
 
1 

VZOROVÝ PŘÍKLAD VYUŽITÍ 

METODIKY HODNOCENÍ VÝVOJE ÚZEMÍ S VYUŽITÍM 

PŘÍSTUPU TERRITORIAL IMPACT ASSESSMENT  

PRO HODNOCENÍ BUDOUCÍHO VÝVOJE 

MIKROREGIONUJADERNÉ ELEKTRÁRNY DUKOVANY 

 

 
 
 
 
 

Zpracovali: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 

RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 
RNDr. David Hána, Ph.D. 

Mgr. Ivana Přidalová 
 
 
 
 
 

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
 katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Urbánní a regionální laboratoř 

 

                                     
 
 
 
 
 
 

červen 2015 
  



 
2 

1. ÚVOD 

 

Předložený vzorový příklad tvoří přílohu k „Metodice hodnocení vývoje území s využitím přístupu 

Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele 

v regionu“ (dále též Metodika), která vznikla jako výsledek projektu číslo TD020354 "Scénáře 

budoucího vývoje mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact 

Assessment". Projekt podpořila v programu OMEGA Technologická agentura České republiky a byl 

v letech 2014-2015 realizován členy výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře na katedře 

sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Hlavním cílem předkládané metodiky bylo stanovit vhodný postup pro hodnocení územních 

dopadů uzavření či rozšíření kapacit významného hráče na regionálním/lokálním trhu práce, a 

to v socioekonomické oblasti. Uživatel metodiky může s jejím využitím hodnotit zejména regionální 

a lokální dopady na trh práce, obyvatelstvo, ekonomické vztahy v regionu, fungování obcí či 

vybavenost sociální, technickou a dopravní infrastrukturou. 

Vzorový příklad má za cíl představit, jak byla metodika využita na případové studii mikroregionu 

Jaderné elektrárny Dukovany (dále též EDU). Dokument zohledňuje hlavní výsledky uvedeného 

výzkumného projektu v letech 2014 a 2015. Vzorový projekt je do značné míry přizpůsoben 

charakteru zvoleného území. Není tedy obecným návodem postupu, ale specifickou aplikací 

předkládané metodiky. 

 

2. REGIONÁLNÍ KONTEXT  

 

Výzkum byl proveden v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany, která byla uvedena do provozu 

v 80. letech 20. století v katastrech obcí Dukovany a Rouchovany na pomezí dnešních krajů Vysočina 

a Jihomoravského. Pro oblast bezprostředního okolí Dukovan byla výstavba velmi významným 

zásahem, došlo však také k růstu populační velikosti vzdálenější Třebíče jako místa pro bydlení velké 

části zaměstnanců elektrárny. V současné době se s blížícím koncem plánované životnosti všech čtyř 

jaderných bloků uvažuje o dalším prodloužení jejich životnosti, které je závislé na posouzení jejich 

technického stavu. V případě neprodloužení povolení k činnosti těchto jaderných bloků by jaderná 

elektrárna musela být uzavřena a bezpečně zlikvidována. Na druhé straně však v souvislosti s růstem 

spotřeby elektrické energie začala probíhat diskuse o dostavbě Jaderné elektrárny Dukovany o pátý 

(či dokonce šestý) jaderný blok. 

Všechny možné varianty vývoje – tedy prodloužení životnosti, dostavba dalších bloků nebo odstavení 

elektrárny - jsou spojeny s úvahami o jejich dopadech na (z hlediska regionálního rozvoje) relativně 

periferní území Třebíčska a Znojemska, ve kterém se EDU nachází. Výše představený projekt využívá 
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uvedené metodiky právě k hodnocení předpokladů budoucího vývoje regionu na základě výzkumu 

založeného na získávání relevantních informací od představitelů Jaderné elektrárny Dukovany, 

zaměstnanců jaderné elektrárny, jejích subdodavatelů, poskytovatelů služeb v regionu, zástupců 

veřejné správy, ale také na dostupných sekundárních statistických datech. 

Výzkum byl iniciován konkrétní poptávkou sdružení Energetické Třebíčsko, které je dobrovolným 

sdružením obcí a právnických osob, které mají zájem na udržení energetického regionu, podporují 

rozvoj energetického odvětví a podnikatelského prostředí v regionu. 

 

3. POSTUP PŘI VYUŽITÍ METODIKY  

 

Pro zhodnocení územních dopadů změn zaměstnanosti v EDU (a následně u jejích subdodavatelů) 

bylo vymezeno v souladu s metodikou pět dílčích socioekonomických sfér hodnocení: 

1. trh práce, 

2. ekonomická základna, 

3. stabilita/mobilita obyvatelstva, 

4. správa území, 

5. vybavenost veřejnými a komerčními službami. 

