bytů. Termín neobydlené byty je do 
značné míry matoucí. Naprostá většina těchto bytů je obyvatelných (dlouhodobě cca 90%) 
a různým způsobem obývaných. Největší část slouží k rekreačním účelům, tj. široce 
pojímanému druhému bydlení. Přesnější rozlišení rekreačního a druhého bydlení je vždy 
problematické. Jak posoudit druhý byt v rodinném domě na venkově, kde vnuci jezdí za 
prarodiči, částečně realizují i rekreační aktivity? Přesnější stanovení rozsahu druhého 
bydlení je možné obvykle až v územním plánu, po provedení průzkumů v území (část 
objektů-obytných jednotek druhého bydlení obvykle není podchycena stávajícími systémy 
evidence). Z následujícího grafu a tabulky je patrný růst počtu neobydlených bytů 
v intercenzálním období 2001-2011 v SO ORP Karviná o 79,3%, tj. více než trojnásobně 
rychlejší než v průměru za ČR. Tento velmi rychlý růst byl však územně diferencovaný 
(nejnižší nárůst v Petrovicích u Karviné, a nejvyšší u města Karviné). Obecně však tento 
vývoj srovnával stále výrazně nižší podíl neobydlených bytů v SO ORP Karviná (pouze 5,6% 
z celkového počtu bytů), než je průměr ČR (více než dvojnásobný – 13,7%). 
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Tab. 30. Vývoj počtu neobydlených bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011, 2001) 

Ukazatel 
Neobydlené byty 

Změna počtu neobydlených 
bytů 

sčítání 2011 def. 2001 bytů % 

ČR 651 937 538 615 113 322 121,04% 

SO ORP Karviná 1 680 937 743 179,30% 

Dětmarovice 150 115 35 130,43% 

Karviná 1 276 616 660 207,14% 

Petrovice u Karviné 190 162 28 117,28% 

Stonava 64 44 20 145,45% 

 
Tab. 31. Vývoj celkového počtu bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011, 2001) 

Ukazatel Byty celkem Změna počtu bytů celkem 

sčítání 2011 def. 2001 bytů % 

ČR 4 756 572 4 366 293 390 279 108,94% 

SO ORP Karviná  29 626 29 257 369 101,26% 

Dětmarovice 1 501 1 328 173 113,03% 

Karviná 25 578 25 661 -83 99,68% 

Petrovice u Karviné 1837 1631 206 112,63% 

Stonava 710 637 73 111,46% 

 
Předchozí tabulka dokumentuje celkový vývoj počtu bytů. Nárůst 369 bytů celkem v období 
2001-2011 je tvořen nárůstem neobydlených bytů (743 bytů). Neobydlené byty se tak 
postupně prosazují jako významný fenomén i na území SO ORP Karviná. 
Z následující tabulky je patrné, že podíl neobydlených bytů v celém SO ORP je sice nízký, 
avšak to je výrazně ovlivněno Karvinou. Město vykazuje relativně nízký podíl neobydlených 
bytů i přes časté, mnohdy zjednodušené představy o velkém podílu nepronajatých bytů, 
které jsou pronajímány za tržní ceny (v době sčítání se tyto byty musely v bilanci projevit).   
 
Tab. 32. Struktura bytového fondu v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání (sčítání 
2011) 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011) 

  
Byty celkem Obydlené byty 

Neobydlené 
byty 

Podíl neobydlených 
bytů z celkového 

počtu 

ČR 4 756 572 4 104 635 651 937 13,71% 

 SO ORP Karviná  29 626 27 946 1 680 5,67% 

Dětmarovice 1 501 1 351 150 9,99% 

Karviná 25 578 24 302 1 276 4,99% 

Petrovice u Karviné 1837 1647 190 10,34% 

Stonava 710 646 64 9,01% 
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Podíl neobydlených bytů je někdy používán jako indikátor kvality bydlení. Jeho použití 
je však problematické. Mnohdy je vysoký podíl neobydlených bytů vykazován nejen 
v turisticky atraktivních obcích (velmi omezená obdoba u „rekreačních“ Petrovic u Karviné), 
ale i u atraktivních měst (Praha, Brno). U atraktivních měst jsou neobydlené byty využity i 
k nájemnímu bydlení (šedá ekonomika, jejíž rozsah s deregulací nájmů klesá, na druhé 
straně vznikají jiné fenomény – např. ochrany pronajímatelů před exekucí). Problematickým 
je zejména velký podíl neobydlených bytů v menších obcích bez rekreační atraktivity. Bytový 
fond zde chátrá a často i zaniká.  
Z uvedených důvodů – jeho nejednoznačnosti, nebyl podíl neobydlených bytů využit jako 
ukazatel pro hodnocení v rámci tématu bydlení, i když je k němu přihlíženo, avšak 
jednoznačně s ohledem na funkci obce.  
 
Mnohem jemnějším indikátorem stavu bydlení se v současnosti stává podíl nájemních 
bytů a obyvatel žijících mimo byty. Zde je však potřeba připomenou skutečnost, že 
nemůže být jednoduše „statisticky“ hodnocen, bez návaznosti na komunitní situaci ve městě, 
obci a podrobnější rozbor. To je možné a mnohdy i nezbytné na úrovni územních plánů, kde 
je poznání řešeného území dále prohloubeno.  
Podíl nájemních bytů je v SO ORP Karviná prakticky dvojnásobný ve srovnání s průměrem 
ČR. Vysoký počet nájemních bytů vznikl ve městě Karviné historicky, jednak už v minulosti 
malým podílem družstevní výstavby (ve srovnání s jinými městy) a po r. 1990 privatizací 
bytů ve vlastnictví OKD. Průběh privatizace vedl výrazným negativním majetkovým 
dopadům na značnou část domácností, zejména ve srovnání s jinými městy, kde bytový fond 
byl privatizován občanům za ceny výrazně pod úrovní tržních cen.  
Značný podíl nájemních bytů je alokován i ve Stonavě (většinou starší zástavby s podílem 
tzv. Finských domků).  Obecným problémem nájemního bytového fondu je jeho zanedbaná 
údržba a deformovaná věková a sociální struktura bydlících obyvatel. Tento proces je patrný 
v mimořádném rozsahu a koncentraci zejména v Karviné – části Nové Město. 
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Tab. 33. Bydlení v nájemních bytech v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011) 

  

Obydlené byty 
2011 

Nájemní byty 
2011 

Podíl 
nájemních 

bytů z 
obydlených 

bytů 

Hodnocení 
SLDB 2011 

Expertní 
úprava 
2013 

ČR 4 104 635 920 405 22,42% 4 4 

       

 SO ORP Karviná  27 946 11 361 40,65% 5 5 

Dětmarovice 1 351 53 3,92% 1 1 

Karviná 24 302 10 881 44,77% 5 6 

Petrovice u Karviné 1647 148 8,99% 1 2 

Stonava 646 279 43,19% 5 5 

 
Pro hodnocení podílu nájemních bytů bytů byla použita 7 bodová hodnotící stupnice 
(podobně jak u ÚAP MSK), hodnota 1 – nejpříznivější, 4- průměrný, 7 velmi nepříznivý stav. 
Intervaly stupnice byly zvoleny s ohledem na stav v celé ČR. Expertní výsledná korekce 
hodnocení byla použita u města Karviné a Petrovic u Karviné s ohledem na lokalizaci 
vyloučených lokalit (Karviná) a problematických ubytoven. 
 
Tab. 34. Použité parametry hodnocení podílu nájemních bytů  

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

Podíl 
nájemních bytů 

menší než 
10% 

10 až 
14,9% 

15 až 
24,9% 

25 až 
34,9% 

35 až 
44,9% 

45 až 
54,9% 

55% a 
více 

 
Po roce 1990 dlouhodobě roste podíl obyvatel - bydlení mimo byty. Toto bydlení má řadu 
podob. Od poměrně komfortního bydlení v některých zařízeních, mnohdy v zásadě 
standardního bydlení v rekreačních chalupách a chatách (mimo byty a zařízení), až po 
nekvalitní bydlení (ubytovny, holobyty, objekty nevhodné pro bydlení) a nejproblémovější 
formu - bezdomovectví. 
 
Definice bydlení mimo byty podle ČSÚ: 
Osoby v zařízeních jsou osoby s místem obvyklého pobytu ve všech typech ubytovacích a 
lůžkových léčebných zařízení sloužících k individuálnímu i kolektivnímu ubytování většího 
počtu osob (svobodárny, domovy důchodců, penziony pro důchodce, dětské domovy, ústavy 
sociální péče, ubytovny, studentské koleje, domovy mládeže, internáty, léčebny, sanatoria, 
kojenecké ústavy, lázeňské ústavy apod.).  
Osoby mimo byty a zařízení jsou osoby s místem obvyklého pobytu v nouzových obydlích, 
mobilních objektech, rekreačních chatách, chalupách (tj. v objektech, které nejsou součástí 
bytového fondu) nebo v obytných domech, ale mimo byty (nouzové ubytování v nebytovém 
prostoru).  
Bezdomovci jsou osoby, které jako osoby bez domova (nemající domov či možnost 
dlouhodobě využívat nějaké přístřeší) identifikoval při sčítání v terénu sčítací komisař. 
„Bezdomovectví“ nebylo ve sčítání v r. 2011 zjišťováno prostřednictvím otázek na sčítacím 
formuláři. Za místo obvyklého pobytu je u bezdomovců, v souladu s mezinárodními 
doporučeními, považováno místo sečtení. V datových výstupech jsou bezdomovci zahrnuti 
územně v lokalitách, kde byli sečteni, pouze v údajích za osoby. Údaje o domácnostech se 
v případě bezdomovců nezjišťují.  
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Tab. 35. Bydlení mimo byty v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011) 

  
Obyvatel SLDB 

2011 
Počet osob v 

bytech 
Počet osob 
mimo byty 

Podíl z počtu 
obyvatel 

ČR 10 436 560 10 144 961 291 599 2,79% 

      

 SO ORP Karviná  68 024 65 821 2 203 3,24% 

Dětmarovice 3 953 3 904 49 1,24% 

Karviná 56 897 55 500 1 397 2,46% 

Petrovice u Karviné 5446 4 715 731 13,42% 

Stonava 1 728 1 702 26 1,50% 

 
Nejvyšší podíl bydlení mimo byty je podle výsledků sčítání 2011 vykazován v Petrovicích u 
Karviné, absolutně – cca 1400 osob je rozsáhlý v samotné Karviné. 
 
Stále významnějším problémem SO ORP Karviná se v posledních letech stává bydlení 
v ubytovnách s nadměrnou koncentrací osob. K rozvoji tohoto druhu bydlení vedl vývoj po r. 
1990, kombinace faktorů: 

 Nárůst nezaměstnanosti, zejména u osob s nedostatečným vzděláním 

 Pokles relativní úrovně mezd ve srovnání s jinými regiony ČR  

 Nastavení sociálního systému – doplatku a příspěvku na bydlení (zastropování výše 
příspěvku bylo provedeno) 

 Způsob privatizace bytového fondu 
 
Problémy se koncentrují zejména v místech lokace velkých ubytoven (Karviná), které 
v minulosti sloužily především k ubytování jednotlivců, nikoliv početných rodin. Umístění 
v obytné (rezidenční) zástavbě pak do značné míry narušuje její charakter. Je často 
odmítáno obyvateli dotčených lokalit. Otázkou je regulace lokalizace a využití ubytovacích 
zařízení v území, se kterou chybí zkušenosti a velmi omezená je i legislativa. 

 
 
3.3. Bytová výstavba  
 
Poměrně standardním ukazatelem rozvoje bydlení a částečně i zájmu o bydlení v obci je 
nová bytová výstavba – počet dokončených bytů sledovaných ČSÚ. 
 
