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Příloha č. 4 – Vzorový příklad užití metodiky 

 

4.1 Postup vymezení subregionů v České republice 

 

Vzorový příklad užití Metodiky je zpracován na podkladě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011. 

Představuje postup regionalizace celého území České republiky a identifikaci významných faktorů 

socioekonomického stavu subregionů, které jsou vhodné pro kvantifikaci meziregionálních disparit. 

 

Zdrojová matice ze sčítání lidu obsahovala vyjížďkové proudy ze všech obcí České republiky, kde 

počet obyvatel v proudu byl alespoň 10 osob. Z této matice byly identifikovány obce, které jsou cílem 

dojížďky pro jiné obce.  

 

Jako příklad postupu lze uvést obec Abertamy v okresu Karlovy Vary. Z této obce vyjíždějí občané do 

pěti významných směrů (viz tab. 4.1), nejvíce do Ostrova. Dle Metodiky tedy vymezíme obec Ostrov 

jako první nodální centrum. Naopak samotná obec Abertamy není centrem dojížďky pro žádnou jinou 

obec. Další v pořadí je obec Adamov v okresu České Budějovice, ze které nejvíce obyvatel vyjíždí do 

Českých Budějovic. Následuje obec Adamov v okresu Blansko s maximální vyjížďkou do Brna, obec 

Adršpach v okresu Náchod s vyjížďkou do Teplic nad Metují, apod. Výsledkem analogické analýzy pro 

všechny zbývající obce je seznam všech nodálních center v České republice. 

 

Tab. 4.1: Vyjížďka z obce Abertamy 

Vyjíždějící z obce Dojíždí do obce Vyjíždějící  
celkem Okres Název obce Okres Název obce 

Karlovy Vary Abertamy Karlovy Vary Jáchymov 12 

Karlovy Vary Abertamy Karlovy Vary Karlovy Vary 36 

Karlovy Vary Abertamy Karlovy Vary Nejdek 15 

Karlovy Vary Abertamy Karlovy Vary Ostrov 41 

Karlovy Vary Abertamy Karlovy Vary Pernink 17 

České Budějovice Adamov České Budějovice Rudolfov 19 

České Budějovice Adamov České Budějovice České Budějovice 147 

Blansko Adamov Blansko Blansko 146 

Blansko Adamov Blansko Boskovice 21 

Blansko Adamov Brno-město Brno 883 

Blansko Adamov Brno-venkov Bílovice nad Svitavou 23 

Blansko Adamov Brno-venkov Kuřim 31 

Blansko Adamov Brno-venkov Modřice 22 

Blansko Adamov Blansko Skalice nad Svitavou 12 

Náchod Adršpach Náchod Teplice nad Metují 23 

Náchod Adršpach Trutnov Trutnov 11 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

V dalším kroku je třeba vyšetřit, zda stanovená nodální centra splňují podmínky pro centrum 

subregionu, tzn. počet obyvatel alespoň 1 000, existenci pošty, základní školy a ordinace praktického 

lékaře. Z tab. 4.2 je patrné, že z výše vymezených čtyř nodálních center všechna splňují kritéria pro 

centrum subregionu.  
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Tab. 4.2: Kontrola splnění kritérií pro centrum subregionu 

Obec Počet obyvatel Pošta Základní škola Ordinace lékaře 

Ostrov 17 859 ano ano ano 

České Budějovice 93 715 ano ano ano 

Brno 385 913 ano ano ano 

Teplice nad Metují 1 698 ano ano ano 

...     

Zdroje dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, Seznam poboček České pošty, Rejstřík škol MŠMT, 
Rejstřík ÚZIS 
 
Analýzou celé zdrojové matice o vyjížďce a dojížďce mezi obcemi, seznamů pošt, škol, zdravotnických 

zařízení a údajů o počtu obyvatel bylo v první fázi vymezeno 416 center funkčních subregionů. Na 

základě dalších analýz ve fázi vizualizace a odstraňování enkláv (viz dále) byly dodatečně vyčleněny 

jako centra subregionů obce Dolní Kralovice a Brankovice, které sice nesplňují kritérium počtu 

obyvatel alespoň 1 000 (Dolní Kralovice 928 obyvatel, Brankovice 892 obyvatel), ale nachází se kolem 

nich pás obcí s vyjížďkou do těchto center. Ostatní kritéria občanské vybavenosti tato centra splňují. 

