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Úvod 

Následující text sleduje problematiku vývojových tendencí a možností rozvoje starých 
pr myslových region . Staré pr myslové regiony (SPR) p edstavují specifická území 
s výraznou specializací na pr myslovou výrobu, která však byla postižena poklesem
výkonnosti regionální ekonomiky a zastaralostí svých klí ových struktur a odv tví. To 
vyústilo v celkovou degradaci jejich pozice. V rámci transforma ních proces  hledají tato 
území nové možnosti sm ování svého vývoje a obnovení významového postavení v kontextu 
soudobých trend  a požadavk  na konkurenceschopnost územních jednotek. P edm tem 
pozornosti monografie tak je, vedle samotného vymezení tématu starých pr myslových 
region  a sumarizace klí ových literárních zdroj , diskuse obecných p í in jejich úpadku a 
nástin možných sm r  rozvoje s d razem na kontext evropských podmínek. Práce usiluje o 
detailn jší zhodnocení tématu v eské republice a zejména v Ústeckém kraji jako relevantním 
modelovém území. Tomu odpovídá i strukturace práce a obsahová nápl  jednotlivých kapitol. 

Je d ležité zd raznit, že došlo k pot ebnému asovému odstupu pro selekci poznatk  a 
syntetické zhodnocení podstatných tendencí vývoje pr myslových region  v západní Evrop . 
Rozhodující procesy ekonomické restrukturalizace a celkové transformace zde probíhaly 
v pr b hu 80. a 90. let 20. století. Díky tomu je již možné analyzovat podrobn ji p í iny 
úpadku, projev klí ových zm n, definovat klí ová témata jejich novodobého rozvoje a 
zárove  p enášet zkušenosti a p íklady dobré praxe do region , kde tento vývoj probíhá 
s ur itým asovým opožd ním. Z hlediska celospole enské relevance jde o téma obecn
akceptované, zajímavé a p ínosné, a to zejména z následujících d vod : 

• staré pr myslové regiony symbolizují nejzásadn jší zakolísání vývoje produkce a 
výkonnosti regionálních ekonomiky vysp lých stát  sv ta v pr b hu 20. století a staly 
se tak p edm tem všeobecné pozornosti a diskuse; 

• staré pr myslové regiony jsou (p es všechny zm ny) ekonomicky významné prostory 
s výrazným podílem na celkových výstupech ekonomik národních stát  a jejich další 
ekonomické fungování je vysoce žádoucí; 

• staré pr myslové regiony jsou území se silnou koncentrací obyvatelstva a negativní 
vývojová orientace takových území s kumulací problém  m že mít podstatné 
celospole enské dopady. 

Téma transformace starých pr myslových region  je výrazn  akcentováno i 
akademicko-výzkumným prost edím, a to zejména v rámci geografických a regionalistických 
disciplín. Už fakt výše zmín né spole enské relevance problematiky vytvá el tlak na zajišt ní 
odborných stanovisek k ešeným problém m. Mnohem zajímav jším aspektem výzkumu 
starých pr myslových region  je ale možnost formulovat takové výzkumné otázky, u kterých 
se p i hledání odpov dí dostáváme až na samou podstatu fundamentálního poznání 
v regionálních v dách. Práv  na základ  studia dlouhodobé vývojové trajektorie starých 
pr myslových region  m žeme pochopit obecn jší principy formování ekonomické 
výkonnosti území, p í iny a d sledky jeho úpadku, a tím tedy odhalit podstatu, pr b h, aktéry 
a mechanizmy regionálního procesu zm ny a adaptace. Na základ  toho je následn  možné 
fundovan ešit otázky stimulace územního rozvoje. Díky tomu nep ekvapí, že k tématu 
starých pr myslových region  byla soust ed na pozornost (alespo  v n jaké fázi jejich 
kariéry) p edních obecn  uznávaných expert  v oblasti regionálního výzkumu posledních 
dekád (Ron Martin, Philip Cooke, Ron Boschma, Richard Florida). Téma je také pom rn
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stabiln  zasazeno mezi vyprofilovanými výzkumnými sm ry v nejvysp lejších státech sv ta 
(USA, Velká Británie, N mecko, Nizozemí). 

Zárove  je nezbytné zmínit relevanci odborných disciplín geografie a regionálního 
rozvoje pro výzkum  tématu starých pr myslových region . Staré pr myslové regiony a 
celkový proces jejich zm ny se nacházejí v pr se íku pozornosti klasické sociální a regionální 
geografie i regionálního rozvoje jako prakti t jší aplikované disciplíny formulující témata a 
nástroje pro pot eby managementu územního rozvoje. P i detailním studiu starých 
pr myslových region  se nelze obejít bez soub žného využití poznatk  sociální geografie 
(zásady regionalizace, lokalizace ekonomických aktivit a hierarchie prostorových struktur a 
proces ), regionální geografie (detailní studium vývoje region , syntéza klí ových faktor ) a 
regionálního rozvoje (definování rozvojových témat a sm r , hledání konkrétních nástroj  a 
podp rných rámc ).  Díky tomu dochází k tak ka ideálnímu propojení komplexního poznání 
s d razem na syntézu podstatného (geografie) a  využití aplikace nástroj  pro usm rn ní 
n kterých vývojových tendencí v konkrétních územích (regionální rozvoj).  
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1 Cíle práce, výzkumné otázky, hypotézy a metodologie  

 Hlavním cílem publikace je posunout v eském prost edí dosavadní stav poznání 
problematiky starých pr myslových region , a to jak v oblasti teoretických p ístup  a 
empirické analýzy, tak i možných návod  pro podporu jejich transforma ního procesu. 
Hlavním zám rem je tak vymezit d ležité tendence vývoje i hlavní principy procesu zm ny a 
zárove  konkretizovat témata možného dalšího rozvoje starých pr myslových region . 

Díl ími cíli jsou: 
1. Vypracování detailní rešerše zahrani ních a domácích literárních zdroj  k tématu 

starých pr myslových region . 

2. Zpracování p ehledného teoretického rámce problematiky starých pr myslových 
region  zam eného na poznání princip  jejich formování, p í in úpadku a možného 
dalšího sm ování. Zám rem je vybrat využitelné informace z tradi ních teoretických 
koncept  pro interpretaci vývoje i nabídnout využití nejnov jších teoretických 
p ístup  (evolu n  orientované p ístupy, u ící se regiony). 

3. Zhodnocení základních možností transformace starých pr myslových region
s d razem na restrukturalizaci ekonomických struktur v kontextu soudobých 
rozhodujících trend  vývoje územních jednotek. 

4. Popsání základní podoby vývojové trajektorie pr myslové výroby na území eské 
republiky s d razem na transforma ní procesy po roce 1989 jako základního kontextu 
pro formování starých pr myslových region  na našem území. 

5. Analyzování d ležitých milník  vývoje a transformace pr myslové výroby 
v Ústeckém kraji jako p íkladu starého pr myslového regionu. Vytvo ení výchozího 
analytického podkladu pro formulování témat možného sm ování rozvoje kraje i 
výzkumných zám r  vhodných pro další detailn jší pochopení procesu zm ny a 
adaptability kraje.   

Pro ešené téma byly stanoveny následující základní výzkumné otázky, které vycházejí 
ze vzájemné návaznosti:  

• Je možné nalézt spole né charakteristiky a srovnatelné vývojové trajektorie pro 
kategorii region , kterou m žeme nazvat staré pr myslové regiony? Jde tedy o 
vyprofilovanou kategorii region ? 

• Lze nalézt vhodnou teoretickou interpretaci pro pochopení vývoje starých 
pr myslových region  a zejména p í in jejich úpadku? 

• Lze adaptovat problematické regionální struktury a ekonomiku starých pr myslových 
region  a nalézt novou funk ní kombinaci pro jejich transformaci p i respektování 
aktuálních trend  vývoje socioekonomických jednotek?  

• Lze formulovat témata vhodná pro rozvoj Ústeckého kraje jako starého pr myslového 
regionu? 
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Na výzkumné otázky reagují následující hypotézy:  
1. Staré pr myslové regiony jsou specifická území, kde lze najít, i p es jejich vzájemnou 

jedine nost, ur ité spole né znaky a rámcovou podobnost jejich vývojové orientace. 
Považujeme je za svébytnou a jasn  vyprofilovanou kategorii region . 

2. Staré pr myslové regiony mohou projít procesem komplexní zm ny, který zahrnuje 
ekonomickou restrukturalizaci, fyzickou regeneraci a sociální transformaci. Celkov
m že dojít k tomu, že daný region obnoví své významové postavení a 
konkurenceschopnou pozici v postindustriální spole nosti. 

3. Ústecký kraj je p íkladem starého pr myslového regionu a hlavním sm rem jeho 
transformace je diverzifikace místní ekonomiky a vytvo ení regionálního inova ního 
systému. 

V rámci odborného rozpracování problematiky bylo použito standardní spektrum 
metodologických p ístup  a postup , aby tak bylo možno dostát napln ní základních cíl
práce. K základním metodologickým p ístup m pat í: 

• Generalizace odborného textu s d razem na syntézu – jde o využití základního 
p ístupu geografického výzkumu, který akceptovateln  zjednodušuje komplexní 
povahu reality. Podstatou geografické syntézy je selekce d ležitých fakt , a nikoliv 
totální p ehled všech možných dostupných informací. V práci byl tento p ístup využit 
pro zpracování obsahu prakticky všech kapitol. 

• Generalizace odborného textu s d razem na analogii -  tento metodologický p ístup 
akcentuje možnost opakování daného geografického procesu i v jiných geografických 
podmínkách v rámcov  podobném pr b hu. V práci tento byl p ístup využit nap . ve 
sledování vývoje starých pr myslových region v zahrani í a promítání jejich 
zkušeností do diskuse o jejich možném vývoji v R a Ústeckém kraji 

• Generalizace odborného textu s d razem na kauzalitu – obsahem tohoto p ístupu je 
sledování p í inných vazeb mezi procesy v konkrétních geografických podmínkách.  
Toho je ú elné využít nap . p i diskusi sousledných proces  (deindustrializace-
marginalizace-tercializace, adaptace-transformace).