V rámci každé ze sfér byly využity metody, kterými je možné odhadnout další vývoj vymezeného 

území v závislosti na změnách v EDU. V případě Jaderné elektrárny Dukovany byly analyzovány 

následující tři scénáře 1) zvýšení produkční kapacity elektrárny výstavbou nového bloku, 2) 

ukončení produkce uzavřením elektrárny po neprodloužení její životnosti a 3) prodloužení 

životnosti elektrárny a pokračující dosavadní objem produkce. 

 

3.1 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Vymezení zájmového území bylo provedeno v následujících krocích: 

1) Identifikace zdrojových obcí denní pracovní dojížďky do obce Dukovany (sídla EDU) z cenzu 

2011 byla vytvořena na základě využití individuálních dat, která zahrnují i obce s malou dojížďkou. 

Veřejně dostupná data publikovaná Českým statistickým úřadem totiž obsahují pouze obce, jejichž 

dojížďka do dané obce je větší než 10 obyvatel, s čímž mohou být spojena značná metodická 

omezení. V mapě (obrázek 1) je zřetelný prostorový vzorec, který zachycuje region pracovní dojížďky 

ležící především mezi významnými póly osídlení, a to obcí Dukovany, která je cílem dojíždějících, 

městem Třebíčí, které je největším zdrojem této dojížďky a zázemím Brna. 
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2) Byl sestaven seznam obcí, které jsou sídlem firem (dodavatelů druhého nebo třetího řádu) 

napojených na Jadernou elektrárnu Dukovany. Tento seznam byl získán od firmy ČEZ. Necelá 

polovina těchto firem (cca 40 %) sídlí v okolí Dukovan a v Třebíči. Seznam byl dále kombinován 

s údaji hospodářských komor všech tří okresů nacházejících se ve sledovaném regionu. 

3) Byla provedena syntéza těchto prostorových informací a vyřazení exkláv z vymezeného 

zájmového území. Do Dukovan denně dojíždí za prací zaměstnanci ze vzdálenějších obcí (např. 

Olomouc); takové exklávy bylo nutné z výsledného zájmového území vyjmout. Podobně firmy sídlící 

zřetelně mimo region (např. v Českých Budějovicích nebo v zahraničí) nebyly do zájmového území 

zahrnuty. Výsledné vymezení bylo provedeno na úrovni obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). 

4) Zájmové území bylo upraveno tak, aby reflektovalo i vymezení fungujících zájmových a 

administrativních „regionů“. Jde o sdružení obcí vázané na činnost EDU (Energoregion, 

Energetické Třebíčsko) a především o tzv. zónu havarijního plánování, která je vymezena jako okruh 

obcí ve vzdálenosti 30 km od sídla Jaderné elektrárny Dukovany. 

Výsledné zájmové území tak zahrnuje kompaktní region denní dojížďky za prací, velkou část 

lokalizací firem napojených na EDU a lokality zájmových a administrativních sdružení obcí. Území 

bylo tedy vymezeno spíše šířeji, přičemž předpokládáme, že největší dopady bude možné sledovat 

v okolí Dukovan a Třebíče a jejich intenzita se bude snižovat s rostoucí vzdáleností od těchto obcí. 

 

Obrázek 1: Prostorový vzorec pracovní dojížďky do obce Dukovany v roce 2011 

Zdroj: Individuální data o dojížďce do práce, SLDB 2011  
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3.2 ANALÝZA DÍLČÍCH DIMENZÍ SOCIO-EKONOMICKÝCH DOPADŮ  

Analýza na Dukovansku využívala následujících dílčích postupů: 

 Analýzu statistických dat/výzkum od stolu 

 Analýzu dotazníkových šetření 

 Analýzu řízených rozhovorů 

 Kartografickou vizualizaci výsledků šetření 

Analýza byla uzavřena zpětnou reflexí dosažených výsledků na několika odborných konferencích, 

v rámci ustavené focus group a při sestavení závěrečné zprávy pro partnera Energetické Třebíčsko. 

Hodnoceny byly následující dimenze socio-ekonomických podmínek v území: 

1. trh práce, 

2. ekonomická základna, 

3. stabilita/mobilita obyvatelstva, 

4. analýza rozpočtů veřejné správy, 

5. vybavenost veřejnými a komerčními službami. 