Naopak původně sedm samostatných subregionů (Velký Šenov, Týnec nad Labem, Modřice, 

Kunovice, Brumov-Bylnice, Moravský Beroun, Červená Voda) bylo nutno sloučit s jinými subregiony, 

protože netvořily logický celistvý územní celek. Výsledný seznam tak obsahuje 411 center 

subregionů (viz obr. 4.1 a jmenný seznam na stránce http://efis.tul.cz/~zbynek.hubinka/tacr/). 

 

K těmto centrům byly přičleněny ostatní obce nejprve na základě kritéria nejvýznamnějšího 

směrového proudu vyjížďky do zaměstnání a do škol dle údajů ze sčítání lidu. Například centrum 

subregionu Ostrov je hlavním cílem dojížďky pro dalších šest obcí, viz tab. 4.3. 

 

Tab. 4.3: Přiřazení spádujících obcí k centru subregionu 

Centrum subregionu Obce dojížďky Počet dojíždějících 

Ostrov Abertamy 41 

 Boží Dar 19 

 Jáchymov 164 

 Krásný Les 32 

 Stráž nad Ohří 28 

 Vojkovice 50 

Zdroj dat: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

Samostatně je třeba vyřešit přičlenění obcí bez uvedeného směru vyjížďky. Příkladem je obec Potůčky 

v okresu Karlovy Vary, ze které vyjíždí dle sčítání lidu celkem 32 osob, avšak do žádného směru 

alespoň 10. V takém případě bylo o zařazení k centru rozhodnuto podle doplňkových kritérií: 

 směrování přímé linky veřejné dopravy: Ostrov a Karlovy Vary, 

 přepravní čas do centra: Ostrov: 65 min. autobusem, Karlovy Vary: 95 min. autobusem, 

 administrativní příslušnost k obci s pověřeným obecním úřadem: Ostrov, 

 vzdálenost k nejbližšímu centru po veřejných komunikacích: Nejdek 19 km, Ostrov 25 km,  

 prošetření topografických poměrů: Ostrov. 

Obec Potůčky byla na základě těchto kritérií zařazena pod subregion Ostrov, který tak zahrnuje 

celkem osm obcí včetně centra. 

http://efis.tul.cz/~zbynek.hubinka/tacr/
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Po vymezení center subregionů a k nim spádujících obcí byla provedena vizuální analýza s cílem 

odstranění izolovaných enkláv a exkláv a dosažení územní celistvosti subregionů. Nejjednodušším 

případem byly obce bez stanoveného směru vyjížďky, které na území subregionu tvořily osamocený 

ostrov. Ty byly automaticky začleněny do území subregionu. Pro odstranění enkláv byla použita 

všechna uvedená kritéria: druhý, výj. třetí nejvýznamnější směr vyjížďky, dopravní spojení, přepravní 

čas, administrativní příslušnost a topografické poměry. 

 

Jako jednodušší příklad řešení enklávy může posloužit obec Habartice v okresu Liberec. Z této obce u 

polských hranic vyjíždí nejvíce osob do Liberce (64), na druhém místě do Frýdlantu (54). Od 

subregionu Liberec je však obec oddělena subregionem Frýdlant. Autobusové linky jsou trasovány 

nejvíce do Frýdlantu, některé však až do Liberce, průmyslové zóny Jih. Trasu do Frýdlantu urazí 

autobus za 32 min., do Liberce za 83 min. Z hlediska správního obec spadá pod POÚ Frýdlant. 

Nejbližším centrem je Frýdlant (12 km), do dalšího centra subregionu Nové Město pod Smrkem je 

silniční vzdálenost 23 km. Logicky byla proto enkláva vyřešena přiřazením obce Habartice pod 

subregion Frýdlant. Významnou vyjížďku do Liberce lze snadno vysvětlit nabídkou pracovních 

příležitostí v Liberci, kam zajíždí přímý autobus až do průmyslové zóny. Naopak v samotných 

Habarticích prakticky pracovní příležitosti neexistují a ve Frýdlantu je jich velmi omezený počet. 

Frýdlant totiž patří mezi hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje. 

 

Složitější příklad řešení enklávy lze ilustrovat na příkladu subregionu Čejč v okresu Hodonín. Čejč je 

centrem dojížďky pro obec Karlín. Mezi obcemi Karlín a Čejč se však nachází obec Hovorany, ze 

které lidé vyjíždějí nejvíce do Brna (105), poté do Hodonína (84), do Kyjova (67) a do Čejče (63). 