Vedle toho byly v práci použity metodologické postupy, které umož ují zejména sb r 
informací, jejich zjednodušitelná a názorná vyjád ení i snadn jší možnosti jejich 
interpretace. Jedná se o: 

• Studium literárních a archivních pramen , rešerše odborných zdroj  - p edevším  
relevantní eská a zahrani ní (zejména anglicky psaná) literatura (knihy a p ísp vky 
v odborných asopisech) z oblasti humánní geografie, regionální geografie, 
regionálního rozvoje a m stského a regionálního plánování. 

• Metody zobrazení kvantitativních dat -  tabulkové i grafické znázorn ní diferenciace 
prostorových dat v ase.   U vybraných dat, kde to bylo možné a názorné, jsou 
vytvo eny mapky pomocí geografických informa ních systém  (GIS). 

• Expertní rozhovor – b hem tvorby práce bylo uskute n no n kolik desítek expertních 
rozhovor  s odborníky z akademické sféry ( R i zahrani í) i praktické sféry (krajské 
ú ady, magistráty, odborné instituce státní správy) s cílem formulovat i evaluovat 
záv ry použité v práci. 
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• Terénní výzkum a šet ení -  v uplynulých 5 letech byly provedeny výzkumné a studijní 
cesty do rozhodujících starých pr myslových region  v Evrop  (Manchester, Porú í, 
Sársko, Graz). Výsledkem bylo ov ení poznatk  z literatury a sb r dalších informací 
získaných b hem rozhovor  s p edstaviteli místní akademické i aplika ní sféry. Cílem 
bylo poznat klí ové faktory transformace t chto území. 



12 

2 Rešerše literatury 

Jak již bylo uvedeno ve vstupní ásti práce je tématika starých pr myslových region
z obsahového hlediska pr se íkem klasické ekonomické geografie a aplikované disciplíny 
regionálního rozvoje. Na základ  toho i rešerše relevantní literatury k tématu práce musí 
pokrývat využitelné práce z obou zdrojových oblastí a samoz ejm  i díla p ímo zam ená na 
staré pr myslové regiony. V rámci t chto t í oblastí je pot eba vybrat podstatné domácí i 
zahrani ní výstupy. U zahrani ních publikací zam ených na obecn jší problémy 
regionálního rozvoje a p ehled jeho teoretických p ístup  není t eba marn  usilovat o lepší 
p ehled, než nabízí v eském jazyce unikátní dílo J. Blažka a D. Uhlí e (2002), a proto dané 
téma není v kapitole detailn ji ešeno. 

2.1 Relevantní zahrani ní literatura v oblasti ekonomické geografie a geografie 
pr myslu 

Geografie pr myslu je chápána jako díl í sou ást ekonomické geografie zam ená na 
popis a explanaci prostorové cirkulace pr myslu (Gregory a kol., 2010). Mnohdy je tak ka 
nemožné odd lit geografii pr myslu od soudobého hlavního publika ního proudu 
v ekonomické geografii, což je dáno dlouhodob  významným postavením objektu studia 
(pr myslu) v rámci ekonomické složky. Samotný vývoj jednotlivých publika ních sm r  je 
ur en zejména postupným vývojem v dy jako takové (a jejího poznávacího aparátu) a 
vývojovými fázemi pr myslu jako hlavního objektu studia. 

Tab. 1 Auto i a výzkumné otázky v rámci ekonomické geografie ve vztahu k vývoji pr myslové výroby 

asový 
rámec 

Fáze pr myslové 
produkce 

Výzkumné otázky Klí oví auto i 

do 1920 Formování 
pr myslové výroby 

Principy lokalizace  
a koncentrace 

Alfred Weber, Albert 
Lösh 

do 1970 Industrializace, 
fordismus 

Prostorové modely, aplikace 
kvantitativních metod na 
pr myslové struktury 

Walter Isard, Peter 
Haggett, Ian 
Hamilton 

do 1990 Deindustrializace, 
postfordismus 

Prostorová diferenciace  
a internacionalizace 
pr myslové výroby, d lba 
práce, diskuse lokalit 

David Harvey, 
Doreen Massey, 
Adrew Sayer 

po roce 1990 Globalizace, 
flexibilní 
specializace  

Funk ní separace, produk ní 
et zce a regionální 

specializace  

Peter Dicken. Paul 
Knox, John Agnew, 
Michael Storper 

Zdroj: vlastní zpracování  

Z hlediska vývoje literárních pramen  jsou vstupním dílem výzkumy A. Webera 
(1909), který se zabýval ideální polohou pr myslového závodu ve vztahu k místu výskytu 
surovin a k poloze trhu. Klí ovou determinantou pro prostorové uspo ádání pr myslové 
produkce byly dopravní náklady. Teoretické p edpoklady lokalizace pr myslových aktivit 
byly následn  rozvinuty v pracích n kolik autor  v anglo-saském (nap . Lössh, 1944, 
Christaller, 1933 ve vztahu k službám) i slovanském prost edí (Dziewo ski, 1953).  

Na tyto práce navázali od konce 50. let. 20. stol. auto i výrazn  inspirovaní soudobým 
rozvojem kvantitativních metod a nástroj  (matematických, informatických) využitelných pro 
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tvorbu prostorových model . Hlavním p edstavitelem této tzv. kvantitativní revoluce byl W. 
Isard (1960), který je dodnes ozna ován za zakladatele odborného proudu s ozna ením 
Regionální v da (Regional Science). V rámci ekonomické geografie, resp. geografie 
pr myslu, m žeme tuto inspiraci vysledovat zejména v dílech P. Haggetta (1965) „Locational 
analysis in Human Geography“ a D. M Smitha (1981) “Industrial location: an economic 
geographical analysis“, kde jsou na základ  neoklasické ekonomické teorie vysv tlovány 
lokaliza ní principy firem, i u McCarty, Hook, Knox (1956) „The measurement of 
asociation in industrial geography“, kde je analyzován prostorový model pr myslu ve stát
Iowa v USA.  Vrcholem a do ur ité míry i symbolem limit  t chto p ístup  jsou práce I. 
Hamiltona (1974), v nichž lokaliza ní modely mají podobu nep ehledných propletenc  mnoha 
desítek vztah  a vazeb.  

Zna ný intelektuální posun m žeme zaznamenat od 70. let 20. století v dílech autor , 
kte í vycházejí z  kritiky kvantitativních p ístup  a zd raz ují sociáln -prostorovou 
diferenciaci proces  a vazeb p i utvá ení finálního prostorového rámce ekonomických aktivit. 
Do této etapy pat í p edevším díla britské geografie. D. Harvey po p vodním zam ení na 
kvantitativní p ístupy pln  p echází k neomarxistickému pojetí hodnocení prostorové dimenze 
ekonomických vztah . Ve vztahu ke geografii pr myslu jsou zásadní poznatky z 
jeho fundamentálního díla „The Limits to Capital“ (1982), kde je mj. diskutována 
kontradikce mezi geografickou ukotveností kapitálu (nap . ve form  vybudovaných 
pr myslových závod ) a p irozenou tendencí kapitálu k mobilit . V díle „The Factory and 
City“ (Harvey, Hayter, 1993) dokumentuje, na základ  snah o uzav ení britské automobilky 
Rover v Oxfordu, rozpor mezi vývojem globálního kapitalismu a lokální situací pracujících. 
Pokrok v ekonomické geografii zaznamenaly práce geografky D. Massey, která výrazným 
zp sobem p isp la k chápání princip  nerovnom rného územního rozvoje. V jedné 
z nejcitovan jších knih v rámci ekonomické geografie všech dob „Spatial Division of 
Labour“ (1984) zd raz uje význam prostorové d lby práce (ta je primárn  determinována 
prostorovou organizací kapitalistické produkce) pro pozici regionální, národní i mezinárodní 
ekonomiky. V další publika ní innosti se autorka od ekonomických vztah  a organizace 
produkce posunula více ke spole enským problém m (gender)  a teoretické konceptualizaci 
prostoru a asoprostorových vztah  (1991,1994). 

Zásadní p ínos pro další sm ování výzkumu i publika ní produkce v tématu SPR 
m la tzv. diskuse o lokalitách (locality debate), která prob hla ve Velké Británii v 80. letech 
20. stol.  Jednalo se o fundamentální diskusi obecn jší povahy, v rámci které se ešila 
inspirativnost a smysluplnost zkoumání jednotlivých konkrétních lokalit jako p ípadových 
studií. Klí ovými otázkami byly na jedné stran  specifický projev obecných trend  v místních 
podmínkách a na druhé stran  hledání možných obecných záv r  na základ  zkušeností 
z konkrétních lokalit. Klí ovým textem je práce A. Sayera (1991 – „Behind the locality 
debate: deconstructing geographys dualism“), v níž se zabývá p irozeným dualismem 
v praktickém život  i v decko-výzkumných p ístupech. V textu je diskutován dualismus 
mnoha podob (nap . jedine né v. obecné, teoretické v. empirické, narativní v. analyzované), 
ale celkov  je zd razn na nutnost sledování kontextu a jeho dopadu na fungování 
jednotlivých objekt  v realit .  K diskusi o lokalitách p isp la i D. Massey (1991), když 
konstatuje, že jednotlivé „p ípadové studie“ nemají spo ívat v idiosynkratickém popisu 
individuálních region , ale m lo by se usilovat o hledání vazeb lokální úrovn  na širší národní 
a nadnárodní úrove , které ovliv ují zm ny práv  na lokální úrovni. Také je t eba studovat 
souvislosti mezi r znými dimenzemi zm n odehrávajícími se v rámci lokální úrovn  (nap . 
mezi ekonomickým a sociálním prost edím). V této ásti práce byl diskusi o lokalitách 
v nován prostor díky faktu, že práv  na pozadí této odborné debaty vznikaly v dalším 
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pr b hu 80. let, ale zejména v 90. letech a po roce 2000 etné studie SPR, které hledaly 
pr se íky v kauzálních p í inách úpadku i v následných možnostech rozvoje práv  díky 
podobnému kontextu celkové situace. 