ANALÝZA TRHU PRÁCE 

V rámci analýzy trhu práce byly sledovány (1) stav a vývoj v oblasti zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti a (2) kvalita lidských zdrojů (tj. především struktura populace z hlediska 

vzdělanostní a věkové struktury). Zvláštní pozornost je věnována poloze území regionu v okolí 

EDU a hodnocení jeho perifernosti. Data byla následně převedena do podoby specializovaných 

map s analytickými texty (viz obrázek 2, 3 a 4). 

Významným zdrojem informací byly rozhovory s klíčovými představiteli Jaderné elektrárny Dukovany. 

Cílem rozhovorů s představiteli EDU bylo získat detailní informace o počtu a struktuře současných 

pracovních míst v EDU (včetně průměrné mzdy) a míře „zakořeněnosti“ těchto pracovníků. 

Hodnoceny byly odhady nově vytvořených a zrušených pracovních míst, názory na budoucí nabídku 

počtu a odpovídající kvality pracovní síly na regionálním trhu práce a na ekonomický dopad pro region 

v případě rozšíření či uzavření EDU. Podstatné byly také získané názory na míru provázanosti EDU 

na region a informace o struktuře subdodavatelů. K naplnění cílů bylo nutné provést šest rozhovorů 

s představiteli různých oddělení, zejména v oblasti řízení firmy, strategického rozvoje, personalistiky a 

ekonomického úseku. Osnovy rozhovorů byly v tomto případě upravovány v závislosti na roli 

respondenta v rámci podniku a povaze agendy, za kterou zodpovídá. 
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Obrázek 2: Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: SLDB 1980, 2011 

 

Obrázek 3: Vývoj nezaměstnanosti obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: MPSV 2000-2011 
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Obrázek 4: Vývoj věkové struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: ČSÚ, 2014 

Cílem hloubkových rozhovorů s představiteli firem napojených na EDU bylo u vybraných 

subdodavatelů doplnit informace získané z dotazníkového šetření provedeného mezi subdodavateli a 

detailněji rozklíčovat zejména odhady změn v počtu a struktuře pracovních míst ve firmě v závislosti 

na vývoji Jaderné elektrárny Dukovany, strategie firem, jak by se těmto změnám chtěly/mohly 

přizpůsobit, názory na situaci na regionálním trhu práce (zejm. s ohledem na dostupnost adekvátní 

pracovní síly) a jeho perspektivy v kontextu změn v EDU (tj. např. zda firmy předpokládají, že 

případné nové zaměstnance by musely „přilákat“ z jiných částí republiky), postoje ke změnám 

ekonomických ukazatelů firmy a názory na socioekonomické dopady pro region v případě změn 

v EDU. 

Byly provedeny rozhovory jednak s vybranými nejvýznamnějšími subdodavateli EDU (zejména 

v regionu, ale rovněž mimo něj), ale také s drobnějšími podnikateli v regionu. Cílem bylo zachytit 

komplexitu firem napojených na EDU; přičemž se předpokládá, že různé typy firem budou na vývoj 

jednotlivých scénářů reagovat odlišně. Výběr konkrétních respondentů byl založen na výsledcích 

dotazníkového šetření. Celkem bylo realizováno 20 rozhovorů se zástupci firemního sektoru. 

Respondenty byly osoby z vedení firmy, strategického či ekonomického úseku. 

Výsledky výzkumu ukazují, že činnost jaderné elektrárny generuje značný počet pracovních míst, a to 

jak přímých v EDU, tak zprostředkovaných v dalších subdodavatelských firmách. Činnosti v EDU, 
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které vykonávají externí firmy, jsou z poměrně velké části zajišťovány firmami z regionu (jde zejména 

o práce v údržbě jednotlivých částí provozu jaderné elektrárny; částečně však také o investiční akce). 

Většina oslovených (v rámci dotazníkového šetření i řízených rozhovorů) firem očekává, 

obdobně jako vedení jaderné elektrárny Dukovany, že by v případě zastavení činnosti EDU, 

musely propustit řadu zaměstnanců; tento scénář by tak měl jednoznačně negativní dopad pro 

místní trh práce. 

 

ANALÝZA EKONOMICKÉ ZÁKLADNY 

Analýza ekonomické základny byla provedena za pomoci několika datových zdrojů (viz Metodika). 

Byla využita například data kupní síly (INCOMA), která dobře ilustrují stávající situaci v okolí Jaderné 

elektrárny Dukovany, včetně např. možného ovlivnění lokalizací dálnic a blízkého regionálního centra 

Brna. Za nejdůležitější zdroj je možné považovat údaje o dojížďce do zaměstnání, která byla 

analyzována na základě výsledků sčítání lidu 1991, 2001 a 2011. Podrobné výsledky jsou k dispozici 

ve formě specializovaných map (obrázky 5, 6 a 7). Základní informace o obcích, které jsou nejvíce 

navázané na činnosti v EDU, poskytuje tabulka 1. Podrobnější analytické texty jsou dostupné na 

specializovaném serveru www.atlasobyvatelstva.cz. 