Z obce Čejč je nejsilnější vyjížďka do Brna (74), poté do Hodonína (63) a do Hovoran (31). Z těchto 

údajů vyplývá, že směry vyjížďky jsou dosti roztříštěné a nabízejí několik variant řešení (zrušení 

subregionu a jeho začlenění pod subregion Brno nebo Hodonín nebo ponechání jako samostatného 

subregionu). Řešeným územím procházejí přímé autobusové linky: Hovorany – Čejč, Hodonín – 

Hovorany – Čejč – Brno, Kyjov – Hovorany – Čejč. Vzhledem k tomu, že obec Čejč splňuje všechna 

kritéria pro centrum subregionu a vzájemná vyjížďka mezi obcemi Čejč a Hovorany ukazuje na funkční 

vazbu, bylo jako řešení enklávy zvoleno přičlenění obce Hovorany do subregionu Čejč. 

 

Specifickým případem enkláv je rozdělené katastrální území některých obcí (Doksy, Plánice, Bílovec, 

Hronov). V těchto případech bylo přijato rozhodnutí, že se nejedná o enklávy v pravém slova smyslu. 

Odstraňování těchto zdánlivých enkláv by vyžadovalo nelogické připojování okolních obcí, které nemá 

žádnou oporu ve směrových proudech vyjížďky, ani v ostatních kritériích. 

 

Na závěr regionalizace bylo nutno vyřešit problematiku vojenských újezdů, jejichž specifikem je účel 

území, rozsáhlá plocha a zpravidla nízký počet trvale bydlících obyvatel. Vojenské újezdy tvoří 

samostatné pověřené obce. Vojenský újezd Březina byl přičleněn na základě administrativní 

příslušnosti ORP k subregionu Vyškov, vojenský újezd Brdy na základě stejného kritéria k subregionu 

Příbram. Výjimkou je vojenský újezd Libavá, který vykazuje vyšší počet obyvatel (1 012), existenci 
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pošty, lékaře a základní školy a je centrem dojížďky pro obec Norberčany. Na základě těchto 

podkladů byl vymezen jako samostatný subregion. 

 

Po odstranění izolovaných enkláv byl vytvořen konečný seznam subregionů České republiky, který je 

graficky znázorněn na obr. 4.1. Ze statistického hlediska je nejvyšší počet subregionů tvořen 3 až 5 

obcemi (celkem 125 případů), následuje interval 6 až 10 obcí (79 případů) a 11 až 20 obcí (65 

případů). Malých subregionů o dvou obcích je 53. Naopak velké subregiony se 100 a více obcemi jsou 

pouze čtyři (Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice). Průměrný počet obyvatel subregionu je 25 393. 

 

 

Obr. 4.1: Mapa subregionů České republiky 

 

Po vymezení subregionů lze provést klasifikaci jejich center podle funkce, kterou plní v širším území. 

Pro značnou rozsáhlost analýzy bude uveden příklad členění v jednom kraji (viz kap. 4.3 přílohy). 

 

4.2 Hodnocení disparit vymezených subregionů v socioekonomické oblasti  

 

Příklad ukazuje hodnocení socioekonomických disparit mezi všemi subregiony v České republice. 

Subregiony byly hodnoceny pomocí ukazatelů uvedených v tab. 1 Metodiky. Vstupní hodnoty pro 

výpočet ukazatelů byly k dispozici za jednotlivé obce. Pro hodnocení subregionů musely být proto 

nejprve agregovány na tuto územní úroveň. Výstupní matice použitá k dalším statistickým analýzám je 

dostupná na webové stránce http://efis.tul.cz/~zbynek.hubinka/tacr/. Analýzy byly provedeny pomocí 

statistického paketu R.  

http://efis.tul.cz/~zbynek.hubinka/tacr/
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Před provedením faktorové analýzy byla ověřena její vhodnost na základě metriky Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO). Hodnota KMO pro celou korelační matici (411 subregionů x 25 ukazatelů) činila 0,75. 

U některých ukazatelů (STRSK, PFARM, SPODN) však byla nižší než 0,6. Proto byly tyto ukazatele 

v souladu s Metodikou z další analýzy vyřazeny. Přepočtená hodnota metriky KMO činila 0,77. Dále 

musely být vyloučeny ukazatele, které byly v příčinné závislosti (MRNEZ a MDNEZ, OHUZA 

a SHUZA). Z těchto dvojic je nutno ponechat vždy pouze jeden ukazatel, přičemž vynechat lze 

libovolný z nich. Dále byly odstraněny indikátory s vysokou jedinečností (tedy špatně vysvětlované 

modelem) – AMBUL, PRLEK, POBPL. Po úpravách vstoupilo do faktorové analýzy 17 ukazatelů. 