Po roce 1990 se do centra pozornosti dostávají auto i, kte í se zam ují na hodnocení 
prostorových dopad  globalizované ekonomiky a jejich proces . Z hlediska ekonomické 
geografie je nutné z velkého množství autor  a text  vybrat britského geografa P. Dickena, 
který se v díle „Global Shift“ (poslední vydání v roce 2007) zam uje práv  na hodnocení 
zásadních zm n produkce v globální ekonomice a vymezuje vliv a prostorové dopady innosti 
nadnárodních korporací. V rámci aktuální publika ní innosti (nap . Dicken a kol., 2001) 
popisuje vzr stající význam globálních produk ních et zc  a sítí v globální ekonomice. 
Vysoce relevantním pramenem využitelným ke studii zm n v globální ekonomice a jejich 
dopad  na organizaci produkce a institucionální prost edí (navíc s n kolika texty p ímo 
zam enými na problematiku SPR) je kniha editovaná A. Aminem a N. Thriftem (1994) 
„Globalization, institutions and regional development in Europe“. Dalším inspirativním 
zdrojem poznatk  o soudobých trendech v globální produkci jsou publika ní výstupy 
zástupc  tzv. „Kalifornské školy“ (Californian School), kte í vycházejí z ideové návaznosti na 
„Francouzskou regula ní školu“ (French Regulation school)  (nap . Lipietz, 1987, obecn  ke 
„školám“ blíže viz Hubbard, Kitchin, 2011). Tento sm r je reprezentován M. Storperem a A. 
Scotem. V nejznám jším díle „Production, Work, Territoty: Geographical Anatomy of 
Industrialised Capitalism“ (Scott, Storper, 1986) popisují auto i prostorové zm ny 
v produkci, a to zejména p i zd razn ní specifické diferenciace místních podmínek, které jsou 
rozhodující pro utvá ení územních produk ních komplex . V aktuáln jší tvorb  se zam ují 
na principy flexibility a flexibilní specializace (Storper, 1989) i publikují v rámci soudob
populárního tématu kreativní t ídy (creative class) (Storper, Scott, 2009).  Z hlediska 
ucelených publikací „u ebnicového typu“, které p ehledn  sumarizují problematiku vývoje 
ekonomické geografie, jejích jednotlivých produk ních složek a nabízejí poznání soudobých 
trend  v produkci, pat í ke špi ce kniha amerických autor  J. Agnewa, P. Knoxe „The 
Geography of the World Economy“ (poslední vydání  2008 i se spoluautorkou Lindou 
McCarthy). 

Dalším zdrojem poznatk  jsou publikace, které jsou zam eny na odv tvové i územní 
analýzy vývoje produkce v jednotlivých kapitalistických zemích sv ta. Tyto p ípadové studie 
jsou využitelné pro poznání místní specifické situace (nap . Dege, 1972, Blotevogel, 1988 
(N mecko - Porú í), Hudson, 1989, 1991 (Anglie), Preceteille, 1985 (Francie)), na druhou 
stranu absentuje abstrakce obecn jších trend , kterou najdeme u výše zmín ných publikací. 
V rámci socialistických zemí byla vždy v oblasti ekonomické geografie a geografie výroby 
etn jší polská literatura. Na již zmi ovanou práci Dziewo ského navázali zejména S. Misztal 

(1970), B. Doma ski (1993) a A. Wielo ski (2000). 

2.2 Zahrani ní literatura p ímo zam ená na staré pr myslové regiony a jejich 
transformaci 
  

Je logické, že literatura zam ená p ímo na existenci, soudobé problémy a rozvojové 
šance starých pr myslových region  je v rámci ekonomické geografie kvantitativn
omezen jší, nebo  tato problematika je pouze díl ím sm rem v rámci geografie pr myslu. 
Kvantitativn  slabší zastoupení je dáno i asov  opožd n jším projevem úst edního tématu, 
kdy literární výstupy reagují na formování starých pr myslových region , které reáln  za alo 
až od 70. let. 20. století.  Práv  v tomto období vycházejí t i monografie, které rámují 
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kontextuální situaci formování starých pr myslových region  proces deindustrializace. V 
dílech amerických autor  B. Bluestona a B. Harrisona (1982) „The deindustrialization of 
America“ a britských autor D. Massey a R. Meegana (1979) „The Anatomy of Job Loss“ a  
R. Martina a B. Rowthorna (1986) „The Geography of Deindustrialisation“ jsou diskutovány 
principy deindustrializa ního procesu, jeho reálné projevy v USA a Velké Británii a dopady 
na trh práce, mezinárodní d lbu práce, strukturální zm ny a sociální situaci ve vybraných 
regionech. 

Samotný pojem „staré pr myslové regiony“ se (z ejm ) poprvé objevuje u M. Steinera 
v textu z roku 1985 „Old industrial areas: a theoretical approach“.  Ve stejném roce pak 
následn  publikoval lánek „Problems of structural adaption in old industrial areas: a factor-
analytical approach“(Steiner, Posch, 1985).  Ob  práce považujeme za inicia ní publikace k 
tématu, v nich byly vymezeny základní pojmy a diskutovány prvotní p edstavy faktor
úpadku tradi n  pr myslových region , resp. odv tví. 

V pr b hu 90. let nabírá publikování využitelné ke studiu tématu starých 
pr myslových region  na intenzit  a zajímavosti a to zejména ve dvou liniích. V rámci první, 
p ímo nesouvisející se starými pr myslovými regiony, existuje siln  zastoupený publika ní 
proud zam ený na diskusi princip  úsp chu vybraných region  vysp lých stát  sv ta, které 
se nejlépe adaptovaly na m nící se podmínky v globální ekonomice. Pro ú ely našeho tématu 
tento sm r p edstavuje vhodný komparativní rámec, na kterém lze dokumentovat slabiny SPR 
ve srovnání s regiony, které jsou dynamické a úsp šné (k zásadním text m tohoto typu pat í 
A. J. Scott (1988) „New Industrial Spaces: Flexible Production Organization and Regional 
Development in North America and Europe“, A. Saxenian (1994) „Regional Networks: 
Industrial Adaptation in Silicon Valley and Route 128.“, P. Maskell  a A. Malberg (1999) 
„Localised learning and industrial competitiveness'' i D. Keeble a F. Wilkinson (2000)
„High-Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe“. 

Druhá sou asná linie je p ímo zam ena na problematiku starých pr myslových 
region .  Tento sm r vychází z hodnocení situace ve vybraných konkrétních SPR, ale objevují 
se i práce, které hledají obecn jší principy hodnocení vývoje a možností jejich rozvoje s 
d razem na transforma ní a restrukturaliza ní procesy. Vzhledem k tématu práce se jedná o 
vysoce relevantní zdroj inspirace. Za pravd podobn  nejznám jší, vzhledem k formátu i 
souhrnn  prezentovaným výstup m, lze považovat knihu „The Rise of Rustbelt“ (1995), 
editovanou respektovaným britským regionalistou P. Cookem. Kniha má pon kud matoucí 
název, nebo  ten by mohl budit dojem, že bude popisována pouze transformace amerických 
pr myslových oblastí, ale p itom podstatná ást díla je v nována zkušenostem z Velké 
Británie a N mecka. Dalším rozsáhlejším výstupem je práce britských autor  A. Cumberse, 
K. Birche, D. MacKinnona (2006) „Revisiting the Old Industrial Region: Adaptation and 
Adjustment in an Integrating Europe“, kde jsou p ehledn  vymezeny jednotlivé SPR v 
západní Evrop  a nastín ny základní parametry jejich historického vývoje, zejména v 
kontextu zm n na trhu práce.  Ur itou obdobou zam enou na zhodnocení problematiky ve 
st edoevropském prostoru (p ípadové studie jsou z Porú í, Horního Slezska a Ostravska) je 
pak publikace „Social, Economic and Cultural Aspects in the Dynamic Changing Process of 
Old Industrial Regions“ (Eckart a kol., 2003).  

Nejvíce literárních výstup  je dnes v tématu starých pr myslových region  sm ováno 
do podoby kratších text  v respektovaných zahrani ních asopisech. Zde je v první ad  nutné 
zmínit speciální vydání asopisu Environment and Planning A (2005, . 37), které je speciáln
v nováno tématu SPR („The restructuring of old industrial areas in Europe and Asia”). Pro 
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vstup do tématu starých pr myslových region  lze doporu it zejména  úvodní p ehledový text 
(Hassink, Dong-Ho Shin, 2005).  Dominantní postavení zastávají v odborných asopisech 
britští auto i, což je samoz ejm  ovlivn no jazykovou p evahou, ale i silným zastoupením 
tématu SPR v britských podmínkách. K zásadním pat í práce R. Hudsona, který se zabývá 
obecnými otázkami komplexní p em ny starých pr myslových region  (1994 - „Institutional 
Change, Cultural Transformation, and Economic Regeneration: Myths and Realities from 
Europe’s Old Industrial Areas“),  ekonomickou restrukturalizací a novými zp soby  
produkce (1997 – „Regional futures: industrial restructuring, new high volume production 
concepts and spatial development“) i detailním zhodnocením situace na severovýchod
Anglie (2005 – „Rethinking change in old industrial regions: reflecting on the experiences of 
North East England“). K zajímavým územn  odv tvovým analýzám pat í práce K. Chapmana 
pro odv tví chemického pr myslu (2005 – „From 'growth centre' to 'cluster': restructuring, 
regional development and the Teesside chemical industry“), A. Pika v oblasti automobilového 
pr myslu (1998 -  „Making performance plants from branch plants? In situ restructuring in 
the automobile industry in the United Kingdom“), v rámci sociálních aspekt  uzavírání 
závod  v severovýchodní Anglii ( 1999 – „The politics of factory closures and task forces in 
the North East region of England“) a obecn  v rámci soudob  populární diskuse regionální 
odolnosti (regional resilience) (2010a - „Resilience, adaptation and adaptability“ a 2010b 
„Towards the resilient region“) a P. Bennwortha v propojení tématu starých pr myslových 
region  a terciálního vzd lávání (2007, s G. J Hospersem) - "The new economic geography of 
old industrial regions: universities as global–local pipelines". 