Tab. 36. Vývoj počtu dokončených bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ČR 27127 32268 32863 30190 41649 38380 38469 36442 28630 29467   

MSK 2078 2004 1924 1637 1958 2484 2984 2 898 2520 2698   

 SO ORP 
Karviná  55 80 27 24 23 31 52 38 140 63 54 

Dětmarovice 14 8 12 10 7 16 15 18 27 15 16 

Karviná 24 63 11 8 10 15 15 8 73 35 22 

Petrovice u 
Karviné 17 9 4 4 5 0 22 10 30 13 7 

Stonava 0 0 0 2 1 0 0 2 10 0 9 

 
Z předchozí tabulky je možné vidět, že počet dokončených bytů na území SO ORP Karviná 
v jednotlivých letech kolísá, ještě výraznější kolísání je pak patrné u jednotlivých obcí. To je 
také důvodem k přijetí dlouhodobějšího, než pouze dvouletého vyhodnocení vývoje počtu 
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dokončených bytů (zejména u menších obcí zde působí velmi náhodné vlivy). Odvozovat 
z těchto výkyvů celkovou změnu ukazatele (indikátoru) by bylo nevhodné. Současně pro rok 
2013 nejsou k dispozici údaje za ČR a kraje.  
 

 
 
Tab. 37. Vývoj počtu dokončených bytů a intenzity bytové výstavby v obcích SO ORP 
Karviná a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
Dokončené byty v letech 

 
Intenzita bytové výstavby 
– bytů/1000 obyvatel/rok* 

Hodnocení pro období 

Období 2003-2012 2011-2012 2003-2012 2011-2012 2011-2012 korerkce 

ČR 335485 58097 3,18 2,75 5 5 

MS kraj 23185 5218 1,88 2,11 5 5 

 SO ORP Karviná  533 203 0,78 1,49 6 6 

Dětmarovice 142 42 3,59 5,31 3 3 

Karviná 262 108 0,46 0,95 7 7 

Petrovice u Karviné 114 43 2,09 3,95 4 4 

Stonava 15 10 0,87 2,89 5 5 
*přepočteno na 1000 obyvatel podle předběžných výsledků sčítání 2011 

 
Pro hodnocení intenzity bytové výstavby byla použita 7 bodová hodnotící stupnice (podobně 
jak u ÚAP MSK), hodnota 1 – nejpříznivější vývoj, 4- průměrný, 7 nejméně příznivý vývoj. 
Intervaly stupnice byly zvoleny s ohledem na hodnoty v celé ČR. 
 
Tab. 38. Použité parametry hodnocení intenzity bytové výstavby  

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

Intenzita bytové výstavby –
bytů/1000 obyvatel ročně 

8 a větší 
6 až 
7,99 

4 až 
5,99% 

3 až 
3,99 

2 až 
2,99 

1 až 
1,99 

menší 
než 1 
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Tab. 39. Byty podle období bytové výstavby nebo rekonstrukce v obcích SO ORP 
Karviná a širší srovnání (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty) 

 Ukazatel 
  

Obydlené  
byty  

celkem 

z toho podle období výstavby nebo rekonstrukce domu Podíl 

1919  
a dříve 

1920  
- 1970 

1971 
- 1980 

1981  
- 2000 

2001  
- 2011 

2001-2011 

ČR 4 104 635 374 654 1 472 371 822 621 974 308 364 333 8,88% 

        

 SO ORP 
Karviná  

27 946 429 19 312 4 558 2 606 867 3,10% 

Dětmarovice 1 351 88 535 179 399 138 10,21% 

Karviná 24 302 203 17 694 4 149 1 656 478 1,97% 

Petrovice u 
Karviné 

1 647 94 642 216 496 165 10,02% 

Stonava 646 44 441 14 55 86 13,31% 

 
Nízká intenzita bytové výstavby v SO ORP Karviná do značné míry koreluje s údaji o věkové 
struktuře bytového fondu.  
Při posuzování bytové výstavby v SO ORP Karviná je nezbytné vnímat její obecné 
souvislosti. Pokud vezmeme v úvahu, že v intercenzálním období 2001-2011 bylo v ČR 
dokončeno nebo rekonstruováno 364 tis. bytů a celkový přírůstek byl 390 tis. bytů při 
výstavbě (dokončení) 330 tis. bytů (v letech 2001-2010), pak je zřejmé, že mezi údaji 
existují rozpory. Není logicky možné, aby celkový, tj. čistý přírůstek počtu bytů ve 
srovnatelném období byl vyšší, než byty dokončené nebo dokonce dokončené a 
rekonstruované, viz následující tabulka). V SO ORP Karviná bylo dokončeno v letech 2001-
2010 pouze 448 bytů, přičemž čistý přírůstek počtu bytů byl 369 bytů. To by znamenalo 
odpad pouze cca 100 bytů, což je zejména z technického hlediska průměrné životnosti 
staveb a bytů vyloučeno (z technického hlediska je předpokládána životnost staveb pro 
bydlení max. 100 až 200 let, tj. odpad bytů 0,5-1% ročně). 
 
Rozpory v evidenci bytů byly řešeny ČSÚ již v reakci na výsledky minulého sčítání v r. 2001. 
Po r. 1990 roste bytový fond celkově rychleji než by vyplývalo z evidence 
dokončených bytů. Příčiny jsou zřejmé, jak v nepřesnosti evidence bytů (chybějící registr 
nejlépe na úrovni katastru nemovitostí), tak i v neevidovaných přírůstcích bytů (dokončených 
bytů - obytných kapacit – jednotek bydlení). Příkladem je například „proměnlivý“ počet 
deklarovaných bytů v RD, je možné poměrně reálně předpokládat, že mnohými 
rekonstrukcemi (bez evidence stavebních úřadů) vznikají nové byty.  
Následující tabulka dokumentuje bilanci odvozeného odpadu bytů. Pokud je porovnán 
počet dokončených bytů a čistý přírůstek bytů, pak, rozdíl představuje odpad. Odpad by měl 
být vždy kladný, počet dokončených bytů by měl být vždy vyšší než čistý přírůstek počtu 
bytů. Pouze v městě Karviné (s vysokým podílem bytů v bytových domech a značnými 
demolicemi domů i v důsledku těžby uhlí), však není vykazován „záporný“ odpad bytů. Právě 
u bytového fondu v bytových domech je velmi obtížné intenzifikovat využití stavebního fondu 
pro bydlení, evidence bytů je zde přesnější. U všech ostatních obcí, podobně jak v průměru 
v ČR, je počet dokončených bytů nižší než změna počtu bytů=čistý přírůstek bytů. Příčiny 
tohoto jevu v konkrétních obcích je obtížné stanovit. Při práci s daty o bydlení je však 
nezbytné tento jev uvažovat.   
Demolice domů v Karviné proběhly v posledních létech zejména v částech Staré Město 
(rodinné domy v souvislosti s výkupy OKD) a v Novém Městě (bytové domy ve vlastnictví 
RPG, ve špatném stavebně technickém stavu). Otázkou zůstává, jak se bude rozsah 
demolic vyvíjet a nakolik se projeví i problémy při jejich realizaci, viz dopady do sídelní 
struktury zejména v části Staré Město.  
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Tab. 40. Bilance odvozeného odpadu bytů v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty)  

  

Změna 
počtu bytů 

celkem 
2001-
2011 

Dokončené 
byty 2001-

2010 
(ČSÚ) 

Změna 
počtu 

obydlených 
bytů 

2001-2011 

Změna 
počtu 

neobydlený
ch bytů 

2001-2011 

Odvozený 
odpad 

bytů 2001-
2011 

Podíl 
odpadu 

bytů 
vzhledem 
k počtu 

bytů 

ČR 390 279 329 441 276 957 113 322 -60 838 -1,39% 

MS kraj 25 176 22 204 11 130 14 046 -2972 -0,59% 

 SO ORP 
Karviná  369 448 -374 743 79 0,27% 

Dětmarovice 173 123 138 35 -50 -3,77% 

Karviná -83 228 -743 660 311 1,21% 

Petrovice u 
Karviné 206 92 178 28 -114 -6,99% 

Stonava 73 5 53 20 -68 -10,68% 

 

 
3.4. Potřeba bytů a vymezení zastavitelných ploch 
 
V následující tabulce je provedeno orientační stanovení potřeby bytů ve vazbě na 
výsledky Analýzy socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby 
bytů (2013), tento podklad vycházel z: 
 

 Očekávaného rozsah odpadu obydlených bytů ve výši cca 0,25% ročně z výchozího 
počtu bytů v roce 2011. Intenzita odpadu bytů byla uvažována paušálně na nízké 
úrovni s ohledem na intenzifikační procesy v celém systému bydlení. 

 Potřeby bytu pro zajištění „stagnace počtu obyvatel“, tedy potřeba bytů vznikající 
v důsledku poklesu průměrné velikosti bytových domácností (úvahy o chtěném soužití 
domácností, cenzových domácnostech jsou možným doplňkem, ale v zásadě 
neovlivní výrazněji celkové výsledky a mnohdy jsou spíše zavádějícím, historicky 
překonaným konceptem).  

 Potřeby bytů pro změnu počtu obyvatel. V rámci změn územního plánu by měla být 
tato potřeba upřesněna, v uvedeném podkladu je uváděna pouze orientačně..   

 
Z uvedených čísel je patrné, že potřeba výstavby bytů pro stagnaci počtu obyvatel je u města 
Karviné cca 150 bytů ročně. Pokud je toto číslo srovnáno s novou bytovou výstavbou – 
průměr cca 30-40 bytů ročně v posledních letech, pak je zřejmé, že růst počtu obyvatel při 
této intenzitě bytové výstavby není možný. I u dalších obcí vývoj počtu obyvatel koreluje 
s rozsahem nové bytové výstavby. 
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Tab. 41. Orientační stanovení potřeby bytů v obcích SO ORP Karviná (zdroj: SLDB 
2011, vlastní výpočty) 

Obec 
Obyvatel  
v bytech 

Obydlené 
byty 

Zalidněnost 
bytů -

osob/byt 

Zalidněnost 
bytů -

osob/byt 

Potřeba 
nových 
bytů do 
r.2025 
vlivem 

poklesu 
zalidněnosti 

Potřeba 
bytů 

vlivem 
odpadu 

bytů 
(0,25% z 

počtu bytů  
ročně) 

Celkem 
nové 

byty do 
r.2025 při 
stagnaci 

počtu 
obyvatel 

 2011 2011 2011 2025 2011-2025 2011-2025 
2011-
2025 

 SO ORP 
Karviná  65821 27946 2,36 2,20 1481 1048 2529 

Dětmarovice 3904 1351 2,89 2,69 88 51 139 

Karviná 55500 24302 2,28 2,13 1249 911 2160 

Petrovice u 
Karviné 4715 1647 2,86 2,67 106 62 168 

Stonava 1702 646 2,63 2,46 38 24 62 

 
Z předchozí tabulky je patrné, že zásadním faktorem potřeby bytů je pokles velikosti 
zalidněnosti bytů, jenž je obecným trendem vývoje. 
 
Při převodu potřeby bytů na potřebu návrhu ploch (v územních plánech) k bydlení je 
nezbytné zohlednit: 
 

 Strukturu nové bytové výstavby v obci - jaký podíl budou tvořit byty v rodinných a 
bytových domech.  

 Potřebu bytů v bytových domech z hlediska komunitního plánování obcí (v mnoha 
případech spíše jako výhledové rezervy). 

 Průměrnou velikost parcely pro rodinný dům. 

 Potřebu hrubých a čistých ploch, hrubé plochy zahrnují potřebu ploch pro obslužné 
komunikace, zeleň apod. 

 Vliv druhého bydlení na potřebu bytů v jednotlivých obcích. Tato skutečnost je patrná 
zejména u menších atraktivních obcí, kde i část nové bytové výstavby fakticky slouží 
druhému bydlení. 