Výsledná hodnota KMO byla 0,73 a u všech 17 ukazatelů byla vyšší než 0,6. Podmínky pro aplikaci 

faktorové analýzy byly tedy splněny. 

 

Pro rotaci faktorů byla použita metoda Promax. Počet faktorů byl stanoven na základě kritéria, aby 

vlastní číslo faktoru bylo vyšší než jedna, a aby extrahované faktory vysvětlovaly alespoň 60 % 

rozptylu v původních datech. Tyto podmínky splnilo pět faktorů, které vysvětlují 72 % rozptylu 

v datech. 

 

Interpretace faktorů byla stanovena na základě analýzy faktorových zátěží, viz tab. 4.4. 

 

Tab. 4.4: Faktorové zátěže po rotaci Promax 

Ukazatel Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 

SHUZA11 0,207 -0,108 0,730 0,000 0,000 

PVEKC11 0,000 0,999 0,000 0,000 0,000 

ISTAR11 0,000 0,949 0,000 0,000 0,000 

IPMPR11 0,000 0,000 -0,117 0,893 0,000 

IEZOB11 0,000 0,395  0,140 0,000 0,476 

HMROZ11 0,123 0,000 0,000 0,809 0,000 

MDNEZ11 0,936 0,000 0,109 0,000 0,000 

MTLPM11 0,951 0,000 0,000 0,000 0,000 

PZAM11 -0,826 -0,113 0,000 0,000 0,000 

ESPOP11 -0,311 0,214 0,000 0,289 -0,233 

SUZEM11 0,000 0,000 -0,878 0,000 -0,141 

SUSLU11 -0,174 0,184 0,744 0,000 -0,283  

OPRVU11 -0,132 -0,113 -0,130 -0,000 0,741 

DBYTY11 -0,290 -0,156 0,000 0,172 0,181  

MATSK11 0,000 -0,137 0,424 0,000 0,000 

ZAKSK11 0,000 -0,113 0,324 0,000 0,000 

VOLBY11 -0,205 0,130 0,000 0,101 0,583 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

První faktor (F1) je přímo úměrně ovlivňován zejména ukazateli souvisejícími s charakteristikami 

nezaměstnanosti a nepřímo úměrně podílem zaměstnanců na počtu obyvatel, podílem ekonomických 

subjektů na produktivní populaci a slabě také intenzitou bytové výstavby. Byl pojmenován jako 

zaměstnanost.  
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Druhý faktor (F2) závisí velmi těsně s průměrným věkem a indexem stářím. Byl proto označen jako 

věková struktura. 

 

Třetí faktor (F3) souvisí se strukturou ekonomiky, na jedné straně s podílem subjektů ve službách, 

a na straně druhé nepřímo úměrně s podílem subjektů v zemědělství, dále je ovlivňován specifickou 

hustotou zalidnění a přítomností škol v subregionu. Faktor ukazuje i na jisté prvky venkovského 

prostředí, protože zpravidla zemědělství je silněji zastoupeno ve venkovských subregionech, které 

zároveň vykazují nižší hustotu osídlení. Faktor byl nazván jako aktivity nevýrobní povahy. 

 

Čtvrtý faktor (F4) je sycen zejména přírůstkem obyvatelstva a mírou rozvodovosti. Byl pojmenován 

jako obyvatelstvo. 

 

Poslední faktor (F5) je naplněn ukazateli ekonomického zatížení obyvatelstva, podílem osob 

pracujících na vlastní účet a volební účastí. Interpretace tohoto faktoru je složitější. Zjednodušeně 

řečeno tento faktor ukazuje, jak dobře se lidem v subregionu žije. Byl proto pojmenován jako 

ekonomická atraktivita subregionu. 

 

Po vymezení a interpretaci jednotlivých faktorů bylo zhodnoceno postavení subregionů v České 

republice na základě analýzy faktorových skóre. První tři faktory F1, F2 a F3 jsou faktory 

minimalizačního typu, to znamená, že je u nich žádoucí dosažení co nejnižší hodnoty faktorového 

skóre. Zbývající dva faktory F4 a F5 jsou naopak faktory maximalizačního typu, což značí, že lépe 

jsou hodnoceny subregiony s vyšší hodnotou faktorového skóre. Faktorová skóre vytváří ordinální 

škály s průměrnou hodnotou nula. Průměrná hodnota faktorového skóre byla vzata jako hraniční 

hodnota hodnocení.  