Tématika starých pr myslových region  je tradi n  velmi akcentována autory 
z n mecky mluvících zemí, a to op t zejména z d vodu vstupní inspirace problém  ze svých 
pr myslových oblastí.  Na již zmi ované impulsní texty M. Steinera navázali auto i od 90. let 
20. stol.  P ehledovým textem sumarizujícím strukturální zm ny starých pr myslových 
region  je práce dvojice R. Hamm a H. Wienert „Strukturelle Anpassung altindustrieller 
Regionen im internationalen Vergleich“ (1990). Jedním z  nejznám jších text  ve 
sledovaném tématu v bec je p ísp vek G. Grabhera (1993 – „The weakness of strong ties: the 
lock-in of regional development in the Ruhr-area“), kde je diskutován problém existence 
p íliš silných vazeb mezi jednotlivými aktéry, jež zp sobují neschopnost reagovat na m nící 
se podmínky. Velice inspirativní jsou i práce R. Hassinka, který se zabývá jak obecn jšími 
otázkami vzniku SPR (1997 -  „What distinguishes `good' from `bad' industrial 
agglomerations?“), p íklady a principy rozdílné trajektorie vybraných tradi n  pr myslových 
území v N mecku (2007 – „The strength of weak lock-ins: the renewal of the 
Westmunsterland textile industry''), tak nejaktuáln ji tématem regionální odolnosti (2010 – 
„Regional resilience: a promising concept to explain differences in regional economic 
adaptability?“). Nejvíce prací je pak zam eno na popis a syntézu klí ových zm n v Porú í 
(nap ., Läpple, 1994, Eckart, 2000). Kvalitativn  je významná publika ní aktivita rakouských 
autor , a to zejména dvojice F. Tödtling a M. Trippl. Ti nabízejí texty zam ené na obecn jší 
hodnocení pozice starých pr myslových region  a možnosti jejich podpory pomocí rozvoje 
klastr  a inovací (2004 - „Like Phoenix from the Ashes? The Renewal of Clusters in Old 
Industrial Regions“, 2005 – „One size fits all? Towards a differentiated regional innovation 
policy approach“).  Z dalších prací stojí za zd razn ní text „How to turn the fate of old 
industrial areas: a comparison of cluster-based renewal processes in Styria and the 
Saarland" (Trippl, Otto, 2009) s teoretickým úvodem zam eným na možné trajektorie 
ekonomické restrukturalizace SPR a následnou p ípadovou studií (komparace Štýrska a 
Sárska).  
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Z dalších stát  je nutné zmínit autory z Nizozemí, a to p edevším v kontextu v 
sou asnosti akcentovaných p ístup  inspirovaných evolu ní geografií. Jejich hlavní 
p edstavitel R. Boschma publikoval n kolik text  p ímo zam ených na staré pr myslové 
regiony (Boschma, Lambooy, 1999, 2002, Boschma, 1999, Boschma, Frenken, 2003), kdy 
práv  vývojové trajektorie SPR pro n j a další autory byly zdrojem poznatk  pro formulaci 
obecn jších záv r  evolu ní geografie (zejména Boschma, Martin, 2007 a fundamentální text 
Martin, Sunley, 2006). Propojením tématu SPR na otázky m stského marketingu a image, 
kreativní t ídy a obecných pohled  na utvá ení pr myslové lokalizace se zabývá G. J. Hospers 
(nap . 2002 a 2006). 

2.3 Relevantní domácí literatura v oblasti ekonomické geografie a  geografie 
pr myslu 

Prvním literárním dílem za aditelným do sféry geografie pr myslu jako integrální 
sou ásti ekonomické geografie je práce K. Engliše (1907) „Z výsledk  s ítání živnostenských 
závod  ze dne 3. ervna 1902 v království eském”. Jedná se o unikátní dílo, v n mž je 
detailn  zpracován p ehled pr myslových závod , který byl sumarizován na základ
zjiš ování po tu pracovník  ve výrobních živnostech v obchodních komorách. Hlavním 
autorem p ed druhou sv tovou válkou byl statistik Karel Malík (1929 a,b,c, 1930), který 
v rámci Sborníku eskoslovenské spole nosti zem pisné publikoval na pokra ování seriál 
prací s názvem „Tovární pr mysl v p irozených oblastech eskoslovenska podle dosavadních 
výsledk  s ítání v tších závod “. V této práci popisuje v územních jednotkách tehdejších 
soudních okres  a oblastí pro jednotlivá odv tví po ty závod , po ty zam stnanc  a po ty 
ko ských sil. Je paradoxní, že dnes (po tak ka sto letech vývoje spole nosti a v dy) prakticky 
nedisponujeme obdobnými daty a takto kvalitn  zpracovaným a publikovaným p ehledem. 

Na práce výše zmi ovaných pr kopník  navázal v 70. letech 20. stol. Jaroslav Mareš, 
kterého m žeme ozna it za p edního geografa pr myslu v dobách socialismu. Jeho práce jsou 
cenné zejména pro retrospektivní konstrukci asových ad ve srovnatelných územních 
jednotkách. Klí ovým publika ním výstupem je práce „Vývoj rozmíst ní eskoslovenského 
pr myslu. Tabulky a mapy.” (1976), kde jsou p ehledné tabelární a mapové výstupy, 
absentuje však textové zhodnocení a alespo  základní interpretace prezentovaných dat. V 
další publika ní innosti se autor v noval vybraným aspekt m rozvoje pr myslu (potenciál 
pr myslu, spádovost pr myslových st edisek) v socialisticky ízené ekonomice (1980, 1984). 
K významným osobnostem tehdejší doby v oblasti ekonomické geografie s p esahem do 
pr myslové produkce pat il dále také Miroslav Blažek (1969). Oba se podíleli na zpracování 
úkolu regionalizace R, jež byla založena na dojíž ce za prací v pr myslu (Mareš 1980, 
Blažek, 1977). Zgeograf  p sobících v Praze je inspirativní publika ní innost L. Krají ka,  
který se dlouhodob  specializoval na surovinovou a energetickou základnu pro pr myslovou 
produkci (1983), na strukturální analýzy (1972, 1976), ale p isp l i obecn jšími (u ebními) 
texty (1982).   

Z dalších autor  publikujících v tématu výhradn  p ed rokem 1989 je možno uvést M. 
St ídu,   jenž se zabýval pr myslovými jádry a hodnocením pr myslových oblastí SR (1962, 
1969), J. Purše, který zpracovával historický vývoj pr myslu na území ech a obecn jší texty 
k pr myslové revoluci (1980, 1960), L. Mišteru v rámci geografie závod  a regionalizace 
pr myslové produkce (1979, 1972) a J. Brinkeho za p ípravu u ebního textu (1967). 
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Sou asná geografie pr myslu je reprezentována t emi hlavními osobnostmi -  Petrem 
Pavlínkem, Ludvíkem Kopa kou a Václavem Touškem.  P. Pavlínek je eským ekonomickým 
geografem zam eným na problematiku pr myslu a jeho transformace, který se nejvíce 
etabloval na mezinárodní scén  a jehož publikace jsou k nalezení v nejprestižn jších 
impaktovaných asopisech a vydavatelstvích (nap . Regional Studies, Environment and 
Planning A, European Urban and Regional Studies). Prvotní publikace zam il na obecn jší 
otázky restrukturalizace a transformace pr myslu (1993, 1997), pozd ji se v noval 
problematice p ímých zahrani ních investic a jejich realizaci v R a st ední Evrop  (2004) a 
nyní sleduje detailn  situaci (investice, hierarchie firem, výrobní et zce a sít , inova ní 
procesy) v automobilovém pr myslu (2009, Pavlínek, Ženka, 2010).  L. Kopa ka sleduje 
p edevším vývojové trajektorie pr myslu ve vztahu ke klí ovým veli inám (zam stnanost, 
produkce) (nap . Kopa ka, 1975, 1983), energetickou základnu pr myslové produkce (1981, 
1984) a zm ny v pr myslu po roce 1989 (1993, 1994, 1996). V posledních letech také 
participuje na zpracování tématu pr myslu pro mnoho u ebních text  ur ených základním a 
st edním školám (1999, 2000). V. Toušek se problematice eského pr myslu v nuje od roku 
1989. Jeho výrazným p ínosem je dlouholetý sb r a vyhodnocování dat o pr myslové výrob
a zam stnanosti, které prakticky nahrazují nedokonalou innost eské statistiky a umož ují 
výzkumy a publikace dalších koleg . V rámci publika ní innosti se zam uje p edevším na 
transformaci eského pr myslu po roce 1989 (2003), vztah restrukturalizace pr myslu a zm n 
na trhu práce (Toušek, Tonev, 2002), dopady p ílivu zahrani ního kapitálu do eského 
pr myslu (Toušek, Kunc, 2004). P isp l i k podpo e vzd lávací innosti vydáním u ebního 
textu o zm nách v pr myslu R (Toušek, Van ura 1996a, 1996b, 1997). 

  
K etablované st ední generaci autor adíme M. Van uru – transformace pr myslu 

v R po roce 1989 (2002), problematika pr myslových zón a p ímých zahrani ních investic 
(2000, 2004), J. Kunce – historické trajektorie vybraných pr myslových odv tví 
z regionálního pohledu (1999, 2000), dopad p ímých zahrani ních investic na transformaci 
pr myslu (2005), existence a dopady budování pr myslových rozvojových zón (2009) a V. 
Nováka - pracovn  podmín ná dojíž ka (2010).  Z nejmladších autor  je hodná pozornosti 
publika ní innost J. Ženky (Pavlínek, Ženka, 2010), P. Žížalové (2006) a O. Šerého (2010). 
K tématu restrukturalizace pr myslu p isp l i respektovaný mladý autor David Uhlí , jenž ve 
výborném, ale takto tematicky zam eném ojedin lém textu, zhodnotil obecn jší vývojové 
tendence na p íkladu Lanškrounu (1998 – „Internationalization, and institutional and 
regional change: restructuring post-communist networks in the region of Lanškroun, Czech 
Republic“). 

Z hlediska využitelnosti pro studium vývoje pr myslové výroby na našem území je 
nutné zmínit i informace zpracované k pr myslu v rámci d ležitých atlas . 
K nejvýznamn jším pat í „Atlas Republiky eskoslovenské“ z roku 1935 a „Atlas 

eskoslovenské Socialistické Republiky“ z roku 1966, kdy pro ú ely jejich zpracování mohly 
být využity soubory dat z mimo ádných šet ení (s ítání živnostenských závod  z roku 1963, 
resp. šet ení pr myslových podnik  z let 1959 a 1960).  Na tuto tvorbu nebylo dosud 
adekvátn  navázáno (s výjimkou map ve školních atlasech (1984, 1999, 2000)), a to zejména 
práv  kv li nedostatku relevantních dat o pr myslové produkci (blíže k mapám pr myslu 
v dosavadní tvorb  viz Krej í, 2001). N kolik mapových list  s tématikou pr myslu a jeho 
vývoje v ase je obsahem nedávno vzniklého „Atlasu krajiny eské republiky“ (Hrn iarová a 
kol., 2010), který v celkové podob  p edstavuje na dnešní pom ry mimo ádné dílo. 