 Stanovení potřebných plošných rezerv, které je nejproblémovější položkou. Potřeba 
rezerv je ovlivněna reálných fungováním trhu se stavebními pozemky. K zástavbě je 
nabízena pouze malá část stavebních pozemků. Tlak ekonomických nástrojů na 
přiměřené využití pozemků je nízký. Nelze opomenout ani skutečnost, že v době 
zpracování územního plánu nemohou být zjištěny a odhadnuty všechny vlastnické a 
jiné územně technické podmínky, které omezí reálnou nabídku stavebních pozemků 
na trhu nemovitostí. 
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BYDLENÍ - SWOT ANALÝZA   

 

 SILNÉ STRÁNKY  
S1 bytový fond s dobrou vybaveností  
S2 převažující stabilizované bydlení v rodinných domech v Petrovicích u Karviné a 

Dětmarovicích  
S3 podpora bytové výstavby za strany města Karviné a obcí (Stonava, Dětmarovice)  

 SLABÉ STRÁNKY  
W1 vysoký podíl bytů v bytových domech, zejména panelových domů v Karviné  
W2 rozsáhlé sociálně ekonomické problémy s fungováním části sídlišť v Karviné  
W3 územní a sociální segregace v oblasti bydlení v Karviné  
W4 nízká intenzita bytové výstavby v širším regionu i SO ORP Karviná jako celku 
W5 značný podíl rozptýlené slezské zástavby s nízkou urbanistickou efektivností 
W6  rozvoj města Karviné limitovaný vlivem těžby uhlí (jih a západ města) a blízkosti 

státní hranice (sever a východ města)  
W7  dopady výkupů nemovitostí a jejich demolic v důsledku přípravy těžby na sídelní 

strukturu území (nově u části Staré Město)  
W8  rostoucí problémy ubytoven, především s dopady na kvalitu bydlení (např. 

bezpečnost, klid, bezdomovectví) 

 PŘÍLEŽITOSTI  
O1 zásadní posílení atraktivity bydlení celého regionu v návaznosti na veřejnou 

podporu ekonomického rozvoje, doplnění dopravní a jiné vybavenosti (rozvoj 
lázeňství, posilování školství)  

 
HROZBY  
T1 nízká intenzita veřejné podpory údržby bytového fondu, zejména obytných 

panelových domů v méně atraktivních lokalitách  
T2 degradace obytného prostoru sídlišť a pokračující územní a sociální segregace 

v bydlení  
T3 nedostatečné podmínky regulace ubytoven (zejména legislativní)   
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4. Hospodářské podmínky území 
 
4.1. Aktualizace – metodický přístup 

 
 
Hlavní cíle:  

• Zhodnocení celkových hospodářských podmínek území 
• Zhodnocení potřeby a nabídky ploch pro podnikání v obcích s ohledem na 

rozvojový potenciál obce (výrazně limitováno stupněm poznání území). 
• Zhodnocení infrastrukturních předpokladů (jako významného předpokladu 

hospodářského předpokladu území – není součástí zadání)  
 
Dostupná data:  
Sčítání 2011, nezaměstnanost - průběžná evidence MPSV od roku 2012 nezveřejňuje údaje 
o nezaměstnanosti za obce, ČSÚ-hospodaření obcí. Zprávy z úřadu práce. 
 
Kvalita dat:  
Posouzení hospodářských podmínek na úrovni obcí je výrazně omezeno dostupnými daty – 
údaje o HDP, přidané hodnotě, příjmech domácností končí na úrovni krajů. Nejsou 
k dispozici za SO ORP a ani okresy. V evidenci existuje řada problémů – například údaje o 
nezaměstnanosti obyvatel byly zkreslovány u obcí, kde se počet obyvatel výrazně měnil, 
v současnosti nejsou tyto údaje k dispozici. 
 
Interpretace dat: Je zatížena častou aplikací údajů, které nejsou adekvátní pro 
hodnocení hospodářské úrovně území – například podíl ekonomicky aktivního 
obyvatelstva – je odvozován od věkové struktury obyvatel, zahrnuje v sobě i nezaměstnané 
osoby. Podobně podíl podnikajících fyzických osob – podnikatelů závisí na odvětvové 
struktuře ekonomických subjektů v území, vysoký podíl „podnikatelů“ mají jak hospodářsky 
úspěšné, tak i neúspěšné obce. Tento ukazatel není navržen k využití pro hodnocení 
podobně jako údaje o daňových příjmech obcí, které jsou velmi obtížně interpretovatelné. 
 
Možnost došetření:  
Obecně je hodnocení hospodaření obcí, jejich hospodářského potenciálu, velmi nákladné 
(audity hospodaření) a většinou nezahrnuje „vnitřní zadluženost“ odvozenou z objektivního 
zhodnocení potřeb obce. Daňové příjmy jsou jen částí příjmů obce. Ani celkové příjmy obcí – 
jejich porovnání nevede k jednoznačným a jednoduchým závěrům o hospodaření obcí. 
Aspirací územního plánování nemůže být analýza hospodaření obcí, která by byla neúplná a 
mohla vést k mylným závěrům a politickým dopadům. 

 
4.2. Zhodnocení celkových hospodářských podmínek území 
 
Jak již bylo naznačeno, posouzení hospodářských podmínek na úrovni obcí je výrazně 
omezeno dostupnými daty – údaje o HDP, přidané hodnotě, příjmech domácností končí na 
úrovni krajů. Nejsou k dispozici za SO ORP a ani okresy. Hospodářsky výkon obcí, regionů 
(s výjimkou kraje) tak nelze v ČR přímo stanovit. Zásadní význam pro hodnocení 
hospodářských podmínek území mají tak údaje o nezaměstnanosti. 
Výchozí otázkou je i co je cílem hodnocení zhodnocení hospodářských podmínek 
území? Celkové hodnocení by nemělo sklouznout do dílčích analýz, tj. zejména hodnocení 
struktury zaměstnanosti. Velikost podniků a jejich odvětvová struktura je územně 
diferencovaná (zejména podle přírodních a dopravních předpokladů území – viz alokační 
teorie), přitom je však obtížné rozlišit co je přirozenou diferenciací a co slabou stránkou  
obcí. To platí zejména u malých obcí, kde alokace hospodářských aktivit byla přírodně či 
historicky determinovaná a fungují v rámci specifických regionů.  
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Jako zavádějící je hodnocena daňová výtěžnost na obyvatele obvykle není determinována 
hospodářskou prosperitou území, či podnikatelskými úspěchy obcí (ty ovlivňují celkové 
příjmy, jedná se spíše o výjimky), ale rozpočtovým určením daní podle pravidel MF ČR, 
podle velikostních kategorií obcí (viz známé případy obcí, které chtěly „uměle“ překročit 
100000 obyvatel). Hodnocení rozpočtů obcí provádí MF ČR, komentáře ke klasifikaci jsou 
poměrně „úsporné“, nelze je mechanicky přebírat a dále neodborně interpretovat. V žádném 
případě by nemělo být aspirací územního plánování vytvářet vlastní systém hodnocení 
hospodaření obcí, který by jistě trpěl neodborností a riziky mylného vyhodnocení 
jednotlivých obcí se všemi možnými dopady této odborně o časově náročné činnosti. 
Vnímání nedostatků stávajících ukazatelů a jejich interpretace, změn v dostupnosti dat, vedly 
k novému návrhu ukazatelů (indikátorů) a postupu jejich vyhodnocení. 
 
Změny v oblasti evidence nezaměstnanosti  
 
Jedním z dobře dostupných údajů na úrovni obcí byly údaje o nezaměstnanosti, které byly 
prvotně dostupné z evidence ministerstva práce a sociálních věcí s měsíční periodicitou. 
V současnosti je jejich dostupnost omezena a je otázkou, zda budou k dispozici. Menším 
nedostatkem těchto údajů byla skutečnost, že míra nezaměstnanosti na úrovni obcí byla 
vypočtena z aktuálního počtu nezaměstnaných a zastarávajícího počtu ekonomicky aktivních 
ze sčítání v roce 2001. U obcí, kde se počet obyvatel a tím i ekonomicky aktivních výrazně 
měnil, docházelo ke zkreslování výsledků. Zejména pak u obcí, kde počet obyvatel rostl o 
desítky procent. I přes tento nedostatek byly ukazatele míry nezaměstnanosti základním 
východiskem pro hodnocení hospodářského potenciálu obcí. 
Údaje o nezaměstnanosti (Ministerstva práce a sociálních věcí – úřadů práce) nejsou po r. 
2011 k dispozici v podrobnosti za obce. Od ledna 2013 se přechází v ČR na nový ukazatel 
registrované nezaměstnanosti s názvem podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném 
věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti, 
která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním 
osobám (jejichž aktuální počet byl znám pouze v době sčítání). Nový ukazatel je s původním 
ukazatelem nesrovnatelný.   
 
Tab. 42. Podíl nezaměstnaných osob a míra nezaměstnanosti podle SLDB 2011 
 (zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty), Nová metodika – podíl nezaměstnaných = podíl 
dosažitelných uchazečů ve věku 15-64 let k obyvatelstvu ve stejném věku (v %), původní 
metodika – míra nezaměstnanosti = podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání k počtu 
ekonomicky aktivních) 

  
Obyvatel 15 

- 64 let 
Ekonomicky  

aktivní 
z toho  

zaměstnaní 
Nezaměstnaní 

(dopočet) 
% podíl 
nezam. 

Míra 
nezam. 

ČR 7 267 169 5 080 573 4 580 714 499 859 6,9% 9,8% 

MSK 839 584 575 689 504 301 71 388 8,5% 12,4% 

okres 
Karviná 178 429 120 387 102 087 18 300 10,3% 15,2% 

 SO ORP 
Karviná  47 014 30 982 25 728 5 254 11,2% 17,0% 

Dětmarovice 2 848 1 972 1 746 226 7,9% 11,5% 

Karviná 38 961 25 621 21 046 4 575 11,7% 17,9% 

Petrovice u 
Karviné 4 016 2 654 2 280 374 9,3% 14,1% 

Stonava 1 189 735 656 79 6,6% 10,7% 

 
Z předchozí tabulky je patrná velmi vysoká úroveň nezaměstnanosti v SO ORP Karviná, 
měřená oběma způsoby, přitom ani průměr ČR není možné považovat za optimální hodnotu. 
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4.3. Regionální ekonomika 
 
Ve srovnání s předchozí aktualizací je zcela nově vymezen pojem regionální ekonomika, tj. 
ve vlastní slova smyslu – tj. regionu. Absence údajů za regiony pohybu za prací však vede 
k použití údajů a charakteristik za okresy a SO ORP.  
 
Regionální nezaměstnanost 
 
Regionální nezaměstnanost představuje u mnoha obcí rozhodující faktor jejich 
rozvoje, svědčící o širších hospodářských podmínkách. Míra vlivu je dána jak přímo 
saldem pohybu za prací, tak i „přenosem“ nezaměstnanosti (vysoká nezaměstnanost snižuje 
možnosti pohybu za prací do okolí) včetně tlaku na pokles mzdové úroveň. 
 
Pro sledování vývoje nového ukazatele nezaměstnanosti je v současnosti k dispozici časová 
řada do úrovně okresů a to od roku 2005. Z této tabulky je patrné, že míra nezaměstnanosti 
okrese Karviná i Ostrava do r. 2008 relativně poklesla, v posledních letech však roste.  
 
Pro hodnocení regionální ekonomiky - úrovně nezaměstnanosti byly zvoleny dva ukazatele 
(indikátory) 
 

 hlavní ukazatel - podíl nezaměstnaných (pořadí v rámci 77 územních jednotek - 
okresů) – r. 2012 

Hodnocení: 1 – nejpříznivější stav, 4 - průměrný, 7 nejméně příznivý stav. Intervaly 
stupnice byly zvoleny s ohledem na hodnoty v celé ČR – 77 územních jednotek. Pro 
okres Karviná jako celek je regionální úroveň nezaměstnanosti hodnocena 
v následující tabulce nejhorší hodnotou 7 . 