 

Výsledky analýzy faktorových skóre jsou vizualizovány na obr. 4.2 až 4.6. Na těchto obrázcích jsou 

pozitivně hodnocené subregiony reprezentovány teplým odstínem barvy (oranžovou), subregiony 

hodnocené v daném faktoru negativně, jsou znázorněny chladnými odstíny modré. Hodnoty 

faktorových skóre byly rozděleny do čtyř intervalů, s tím že hodnoty kolem průměru jsou vždy ještě 

vyznačeny šrafováním. Znamená to, že hodnocení šrafovaných subregionů je blízké průměru, byť 

striktně vzato je lze na základě kritéria „hodnota vyšší nebo menší než nula“ hodnotit kladně nebo 

záporně. Hranice intervalů nad a pod nulou byly stanoveny tak, aby obě absolutní hodnoty byly 

shodné: u faktorů F1 a F2 se jedná o hodnoty – 0,7 a + 0,7, u faktorů F3 a F5 o hodnoty – 0,6 a + 0,6 

a v případě faktoru F4 se jedná o hranice – 0,3 a + 0,3. 

 

Mapy na obrázcích 4.2 až 4.6 lze použít k prvotní vizuální analýze disparit mezi subregiony. Z obr. 1 je 

patrné, že ve faktoru zaměstnanost jsou pozitivně hodnoceny subregiony především v jihozápadní, 

jižní a severovýchodní části Čech, v části jižní Moravy, dále subregiony kolem Zlína a Frýdku-Místku. 

Naopak subregiony v severních Čechách, kolem Prahy, na střední Moravě a v oblasti Jeseníků jsou 

hodnoceny negativně. Na první pohled se jedná o překvapivý výsledek, ve faktoru F1 však hraje 
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hlavní roli ukazatel míra tlaku na pracovní místa a příznivě jsou tak hodnoceny subregiony zejména 

s přítomností velkých zaměstnavatelů, kteří vytvářejí volná pracovní místa (Mladá Boleslav – Škoda 

Auto, Frýdek-Místek – Hyundai v Nošovicích). Naopak hodnocení subregionů Praha a Brno je 

ovlivněno skutečností, že zahrnují velký pás okolních obcí bez pracovních příležitostí. Statisticky poté 

dochází k absorpci volných míst v centrech subregionů ekonomicky aktivními obyvateli z těchto obcí. 

 

Obr. 4.2: Hodnocení subregionů dle faktoru F1 

 

Faktor věková struktura je příznivě hodnocen zejména v subregionu Praha a s ním sousedících 

subregionech, v části severních, západních a jižních Čech, na Vysočině a na střední Moravě. 

 

Obr. 4.3: Hodnocení subregionů dle faktoru F2 
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Faktor aktivity nevýrobní povahy je kladně hodnocen zejména v subregionu Praha, který se vyznačuje 

nejvyšším podílem služeb na zaměstnanosti, dále v subregionech středních Čech a v některých 

pohraničních subregionech (Tachovsko, Pošumaví, Dačicko, Jesenicko). Na zbývající větší části 

území je hodnocen nepříznivě, zejména v severních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

 

Obr. 4.4: Hodnocení subregionů dle faktoru F3 

 

Faktor obyvatelstva je příznivě hodnocen zejména ve velkých subregionech, jejichž centry jsou krajská 

města, s výjimkou Zlína. Výsledek souvisí s migrací obyvatelstva do velkých měst. Nepříznivý stav byl 

zjištěn zejména v subregionech východní Moravy a v části jihočeských, severočeských 

a východočeských subregionů. 

 

Obr. 4.5: Hodnocení subregionů dle faktoru F4 
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Faktor ekonomická atraktivita subregionu je příznivě hodnocen zejména v subregionu Praha, Hradec 

Králové, v části východočeských subregionů, na Vysočině, střední a jižní Moravě. Negativně 

hodnocené subregiony se koncentrují především v západních, jižních, severních Čechách a na 

Jesenicku a Krnovsku. Tyto subregiony se vyznačují nepříznivým podílem obyvatelstva 

v neproduktivním věku a nižším podílem pracujících na vlastní účet. Interpretace tohoto ukazatele je 

však složitější. Vysoký počet pracujících na vlastní účet může indikovat jednak vysokou 

podnikatelskou aktivitu obyvatelstva, což lze hodnotit kladně, ale také skrytou nezaměstnanost, kdy 

část obyvatelstva v důsledku nedostatku pracovních příležitostí podniká jako OSVČ. První jev lze 

předpokládat právě v subregionu Praha, druhý v subregionech na Vysočině. 