Jak z hlediska dlouhodobé provázanosti samotného objektu studia, tak i díky silným 
personálním propojením je nezbytné alespo  nejzákladn jším zp sobem nastínit i situaci na 
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Slovensku. Historicky nejvýznamn jší postavou slovenské v dy je K. Ivani ka, který je 
tv rcem n kolika fundamentálních publikací v ekonomické geografii (1971, 1983), 
inicia ního textu v oblasti teorie a metodologie geografie pr myslu (1958) i výstup  p ímo 
zam ených na industrializaci a rozvoje pr myslu na Slovensku (1964, 1970). Dále vyniká 
publika ní aktivita J. Mládka, dlouhodob  se specializujícího na územní pr myslové útvary a 
uzly (1975, 1990) a transformaci slovenského pr myslu po roce 1989 (1996). Ze sou asné 
st ední generace autor  je nutné zmínit V. Székelyho (1989), A. Dubcovou (2000) a  D. 
Popjakovou (2001). 

2.4 Relevantní domácí literatura v oblasti regionálního rozvoje 

Stejn  jako u zahrani ní scény, tak i na domácí p d  je literatura z oblasti regionálního 
rozvoje nezbytná pro zachycení obecn jšího teoreticko-metodologického kontextu vývoje 
starých pr myslových region , pro hledání p í in úpadku a možných trajektorií rozvoje i pro 
p ehled konkrétních nástroj  rozvoje v podmínkách integrující se Evropy a v rámci nich 
existujících strategií a politik. Za základní zdroj inspirace považujeme dílo J. Blažka a D. 
Uhlí e (2002), které v našem prost edí unikátním zp sobem sumarizuje a kategorizuje 
všechny významné teoretické p ístupy k rozvoji region , kdy práv  mnohé jsou aplikovatelné 
na zhodnocení vývoje starých pr myslových region .   

Z hlediska celkového potenciálu rozvoje starých pr myslových region , jejich 
postavení a budoucího sm ování jsou významné práce M. Viturky (nap . 2007, 2010, 2011). 
Autor se zam uje na problematiku vyhodnocování inova ního a podnikatelského prost edí a 
formuluje koncep ní teoretická východiska strategického sm ování regionálního rozvoje 

eské republiky.  Dále v oblasti teoreticko-koncep ní, ale i p i hledání konkrétních nástroj
transformace starých pr myslových region  (mj. v rámci systému regionální politiky) jsou 
zdrojem poznání práce R. Wokouna a jeho spolupracovník  (2003, 2006, 2008, 2010). Teorie 
konceptu místního rozvoje je rozpracována v práci J. Machá ka (2004), který se rovn ž 
zabývá obecn jšími otázkami problematiky ekonomické lokalizace (2001). P i hledání 
možností rozvoje využitelných i pro staré pr myslové regiony je inspirativní práce P. 
Rumpela (2002), podle níž práv  koncept komplexního teritoriálního marketingu je nutné 
chápat jako d ležitou sou ást procesu zm ny starých pr myslových region . Tématika 
nástroj  regionálního rozvoje a faktor  konkurenceschopnosti je p ehledn  zpracována i 
v monografii J. Ježka (1998).  

Ze slovenské produkce zásadním zp sobem vynikají v tomto obecn jším proudu práce 
M. Bu ka, který publikoval rozsáhlejší díla zam ená na teorii a metodologii regionálního 
rozvoje i kratší práce zam ené p ímo na zm ny v regionální konkurenceschopnosti 
pr myslových aktivit (nap . 2008 – „Reconfiguring „post-socialist“ regions: cross-border 
networks and regional competition in the Slovak and Ukrainian clothing industry“). 

2.5 Domácí literatura p ímo zam ená na staré pr myslové regiony a jejich 
transformaci 

Domácí produkce zam ená p ímo na staré pr myslové regiony a vývoj jejich 
významové pozice je pom rn  kvantitativn  omezená. To je do ur ité míry p ekvapivé, nebo
zde byla tradi n  velmi siln  zastoupená pr myslová výroba a docházelo k p ípad m 
utlumení konkrétních pr myslových aktivit, p ípadn  k jejich transformaci na jiné odv tví ve 
vybraných lokalitách. Absentující publika ní innost je dána zpožd ním za samotným 
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vývojem objektu studia a prvotní t žišt  zájmu bylo sm ováno na statistické sledování 
odv tvových a regionálních charakteristik pr myslu jako odv tví (viz výše práce K. Malíka, J. 
Mareše). Posun k zam ení pozornosti na problematiku vývoje a rozvoje jednotlivých lokalit 
nebyl na rozdíl od zahrani í (viz výše zmín ná debata o lokalitách) významný. Navíc p ed 
rokem 1989 nebylo možné p íliš publikovat o problematických aspektech ve vývoji dot ených 
místních území (Ostravsko, Ústecko) a p enos zkušeností ze zahrani ních region  do místních 
publika ních aktivit byl zna n  omezen.  

Na Kated e geografie P írodov decké fakulty Masarykovy university (tehdy ješt
Universita J. E. Purkyn ) v Brn  probíhal na sklonku sedmdesátých a na za átku osmdesátých 
let výzkum starého pr myslového regionu Rosicka-Oslavanska (viz nap . Hynek a kol., 
1983), v n mž z našeho pohledu byla zajímavá relativn  komplexní geografická analýza 
menšího, kompaktního pr myslového regionu s celou adou post eh  z ejm  typických pro 
ádovostní úrove  starých pr myslových mikroregion  až mezoregion  s 

postupn  upadajícím t žebním pr myslem i dalšími pr myslovými odv tvími. Ve výše 
uvedeném výzkumu a studii je mj. zachycen vznik, vývoj a po ínající mikroregionální 
deindustrializace. 

Na konci 80. let pak vznikaly v rámci Výzkumného ústavu rozvoje obcí a m st 
(VUROM) odborné studie a analýzy zam ené na vývoj a problematiku pr myslu jako celku i 
na situaci v Moravskoslezském kraji (p edevším P. Šindler, V. Baar, J. Kern) a lze je na 
pom ry tehdejší doby hodnotit jako velmi zajímavé.  Ur itým ekvivalentem byly obdobn
zam ené výstupy Sociáln -ekonomického ústavu SAV v Ústí nad Labem, kde byly 
zpracovávány analýzy k pr myslu v  tehdejším Severo eském kraji, ale tyto výstupy byly 
zna n  tenden ní a kvalitativn  slabší. 

Nár st zájmu o problematiku, by  pozvolný, m žeme zaznamenat po roce 1989, což je 
dáno jak uvoln ním pom r , tak výrazným nár stem relevance objektu studia, kdy zejména 
Ostravsko a Ústecko elilo zásadním strukturálním problém m a rozvojovým výzvám.  Díky 
tomu je logické, že práv  tato území jsou i zdrojem takto zam ené publika ní innosti. 
Prvotním a inspirativním dílem je práce A. Kade ábkové p sobící tehdy v Ústí nad Labem 
(1991 – „Restrukturalizace a problémové regiony – zkušenosti vysp lých zemí“), v níž jsou 
zpracovány v eském jazyce do té doby nikde nepublikované zkušenosti s vývojem SPR 
v Belgii, Francii a N mecku). O rok pozd ji publikoval ostravský autor J. Kern (1992 –
„Problematika rekonstrukce ostravsko-karvinské aglomerace“) práci zam enou na místní 
specifické problémy nutného procesu zm ny.  

Významným ostravským autorem sou asnosti je K. Skokan, který pat í 
k nejrespektovan jším odborník m v R na problematiku klastr  (2003) a v nedávném 
publika ním výstupu diskutoval možnosti jejich existence v kontextu podmínek starých 
pr myslových region  (2009 – „Regional Clusters and Transformation of Old Industrial 
Regions“).  Dalším autorem z Ostravska je J. Suchá ek, který p isp l k tématu starých 
pr myslových region  n kolika publikacemi, a to jak obecn jší povahy (2005 – 
„Restrukturalizace tradi ních pr myslových region  v tranzitivních ekonomikách“), tak 
komparativními studiemi (2008 – „Restrukturalizace Ostravy, Katovic a Košic v 
komparativní perspektiv “) i pracemi zam enými na specifické problémy prom ny image 
SPR (2010 – „Na cest  k nové identit . Ostrava, Katovice a Košice po roce 1989“).     

Pod vedením ostravského geografa P. Rumpela se po roce 2005 etabluje skupina 
mladších autor  (O. Slach, T. Boruta), kte í sledují obecné tendence vývoje starých 
pr myslových region (2007 – „Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých 
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pr myslových region  (s d razem na stimulaci inova ního potenciálu)“)  i propojení tématu 
s nastupující otázkou profilace m kkých faktor  rozvoje (2008) s tématem nástupu 
kreativních odv tví a ekonomiky (2010 – „Creative Industries in Spatial Perspective in the 
Old Industrial Moravian-Silesian Region“) i s problematikou prom ny image starých 
pr myslových region  (2010 – „Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic: 
chosen drivers of the change“).  
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3 Základní konceptualizace problematiky starých pr myslových 
region

3.1 Výchozí vymezení a definování starých pr myslových region

Staré pr myslové regiony (angl. Old industrial regions p ípadn  Old industrial areas i 
Old industrial spaces) je obecn  akceptovaný termín využívaný v ekonomické geografii a 
regionálním rozvoji pro území ve vysp lých státech sv ta s výraznou tradicí a historickou 
specializací na pr myslovou výrobu, které však postupn  procházejí zásadní zm nou svých 
strukturálních charakteristik a poklesem významové pozice a elí d ležitým transforma ním a 
adapta ním výzvám na m nící se podmínky.  Adjektivum „starý“ nelze chápat pouze ve 
smyslu brzké fáze nastartování industrializa ního procesu, ale také ve významu zapo atého 
(v n kterých regionech již do zna né míry ukon eného) transforma ního procesu na 
postindustriální prost edí. 