 
Tab. 43. Použité parametry hodnocení regionální úrovně nezaměstnanosti  

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

Pořadí podle podílu 
nezaměstnaných  
v okrese - r. 2012 

1 - 10  11 - 20 21 - 30 31 ž 48 49 -58 59 - 68 69 - 78 

 
Tab. 44. Podíl nezaměstnaných osob (zdroj: MPSV ČR, vlastní výpočty) 
Nová metodika - podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k 
obyvatelstvu ve stejném věku (v %) 

Okres-rok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

*Pořadí 
r. 2013 

Praha-východ 2,25 1,64 1,52 1,33 2,24 3,01 2,92 2,87 3,37 1 

Frýdek-Místek 9,06 8,25 6,49 4,45 6,10 6,65 5,98 6,11 7,06 28 

Nový Jičín 8,11 7,30 5,16 3,79 7,99 8,51 6,96 6,61 7,60 37 

Opava 7,84 7,64 6,45 5,08 6,77 7,47 7,45 7,31 8,10 44 

Ostrava-město 11,54 10,07 8,16 6,15 7,94 8,71 8,51 8,96 10,87 71 

Jeseník 11,35 10,20 8,36 6,95 8,72 10,46 10,52 10,34 11,18 72 

Karviná 13,12 12,45 10,71 8,61 9,97 10,46 10,21 10,32 11,81 74 

Ústí nad Labem 9,68 9,57 8,47 7,01 8,61 9,96 10,46 10,99 12,15 75 

Bruntál 11,00 10,11 8,21 6,90 10,03 11,08 11,39 11,92 13,02 76 

Most 16,51 15,74 12,77 9,40 11,01 11,52 11,40 12,04 13,47 77 

Celkem ČR 6,64 6,09 4,97 4,11 6,10 6,96 6,70 6,76 7,68   

Variační koef. 0,40 0,41 0,42 0,39 0,29 0,26 0,27 0,28 0,26   

*Pořadí hodnoceno ze 77 územních jednotek (okresů), nejlepší – 1, nejhorší – 77 
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 jako vedlejší ukazatel 5letá změna vývoje relativní úrovně nezaměstnanosti 
vzhledem k průměru ČR (r. 2007-2012) – viz následující tabulka, jeden z 
podkladů pro expertní hodnocení regionální ekonomiky 

 
Tab. 45. Relativní podíl nezaměstnaných osob, průměr ČR=100% 
 (zdroj: MPSV ČR, vlastní výpočty) 

Okres-rok 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 
r. 2005-

2013 

Praha-východ 34% 27% 30% 32% 37% 43% 44% 42% 44% 37% 

Frýdek-Místek 137% 135% 130% 109% 100% 95% 89% 90% 92% 109% 

Nový Jičín 123% 120% 103% 92% 131% 122% 104% 97% 99% 110% 

Opava 119% 125% 129% 124% 111% 107% 111% 108% 105% 115% 

Ostrava-město 175% 165% 163% 150% 130% 124% 127% 132% 142% 145% 

Jeseník 172% 167% 167% 170% 143% 149% 157% 152% 146% 158% 

Karviná 199% 204% 214% 210% 163% 149% 152% 152% 154% 178% 

Ústí nad Labem 147% 157% 169% 171% 141% 142% 156% 162% 158% 156% 

Bruntál 167% 166% 164% 168% 164% 158% 170% 175% 170% 167% 

Most 250% 258% 255% 229% 180% 165% 170% 177% 175% 207% 

Celkem ČR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Variační koef. 0,40 0,41 0,42 0,39 0,29 0,26 0,27 0,28 0,26   

 
Tab. 46. Vývoj počtu nezaměstnaných a  ukazatelů nezaměstnanosti v mikroregionech 
 (zdroj: úřad práce se sídlem v Karviné, vlastní výpočty) 

Ukazatel  
  rok 

Mikroregiony k 31. 12.  
KARVINS

KO 

HAVÍŘOVS

KO 

ORLOVS

KO 

BOHUMÍ 

NSKO 

ČESKOTĚŠ

ÍNSKO 

Počet uchazečů o 
zaměstnání 
  
  
  

2008 5097 6021 2989 1385 1404 

2009 5985 7333 3655 2020 1831 

2010 6031 7642 3623 1856 1788 

2011 5805 6672 3328 1808 1605 

2012 6183 7057 3294 2077 1708 

2013 6999 7864 3578 2444 1926 

z 12/2013 dosažitelní 2013 6861 7681 3506 2384 1857 

Nezaměstnanost       

Míra 
nezaměstnanosti 
z dosažitelných UoZ, 

2008 13,28 11,94 11,98 8,69 9,6 

2009 15,88 15,07 15,03 13,19 13,03 

2010 15,91 15,36 14,87 11,89 12,52 

Podíl 
nezaměstnaných ve 
věku 15-64 let 

2011 11,11 9,28 9,68 8,05 7,89 

2012 12,38 10,61 11,28 8,45 8,69 

2013 14,42 12,19 12,5 10,11 10,07 

 
 
Expertní vyhodnocení: 
 
1. Z tabulky uvádějící relativní podíly nezaměstnaných osob je patrné zlepšení pozice okresu 
Karviná v letech 2007-2012. V roce 2007 dosahovala nezaměstnanost v okrese Karviná 
214% průměrné úrovně ČR, do r. 2012 poklesla na 152%. Srovnání je možné například 
s okresem Bruntál, který vystřídal okres Karviná na nejhorší pozici v rámci 
Moravskoslezského kraje. Vnímat je potřeba i pokles variačního koeficientu, tj. územní 
diferenciace nezaměstnanosti mezi okresy ČR se v uvedeném období výrazně snížila, i když 
nezaměstnanost stoupla z 5% v r. 2007 na 6,8% v r. 2012. Je tedy možno konstatovat, že 
krize výrazněji postihla dosud hospodářsky silnější okresy, problémové okresy byly postiženy 
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méně. Otázkou je nakolik se takto pozitivně projevil diferencovaný regionální přístup a 
podpora podnikání z veřejných rozpočtů a na druhé straně nakolik došlo k „přirozené“ 
migraci obyvatel za prací.     
 
2. Pro hodnocení situace nezaměstnanosti byla jako podklad využita zejména ZPRÁVA 
O SITUACI NA TRHU PRÁCE V KARVINSKÉM REGIONU V ROCE 2013 a v roce 2012 
(zpracovatel: Milada Olšarová, referent zaměstnanosti referátu TP krajské pobočky 
v Ostravě se sídlem v Karviné ve spolupráci s kontaktními pracovišti (KoP) v karvinském 
regionu). 
Z této práce je patrný přetrvávající význam odvětví těžby pro okres Karviná : „V okrese 
Karviná v současnosti působí 1 důlní organizace s doly Karviná, Darkov a ČSM. V okrese 
Frýdek-Místek pak důl Paskov.  I přes výrazné změny, které tento rezort zaznamenal, má 
nadále z pohledu zaměstnanosti nejvyšší zastoupení v okrese (20,8 %). Podíl je zjištěn ze 
zaměstnanosti subjektů s 20 a více zaměstnanci. Po něm se dlouhá léta umísťovalo na 
druhém místě odvětví výroby základních kovů, hutního zpracování, slévárenství a výroby 
kovových konstrukcí (9,3 %), které se nyní přesunulo na čtvrtou pozici po odvětví zdravotní a 
sociální péče (9,9 %) a odvětví vzdělávání (9,7 %). Následovalo odvětví obchodu (6,8 %), 
které se předsunulo před odvětví dopravy a skladování (6,7 %), odvětví výroby dopravních 
prostředků (5,8 %) a odvětví veřejné správy, obrany a povinného zabezpečení (5,8 %). U 
ostatních odvětví dosahovala zaměstnanost této skupiny zaměstnavatelů 3,2 % a méně.“ 
Takto „vychýlená“ struktura zaměstnanosti okresu (do značné míry i širšího regionu) se 
ukazuje výrazným ohrožením pro hospodářskou prosperitu i většiny obcí řešeného 
území, kde byla těžba uhlí již utlumena v minulých letech.  
 
3. Z předchozího citovaného podkladu jsou dostupné údaje o nezaměstnanosti za 
mikroregiony – Karviná, Havířov, Orlová, Český Těšín a Bohumín. Podíl nezaměstnaných 
osob je v mikroregionu Karviné dlouhodobě nejvyšší v rámci okresu. 
 
4. Za okresy ČR je k dispozici i údaje o počtu nezaměstnaných připadajících na 1 volné 
pracovní místo, z tohoto pohledu se situace v okrese Karviná výrazně zhoršila, okres se 
v období září 2012 až září 2013 dostal z 63 na nehorší 77 místo v ČR. V úvahu je však nutno 
vzít řadu omezení snižující kvalitu dat o volných pracovních místech, viz část textu z citované 
zprávy úřadu práce: „Otázkou je však to, zda monitorovaná skupina zaměstnavatelů je 
kompletní, neboť úřad práce nemá již 4 roky informace z ČSSZ o zaměstnanosti za zhruba 
3,5 tisíce subjektů, které měly naposledy v roce 2008 stav zaměstnanců nižší než 20 osob. 
Monitorovací činnost přímo u zaměstnavatele je až na výjimky utlumena z personálních 
důvodů a řeší se jen administrativní cestou prostřednictvím elektronického předávání 
základní dat o zaměstnanosti. Změna zákona o zaměstnanosti v oblasti zrušení povinnosti 
hlásit VPM od roku 2012 má vliv na stav hlášených VPM, který opět klesá, což ovlivňuje 
zvyšující se počet osob připadajících na 1 volné místo a snižující se počty umístěných 
uchazečů.“ 
 
5. Pro hodnocení regionální ekonomiky jsou vzaty v úvahu i skutečnosti, že hrozí útlum těžby 
na dole Paskov a na druhé straně průmyslová zóna Nošovice má širší pozitivní dopady na 
region.     
 
Uvedené předchozí skutečnosti vedou k závěru (po zvážení možných pozitivních a 
negativních faktorů), že expertní korekce celkového hodnocení regionální ekonomiky 
zůstává na hodnotě 7 pro všechny obce SO ORP Karviná. 
 
Následující kartogram poskytuje přehled o míře nezaměstnanosti v okrese Karviná (podle 
úřadu práce v Karviné) 
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Míra nezaměstnanosti v okrese Karviná 

K 31.12.2012
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k 31.12.2013

Podíl nezaměstnaných osob v okrese Karviná 
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0 2 4 61
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10,11 %

12,50 %
14,42 %

12,19 %

10,07 %

 
 
 
 
Propadání relativní mzdové úrovně okresu Karviná dokumentuje další tabulka, včetně 
srovnání s průměrem okresu Ostrava kde propadání úrovně po r.1990 bylo výrazně menší. 
Pro nedostupnost dat o úrovni mezd v okresech nelze tabulku aktualizovat Tento propad 
se v minulých letech zastavil, avšak na podprůměrné úrovni ČR (cca 43-46 pozice ze 77 
okresů ČR). 
. 
Tab. 47. Vývoj průměrné hrubé mzdy   1990-2005 

rok Karviná Ostrava celkem ČR 

1990 3827 3525 3286 

1995 8698 9108 8172 

2001 12485 15709 14793 

2003 13967 17570 16920 

2005 15942 19568 19030 

rok Karviná Ostrava celkem ČR 

1990 116% 107% 100% 

1995 106% 111% 100% 

2001 84% 106% 100% 

2003 83% 104% 100% 

2005 84% 103% 100% 
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Vývoj průměrné hrubé mzdy 1990-2005
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Pro vývoj po r. 1990 – při stále rostoucí nezaměstnanosti, je však charakteristické, že pohyb 
za prací (stěhování) je stále velmi malý. Nejen ve srovnání s vyspělými zeměmi, ale i situací 
před rokem 1991. Nezaměstnanost se stále ještě neprosadila jako jednoznačný migrační 
faktor(v současnosti nelze prokázat výraznou závislost mezi záporným saldem migrace - 
stěhováním za prací a nezaměstnaností, pouze mezi cenou bytu a nezaměstnaností). 
Jednou z hlavních příčin malého pohybu za prací je regulace nájemného, zvyšující cenu 
bydlení na jediném reálně dostupném systému bydlení- volném trhu bydlení. Právě změny 
situace v sociální podpoře bydlení otevírají stavidla migrace z regionu města Karviné.  
Řešení problému nezaměstnanosti představuje strukturovaný problém, možnosti územního 
plánování jsou v tomto směru omezené. Pomineme-li významné makroekonomické činitele 
(vysoké zdanění práce zejména u nízkopříjmových skupin, regulace trhu práce, nepřesné 
zacílení podpory, omezení pohybu za prací) pak další řešení se nacházejí zejména na 
regionální úrovni ( místní podpora podnikání, příprava průmyslových zón).  

 
4.4. Místní ekonomika 
 
Hodnocení místní ekonomiky je v současnosti ztíženo absencí údajů o nezaměstnanosti na 
úrovni obcí, jak již bylo uvedeno v předchozím textu. Ve výhledu budou tyto údaje 
pravděpodobně dostupné. 
 