 

Obr. 4.6: Hodnocení subregionů dle faktoru F5 

 

Na podkladě vizuální analýzy pomocí map lze získat prvotní obraz o socioekonomickém stavu 

subregionů v České republice a o rozdílech mezi nimi. Pro přesnější informaci je vhodné provést 

shlukovou analýzu, která rozdělí soubor subregionů do stejnorodých skupin, podobných si 

v hodnotách faktorových skóre. 

 

Pro shlukovou analýzu byla použita Wardova metoda, přičemž vzdálenost mezi objekty byla měřena 

čtvercem eukleidovské vzdálenosti. Analýza probíhala v několika krocích, po kterých byl vždy 

stanoven počet shluků a jejich charakteristiky. Jako optimální počet shluků byl stanoven počet pět. 

Průměrná faktorová skóre pro jednotlivé shluky jsou uvedena v tab. 4.5. 

 

První shluk zahrnuje středně velké, spíše městské subregiony (průměrný počet obyvatel subregionu 

14 204) s kladně hodnocenými faktory zaměstnanosti, věkové struktury a aktivit nevýrobní povahy. 

 

Druhý shluk obsahuje spíše menší venkovské subregiony (průměrný počet obyvatel subregionu je 

7 875) s kladně hodnocenou zaměstnaností, aktivitami nevýrobní povahy a faktorem obyvatelstva. 
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Třetí shluk se skládá převážně z velkých subregionů (průměrný počet obyvatel subregionu 32 837) 

s průměrně hodnocenou ekonomickou atraktivitou, a všemi ostatními faktory hodnocenými nepříznivě. 

Shluk lze charakterizovat jako hospodářsky slabý. 

 

Čtvrtý shluk zahrnuje středně velké subregiony (průměrný počet obyvatel subregionu 18 776), které 

jsou hodnoceny příznivě ve všech faktorech, kromě faktoru zaměstnanosti. Jedná se o subregiony 

s rozvojovým potenciálem. 

 

Posledním subregionem je Praha, která je rovněž hodnocena kladně ve všech faktorech, kromě 

faktoru zaměstnanosti. Negativní hodnocení faktoru zaměstnanosti je způsobeno zahrnutím pásma 

obcí kolem hlavního města do subregionu. Subregion Prahy je největším subregionem ČR, který se 

skládá z 391 obcí.  

 

Tab. 4.5: Průměrná faktorová skóre pro pět shluků 

Shluk Počet subregionů F1 F2 F3 F4 F5 

1 116 -0,663143 -0,623179 -0,017331 -0,221777 -0,033168 

2 64 -0,762960 0,265759 -1,340450 0,024197 -1,126500 

3 160 0,154455 0,609114 0,657192 -0,168105 0,006161 

4 70 1,411380 -0,589019 -0,203725 0,482245 1,058850 

5 1 2,244850 -0,946607 -3,09078 17,31720 0,838063 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na kapitolu o souhrnném hodnocení subregionů ČR navazuje text ukazující možnosti využití Metodiky 

na úrovni kraje. Jako vzorový příklad je uveden Liberecký kraj, shodný postup však lze aplikovat na 

libovolný kraj. 

 

4.3 Příklad postupu socioekonomického hodnocení subregionů v konkrétním 

kraji 

 

Na území Libereckého kraje se nachází centra 21 subregionů, některé obce však spádují do 

subregionů v sousedních krajích – Ústeckém, Středočeském a Královéhradeckém. Do Ústeckého 

kraje spáduje obec Prysk (subregion Česká Kamenice), do Středočeského kraje obce Bezděz 

a Ralsko (subregion Mladá Boleslav) a do Královéhradeckého kraje obce Bradlecká Lhota (subregion 

Jičín), Levínská Olešnice (subregion Nová Paka) a Horní Branná (subregion Vrchlabí). Naopak dvě 

obce z Ústeckého kraje spádují do subregionu Česká Lípa v Libereckém kraji (obce Starý Šachov a 

Velká Bukovina). Obec Harrachov má nejsilnější vyjížďku do Prahy. Pro zamezení vzniku enklávy 

však byla zařazena do subregionu Tanvald v Libereckém kraji podle druhého nejsilnějšího směrového 

proudu vyjížďky a není tedy zařazena do subregionu v jiném kraji. 