Odborná literatura nabízí n kolik pokus  o bližší rozpracování definice starých 
pr myslových region . Hamm, Wienert (1990) p edstavují základní parametry pro za azení 
mezi takto chápaná území: 

• nadpr m rná hustota populace a velikost center osídlení; 

• nadpr m rná vybavenost fyzickou infrastrukturou; 

• brzká industrializace ve srovnání s ostatními územími ve stát ; 

• regionální ekonomika je charakterizovaná dominancí specifického výrobního odv tví 
v pokro ilé fázi životního cyklu; 

• p evaha velkých podnik ; 

• nízká schopnost zvládnout transforma ní proces pouze vnit ními zdroji. 

P i hledání podpory pro akceptaci starých pr myslových region  jako svébytné a 
etablované kategorie mezi ostatními regiony (nap . rurální/periferní regiony) musí být diskuse 
jejich specifik mnohem detailn jší. Je také t eba zd raznit, že níže nabídnuté charakteristiky 
starých pr myslových region  neexistují izolovan , ale jsou vzájemn  propojeny a vazby a 
vztahy mezi nimi ovliv ují výslednou podobu místní situace. 
Lokalizace zdrojových a specifických pr myslových odv tví 

Prvotním zdrojem pro formování dnešních starých pr myslových region  je 
bezprost ední i pomocí dopravy dostupná lokalizace energetických a dalších surovin, které 
byly ve své dob  nástupu pr myslové revoluce nutné pro rozvoj pr myslových odv tví. 
Cumbers, Birch, MacKinnon (2006) konstatují st žejní vliv t žebních revír erného a 
hn dého uhlí na tyto lokaliza ní a difúzní procesy. Hudson (1988) zd raz uje význam 
koloniálních mocností v rámci mezinárodního obchodu (zejména Anglie), kdy alternativou 
„t žby“ byl dovoz suroviny (nap . bavlna) ze zdrojové zem  a její zpracování místním 
pr myslem (Manchester, Liverpool). Pro staré pr myslové regiony je tak typická lokalizace 
pr myslových odv tví, která byla sou ástí prvotní difúze pr myslové revoluce, a tedy dosáhla 
vrcholu produk ního cyklu už na konci 19. stol. a v první polovin  20. stol.  Jde hlavn  o 
hutnický pr mysl, t žké strojírenství, textilní pr mysl, kovozpracující pr mysl a vybrané 
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výroby chemického pr myslu. Boschma, Lambooy (1999) chápou skladbu pr myslových 
odv tví ve starých pr myslových regionech v obecné rovin  následovn : 

• produkce základních vstup  pro další odv tví (nap . ocel);  
• produkce typických produkt  masové spot eby (textil, auta). 

V zásad  se tedy jedná o odv tví, která byla založena na prvotním vyt žování, 
využívání a zpracování surovinových zdroj , na dodávání vstup  pro návazné pr myslové 
innosti s vyšší p idanou hodnotou i na produkci výrobk  široké masové spot eby. Výrobní 

prost edí bylo asto limitováno fundamentálními bariérami, jako jsou nap . p irozen
omezená doba životnosti odv tví (vy erpání zásob uhlí) i relativní vzdálenost od kontaktu 
s finálním spot ebitelem (meziprodukce, masová produkce), které mají negativní dopad na 
zajišt ní dlouhodobé konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.  

P ílišná specializace, negativní externality, aglomera ní náklady 
Staré pr myslové regiony jsou v literatu e popisovány jako regiony, které se vyzna ují 

dominantním výskytem vybraných pr myslových odv tví (nej ast ji jednoho konkrétního). 
Tato situace je z dlouhodobého hlediska považována za problematickou. Práv  na p íkladu 
starých pr myslových region  se tak ukázalo jako rizikové spoléhat na jedno (by  v daný 
moment silné a prosperující) odv tví, které m že postupem asu být vystaveno 
konjunkturálním zm nám, intern  i extern  podmín ným krizím i celkové ztrát
konkurenceschopnosti.  Tödling, Trippl (2004) hovo í v p ípad  starých pr myslových 
region  o p ílišné specializaci („overspecialization“), Hassink (2005) konstatuje, že p ílišná 
geografická koncentrace odv tví, celková izolovanost a p ílišná interní orientace produk ního 
systému mohou být zdrojem ztráty regionální konkurenceschopnosti.  

Další charakteristikou starých pr myslových region  je výrazný výskyt negativních 
externalit prost edí, které zp sobují dlouhodob  omezenou funk nost a nízkou atraktivitu 
prost edí. Tento argument lze p iblížit nap . na dopravní infrastruktu e, která prvotn  generuje 
(resp. následuje) ekonomický r st, ale následn  se stává negativní komponentou prost edí 
(rozsáhlé kolejišt , p ístavy atd.) a omezuje další rozvoj. Obdobná paralela je i v oblasti 
životního prost edí, které je ve fázi extenzivní industrializace zna n  narušeno a pak se stává 
problematickou strukturou, která limituje budoucí rozvojové šance (dopad na negativní image 
prost edí, nižší ochota obyvatel z stávat v míst  atd.).  

D ležitou charakteristikou starých pr myslových region , vycházející ze dvou výše 
zmín ných, je fakt, že v místním urbánním a celkov  zahušt ném prost edí se o ekávatelné 
aglomera ní úspory dostávají do negativní polohy a m žeme hovo it o aglomera ních 
nákladech (Hassink, 2005, Boschma, Lambooy, 1999). Jedná se o paradoxní situaci, kdy p i 
vzniku a formování prvotní lokalizace pr myslu sehrávají aglomera ní úspory zásadní 
pozitivní úlohu, ale postupem asu se koncentrace problematických struktur, rigidních 
proces  a mechanizm  stává problematickou a brání vzniku inovací, zm n a nástupu nových 
osobností. D lící linie mezi aglomera ními úsporami a náklady je velmi úzká a není doposud 
jednozna n  vysv tlena (výjimkou jsou texty R. Martina (2006, 2010) – viz další ásti práce). 

Nízká míra adaptability, nezvládnutí p echodu na postfordismus 
V obecné rovin  se staré pr myslové regiony vyzna ují nižší schopností adaptability 

na m nící se podmínky, postupem asu nar stající rigidita a uzav enost prost edí vede 
v dlouhodobém m ítku ke slabší schopnosti vytvá et a p ijímat inovativní impulsy a zm ny.  
Tato charakteristika (n kdy je spíše považována za p í inu poklesu významu SPR 



24 

v dlouhodobém horizontu) je dále v práci rozpracována v rámci konceptu tzv. uzam ení 
prost edí (lock-in). 
V konkrétní rovin  je pak pro staré pr myslové regiony v této souvislosti etn  konstatováno 
nezvládnutí p echodu z fordistického akumula ního režimu na flexibilní akumula ní režim 
(Suchá ek, 2005).   

 Je to dáno zejména vlastními charakteristikami nového zp sobu akumulace 
(flexibilita, individualita, efektivita) (Rumpel, 2002), který je neslu itelný s vnit ní podstatou 
nastavení zp sobu produkce v SPR (extenzivní a masová produkce, exploatace zdroj ). To 
bylo navíc práv  posíleno p irozenou i udržovanou rigiditou prost edí, kdy byl podporován 
stávající produk ní model až k totální ztrát  konkurenceschopnosti a celkovému úpadku (blíže 
viz  Hassink, 2010). 
  
Celková zaostalost prost edí 

Celkovou charakteristikou starých pr myslových region  je jejich problemati nost a 
zaostalost. Nelze je vnímat ve smyslu absence ekonomických struktur jako nap . v p ípad
periferních region , ale ve smyslu negativní kumulace problém  a zastaralosti struktur, tedy 
jako nesouladu existujících struktur s požadavky aktuální doby. Kumulace a provázanost výše 
zmín ných vlastností (odv tví v pokro ilé fázi životního cyklu, monostrukturnost, negativní 
externality, rigidita prost edí, aglomera ní náklady) vytvá ejí limity pro konkurenceschopnost 
a negativn  ovliv ují obecn ji vnímanou image (vnit ní i vn jší) starých pr myslových 
region . Steiner (1985) tuto situaci v p ípad  starých pr myslových region  hodnotí jako 
p evahu externalit podobnosti (externalities of similarity), což je v  rozporu se soudobou 
akcentací na existenci externalit r znorodosti (externalities of diversity) v nejprogresivn jších 
regionech sv ta. Staré pr myslové regiony tak m žeme hodnotit jako regiony druhé 
výkonnostní ligy, které nezachytily trendy vývoje a p i snaze obstát v globální sout ži region
neza ínají ze stejné startovací pozice. 

3.2 Problematické aspekty výzkumu starých pr myslových region

P es výše jasn  vymezené vlastnosti starých pr myslových region  i p ehled 
konkrétních p íklad  je nutné konstatovat ur ité problémy v konceptualizaci t chto území. Na 
jedné stran  existují p ístupy souhrnn  vymezující specifika starých pr myslových region
jako jednotného souboru region  v i ostatním, na druhou stranu zcela absentuje typologie 
samotných starých pr myslových region  v rámci nich samotných. Cumbers, Birch, 
MacKinnon (2006) to zd vod ují následujícími aspekty: 

• problém s definováním a klasifikováním pr myslových sektor ; 
• problém s dostupností dat o jednotlivých SPR ve srovnatelných územních jednotkách; 
• r znost period procesu industrializace v jednotlivých zemích. 

P i hledání obecných tendencí vývoje, p í in úpadku a potenciálních možností rozvoje starých 
pr myslových region  je t eba uvažovat následující (problémové) skute nosti: 

• Jednotlivé staré pr myslové regiony nevycházejí ze stejné startovací pozice, a to 
zejména díky rozdílnému za átku industrializace i její odlišné podob  v r zných 
regionech. Identické bývají asto pouze extern  vnímané strukturální problémy 
region , rozdílné jsou však jejich podmi ující faktory. 

• Rozdílný je pr b h transforma ního procesu i asování nástupu deindustrializace, a 
tedy poklesu zam stnanosti v pr myslu. Towsend (1997) uvádí, že vrchol 
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zam stnanosti v pr myslu byl v USA a Kanad  v 50. letech 20. století, v Nizozemí 
Švédsku a Velké Británii v pr b hu 60. let 20. století, ale nap . v ecku a Portugalsku 
až v 90. letech 20. století. 

• Proces transformace konkrétních starých pr myslových region  je ovlivn n 
specifi ností místních podmínek a nastavením a rozsahem místních podp rných 
politik. Ache (2000) popisuje odlišný kontext pro transformaci SPR ve Velké Británii 
pod neo-liberálním politickým modelem a v N mecku v rámci podp rné strategie 
ovlivn né sociáln  demokratickou politikou. 