Tab. 48. Nezaměstnanost obcí SO ORP Karviná a širší srovnání 

územní 
jednotka 

Nezaměstnaní  2011 

SLDB 2001 SLDB 2011 hodnocení  

abs. míra v % abs. míra v %   

ČR 486 937 9,30% 499859 9,80% 5 

SO ORP 
Karviná  7 160 19,5% 5 254 17,0% 7 

Dětmarovice 254 14,1% 226 11,5% 6 

Karviná 6 488 20,4% 4 575 17,9% 7 

Petrovice u 
Karviné 298 12,7% 374 14,1% 6 

Stonava 120 14,6% 79 10,7% 5 
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Pro hodnocení stavu – míry nezaměstnanosti byl použit průměr nezaměstnanosti z hodnot 
zjištěných v době sčítání v roce 2011, které nejsou zkresleny změnami počtu ekonomicky 
aktivních obyvatel. Dále byla použita 7 bodová hodnotící stupnice (podobně jak u ÚAP 
MSK), hodnota 1 – nejpříznivější vývoj, 4- průměrný, 7 nejméně příznivý vývoj. Intervaly 
stupnice byly zvoleny s ohledem na vývoj v celé ČR. 
 
Tab. 49. Použité parametry hodnocení míry nezaměstnanosti 

hodnocení 1 2 3 4 5 6 7 

Průměrná míra 
nezaměstnanosti sčítání 
2001 a 2011p 

menší 
než 3% 

3 až 
4,9% 

5 až 
6,9% 

7 až 
8,9% 

9 až 
10,9% 

11 až 
14,9% 

15% a 
více 

 
Další tabulka vychází z průběžné evidence počtu zaměstnanců MFČR v rámci rozpočtového 
určení daní. Počet pracovních míst je k dispozici pouze z evidence ČSÚ v rámci jednotlivých 
sčítání. 

 
Tab. 50. Počet zaměstnanců v obci (zdroj: MF ČR) 

  
  

Počet  
obyvatel 

k  1. 1. 2012 

Počet 
zaměstnan

ců 
k 1. 12. 
2011 

Počet 
zaměstna

nců na 
obyvatele 

Počet  
obyvatel 

k  1. 1. 2013 

Počet 
zaměstna

nců 
k 1. 12. 
2012 

Počet 
zaměstna

nců na 
obyvatele Název obce 

ČR 10 503 477 4 530 314 0,43 10 514 212  4 634 475  0,44 

       

SO ORP 
Karviná 69 999 33 899 0,48 69 158 34 111 0,49 

Dětmarovice 4 079 1 843 0,45 4 107 1 799 0,44 

Karviná 58 833 25 240 0,43 57 842 26 222 0,45 

Petrovice u 
Karviné 5 259 1 670 0,32 5 355 1 285 0,24 

Stonava 1 828 5 146 2,82 1 854 4 805 2,59 

 
Z předchozí tabulky je patrné, že průměrný počet zaměstnanců na obyvatele je v SO ORP 
Karviná vyšší než průměr ČR, což potvrzuje  význam pracovních míst i pro širší region.  
Prognóza vývoje místní ekonomiky je jednoznačně svázána s prognózami vývoje 
těžby uhlí. Tyto prognózy jsou z dlouhodobého hlediska velmi obtížné. Podmínky těžby uhlí 
v ČR jsou výrazně determinovány vývojem na trzích jiných druhů energie v celosvětovém 
měřítku a na druhé straně i energetickou a ekologickou (dotační) politikou ČR a EU.  
Z dlouhodobého hlediska je velmi reálný další pokles těžby uhlí v ČR, který se odehraje 
zejména v SO ORP Karviné (útlum těžby hrozí zejména na dolech Karviná (ČSA) i dole 
Darkov, v širší návaznosti i na dole Lazy (území města Orlové). Tato „útlumová varianta“ 
by znamenala zásadní nárůst nezaměstnanosti nejen v těžbě uhlí, ale i v navazujících 
podnicích v řešeném území SO ORP. Srovnání vývoje těžby uhlí v jiných zemích Evropy 
ukazují na mnohem menší pravděpodobnost stabilizace podmínek těžby, která je prakticky 
nemožná bez zásadních politických rozhodnutí (např. na základě argumentu o energetické 
bezpečnosti) a podpory z veřejných zdrojů.    
 
Další tabulka dokumentuje rozsah a zejména pokles pohybu za prací v intercenzálním 
období 2001-2011. Saldo pohybu za prací u města Karviné je kladné – 980 osob, ve 
srovnání se sčítáním 2001 (2729 osob), však výrazně pokleslo. Na první pohled nepříznivý 
vývoj je však potřeba posuzovat i s ohledem na pokles počtu obyvatel města v produktivním 
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věku a zejména pak s ohledem na menší spolehlivost dat ve sčítání v r. 2011 (menší ochotu 
obyvatel deklarovat některé údaje). I přes tyto skutečnosti, se zřejmě ukazuje obecná 
tendence poklesu pohybu za prací (mimo obce). Tento vývoj je zřejmě generován i 
rostoucím podílem služeb na zaměstnanosti, otázkou jsou překážky pohybu za prací, např. 
vývoj hromadné dopravy či vlastní ochota k pohybu, až po stěhování se za prací.  
O značném stěhování se za prací svědčí územní diference vývoje počtu obyvatel v ČR, 
nejrychleji rostoucí počet obyvatel vykazuje okolí Prahy s nejnižší nezaměstnaností v ČR, na 
druhé straně pak nejvyšší pokles vykazuje Moravskoslezský a Ústecký kraj s vysokou 
nezaměstnaností. Základní příčinou stěhování je nedostatek pracovních míst v rámci regionů 
denní dojížďky za prací.  
 
Tab. 51. Saldo pohybu za prací (zdroj: ČSÚ, SLDB) 

  Počet  
Vyjíždějící 
(denně) 

Dojíždějících 
(denně)  

Saldo pohybu za prací 
(denní)   obyvatel 

za prací mimo 
obec do obce 

Název obce 2011 2011 2011 2011 2001 

ČR 10 436 560 1137176 x     

 SO ORP Karviná 68 024 6 796 8 642 1 846 7 448 

Dětmarovice 3953 865 840 -25 279 

Karviná 56897 4469 5449 980 2729 

Petrovice u 
Karviné 5446 1210 239 -971 -703 

Stonava 1728 252 2114 1862 5143 

 

Dětmarovice 
Tab. 52. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2012, zdroj: ČSÚ)  

Počet subjektů bez zaměstnanců 228 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 81 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 14 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 3 

Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci –  velké podniky 0 

 
Obec s relativně vysokou zaměstnaností v průmyslu a těžbě (ve srovnání s jinými obcemi 
regionu i ČR) a vyjížďkou za prací do okolních měst a obcí (Karviná, Havířov, Stonava). 
Saldo pohybu za prací se v intercenzálním období 2001-2011změnilo z kladného na mírně 
záporné. Možnosti rozvoje podnikání do značné míry limitovány potřebou zlepšení podmínek 
životního prostředí. 
 

Karviná 
Tab. 53. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2012, zdroj: ČSÚ)  

Počet subjektů bez zaměstnanců 2 080 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 687 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 121 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 39 

Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci –  velké podniky 11 

 
Město s rostoucí zaměstnaností ve službách, avšak stále ještě vysokou zaměstnaností 
v průmyslu a těžbě uhlí, značnou vyjížďkou za prací do okolních měst (Stonava, Bohumín,  
Ostrava) – vice než 4 tis. osob. Saldo pohybu za prací  je kladné – 980 osob, od r. 2001 
výrazně pokleslo (2729 osob).  
Možnosti rozvoje podnikání do značné míry limitovány potřebou zlepšení podmínek životního 
prostředí. Na území obce probíhá příprava ploch pro podnikání (lokalita Nad Barborou). 
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Významnou roli hraje v Karviné průmyslová zóna Nové Pole. Podle předchozí citované 
zprávy úřadu práce „Nejvyšší stav zaměstnanců v počtu 1 790 osob zaujímá karvinská 
Průmyslová zóna Nové Pole. Meziročně byl zde zaznamenán pokles o 120 osob, na němž 
se podílela společnost, z které byla omezena poptávka s následným omezením výroby a 
redukcí zaměstnanců. Ze zaměstnanosti byla vyloučena společnost, jejíž zaměstnanost 
klesla pod 20 osob. Do naplnění plánované kapacity PZ stále schází 427 zaměstnanců, tj. 
19,3 %. Do konce 1. pololetí 2014 předpokládají zde subjekty mírný nárůst ve výši 38 osob 
na počet 1 828 zaměstnanců. „ 
 

Petrovice u Karviné 
Tab. 54. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2012, zdroj: ČSÚ)  

Počet subjektů bez zaměstnanců 256 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky 83 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 10 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 6 

Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci –  velké podniky 0 

 
Dominantní obytná funkce obce se promítá do relativně nejnižší zaměstnaností v průmyslu a 
těžbě a vysoké vyjížďky za prací do okolních měst a obcí (Karviná, Bohumín). Záporné saldo 
pohybu za prací se v intercenzálním období 2001-2011 zvýšilo.  Možnosti rozvoje podnikání 
do značné míry limitovány ochranou atraktivního obytného prostředí v obci. 

 
Stonava 
Tab. 55. Počet podnikatelských subjektů v řešeném území (r. 2012, zdroj: ČSÚ)  

Počet subjektů bez zaměstnanců 60 

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci – mikropodniky 22 

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky 7 

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky 1 

Počet subjektů s 250 a více zaměstnanci –  velké podniky 0 

 
Obec s relativně vysokou zaměstnaností v průmyslu a těžbě a značnou vyjížďkou za prací 
do okolních měst a obcí (Karviná, Havířov, Stonava). Současně obec vytváří rozsáhlou 
nabídkou pracovních příležitostí (lokalizace dolu ČSM). Vysoce kladné saldo pohybu za 
prací v intercenzálním období 2001-2011 výrazně pokleslo. Možnosti rozvoje podnikání jsou 
dobré z plošného hlediska, do značné míry limitovány potřebou zlepšení podmínek životního 
a obytného prostředí, výrazně diferencované na území obce. 

 
Tab. 56. Vývoj počet podnikatelských subjektů - fyzických osob připadajících na 100 
obyvatel (zdroj: ČSÚ) 

  2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 

ČR 18,75 18,86 18,50 18,75 19,06 19,09 19,15 

MSK 15,61 15,76 15,59 15,80 16,06 15,78 16,18 

SO ORP Karviná - - - 11,49 11,69 11,08 11,25 

Dětmarovice - - - 14,84 15,34 14,76 15,29 

Karviná - - - 11,20 11,25 10,62 10,70 

Petrovice u K - - - 12,83 14,01 13,44 13,95 

Stonava - - - 10,20 11,34 11,05 11,49 

 
Na závěr uvedená tabulka dokumentuje nižší počet podnikatelských subjektů na 100 
obyvatel v SO ORP Karviná (fyzických osob). Rozdíly mezi obcemi jsou značné, vyšší podíl 
v Dětmarovicích je zřejmě ovlivněn i dopravní polohou obce, nižší ve Stonavě a Karviné pak 
tradiční vazbou zaměstnanosti na velké důlní podniky. Tj. nabídkou pracovních míst 
v tradičních oborech, zejména průmyslu a nižším relativním zastoupením živnostníků, 
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drobných podnikatelů. I přes nízký počet podnikatelských subjektů na 100 obyvatel byla 
nejnižší míra nezaměstnanosti vykazována v r. 2011 ve Stonavě. Počet podnikatelských 
subjektů není spolehlivým ukazatelem pro hodnocení hospodářských podmínek území, je 
spíše doplňujícím údajem, který je nezbytné vnímat ve vazbě na odvětvovou strukturu 
zaměstnanosti. Velké podniky nejsou pouze zdrojem hospodářských problémů, ale mnohdy 
naopak rozvojovými póly území (viz. průmyslová zóna Nošovice).  
 