 

V celorepublikovém srovnání vykazuje Liberecký kraj 13 nepříznivě hodnocených subregionů ve 

faktorech F1, F3, F4 a F5 a 11 subregionů ve faktoru F2 (viz tab. 4.6). Nepříznivě hodnocené faktory 

lze chápat jako slabé stránky těchto subregionů, kladně hodnocené faktory jako jejich silné stránky. 
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Tab. 4.6: Hodnocení subregionů v Libereckém kraji 

Subregion Typ centra F1 F2 F3 F4 F5 

Cvikov mikroregionální 0,97 -0,14 -0,08 -0,01 -0,33 

Česká Lípa regionální -0,70 -1,27 0,25 -0,36 -1,19 

Český Dub mikroregionální -0,30 2,50 -0,55 -0,17 -0,77 

Doksy mikroregionální 0,39 0,48 0,42 -0,03 -0,89 

Frýdlant regionální 0,56 -0,84 -0,32 0,00 -0,74 

Hejnice mikroregionální -0,22 -0,33 -1,13 0,21 -1,41 

Jablonec nad Nisou regionální -0,14 0,07 1,39 -0,44 0,14 

Jilemnice regionální 0,01 -0,71 0,27 0,07 0,93 

Liberec velmi význ. 0,00 -0,17 0,62 2,99 -0,60 

Lomnice nad Popelkou regionální 0,28 0,49 0,71 -0,20 0,64 

Malá Skála mikroregionální 0,36 0,61 0,81 -0,06 1,61 

Mimoň regionální 0,08 -0,71 0,81 -0,64 -0,72 

Nové Město pod Smrkem mikroregionální 1,77 -1,05 -0,27 0,16 -0,64 

Nový Bor regionální 0,80 0,65 1,11 -0,19 -0,16 

Rokytnice nad Jizerou subregionální 1,02 2,34 1,01 -0,11 -0,33 

Semily regionální 0,62 0,73 0,62 -0,12 0,31 

Stráž pod Ralskem mikroregionální -3,49 -2,93 -0,82 -1,04 -2,36 

Studenec subregionální -0,15 -1,91 -0,33 0,14 2,48 

Tanvald regionální 0,83 0,88 1,17 -0,25 -0,40 

Turnov regionální -0,18 0,33 0,30 0,37 0,63 

Vysoké nad Jizerou subregionální 0,27 0,97 -0,04 0,16 0,34 

Počet negativně hodnocených v LK X 13 11 13 13 13 

Průměrné faktorové skóre v LK  0,13 0,00 0,28 0,02 -0,16 

Další sousední subregiony Typ centra F1 F2 F3 F4 F5 

Česká Kamenice subregionální 1,84 0,26 0,72 0,05 0,41 

Jičín regionální -0,96 0,26 -0,20 0,39 -0,51 

Mladá Boleslav regionální -1,27 -1,02 -0,18 1,79 -0,37 

Nová Paka regionální 0,12 0,57 0,42 -0,06 0,95 

Vrchlabí regionální -1,08 -0,11 0,42 -0,29 -0,16 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech faktorech byly nepříznivě hodnoceny čtyři subregiony (Doksy, Nový Bor, Rokytnice nad 

Jizerou, Tanvald), ve čtyřech faktorech z pěti dále subregiony Lomnice nad Popelkou, Malá Skála, 

Mimoň, Semily a také sousedící subregion Nová Paka v Královéhradeckém kraji, kam spáduje obec 

Levínská Olešnice. Tyto subregiony lze považovat za hospodářsky slabé či problémové. 

 

Pokud bychom se na hodnocení podívali jen z pohledu Libereckého kraje, pak je nutno stanovit 

průměrná faktorová skóre subregionů kraje (viz poslední řádek v tab. 4.6). Z tohoto řádku zároveň 

vyplývá, že subregiony Libereckého kraje mají v průměru horší postavení ve faktorech zaměstnanosti, 

aktivit nevýrobní povahy a ekonomické atraktivity ve srovnání s celorepublikovým hodnocením. Ve 

faktoru věková struktura a prakticky také u faktoru obyvatelstvo vykazují hodnocení na úrovni 

národního průměru. Vzhledem k přepočtenému průměru poté z kategorie nepříznivě hodnocených 

subregionů vypadnou u faktoru F1 subregiony Jilemnice a Mimoň, u faktoru F2 nedojde vzhledem 

k výše uvedenému k žádné změně, u faktoru F3 se relativně zlepší postavení subregionů Česká Lípa 

a Jilemnice, u faktoru F4 se naopak zhorší hodnocení subregionu Frýdlant a u posledního faktoru F5 

nedojde k žádné změně.  
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K souhrnnému hodnocení subregionů lze použít paprskový graf. Na jednotlivých osách je vyznačena 

pozice daného subregionu podle faktorového skóre a dále je vyznačena průměrná hodnota v kraji. 