• Vývojová trajektorie dalšího sm ování starých pr myslových region  je mnohdy 
velmi odlišná. A to jak z pohledu koncep ního nastavení (n kde je nadále usilováno o 
udržení pozice pr myslu, zatímco jinde je usilováno o diverzifikaci ekonomické 
struktury s výrazným nár stem odv tví terciéru), tak výsledné úsp šnosti celkového 
transforma ního procesu a komplexní zm ny území. 

3.3 Staré pr myslové regiony v Evrop  a jejich regionáln  ekonomická typologie 

Na základ  výše popsaných charakteristik m žeme konstatovat, že se v 
kapitalistických státech Evropy od zhruba 70. let 20. století (a v postsocialistických od 90. let 
20. století) formovala skupina region , které m žeme ozna it práv  jako staré pr myslové. 
P ehled hlavních, v literatu e nej ast ji zmi ovaných, p íklad  je p edstaven v tabulce . 2. a 
obrázku . 1.  Pro úplnost je t eba dodat, že výskyt starých pr myslových region  není 
typický jen pro evropský prostor, ale že jejich obdobné p íklady m žeme nalézt i v dalších 
státech sv ta (USA – Detroit a okolí, ína – Mandžusko). Staré pr myslové regiony se 
v nejvysp lejších státech sv ta stávají negativním protikladem tzv. nových ekonomických 
prostor  („new industrial spaces“), jako jsou nap . Silicon Valley a okolí dálnice 128 v USA, 
okolí dálnice M4 ve Velké Británii i Bavorsko (blíže Castells 2000, Markusen, 1996, Scott, 
2000). Tato území v podstat  p evzala p vodní dominanci dnešních starých pr myslových 
region  ve vytvá ení hodnot a akceleraci r stu pro soudobou spole nost.  

Výše bylo konstatováno, že v dosavadním studiu starých pr myslových region
absentují pokusy zam ené na vymezení základní typologie v rámci kategorie starých 
pr myslových region . Níže nabídnutá typologie vychází primárn  ze sledování dosaženého 
stavu indikátor  regionální ekonomiky a zcela opomíjí další geografické dimenze a struktury. 
Alternativou by tak nap . mohla být rozpracovaná typologie starých pr myslových region
dle jejich plošné velikosti, dle míry úpadku jejich fyzických struktur, dle p ístup  k ešení 
jejich problém  atd. Další možností by mohlo být sledování zm ny výkonnosti a regionální 
ekonomiky v konkrétní asové period . 

Z hlediska metodologického vychází typologie z analýzy základních ekonomických 
ukazatel  dle dat dostupných na síti Eurostatu a jako územní dimenze je zvolena úrove
NUTS II. To je inspirováno ekonomickým p ehledem vývoje starých pr myslových region  u 
autor  Cumberse, Birche, MacKinnona (2006), kte í rovn ž využívají regiony NUTS II. 
Výhodou je možnost využít asové ady rámcov  srovnatelných parametr  z jednoho zdroje, 
kde by m lo být alespo  základním zp sobem eliminováno riziko r zné podoby dat u 
jednotlivých národních statistických ú ad .  Za hlavní problém využití NUTS II pro sledování 
starých pr myslových region  je t eba považovat jejich záb r pro p íliš velká území. U 
mnohých starých pr myslových je tak situace zkreslena zapo ítáním územích s jiným 
charakterem geografických podmínek (nap . zejména u „velkých“ NUTS II v Polsku). 
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Nabídnuté ešení má objektivní limity a p edem je t eba zd raznit jeho ur itou schemati nost 
a zjednodušenost a je ho t eba chápat jako pokus vytvo it vstupní podklad pro další diskusi. 

Staré pr myslové regiony jsou kategorizovány na základ  stavu regionální ekonomiky 
v roce 2008, a to na základ  dosažených hodnot základních indikátor  (hrubý domácí produkt 
na obyvatele (HDP/ob.), míra nezam stnanosti, zam stnanost v pr myslu a podíl pr myslu na 
celkové zam stnanosti). Zárove  je do p ehledu zapracováno hledisko hodnocení výkonnosti 
daného SPR v rámci svého státu, kdy jsou hodnoty porovnávány s pr m rem dosaženým na 
národní úrovni. 

Tab. 2 Staré pr myslové regiony v Evrop  - vybrané ekonomické parametry stavu v roce 2008 

  HDP /ob. 
(tis eur) 

Vlastní 
stát 
(=100) 

Míra 
nezam. 
(%) 

Vlastní 
stát 
(=100) 

Zam. 
pr m. 
(tis.) 

Pr m. na 
zam. (%) 

Vlastní 
stát 
(=100) 

eská republika 14,2 100 4,4 100 1566 31,3 100

Severozápad 11,0 77 7,8 177 171 32,9 105

Moravskoslezsko 12,2 86 7,4 168 202 35,5 113

N mecko 30,2 100 7,5 100 9016 23,2 100

Düsseldorf 34,5 114 7,4 99 516 22,1 95

Münster 25,7 85 6,4 85 290 24,4 105

Arnsberg 28,3 94 8,7 116 453 27,6 119

Saarland 29,9 99 7,1 95 100 21,8 94

Sachsen 22,4 74 12,9 172 429 22,1 95

Špan lsko 23,9 100 11,3 100 3226 15,9 100

Baskicko 29,4 123 6,4 57 237 23,8 150

Francie 30,4 100 7,8 100 4118 15,5 100

Picardie 23,9 79 7,5 96 167 20,9 134

Pas De Calais 24,7 81 11,4 146 252 16,8 108

Lorraine 24,5 81 8,4 108 216 22,7 146

Alsace 28,3 93 6,1 78 169 20,1 129

Rakousko 34,0 100 3,8 100 731 17,8 100

Steiermark 29,4 86 3,4 89 120 20,5 115

Oberösterreich 33,6 99 2,6 68 165 23,2 130

Polsko 9,5 100 7,1 100 3600 22,7 100

Lodzkie 15,0 158 6,7 94 300 22,5 99

Slaskie 10,3 108 6,6 93 540 29,6 130

Velká Británie 29,6 100 5,6 100 3854 13,1 100

Tees Valley 20,8 70 7,9 141 80 15,6 119

Northumberland 24,6 83 7,3 130 90 14,1 108

Gr. Manchester 26,4 127 7,7 138 168 14,1 108

Lancashire 23,2 78 5,4 96 101 15,1 115

South Yorkshire 22,2 75 8,2 146 76 13,4 102

Derbyshire 24,7 83 5,3 95 173 17,5 133

West Midlands 25,8 87 9,4 168 166 15,2 116

S. W. Scotland 26,7 90 5,4 96 131 13,0 99

Zdroj dat: databáze regionálních statistik Eurostat (2011) 
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Klí ovým faktorem pro odlišení jednotlivých typ  je výkonnost ekonomiky v podob
vyprodukovaného HDP (absolutn  na hlavu i relativn  k pr m ru v rámci státu), což 
odd luje staré pr myslové regiony, které p ekonaly výpadek ve výkonnosti regionální 
ekonomiky a nadále pat í v rámci svých stát  k územím, kde jsou vytvá eny zásadní 
ekonomické hodnoty, od pr m rn  výkonnostn  situovaných až k region m, které klesly do 
podpr m ru a jsou v rámci svých stát  ekonomicky marginální. Další faktorem je podoba 
struktury regionální ekonomiky, a to zejména vyjád ená zam stnaností v pr myslu a podílem 
pr myslu na celkové zam stnanosti, kdy je sledováno, zda je stále absolutn i relativn
významné odv tví, a to jak v rámci regionální situace, tak v pom ru k hodnotám národní 
úrovn .  Z hlediska sou asn dosažené významové pozice o podoby regionální ekonomiky tak 
m žeme v rámci SPR vymezit následující typy: 

• ekonomicky významné regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (p íklady: Gr. 
Manchester, Saarland, Lodzskie (zde je ve srovnání s regiony v západní Evrop  níží 
HDP na obyvatele, ale vzhledem k výkonnosti region  v Polsku jde o ekonomicky 
nadpr m rný region)); 

• ekonomicky významné regiony s pokra ující úlohou pr myslu (p íklady: Baskicko, 
Düsseldorf, Arnsberg, Alsace a Oberösterreich); 

• ekonomicky pr m rné regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (p íklady: S. W. 
Scotland,  Pas- De- Calais, Derbyshire, Northumberland, West Midlands);  

• ekonomicky pr m rné regiony s pokra ující úlohou pr myslu (p íklady: Münster, 
Lorraine, Steiermark, Sachsen,Slaskie a Moravskoslezsko); 

• ekonomicky marginální regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (p íklady: Tees 
Valley and Durham, South Yorkshire, Lancashire); 

• ekonomicky marginální regiony s pokra ující úlohou pr myslu (Picardie, 
Severozápad). 
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Obr. 1 Typologie výkonnosti ekonomik starých pr myslových region  vybraných stát
Evropy 

Zdroj dat: databáze regionálních statistik Eurostat (2011) 
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4 Teoretická vysv tlení p í in r stu a pádu starých 
pr myslových region   

V široké skupin  teorií zam ených na vysv tlení regionálního vývoje není žádná 
konkrétní explicitn  zam ená na interpretaci situace ve starých pr myslových regionech. 
Zárove  ale existují teorie, které jsou více i mén  aplikovatelné pro sledovaná území, a to jak 
pro hodnocení celkového vývoje, tak vybraných proces  a struktur. Text je dále zam en na 
vybrání zásadního z tradi ních teorií, které však vysv tlují spíše díl í aspekty formování i 
úpadku starých pr myslových region . V této ásti jsou i stru n  diskutovány díl í aspekty 
z inova n  a znalostn  orientovaných teorií, které p edstavují novou vlnu v regionalistickém 
výzkumu a jsou spíše použitelné pro diskusi možných sm r  rozvoje starých pr myslových 
region . St žejní pozornost je následn  v nována teoriím ovlivn ným poznatky nov
nastupující evolu ní geografie, které jsou považovány za nejinspirativn jší teoretický rámec 
pro vysv tlení obecných princip  vývoje, úpadku a procesu zm ny v starých pr myslových 
regionech. Zám rem textu je p edstavit implikace pro staré pr myslové regiony, a nikoliv 
vypracovat detailní rozbor jednotlivých teorií (zde je k dispozici práce Blažka a Uhlí e 
(2002)). 