 
 
HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY - SWOT ANALÝZA  

 SILNÉ STRÁNKY  
S1 potenciál a rezervy vyplývající z probíhající deindustrializace a terciarizace  
S2 geografická poloha rozvojové oblasti OB 2 Ostrava na pomezí tří států, 

potenciální zintenzivnění česko-polsko-slovenských vztahů (širší vazby na osu 
Nošovice-Žilina) 

S3 územní stabilizace, úspěšné fungování a postupný rozvoj průmyslové zóny Nové 
Pole v Karviné, rozvoj podnikání v Dětmarovicích   

S4   příznivé územní podmínky lokality pro výstavbu nové průmyslové zóny 
regionálního významu v lokalitě Nad Barborou 

 SLABÉ STRÁNKY  
W1 omezení vyplývající z dopravní polohy, ze stavu dopravní infrastruktury SO ORP 

Karviná  
W2 nepříznivé sociálně ekonomické dopady snížení těžby uhlí v Karviné a Stonavě.  
W3 setrvačnost vytvořené struktury a rozmístění obyvatelstva a osídlení (sídelní 

struktura), hospodářství, průmyslu a infrastruktury  
W4 velmi vysoká míra nezaměstnanosti (ve srovnání s ČR i ostatními okresy MSK 

kraje) – související s dalšími slabými stránkami (strukturální deformace místní 
ekonomiky, vzdělanostní struktura obyvatelstva, vysoký podíl sociálně 
nekooperativních obyvatel ve městech, nízká podnikatelská aktivita)   

 PŘÍLEŽITOSTI  
O1 další posilování širších, mezinárodních hospodářských vazeb s přirozenými 

komparativními výhodami  
O2 kvalitativní koncepce pokračující deindustrializace a terciarizace 

(restrukturalizace, modernizace – optimalizace primárního sektoru, modernizace 
sekundárního sektoru a rozvoj sektoru služeb)  

O3 posílení pozice Moravskoslezského kraje a ORP Karviné v energetické koncepci 
ČR  

O4 rozvoj průmyslového parku (zóny) Karviná jako průmyslové zóny využívající 
plochy typického brownfieldu  

O5  možnost umístění KIC v Karviné  jako investice nadregionálního významu  

 HROZBY  
T1 odliv kvalifikovaných pracovních sil ovlivněný „konkurencí“ jiných oblastí ČR, 

vyplývající z rozdílů a minulých deformací proti jiným regionům ČR a zahraničí  
T2 existence ekonomicky problémových oblastí v přilehlém území Polska (s vysokou 

nezaměstnaností)  
T3 zhoršující se makroekonomické  podmínky útlumu hornictví a nedostatečná 

restrukturalizace průmyslu  
T4 nepřiměřená ekologická a jiná omezení hospodářského rozvoje území 
T5  těžba uhlí pracovníky z ciziny jako důsledek makroekonomických deformací trhu 

(například z Polska)  
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5. Rekreace 
 
 

5.1. Aktualizace – metodický přístup 
 
Hlavní výstup: 

• Vyhodnocení potenciálu rozvoje rekreačního využití území (lokalizační a 
realizační podmínky rekreace). 

• Vyhodnocení zatížení území rekreací 
 

Vedlejší výstup: 
• Vyhodnocení vazeb - na úrovni ÚAP SO ORP – jsou hodnoceny zejména vazby 

v rámci SO ORP, ale i širší vazby zejména na Beskydy, Ostravskou aglomeraci a 
Polsko   

• Vazby na regionální a strategické plánování obcí. 
 
Dostupná data: 

• Pouze částečně ČSÚ, dostupná jednotlivě podle různorodé evidence obcí. Stávající 
regionalizace cestovního ruchu a rekreačního potenciálu území se postupně vyvíjí.  

 
Kvalita dat: 

• Kvalita dat je omezena, otázkou je, zda budou v průběhu zpracování výsledků sčítání 
publikována například data o počtu rekreačních objektů z roku 2011 (naposledy 
publikováno v roce 1991). 

 
Interpretace dat: 
Značné problémy představuje zejména stanovení únosné rekreační zátěže území, v rámci 
SO ORP Karviná nelze očekávat, že rekreační zátěž území na úrovni obcí je nadměrná 
(srovnatelná například s obcemi v CHKO Beskydy).  
Možnost došetření: 

• Možnosti došetření a zpřesnění dat existují zejména v rámci doplnění průzkumů při 
zpracování územních plánů, např. objektů individuální rekreace, ubytovacích kapacit. 

 
Závěry: 

 Pro jednotlivé obce by měly závěry obsahovat zhodnocení potenciálu rozvoje 
rekreace a cestovního ruchu.  

 Na úrovni vlastních územních plánů by toto výchozí hodnocení mělo být dále 
upřesněno s ohledem na prohloubení znalosti území, identifikace rekreačních lokalit 
s nadměrnou zátěží.  

5.2. Teoretická východiska   

Rekreační potenciál území je souhrn přírodních a antropogenních faktorů určujících 
předpoklady území v souvislosti s jeho využitím člověkem v rámci rekreačních aktivit. 
Rekreační atraktivitu tvoří rekreačně vysoce vhodné přírodní, historické, kulturní a sociální 
podmínky území. Spolu s rekreační atraktivitou (lokalizačními podmínkami) je neméně 
důležitou složkou tvořící rekreační potenciál území rekreační infrastruktura (realizační 
podmínky), která představuje prvky umožňující rekreační využitelnost území. Jedná se např. 
o dopravní infrastrukturu (zpřístupnění území), ubytovací a stravovací kapacity, informační 
centra. Na rekreační infrastruktuře je do značné míry závislý i cestovní ruch (turismus), 
jako souhrn pobytů a služeb v turistických destinacích.   
Omezením rekreačního potenciálu jsou mnohdy vlastní rekreační kapacity území, často 
také zájmy ochrany přírody. Rekreační únosnost krajiny na základě její intenzity využívání je 
obtížně stanovitelná. Neměla být vést ke snižování rekreačního potenciálu. Rekreační 
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kapacita území je dána obecnými limity využití území a dalšími sociologickými a kulturními 
aspekty, jako jsou například dochovaný krajinný ráz, ale i například tradice. 
Rekreační potenciál území představuje lokalizační podmínky cestovního ruchu. Na jeho 
základě je možné umístit a rozvíjet aktivity cestovního ruchu na určitém území na základě 
jeho charakteristik. Lokalizační podmínky jsou vyjádřeny atraktivitou místní přírody a krajiny 
a místními kulturními hodnotami a jinými pozoruhodnostmi. 
Realizační podmínky cestovního ruchu vytvářejí rekreační efekt a rekreační využitelnost 
území. Rekreační efekt je dán mírou využití potenciálních rekreačních schopností 
území. Tyto dvě podmínky umožňují uskutečňovat vlastní nároky účastníků cestovního 
ruchu.  
 

5.3 Rekreační podmínky SO ORP Karviná 

Cestovní ruch se stává stále významnějším hospodářským přínosem rozvoje území, 
zejména jeho služeb. V rámci Moravskoslezského kraje je základním strategickým 
dokumentem v oblasti cestovního ruchu Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu 
v Moravskoslezském kraji pro léta 2009–2013, aktualizace s výhledem do roku 2015, 
zpracovatel: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. SO ORP Karviná  je pojímáno jako součást 
turistického regionu Severní Morava a Slezsko, turistické oblasti Těšínské Slezsko. Toto 
území vykazuje řadu specifik: 
 

 omezené přírodní předpoklady rekreace a cestovního ruchu 

 zhoršené životní prostředí 

 výrazná antropogenní transformace krajiny, dopady těžby uhlí 

 deformované vnímání regionu, širší neznalost rekreačních podmínek území 

 poloha u státních hranic s Polskem 
 
Hlavní rozvojový pól cestovního ruchu a rekreace představuje město Karviná, kde 

došlo k částečné rekonstrukci historického jádra se zámkem, s navazujícím krajinářským 
parkem (nový dětský koutek ve stylu slovanského hradiště) , lázněmi v městské části 
Darkov a části Hranice, zajímavým statkem v části Staré Město (pronájem a chov koní). 
Atrakcí města je vlivem důlní činnosti nakloněný kostel v městské části Doly, zajímavý nový 
kostelík se nachází i v části Louky. Město zaměřuje své úsilí na posílení rekreace a 
cestovního ruchu opírající se jak o rozvoj lázeňství, tak i doplnění sportovně rekreační 
vybavenosti. 

Podle průzkumů a rozborů pro ÚAP MSK má dobré předpoklady pro rozvoj 
cestovního ruchu celá východní – příhraniční část řešeného území, tj. území od Petrovic u 
Karviné až po Český Těšín. Český Těšín jako město na hranici, ve vazbě na urbanisticky a 
památkově významný Cieszyn a navazující Chotěbuz se zámkem s připravovanými dalšími 
aktivitami (dobudování sportovně rekreačního zázemí, jezdecký areál apod.) a pro 
veřejnost otevřený Archeopark Chotěbuz – Podobora nacházející se na hranici města v k.ú. 
Louky nad Olší je pro cestovní ruch dalším atraktivním místem. 

Samotné Petrovice u Karviné disponují poměrně atraktivním přírodním prostředím 
s několika rybníky, zámečkem s hotelovým využitím, dřevěným kostelíkem v Dolních 
Marklovicích (patří k nejhezčím a nejlépe zachovalým kostelům  v  Horním  Slezsku), 
motokrosovým areálem v Prstné a hotelem Dakol blízko jednoho ze dvou hraničních 
přechodů s Polskem. Samotné Karviné chybí kvalitní hotelové kapacity vyšší kategorie. 

Dětmarovice a Stonava představují z hlediska rekreace a cestovního ruchu 
především příměstské obce s realizovanou příměstskou rekreací (u Dětmarovic se jedná o 
příměstskou rekreaci zejména obyvatel Orlové).  
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5.4. Realizační předpoklady rekreace v území 

 
Individuální rekreace a druhé bydlení 
 
Popis a analýza rozsahu individuální rekreace je potřebná jak z hlediska zátěže území, tak i 
bilancí infrastrukturní vybavenosti. V praxi je velmi obtížná celková kvantifikace 
individuálních rekreačních kapacit v území a to z následujících důvodů: 
 

 Údaje ze sčítání neobsahují úplný přehled o počtu neobydlených bytů využívaných ke 
všem formám rekreace (záleželo na deklarujících osobách) a údaje o individuálních 
rekreačních objektech (zejména chatách) byla naposledy zjišťovány ve sčítání v roce 
1991 

 Problémem je a bude rozlišit čisté druhé bydlení bez rekreace (jak posuzovat 
neobydlený byt v RD kam jezdí na návštěvu členové rodiny s dětmi a není 
deklarovaný pro rekreační využití) 

 
Pro praxi je nutno vycházet z potřeby kvantifikace celkové zátěže území, tj. celé zátěže 
druhým bydlením, jehož rozhodující část rekreační bydlení tvoří. 
Velikost této zátěže je dána součtem počtu neobydlených bytů + individuálních rekreačních 
objektů. U neobydlených bytů je možné předpokládat, že cca 10% bytů je neobyvatelných 
z řady důvodů, ale naopak na druhé straně ne všechny individuální objekty rekreace jsou 
evidovány, k rekreačnímu využití jsou v praxi využívány i jiné objekty, maringotky. Termín 
jednotka druhého bydlení je užíván s ohledem na skutečnost, že většina objektů či jejich 
částí nesplňuje definici bytu. Problémem zůstává definice druhého bydlení, nakolik zde patří 
zahradní chatky a jiné obyvatelné objekty, často napojené na inženýrské sítě (tj. měly by být 
zahrnuty do bilancí územního plánu) a blížící se vybaveností rekreačním chatám (mnohdy je 
i předstihující, jak z hlediska napojení na inženýrské sítě tak i z hlediska dlouhodobé 
obyvatelnosti). 
 
V rámci SO ORP Karviná je největší koncentrace kapacit druhého (rekreačního) 
bydlení v samotné Karviné. Ubytovací kapacity individuální rekreace mají v řešeném území 
omezený rozsah (počet rekreačních chalup, chat) - velký je počet zahradních chat 
soustředěných zejména v zahrádkářských osadách v  Karviné cca 950 chat a objektů, 
Petrovice u Karviné cca 180, Dětmarovice cca 35, Stonava cca 80. Přesnější zjištění počtu 
rekreačních objektů, široce definovaných jednotek druhého bydlení je v současnosti 
poměrně obtížné s ohledem na chybějící evidence i definování trvalého bydlení. Počet 
rekreačních jednotek je odborným odhadem s malou spolehlivostí, je považován jako 
doplňkový údaj. Zpřesnění bilancí je možné a potřebné v praxi až na úrovni územního 
plánu, je nutno je prověřovat z více dostupných zdrojů a i v rámci šetření v terénu.  
 