 

Obrázek 5: Ekonomická struktura obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: ČSÚ, 2014 

http://www.atlasobyvatelstva.cz/
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Obrázek 6: Pracovní příležitosti v obcích v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: SLDB 1991, 2001 a 2011 

 
1991 2001 2011 

Třebíč 1 987 Třebíč 1 643 Třebíč 798 

Moravský Krumlov 209 Moravský Krumlov 185 Moravský Krumlov 95 

Hrotovice 90 Rouchovany 108 Hrotovice 52 

Mohelno 89 Hrotovice 101 Rouchovany 49 

Rouchovany 73 Mohelno 90 Mohelno 37 

Brno 70 Náměšť nad Oslavou 55 Stařeč 29 

Ivančice 52 Ivančice 46 Brno 28 

Náměšť nad Oslavou 47 Jaroměřice nad Rokytnou 44 Jaroměřice nad Rokytnou 27 

Dalešice 31 Brno 34 Náměšť nad Oslavou 27 

Moravské Budějovice 30 Jamolice 34 Moravské Budějovice 22 

 

Tabulka 1: Největší zdrojové obce pracovní dojížďky do Dukovan (počet dojíždějících 1991−2011) 

Zdroj: SLDB 1991–2011 
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Jako zásadní zdroj informací o rozsahu činností EDU, jejich subdodavatelských firem, množství 

vzájemných kontraktů a počtu pracovních příležitostí napojených na činnost EDU poskytlo 

dotazníkové šetření mezi firmami napojenými na Jadernou elektrárnu Dukovany. Smyslem 

dotazníkového šetření bylo získat od firem napojených na EDU data o formě a objemu 

spolupráce s EDU, míře ekonomické závislosti na EDU, struktuře jejich zaměstnanců a o 

dalším vývoji firmy v závislosti na vývoji EDU. Data získaná tímto způsobem slouží k posouzení 

vývoje trhu práce, ekonomické základny a stability/mobility obyvatelstva ve vymezeném zájmovém 

území. 

Seznam firem oslovených v dotazníkovém šetření byl získán od vedení EDU z její interní databáze. 

Základním průzkumem subdodavatelů Jaderné elektrárny Dukovany byla odhalena skutečnost, že 

jaderná elektrárna má zejména čtyři až pět velkých subdodavatelů, kteří zařizují kontrakty u většího 

počtu menších firem na další subdodávky. Tento fakt je značně specifický a ovlivnil další kroky 

výzkumu, do kterého museli být vedle těchto čtyř subdodavatelů prvního řádu zařazeni také jejich 

vlastní subdodavatelé (subdodavatelé pro Jadernou elektrárnu Dukovany 2. řádu). 

K podpoře vyšší návratnosti dotazníků bylo nutné respondentům několikrát opakovaně zdůrazňovat 

významnost šetření prostřednictvím průvodních dopisů od organizátora šetření a důležitých lokálních 

aktérů. Dotazníkové šetření bylo realizováno klasickou formou zasláním dotazníků a dalších materiálů 

poštou na adresu respondenta; pro zvýšení návratnosti byla využita možnost vyplnit dotazník 

v elektronické formě (prostřednictvím služby i-Dotaznik.cz). Základní informace o souboru oslovených 

firem nabízí tabulka 2 a 3. Vazby ve sledovaném území byly opět zpracovány formou kartografické 

syntézy v podobě specializovaných map (obrázek 7 a 8), které jsou včetně analytických textů 

k dispozici na serveru www.atlasobyvatelstva.cz. 

 
Území Firmy OSVČ Ekonomické subjekty 

celkem 

Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl 
Dojížďkové 
regiony 

Dojížďkový 
region vysoké 
intenzity 

55 16,4 % 34 52,3 % 89 22,3 % 

Širší dojížďkový 
region 

7 2,1 % 10 15,4 % 17 4,3 % 

Celkem 62 18,5 % 44 67,7 % 106 26,5 % 

Zóny 
havarijního 
plánování 

Zóna 1 14 4,2 % 7 10,8 % 21 5,3 % 
Zóna 2 5 1,5 % 7 10,8 % 12 3,0 % 

Zóna 3 14 4,2 % 10 15,4 % 24 6,0 % 

Celkem 33 9,9 % 24 36,9 % 57 14,3 % 

Široké okolí EDU (území ORP 
do 30 km od EDU) 