U prvních tří faktorů F1 až F3 jsou žádoucí co nejnižší hodnoty, u zbylých dvou faktorů F4 a F5 je 

naopak žádoucí dosažení co nejvyšších hodnot. Příklad hodnocení je uveden na obr. 4.7 pro 

subregion Český Dub. 

 

 

Obr. 4.7: Komplexní hodnocení subregionu Český Dub 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z obr. 4.7 je zřejmé, že subregion Český Dub lze pozitivně hodnotit v rámci Libereckého kraje ve 

faktorech zaměstnanost a aktivity nevýrobní povahy. Ve všech ostatních faktorech je hodnocen 

podprůměrně. První dva uvedené faktory lze chápat jako silné stránky tohoto subregionu, naopak 

zbývající tři jako jeho slabé stránky. 

 

Další možnost nabízí srovnání subregionů na stejné hierarchické úrovni. V Libereckém kraji bylo 

vymezeno celkem 21 center subregionů, z toho tři centra byla označena jako ryze subregionální, 

sedm s mikroregionálním významem, deset s regionálním významem a jedno s velmi významným 

regionálním významem. 

 

Jako příklad je uveden postup srovnání deseti center s regionálním významem, včetně spádujících 

obcí. Mezi těchto deset center patří: Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Lomnice 

nad Popelkou, Mimoň, Nový Bor, Semily, Tanvald a Turnov. 

 

Z tab. 4.7 je zřejmé, že nejhorších socioekonomických parametrů dosahují subregiony Nový Bor a 

Tanvald, které jsou ve všech faktorech hodnoceny negativně. Nejsilnějším centrem ve své kategorii je 

Jilemnice. Tabulka ukazuje problémové jevy, na jejichž zlepšení by se měly zaměřit programy rozvoje 
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kraje. Zároveň je třeba si uvědomit, že pokud se vhodnými opatřeními posílí centrum subregionu, 

dojde ke zlepšení parametrů celého subregionu a zprostředkovaně i situace ve spádujících obcích.  

 

Tab. 4.7: Hodnocení center s regionálním významem 

Regionální centrum F1 F2 F3 F4 F5 

Česká Lípa -0,70 -1,27 0,25 -0,36 -1,19 

Frýdlant 0,56 -0,84 -0,32 0,00 -0,74 

Jablonec nad Nisou -0,14 0,07 1,39 -0,44 0,14 

Jilemnice 0,01 -0,71 0,27 0,07 0,93 

Lomnice nad Popelkou 0,28 0,49 0,71 -0,20 0,64 

Mimoň 0,08 -0,71 0,81 -0,64 -0,72 

Nový Bor 0,80 0,65 1,11 -0,19 -0,16 

Semily 0,62 0,73 0,62 -0,12 0,31 

Tanvald 0,83 0,88 1,17 -0,25 -0,40 

Turnov -0,18 0,33 0,30 0,37 0,63 

Průměr 0,22 -0,04 0,63 -0,18 -0,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Důležitou otázkou je, jak mají kraje přistupovat k obcím, které spádují do subregionů mimo území 

kraje. Řešení nespočívá ve změně krajských hranic, neboť se jedná o složitý politicko-legislativní 

proces, kromě toho doznává spádovost obyvatelstva v čase změn, které jsou vyvolány vznikem 

a zánikem ekonomických subjektů. Spádovost mimo kraj znamená, že obyvatelům dané obce chybí 

v kraji určitá služba nebo funkce, typicky zdroj pracovních příležitostí nebo časová dostupnost škol či 

zdravotnických zařízení. Kraje by na tuto situaci měly reagovat vzájemnou spoluprací, zejména 

v oblasti zajištění dopravní dostupnosti a obslužnosti těchto území. Jako příklad lze uvést obec Ralsko 

(1 954 obyvatel), ze které vyjíždí dle sčítání lidu 2011 celkem 350 obyvatel za zaměstnáním a do škol, 

a z toho téměř třetina do Mladé Boleslavi. Nabídka autobusového spojení do Mladé Boleslavi zahrnuje 

3 páry spojů v pracovní dny, které zhruba kopírují začátky směn v automobilce Škoda Auto. Pro 

srovnání, do Mimoně, kam vyjíždí 26 % obyvatelstva, se jedná o 30 párů spojů v pracovní den a o 6 

párů v sobotu. Podobnou nepříznivou situaci v regionální dopravní obslužnosti přes hranice krajů 

bychom však nalezli ve většině krajů České republiky. 

 

 

 

 

 

 

  