Tab. 57. Struktura druhého bydlení v obcích SO ORP Karviná a širší srovnání 
(zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ SLDB 2011) 

  
Byty celkem 

r. 2011 

Neobydlené 
byty celkem  

r. 2011 

Počet 
neobydlených 
bytů k rekreaci 

r. 2011  

Druhé 
bydlení - 
odborný 

odhad 2013 

Rekreační 
jednotky- 
odborný 

odhad 2013 

ČR 4 756 572 651 937 169468   

       

SO ORP Karviná 29 626 1 680 63 2890 1255 

Dětmarovice 1501 150 26 190 45 

Karviná 25578 1276 18 2200 950 

Petrovice u 
Karviné 1837 190 3 330 

 
180 

Stonava 710 64 16 170 80 
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Z hlediska celkové zátěže území je nejvyšší intenzita rekreační zátěže (Petrovice u Karviné) 
stále nízká. Dopady na území je obtížné rozlišit, rekreační objekty nejsou výrazněji 
koncentrovány s výjimkou zahrádkářských osad v okolí Karviné.  
 

.Hromadné ubytovací kapacity 

 
ČSÚ vede databázi hromadných ubytovacích zařízení ve všech obcích ČR. Současný stav 
této databáze je nevyhovující, eviduje pouze část zařízení, navíc eviduje pokoje nikoliv 
ubytovací (lůžkovou) kapacitu. 
       V Dětmarovicích a Stonavě nejsou ubytovací zařízení ČSÚ vykazována. Náhledem na 
internet je v Dětmarovicích inzerováno ubytování v 1 zařízení (8 lůžek). Hromadné ubytovací 
kapacity jsou koncentrovány zejména do Karviné (viz. následující tabulka), kapacita lázní – 
915 lůžek ve 2 areálech léčeben je poměrně značná,  celková kapacita ubytovacích zařízení 
ve města je pak cca 1370 lůžek, postupně se doplňuje i kvalitní ubytování ve městě. 
V Petrovicích u Karviné se nacházejí 2 zařízení hotelového typu (celkem 64 lůžek).Pro 
srovnání je možné uvést že celková ubytovací kapacita zařízení v Havířově je cca 380 lůžek, 
v „rekreační“ obci Těrlicko cca 300 lůžek.  
 
Tab. 58. Ubytovacích zařízení SO ORP Karviná (zdroj: ČSÚ a vlastní došetření)  

Název Adresa Kategorie 
Počet pokojů 

(lůžek) 

HOTEL SPORT 
Karviná, Karola Sliwky 
783 Hotel ** 11 až 50 (56) 

HOTEL DARKOV Karviná, Lázeňská 254 Hotel ** 10 a méně (23) 

PENZION JELEN Karviná, Zámecká 1942 Penzion 
10 a méně 

(11) 

UBYTOVACÍ 
STŘEDISKO KOSMOS Karviná, Žižkova 1799 

Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná 11 až 50 (174) 

UBYTOVNA MAJÁČEK 
(U HALY HÁZENÉ) Karviná, Havířská 1688 

Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná 11 až 50 (42) 

REHABILITAČNÍ 
SANATORIUM 

Karviná, 
Československé armády 
2954 

Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná 101 a více 

LÉČEBNA DARKOV Karviná, Darkov 498 
Ostatní zařízení jinde 
nespecifikovaná 

101 a více 
(915) 

HOTEL NA 
FRYŠTÁTSKÉ 

Fryštátská 202/64 

733 01 Karviná - 

Fryštát Hotel 24 

HOTEL KAKTUS 

nám. Budovatelů 
1339/27a, Karviná, 
Nové Město Hotel 80 

PENZION ALDO 

Masarykovo nám. 8/6, 

Karviná, Fryštát Penzion 10 

DVŮR OLŠINY 

Olšiny 59/17, Karviná 

Staré Město Hotel 31 

Celkem Karviná   1366 lůžek 

HOTEL DAKOL Petrovice u Karviné, 153 Hotel ** 10 a méně (40) 

HOTEL ZÁMEČEK 

Prstná 1, 
 Petrovice u Karviné Hotel (24) 

Celkem Petrovice u K.   64 lůžek 

SVIJANSKÁ PIZZERIE Dětmarovice 185 Penzion 8 

Celkem Dětmarovice   8 

Celkem SO ORP 
Karviná   1438 lůžek 
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     Často jsou zdůrazňovány možnosti a potřeba kapacitního rozvoje zařízení pro 
cestovní ruch a rekreaci. Zde je nezbytné jednoznačně uvést, že intenzita využití 
ubytovacích kapacit je v Moravskoslezském kraji nízká ve srovnání s ostatními regiony ČR 
(viz.  Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro léta 
2009–2013, aktualizace s výhledem do roku 2015). Expanze ubytovacích kapacit nad rámec 
poptávky, podporována mnohdy z veřejných zdrojů, tak prohlubuje nerovnováhu systému a 
vytváří podmínky pro krizové jevy v odvětví, které se pohybuje v tržním prostředí 
s rozvinutou konkurencí.  
 
Tabulka 58 je doplněna tabulkou kde jsou samostatně uvedeny ubytovny, které je možné 
považovat spíše za kapacity druhého bydlení. 

 
Tab. 59.Ubytovacích zařízení SO ORP Karviná (zdroj: ČSÚ a vlastní došetření)  

Název Adresa Kategorie 

Počet pokojů 

(lůžek) 

UBYTOVNA 

NEMOCNICE  

Karviná, areál 

nemocnice 399 

Ostatní zařízení jinde 

nespecifikovaná 11 až 50 

HOTELOVÝ DŮM 

CARBOKOV 

Rudé armády 1950/7A 

Karviná Ubytovna   

UBYTOVNA PŘEDVOJ 

nám. Budovatelů 

1306/29, Karviná, 

Nové Město Ubytovna 425 

HOTELOVÝ DŮM   

Petrovice, Dolní 

Marklovice 262 Ubytovna 740 

HOTELOVÝ DŮM Dětmarovice 1040 

Ostatní zařízení jinde 

nespecifikovaná 51 až 100 (148) 

Celkem ubytovny   cca 1300 

 
 
    Ubytovací kapacity individuální rekreace mají v řešeném území omezený rozsah (počet 
rekreačních chalup, chat) - velký je počet zahradních chat  soustředěných zejména 
v zahrádkářských osadách v okolí Karviné cca 950 chat a objektů, Petrovice u Karviné cca 
180, Dětmarovice cca 25, Stonava cca 80. Přesnější zjištění počtu rekreačních objektů, 
široce definovaných jednotek druhého bydlení, je v současnosti poměrně obtížné s ohledem 
na chybějící evidence i definování trvalého bydlení.  
    Potenciál rozvoje SO ORP Karviné představuje zejména lázeňství, jeho další integrace do 
území a fungování města a okolí, dále však i využití industriálních památek (železobetonový 
most v Darkově, vodárenská věž v Karviné, technické památky v areálu jámy Gabriela – nyní 
OKD, a.s., Důl Darkov), antropogenních tvarů reliéfu, umělých vodních ploch a zajímavých 
staveb v území (kostelů). V současnosti existují i rozsáhlé záměry rozšíření cyklostezek 
(cyklotras) v rozsahu cca 40 km. 
 

 
5.5. Celkové hodnocení rekreačních podmínek 
 
Kvantitativní vyhodnocení rekreačních podmínek jednotlivých obcí je poměrně rozporuplné 
s ohledem na skutečnost, že jeho dopad do všech tří pilířů je odlišný. Rekreační zátěž území 
se negativně promítá do podmínek životního prostředí, pozitivně i negativně do pilíře 
soudržnosti obyvatel území (v závislosti na míře a způsobu rekreačního využití) pozitivně do 
hospodářského pilíře. 
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Tab. 60. Lokalizační a realizační podmínky rekreace v SO ORP Karviná  
(zdroj: vlastní expertní hodnocení, 7 bodová škála: 1-nejlepší,7-nejhorší) 

 Lokalizační podmínky Realizační podmínky Hodnocení 

  přírodní ostatní ubytování,služby ostatní 

SO ORP Karviná      

Dětmarovice 5 6 6 5 5,50 

Karviná 5 4 3 3 3,75 

Petrovice u 
Karviné 4 5 4 5 

4,50 

Stonava 6 6 6 6 6,00 

 
 
S ohledem na skutečnost, že území SO ORP Karviné vykazuje významné lokalizační a také 
realizační podmínky rekreace pouze u města Karviné, je toto promítnuto v hodnocení  
(nejlepší výsledné hodnocení 3,75). U ostatních obcí je výsledné hodnocení podmínek 
rekreace pod průměrem – (hodnotou 4) nejhorší u Stonavy.  
Otázkou zůstává interpretace zjištění. „Automatické“ promítnutí rekreačních podmínek do 
pilíře soudržnosti obyvatel území není považováno za vhodné, spíše za zkreslující 
s ohledem na velmi různou váhu u jednotlivých obcí. Význam by mělo pouze u města 
Karviné. Podobně u hospodářského pilíře je možné předpokládat velmi mírný pozitivní vliv u 
města Karviné (v současnosti se však lázeňství nachází pod silným ekonomickým tlakem).  
 
 
 
REKREACE A CESTOVNÍ RUCH - SWOT ANALÝZA  

 SILNÉ STRÁNKY  
S1 lázeňská funkce města Karviné  
S2 poměrně rozsáhlé parkové plochy ve městě Karviné, historické centrum a zámek 

s expozicemi otevřený pro veřejnost, „šikmý“ kostel, archeopark v Chotěbuzi - 
Podoboře, který částečně zasahuje do správního území ORP Karviná, technické 
zajímavosti a památky, dobré rekreační předpoklady obce Petrovice (přírodní 
podmínky, vybavenost, motokros) 

S3 podmínky rozvoje rekreace v jednotlivých obcích, zejména využití vodních ploch 
a vybraných částí rekultivovaných území  (především lokalita „Darkovské moře“ 
v Karviné se širší spádovou oblastí) 

 SLABÉ STRÁNKY  
W1 omezené možnosti příměstské rekreace, limitované jak přírodními předpoklady, 

tak i kvalitou životního prostředí  
W2 nepříznivá percepce (vnímání) města a regionu z hlediska cestovního ruchu  

 PŘÍLEŽITOSTI  
O1 rozvoj lázeňství a širších podmínek pro cestovní ruch v Karviné  
O2 kvalitní širší rekreační zázemí SO ORP v Beskydech   
O3  posilování prestiže Karviné jako lázeňského města, např. získáním statutu 

lázeňského místa 

 HROZBY  
T1 zánik omezených rekreačních předpokladů území v důsledku ekonomického 

rozvoje (např. těžby)  
T2  nepříznivý vývoj v lázeňství (nevhodné makroekonomické zásahy v posledních 

letech)  
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6. Pilíř hospodářských podmínek území 
 

6.1. Návrh hodnocení 
 
V následující tabulce je proveden návrh vyhodnocení hospodářského pilíře, které vychází 
z předchozích hodnocení v rámci jednotlivých témat (hospodářské podmínky, veřejná 
technická a dopravní infrastruktura – využito aktualizace z r. 2012, omezeně i rekreace).  
V další tabulce je uvedeno expertní hodnocení, které zajišťuje přiměřené korekce výsledků 
multikriteriálního hodnocení založeného na „matematickém“ vyhodnocení jednotlivých 
ukazatelů (indikátorů).  
 
Tab. 61. Pilíř hospodářských podmínek území – hodnotící ukazatele  
(7 bodová škála: 1-nejlepší,7-nejhorší) 

  

Podíl 
nezaměstn

aných 
v okrese r. 

2012 

Regionální 
ekonomika 

-  
expertní 

úprava sl.1 

Míra 
nezaměstn

anosti 

- obec 

Místní 
ekonomika 
- expertní 
hodnocení 

Dopravní 
napojení + 
infrastruktu

ra 

Hodnocení
-prostý 
průměr 

sloupec 1 2 3 4 5 6 

intercenzální 
aktualizace 

Ano Ano Ano Ano Ano  

SO ORP 7 7 7 5 4 5,75 

Dětmarovice 7 7 6 5 3 5,25 

Karviná 7 7 7 5 4 5,75 

Petrovice u 
Karviné 7 7 6 5 6 6 

Stonava 7 7 5 4 5 5,25 

Výsledné hodnocení předchozí tabulky je průměrem sloupců 2,3,4 a 5 (bez sloupce 1, který 
byl expertně vyhodnocen, viz předchozí text.. 