127 37,9 % 58 89,2 % 185 46,3 % 

Česká republika celkem 302 90,2 % 65 0 % 367 91,8 % 

Ostatní země EU 24 7,2 % 0 0 % 24 6 % 

Země mimo EU 9 2,7 % 0 0 % 9 2,3 % 

Celkem 335 100 % 65 100 % 400 100 % 

Tabulka 2: Počet firem navázaných na EDU v jednotlivých regionech 
Zdroj: EDU 2014a, EDU 2014b, předběžné výsledky 

 

http://www.atlasobyvatelstva.cz/
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Obrázek 7: Firmy navázané na Jadernou elektrárnu Dukovany 

Zdroj: Dotazníkové šetření, URRlab 2014-2015, předběžné výsledky 

 
Obec Počet 

obyvatel 
(2011) 

Firmy OSVČ Ekonomické subjekty 
celkem 

Počet Podíl Počet Podíl Počet Podíl 

Praha 1 268 796 70 20,9 % 2 3,1 % 72 18,0 % 

Brno 385 913 51 15,2 % 4 6,2 % 55 13,8 % 

Třebíč 36 998 32 9,6 % 20 30,8 % 52 13,0 % 

Plzeň 170 322 10 3,0 % - - 10 2,5 % 

Rouchovany 1146 6 1,8 % 3 4,6 % 9 2,3 % 

Hrotovice 1720 5 1,5 % 3 4,6 % 8 2,0 % 

Mohelno 1368 3 0,9 % 4 6,2 % 7 1,8 % 

Moravský Krumlov 5778 2 0,6 % 4 6,2% 6 1,5 % 

Dukovany 798 5 1,5 % - - 5 1,3 % 

Hradec Králové 94 314 5 1,5 % - - 5 1,3 % 

Ostrava 296 224 5 1,5 % - - 5 1,3 % 

Tabulka 3: Obce s největším počtem ekonomických subjektů navázaných na Jadernou 
elektrárnu Dukovany 
Zdroj: EDU 2014a, EDU 2014b, SLDB 2011, předběžné výsledky 
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Obrázek 8: Síť ekonomických subjektů a jejich napojení na Jadernou elektrárnu Dukovany 

Zdroj: Dotazníkové šetření, URRlab 2014-2015 

 

Výsledky výzkumu ukazují, že v míře závislosti na jaderné elektrárně vykazuje zkoumaný 

soubor firem v regionu poměrně vysokou variabilitu. Většina firem, které v EDU provádějí vysoce 

specializované činnosti, jsou na jejích zakázkách relativně málo závislé. Na druhé straně, firmy 

provádějící údržbové nebo stavební práce jsou na činnosti EDU závislé častěji (výjimkou přitom 

nejsou firmy, které uvádějí silnou 90-100% závislost na příjmech od EDU). Obecně však firmy 

prozatím nevytvářejí strategie, jak by reagovaly na jednotlivé scénáře vývoje (počítají s prodloužením 

životnosti jaderné elektrárny). Analýza mezd a koupěschopnosti obyvatel založená na práci se 

statistickými daty a výsledcích řízených rozhovorů se zástupci EDU a dalších aktérů z regionu 

poukázala na fakt, že zaměstnanci EDU mají nadprůměrné mzdy ve srovnání s krajským i 

celorepublikovým průměrem. Tento fakt pak ovlivňuje úroveň kupní síly domácností, kterou lze 

označit rovněž za nadprůměrnou vzhledem ke geografické poloze sledovaného regionu. 
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ANALÝZA MIGRAČNÍHO CHOVÁNÍ 

V rámci analýzy migračního chování jsme sledovali zejména (1) ziskovost, resp. ztrátovost 

obyvatelstva zájmového území stěhováním, což vypovídá o atraktivitě území pro obyvatelstvo, 

a (2) strukturu stěhujících se osob podle věku, vzdělání a důvodů stěhování, z níž lze usuzovat, 

jak se migrací mění struktura bydlícího obyvatelstva. Byly využity ukazatele počtů přistěhovalých 

a vystěhovalých a jejich struktury podle výše uvedených charakteristik, dále hrubé míry migračního 

salda, jež podává informaci o relativní ziskovosti či ztrátovosti obyvatelstva stěhováním a hrubé míry 

migračního obratu, která poukazuje na míru stability, resp. fluktuace obyvatelstva v území. 

Vypočtené ukazatele byly vizualizovány v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a 

hodnocen jejich vývoj v čase s důrazem na kritická období vývoje regionu. V případě analýzy 

migračního chování v mikroregionu Jaderné elektrárny Dukovany je pozornost analýzy migračního 

chování zaměřena na období přípravných prací, výstavby a spuštění EDU. V případě sledování 

populačně malých jednotek bylo nutné analyzovat víceleté klouzavé průměry ukazatelů, které 

umožňují eliminovat vliv extrémních výkyvů sledovaného jevu. 

Analýza migračního chování je založena na využití údajů o počtech stěhujících se osob v zájmovém 

území a jejich struktuře podle věku, vzdělání a důvodů stěhování. Údaje jsou zčásti dostupné veřejně 

(roční počty přistěhovalých a vystěhovalých v letech 1971-2013 za obce Česka jsou k dispozici 

v Databázi demografických údajů ČR na webových stránkách ČSÚ), ostatní jsou součástí Databáze 

migrace v obcích České republiky, která přebírá údaje z registrů migrace a o zpřístupnění jejíž části 

pro účely výzkumu je možné požádat ČSÚ. Doplňkově byly využity datové podklady ze Sčítání lidu, 

domů a bytů týkající se krátkodobé (místo bydliště 1 rok před sčítáním) a dlouhodobé (tzv. podíl 

rodáků) mobility, resp. stability obyvatelstva v území. Hlavní výstup analýzy ve formě specializované 

mapy je na obrázku 4 níže (k dispozici také na www.atlasobyvatelstva.cz). 

http://www.atalsobyvatelstva.cz/
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Obrázek 9: Vývoj migračního chování obyvatel v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: ČSÚ, 2014; SLDB 2011 

 

Kromě analýzy sekundárních dat bylo realizováno dotazníkové šetření mezi pracovníky Jaderné 

elektrárny Dukovany. Smyslem dotazníku bylo získat od zaměstnanců data o možnostech a 

schopnostech se přizpůsobit různým scénářům vývoje, postoji k případnému stěhování ve vztahu 

k vývoji EDU, a spokojenosti se současným místem bydliště/regionu. Data slouží k posouzení vývoje 

stability/mobility obyvatelstva ve vymezeném zájmovém území. Dotazníkové šetření bylo provedeno 

v součinnosti s EDU, jejichž prostřednictvím byly dotazníky distribuovány v klasické tištěné verzi. 

Celkem bylo distribuováno 800 dotazníků s návratností 230 vyplněných dotazníků. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že jaderná elektrárna Dukovany má pro migrační procesy v 

regionu značný význam: v obdobích, kdy byla stavěna a uváděna do provozu, docházelo v 

územích na EDU navázaných k nejrychlejšímu populačnímu růstu. Dnes jsou tato území 

migračně zisková s příznivou věkovou strukturou migrantů, obyvatelstvo regionu je přitom 

stabilnější než celorepublikový průměr. Lze se však domnívat, že v případě uzavření EDU by v 

rozvojově slabém území část obyvatel regionu (zejména kvalifikovaní odborníci) nenalezla 

odpovídající uplatnění a byla by nucena začít dojíždět za prací jinam nebo zvážit vystěhování z 

regionu.  
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ANALÝZA VEŘEJNÉ SPRÁVY 

Údaje o rozpočtech obcí pro jejich analýzu lze dohledat v mnoha zdrojích, které čerpají informace od 

Ministerstva financí ČR. Jsou s nimi spojena některá omezení a rizika. V prvé řadě bylo potřeba 

rozlišit mezi konsolidovaným a nekonsolidovaným rozpočtem obce. Nevýhodou nekonsolidovaného 

rozpočtu je fakt, že zahrnuje také finanční přesuny na/z účty obce či do/z obecních fondů. Takové 

finanční přesuny jsou sice zahrnuty do rozpočtu, ale ve skutečnosti se o výdaje/příjmy obce nejedná. 

Pro analýzy byla využita data konsolidovaných rozpočtů, kde jsou tyto finanční přesuny z celkových 

údajů vyřazeny (více viz na http://www.rozpocetobce.cz/). 

V oblasti dotačních příjmů obcí je nutné upozornit na fakt, že ve veřejných zdrojích nelze přesně 

dohledat konkrétní finanční částky získané od jednotlivých poskytovatelů. Strukturu celkových příjmů 

z dotací bylo nutné konzultovat s představiteli obcí, kteří mohou identifikovat jednotlivé zdroje a 

mohou předat informaci o přesných příjmech od klíčového zaměstnavatele (v tomto případě od EDU). 