 
Tab. 62. Pilíř hospodářských podmínek území – výsledné hodnocení  
(7 bodová škála: 1-nejlepší,7-nejhorší) 

  

Hodno
cení – 
prostý 
průměr 

Výsledné 
hodnocení 
po celkové 

expertní 
úpravě 

Hodnoce
ní -

metodika 
MMR 

Zdůvodnění 

Intercenzální 
aktualizace 

Ano Ano Ano  

SO ORP 5,75 6 -  

Dětmarovice 5,25 5 -  

Karviná 
5,75 6 - 

Mírné expertní zhoršení výsledného 
hodnocení je provedeno jak s ohledem na 
výhledy v širším regionu a rizika těžby uhlí.   

Petrovice u 
Karviné 

6 6 -  

Stonava 5,25 5 -  

I přes expertní korekci u Karviné a zvážení všech podmínek a faktorů není výsledné 
hodnocení hospodářského pilíře ve smyslu metodiky MMR „+“ u žádné obce SO ORP.  
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Výsledné hodnocení pilíře hospodářských podmínek území je možné analyzovat: 

• Ve srovnání s předchozími ÚAP SO ORP Karviná (aktualizace 2010 a 2012) 
• Ve srovnání s krajskými ÚAP MSK 

 
Tab. 63. Srovnání vývoje hodnocení pilíře hospodářských podmínek území obcí SO 
ORP Karviná  

Podklad ÚAP MS kraje 
  

Aktualizace  ÚAP SO ORP 

- vlastní hodnocení + metodika MMR  

Rok 2011  
(v závorce r. 

2009) 
2013 2013 2012 2010 

Dětmarovice 

1= velmi dobré 
(2) 

3= zlepšené 
(nadprůměrné) 

5 = 
podprůměrné 

MMR - 
MMR - negativní 

Karviná 

3= zlepšené 
=nadprůměrné

(3) 

3= zlepšené 
(nadprůměrné) 

6 = špatné 
MMR - 

MMR+ negativní 
zlepšující 

se 

Petrovice u 
Karviné 

3= zlepšené= 
nadprůměrné 

(3) 

3= zlepšené 
(nadprůměrné) 

6 = špatné 
MMR - 

MMR- 
negativní 

Stonava 

 
4=průměrné 

 (2) 

3= zlepšené 
(nadprůměrné) 

5= 
podprůměrné 

MMR - 

MMR- -negativní 
zlepšující 

se 

(škála hodnocení 1 až 7, 1= nejlepší hodnocení, 4 průměrné, 7 nejhorší hodnocení) 
 
Z porovnání jsou patrné základní závěry: 
 

 Největší a zásadní diference je patrná při hodnocení města Karviné, ÚAP 
Moravskoslezského kraje (2013) hodnotí město z hlediska hospodářských 
podmínek obyvatel jako zlepšené (srovnatelné hodnota 3=nadprůměrné), což je 
v zásadním rozporu s hodnocením špatné = hodnota 6 tohoto podkladu. Takto 
příznivé hodnocení je evidentně v rozporu s realitou města (vysoká nezaměstnanost 
v regionu i ve městě, značné ohrožení s přetrvávajícími vazbami na těžbu uhlí a těžký 
průmysl, zařazení okresu Karviná mezi strukturálně postižené okresy podle 
usnesení vlády č.560/2006). SO ORP Karviná přitom patří jednoznačně mezi 
hospodářsky nejproblémovější SO ORP okresu Karviná (s Orlovou).  
.  

 Z hodnocení v rámci ÚAP SO ORP Karviná v delší časové řadě je patrné, že 
hodnocení je poměrně dlouhodobě stabilní. S určitými změnami (Dětmarovice, 
Stonava), ale v zásadě stabilní (ve smyslu metodiky MMR) je hodnocení ÚAP MS 
kraje.  

 Rozpor v hodnocení obcí mezi ÚAP SO ORP A MS kraje dlouhodobě přetrvává. 

 Pro hodnoty 3 a 5 jsou používány v ÚAP MS kraje názvy zhoršené a zlepšené 
podmínky, odpovídající spíše dynamickým veličinám nikoliv stavovým, v hodnocení 
SO ORP jsou použity názvy nadprůměrný a podprůměrný.      
 

Příčina dlouhodobých odlišných výsledků hodnocení krajských ÚAP je velmi obtížně 
popsatelná (zřejmě opakovaný nevhodný přístup – volba ukazatelů-indikátorů). Jednoznačně 
by však měla být řešena. Právě slabost hospodářského pilíře na většině řešeného území a 
zejména u velkých měst je příčinou významných problémů regionu v sociálně ekonomické 
oblasti, které jsou obecně uznávány jak odbornou veřejností tak akcentovány politickým 
zastoupením obcí i regionu.  
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Z porovnání širších výstupů ÚAP je patrné: 

 Výstupy ÚAP jsou do značné míry závislé na přístupu zpracovatelů, s jejich změnou se 
mnohdy mění i základní hodnocení pilířů (to neplatí pro ÚAP SO ORP města Karviné, viz 
přechod mezi 1. a 2. aktualizací).  

 Existují značné rozpory mezi hodnocením obcí v ÚAP kraje a SO ORP, SO ORP Karviné 
zde není výjimkou. 

 Ukazatele a zvolené indikátory se často mění bez ohledu na analýzu jejich vypovídacích 
možností, ještě slabším článkem je mnohdy zjednodušená či mylná interpretace dat 
(přecenění indikátorů typu míry podnikatelské aktivity, daňových příjmů obcí a zařazování 
mezi hospodářské indikátory např. ukazatele bytové výstavby, potenciálních rekreačních 
ploch apod.). 

 V rámci SWOT analýzy nejsou dostatečně rozlišeny podmínky vlastního území (slabé a 
silné stránky) a vnější podmínky (hrozby a příležitosti).    

 Vlastní analýzy obsahují mnoho informací, které nejsou dále interpretovány ve vztahu 
k územnímu plánování. 

 

7. Soudržnost obyvatel území 
 
7.1. Návrh hodnocení 
 
V následující tabulce je proveden návrh vyhodnocení pilíře soudržnosti obyvatel území, které 
vychází z předchozích hodnocení v rámci jednotlivých témat (sociodemografické podmínky, 
bydlení, částečně i rekreace) a v další tabulce expertního hodnocení, které zajišťuje 
přiměřené korekce výsledků multikriteriálního hodnocení založeného pouze na 
„matematickém“ vyhodnocení zvolených ukazatelů. 
 
Tab. 64. Pilíř soudržnosti obyvatel území – hodnotící ukazatele  
(7 bodová škála: 1-nejlepší,7-nejhorší) 

  

Středně
dobá 

změna 
počtu 

obyvatel  
2003 -
2013 

Vývoj 
věkové 

struktury 
obyvatel 
(SLDB 
2001-
2011) 

Tradice, 
specifika  

 
Vývoj 
počtu 

obydlený
ch bytů 
2001-
2011 

Bytová 
výstavba 

- 
bytů/1000 

obyv  
(2011-
2012) 

Podíl 
nájemní
ch bytů  
(SLDB 
2011) 

Sídelní 
struktura   

 
Vybaven
ost obce 

Intercenzální 
aktualizace 

Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ne Ano 

ČR 4 4 3 3 5 4 4 4 

MSK 5 5 3 4 5 5 5 4 

SO ORP 
Karviná 

6 7 5 5 6 5 4 3 

Dětmarovice 3 5 2 2 3 1 3 3 

Karviná 7 7 6 6 7 6 5 2 

Petrovice u 
Karviné 

2 
3 

2 2 
4 

2 3 3 

Stonava 4 4 3 4 5 5 4 4 
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Tab. 65. Pilíř soudržnosti obyvatel území – výsledné hodnocení  
(7 bodová škála: 1-nejlepší,7-nejhorší) 

  

 
 
 
 

Hodnoc
ení 

Expertní 
úprava 

Hodnoce
ní -

metodika 
MMR 

Zdůvodnění 

Intercenzální 
aktualizace 

Ano Ano Ano  

Dětmarovice 2,75 3 + 
Obec vykazuje stabilní dobré podmínky 

soudržnosti obyvatel. 

Karviná 5,75 6 - 

Rozsah a růst problémů v oblasti bydlení 
jejímž odrazem je migrace obyvatel z města, 
problémy na sídlištích (nejen Nové Město), 

dále růst vyloučených lokalit vede k hodnocení 
6-špatný stav pilíře s tendencí zhoršování. 
Situace je  diferencovaná v rámci města. 

Petrovice u 
Karviné 

2,63 3 + 

Poměrně dobré hodnocení nelze přeceňovat 
zejména s ohledem na rychlost růstu počtu 

obyvatel, který naráží na omezení příhraniční 
polohy obce, dopravního napojení. 

Stonava 4,13 4 + 

V obcí je patrné mírné ohrožení soudržnosti 
obyvatel (rizika jednostranné vazby prosperity 

obce na těžbu uhlí), stále je však pilíř 
hodnocen jako vyvážený, zejména díky aktivní 

roli obce (viz. např vysoká volební účast 
občanů).  

 
Výsledné hodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel území je možné porovnat: 

• Ve srovnání s předchozími ÚAP SO ORP Karviná (aktualizace 2010 a 2012) 
• Ve srovnání s krajskými ÚAP 

 
Tab. 66. Srovnání hodnocení pilíře soudržnosti společenství obyvatel území obcí SO 
ORP Karviná 

Podklad ÚAP MS kraje 
  

Aktualizace  ÚAP SO ORP 
 

Rok 2011  
(v závorce 

r. 2009) 
2013 2013 2012 2010 

Dětmarovice 
2=dobré  

(2) 
3=nadprůměr 

né 
3= 

MMR+ 
MMR + pozitivní 

Karviná 
4=průměrné

(4) 
4=průměrné 

6=špatné 
MMR - 

MMR- negativní 
zhoršující se 

Petrovice u 
Karviné 

2=dobré 
(2) 

2=dobré 
3=nadprůměr

né 
MMR+3 

MMR+ 
pozitivní 

Stonava 

5=zhoršené
=podprůměr

né 
(4) 

4=průměrné 
4=průměrné 

MMR+ 

MMR- 

-pozitivní 

(škála hodnocení 1 až 7, 1= nejlepší hodnocení, 4 průměrné, 7 nejhorší hodnocení) 
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Z porovnání vývoje ÚAP na úrovni kraje a SO ORP jsou patrné základní závěry: 
 

 Výrazná diference je patrná při hodnocení města Karviné, ÚAP 
Moravskoslezského kraje hodnotí město Karvinou z hlediska soudržnosti 
obyvatel jako průměrné (srovnatelné hodnota 4), což je v rozporu 
s hodnocením špatné = hodnota 6 tohoto podkladu. Takto pozitivní hodnocení je 
evidentně v rozporu s realitou města (pokles počtu obyvatel zejména migrací, stárnutí 
obyvatel, rozšiřování vyloučených lokalit – zejména v posledních letech, problémy 
sídlišť, demolice ohrožující funkčnost sídelní struktury, zvýšená kriminalita).  

 Z hodnocení v rámci ÚAP SO ORP Karviná v časové řadě je patrné, že hodnocení je 
poměrně stabilní s výjimkou Stonavy. Podobná situace je v rámci hodnocení  ÚAP 
MS kraje, u změny hodnocení (zlepšení) Stonavy v posledních letech je shoda u 
obou dokumentů. 

 
Celkově je nezbytné konstatovat, že SO ORP Karviná, je potřeba vnímat jako součást 
největšího regionu s oslabeným pilířem soudržnosti obyvatel území v ČR, měřeno počtem 
obyvatel. Stav pilíře soudržnosti obyvatel je naprosto jednoznačně determinován 
nepříznivým vývojem hospodářského pilíře. Míra a forma veřejné podpory SO ORP Karviná 
se jeví stále jako nedostatečná, zejména ve srovnání s aktuálními hrozbami, které generuje 
nepříznivý vývoj v oblasti těžby uhlí.     

 
 
 
 
 
 
 