Představené analýzy pak je vhodné provádět na víceletém (minimálně 10letém) období. Rozpočty 

v některých letech mohou být objemnější, například extrémním příjmem dotací. Tímto postupem se 

tak omezí vliv takových výjimečně vysokých rozpočtů v některých letech, které by mohly významně 

zkreslit statistiky. V rámci analýzy byly využity hodnoty z časového období 2000-2012. Výsledek je 

zřejmý z obrázku 10, analytický text je opět umístěn na www.atlasobyvatelstva.cz. 

 

Obrázek 10: Dotační příjmy obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 

Zdroj: Sumář rozpočtů obcí 2000-2012 

http://www.atlasobyvatelstva.cz/
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Podrobnější představa o míře podpory firmy ČEZ byla získána jednak rozhovorem s příslušnou 

pracovnicí EDU, kde bylo možné obdržet data i v podrobné regionální struktuře a dále také s využitím 

hloubkových rozhovorů se zastupiteli obcí. Cílem hloubkových rozhovorů se zástupci veřejné správy 

bylo získání zejména kvalitativních informací pro hodnocení dopadů změn v EDU. Zaměření 

rozhovorů se liší podle typu oslovené instituce, ale celkově pokrývá posouzení významu EDU pro 

rozpočty a investice dotčených obcí (především dotace, poplatky, daň z nemovitosti; realizované 

investice obce z těchto finančních zdrojů), posouzení vlivu EDU na plánování rozvoje území 

(především v ohledu zasahování do procesu územního plánování, omezení využití území spjatá 

s lokalizací EDU), názory na strukturu trhu práce v regionu, vybavenost obcí veřejnými službami, 

dopravní obslužnost obcí a názory na socioekonomické dopady změn v EDU pro region. 

K naplnění cílů bylo dále nutné oslovit zástupce relevantních obcí, obou krajů, úřadu práce 

v Jihlavě (analytický odbor), ale také profesních organizací (hospodářská komora Třebíč), 

významných občanských spolků (sportovních, kulturních), významných vzdělávacích institucí, 

příp. dalších relevantních subjektů. Osnovy rozhovorů byly rovněž v tomto případě upravovány 

v závislosti na charakteru činnosti respondenta (resp. oslovené instituce). Celkem bylo získáno 20 

rozhovorů se zástupci různých institucí veřejného sektoru. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že význam přítomnosti jaderné elektrárny pro obecní rozpočty je 

nezanedbatelný. Největší příjmy mají přitom obce, na jejichž území se EDU nachází a které tak 

inkasují vysoké daně z nemovitosti. Jaderná elektrárna však každoročně finančními prostředky 

podporuje i další obce a spolky ve sledovaném území (ve formě darů, nebo nákupu reklamy). 

 

ANALÝZA VYBAVENOSTI KOMERČNÍMI A VEŘEJNÝMI SLUŽBAMI 

Analýza vybavenosti se skládá ze dvou dílčích částí: analýzy dopravní obslužnosti a analýzy 

vybavenosti veřejnými a komerčními službami. V obou případech byly informace získány z veřejně 

dostupných databází. Při analýze dopravní obslužnosti území je využívána databáze jízdních řádů 

IDOS. Bylo sledováno především ovlivnění dopravní obslužnosti území lokalizací klíčového 

zaměstnavatele. Jedná se o počet spojů a jejich tras, respektive dostupnost regionálních center těmito 

spoji (např. dostupnost Třebíče z obcí v okolí EDU); a to v běžné dny v týdnu (úterý/středu). Je nutné 

upozornit, že EDU má vlastní autobusové nádraží, které však není v pěší vzdálenosti z rezidenční 

části obce. 

Lokalizaci základních veřejných a komerčních služeb do konkrétních obcí uživatel byla zjištěna 

z publikace Malý lexikon obcí, databáze Registr ekonomických subjektů (ČSÚ), dále webových 

prezentací jednotlivých institucí a následným terénním mapováním (menší provozy komerčních služeb 

nemusí mít svoji webovou prezentaci). Šetření služeb probíhalo v rámci dvou terénních výjezdů 

v květnu 2014 a květnu 2015 za pomocí studentů geografie a následně bylo konzultováno se zástupci 

veřejné správy. V rámci šetření bylo provedeno dotazníkové šetření mezi poskytovateli komerčních 
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služeb. Smyslem dotazníku bylo získat od poskytovatelů data o využívání jejich služeb zaměstnanci 

EDU, struktuře jejich zaměstnanců a o dalším vývoji poskytování služeb v závislosti na vývoji EDU. 

Data slouží k posouzení vývoje ekonomické základny a vybavenosti ve vymezeném zájmovém území. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že vybavenost veřejnými a komerčními službami je 

v bezprostředním okolí jaderné elektrárny nadprůměrná. Je to dáno jednak faktem, že obce 

disponují vyššími prostředky ve svých rozpočtech a mohou tak financovat kvalitní technickou 

a sociální infrastrukturu, ale rovněž vyšší hustotou ekonomických aktivit v tomto území, která 

se projevuje ve vyšší vybavenosti komerčními službami (především stravovací a ubytovací 

zařízení). 

 

3.2 VÝSLEDNÁ SYNTÉZA SOCIO-EKONOMICKÝCH DOPADŮ  

Informace shromážděné v rámci všech pěti dimenzí analytické části následně slouží ke konstrukci 

dvou typů úvah (i) vysvětlení současných funkčních vztahů v území a (ii) možné predikci 

budoucího vývoje v případě variantního vývoje dominantního zaměstnavatele (EDU). Za 

zásadní byla po diskusi s uživatelem výstupů (sdružená Energetické Třebíčsko) vytyčena 

zejména varianta případného uzavření EDU a odhad možných dopadů v případě tohoto 

scénáře. Jak vyplynulo z řady rozhovorů v EDU, nebude znamenat ani prodloužení životnosti, ba ani 

dostavba dalších bloků jaderné elektrárny významné změny v počtu zaměstnanců elektrárny. Je totiž 

nepravděpodobné, že by se provozovalo současně více bloků než v současnosti. Významné dopady 

by tak mělo zejména období výstavby dalších bloků, s výrazným vlivem stavebních činností. Tato 

etapa by však byla pouze dočasná a nepočítá se ani s dlouhodobým usazením pracovníků působících 

na stavbě v regionu. V dalším postupu jsme se tedy soustředili především na pokrytí všech sfér vlivu 

působnosti EDU v regionu. 

Většina výsledků byla opět zpracována ve formě specializovaných map (viz obrázky 7 a 8 výše 

v textu). Lidský kapitál navázaný na činnosti v EDU je pak založen na analýze dojížďky do obce 

Dukovany a dále detailních datech poskytnutých personálním oddělením EDU (tato data není 

prozatím možné veřejně publikovat). Výsledky jsou zřejmé z obrázku 11, analytický text je k dispozici 

na www.atlasobyvatelstva.cz. 

V závěrečné části projektu byla vytvořena ohnisková skupina (focus group) sestavená za účelem 

zpětné reflexe dosažených výsledků. Členy focus group byli zástupci dominantního zaměstnavatele 

(EDU), akademici nezúčastnění v projektu (MU Brno, Sociologický ústav AV), zástupci veřejného 

sektoru (sdružení Energetické Třebíčsko, Energoregion), veřejné správy (zástupci obcí a krajů). 

V rámci focus group byly doplněny některé scházející informace formou expertního odhadu (např. 

informace za firmy, které nebyly ochotné vyplnit dotazníky a řízené rozhovory). Dále bylo doporučeno 

zakomponovat do prezentovaných výsledků některé další dokumenty. Stejnou funkci měly i 

prezentace dílčích výstupů na odborných konferencích, které byly organizovány v přímé návaznosti na 

téma projektu: 

http://www.atlasobyvatelstva.cz/
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Obrázek 11: Ekonomická a vzdělanostní struktura obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny 

Dukovany dojíždějících do obce Dukovany 

Zdroj: SLDB 2011 

 

 Konference - seminář „Ekonomické a sociální důsledky způsobené uzavřením velkého zdroje 

energie", Praha, Valdštejnský palác, 23. května 2014. 

 Konference „Budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany", Zámek Valeč, 12. června 2014. 

 Konference „Možné socioekonomické dopady v případě ukončení provozu JE Dukovany, 

aneb Proč je důležitá dostavba 5. bloku JE Dukovany", Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, 25. listopadu 2014. 

 Konference Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?, hotel Atom v Třebíči, 25. března 

2015. 

 Konference Výzkumné projekty v regionálním rozvoji pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR, Pardubice vystoupil 28. dubna 2015 

Konečný výsledkem je závěrečná zpráva, která bude připravena po dokončení celého projektu na 

podzim 2015. Závěrečná zpráva bude sloužit především jako materiál pro jednání decizních orgánů. 

Primárním účelem poskytnuté zprávy a celého výzkumu je nabídnout všechny relevantní 

výzkumné podklady k posouzení významu Jaderné elektrárny Dukovany a aktivit souvisejících 

s jejím fungováním pro okolní region. 