4.1 Tradi ní teorie regionálního rozvoje a staré pr myslové regiony 

  
Velice asto, zejména v d ív jších literárních výstupech o starých pr myslových 

regionech, je vyzdvihován význam skupiny teorií, které akcentují p irozenost cyklického
vývoje. Do této kategorie pat í teorie výrobních cykl  (Vernon, 1966), na ni navazující teorie 
ziskových cykl  (Markusen, 1985) a teoretické p ístupy z konce 70. let (Norton, 1979, Rees, 
1979) aplikující koncept Kondratievových dlouhodobých vln na r st a pokles pr myslových 
oblastí. Tyto teorie propojují klasický životní cyklus výrobku na širší vztahy ve výrob  a s tím 
související prostorovou diferenciaci v rozložení kapitálu, organizaci firem a pracovní síly. 
Jednotlivé výrobky procházejí t emi základními fázemi (1. Vznik a uvedení na trh, 2. 
Standardizace objemové výroby a výrobních technologií, nár st produkce a exportu, 3. 
Zralost produktu, ztráta komparativní výhody a pokles produkce). Preference pro lokalizaci 
výroby se mohou lišit práv  v závislosti na aktuální fázi cyklu, kdy nap . pro poslední fázi 
cyklu výrobku s rutinní povahou produkce m že dojít k jejímu p esunu i do jiných region
s levn jší pracovní silou. Jinými slovy lze dle t chto teoretických p ístup  konstatovat, že 
regiony mají odlišné dispozice pro výrobu ur itého produktu v závislosti na fázi jeho 
životního cyklu (Blažek, Uhlí , 2002). P í iny krize a úpadku starých pr myslových region
je možno vid t práv  v p echodu jednotlivých fází výroby, zániku nebo p esunutí p vodní 
dominantní výroby. Díky tomu se regiony dostávají do fáze poklesu (p ípadn  p ímo kolapsu) 
místní ekonomiky. Rees (1979) vidí práv  tuto skute nost jako rozhodující faktor útlumu 
pr myslu v tradi n  pr myslové oblasti na severovýchod  USA (tzv. Rust Belt) a p esunu 
produkce do jižních oblastí USA (tzv. Sun Belt). V oblastech na jihu šlo realizovat 
standardizovanou výrobu za nižších níklad  na pracovní sílu než v p vodních lokalitách. 
V kritice t chto pojetí (Lambooy, 1986) je zd razn na jejich omezená možnost vysv tlit pro
p vodní aglomerace s lokalizací pr myslové výroby ztrácejí schopnost vytvá et nové 
produkty a obnovovat funkci své regionální ekonomiky. Ze znalosti aktuální situace 
v globální ekonomice je navíc podcen na role nadnárodních korporací, které v rámci jejich 
produk ních et zc  moho vyt žují výhody z propojení p vodních výrobních (z stává 
management, VaV atd.) a nových oblastí (kompletace, výroba atd.). 
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Další skupina teoretických p ístup  je ovlivn na pracemi švédského autora Gunnara 
Myrdala z 50. let 20. stol, které akcentují kumulativní povahu p í inných vazeb jako faktor 
zm ny. Myrdal (1957) se zam uje spíše na hodnocení p í in diferenciace na vyšších 
ádovostních úrovních a k tématice blízké starým pr myslovým region m se p ibližuje 

v moment , kdy nabízí ilustrativní p íklady k podložení svých teorií. V této souvislosti se do 
obecné známosti dostalo vysv tlení celkového regionálního úpadku v návaznosti na uzav ení 
pr myslového podniku, ze kterého návazn  plynou další negativní souvislosti (backwash 
effects), jež dále prohlubují prvotní problém. Práv  tento p ím r je do zna né míry 
inspirativní pro vysv tlení celkového úpadku v rámci vybraných starých pr myslových 
region , ke kterému došlo po kumulaci negativních p í in po uzav ení i utlumení klí ových 
výrob. Bližší rozpracování negativní kumulace faktor  pro staré pr myslové regiony 
rozpracovali auto i v pozd jších letech, a to jak v obecné rovin  (Knox, 1984, viz níže schéma 
spirály deindustrializace), tak na p íkladu studií konkrétních lokalit (nap . Tomaney, Pike, 
Canford, 1999). Ur itým omezením t chto p ístup  je p ílišný d raz na hledání p í in a 
vysv tlení úpadku p ed hledáním možných zp sob ešení. Navíc je podcen na možnost, že 
negativní událost m že generovat i výrazn jší pozitivní efekty (v p ípad  starých 
pr myslových region  m že nap íklad rozklad stávajících rigidních struktur vytvo it prostor 
pro nové inovativní koncepce a ešení). 
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Obr. 2 Spirála deindustrializace  

P eloženo, upraveno dle Knox (1984) 

Podstatným zdrojem teoretické inspirace, vysv tlující spíše obecný kontext zm n ve 
starých pr myslových regionech, je regula ní teorie. Tento teoretický p ístup inspirovaný 
výstupy francouzských autor  (Aglieta, 1979, Lipietz, 1986) popisuje vývojové fáze 
kapitalismu jako kontinuální p echod mezi díl ími obdobími, jež se vyzna ují specifickým 
zp sobem akumulace a regulace p i utvá ení výrobního procesu, tvorby technologií i širších 
ekonomických a spole enských vztah . Z hlediska prostorové diferenciace je pak d ležitý 
p edpoklad, že výsledná podoba reality je formována p evládajícími formami a strukturami 
daného aktuálního zp sobu akumulace a regulace (nap . lokalizace t žkého pr myslu 
v po átcích pr myslové regulace v dnešních starých pr myslových regionech).  Blažek a 
Uhlí  (2002) konstatují, že p es obecnou univerzálnost tohoto p ístupu je nej ast ji dáván do 
souvislosti mezi p echodem z postfordistického k flexibilnímu zp sobu akumulace a regulace.  
Zde práv  nacházíme vazbu k aktuální problematice starých pr myslových region , které jsou 
hodnoceny jako území, jež nezvládla tento p echod a nedokázala se adaptovat na nový zp sob 
akumulace a regulace. To je dáno p edevším faktem, že klí ové komponenty nového zp sobu 
akumulace (specializace a flexibilita) nebyly v souladu se zp sobem akumulace typickým pro 
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staré pr myslové regiony (masová a standardizovaná produkce). Od 90. let 20. století jsou 
pak práv  v návaznosti na tento teoretický p ístup publikovány etné p ípadové studie 
úsp šných region , které se flexibiln  p izp sobily novému zp sobu akumulace. Pro naše 
ú ely jsou tyto studie cenné p i komparaci t chto region  se starými pr myslovými regiony a 
p i hledání faktor  a p í in rozdíl  mezi nimi.   

Z tradi ních teoretických koncept  jsou áste n  využitelné i vybrané aspekty ze 
strukturalistických p ístup . Jedná se zejména o práce D. Massey, které se zabývají zm nami 
v organizaci výroby a jejích prostorových konsekvencí.  Massey (1984) popisuje nové formy 
v rámci mezinárodní d lby práce a za ínající vliv velkých nadnárodních firem. D ív jší 
významnost a uzav enost vztah  v rámci sektor  a region  je nahrazena uzav eností vztah
v rámci velkých firem a na r zných hierarchických úrovních jak firemní, tak územní dimenze. 
Pro staré pr myslové regiony tyto práce nabízejí vysv tlení zániku pracovních míst, a to 
zejména v odv tvích pr myslu, která byla v rámci rozli ných firemních strategií (nej ast ji 
v kontextu snižování výrobních náklad ) p esunuta z p vodních region  do nových lokalit 
asto v úpln  jiných ástech sv ta.   

4.2 Moderní teorie regionálního rozvoje a staré pr myslové regiony 

Pomyslným m stkem mezi tradi ními a moderními teoretickými p ístupy jsou sm ry 
zam ené na významnost koncentrace a specializace obdobn  zam ených aktér  a potažmo 
celých ekonomických odv tví.  Základem tohoto pojetí jsou práce A. Marshalla (1920) a jeho 
koncept specializovaného výrobního území (Blažek, Uhlí  (2002) p ekládají jako „výrobní 
okrsek“), kde zvýšená koncentrace vybraného (pr myslového) odv tví generuje pozitivní 
externality a aglomera ní úspory zejména v podob  efektivního využívání technologií a 
specializované pracovní síly, jejich znalostí a kompetencí. V regionu vzniká celková 
„úsp šná“ atmosféra stimulující ekonomický r st (blíže také Nativel, Sunley, Martin 2002). 
V tomto duchu také byly pozd ji interpretovány praktické zkušenosti z pozitivního 
vývoje vybraných region  v severní Itálii v 70. a 80. letech 20. stol. (tzv. „t etí Itálie“) (blíže 
zejména Becattini (1978) a Brusco (1982) a etné p ípadové studie „flexibilních, 
specializovaných výrobních území“ v nejvysp lejších státech sv ta (proslulé se stalo zejména 
Silicon Valley v USA). Mezi hlavní faktory úsp chu pat í velký podíl relevantn
specializovaných malých a st edních firem, specifický zp sob spolupráce, dezintegrace 
výroby a její vertikální a flexibilní organizace. Jde tedy o p esný opak situace a zp sob 
produkce, jež jsou charakteristické pro staré pr myslové regiony, a tyto studie tak pro staré 
pr myslové regiony op t p edstavují referen ní rámec pro absentující faktory a možnosti 
jejich konkurence v m nícím se ekonomickém prost edí.  

Na druhou stranu je t eba zd raznit, že preferenci úzké odv tvové specializace a vazeb 
mezi aktéry nelze chápat automaticky a jednozna n  pozitivn  a práv  sledování 
dlouhodobého vývoje v rámci starých pr myslových region  je toho dokladem, kdy p ílišná 
specializace a pevné vazby vyústily v ekonomickou stagnaci.  Práv  proto je zajímavé, že se 
do pop edí zna né pozornosti akademické a zejména aplika ní sféry (v podob  mnohých 
koncep ních strategií a finan ních podp rných rámc ) dostal koncept tzv. klastr  (Porter, 
1990, Skokan, 2004). Jde o detailní rozpracování geografické koncentrace vybraných 
ekonomických odv tví a integraci produkce v rámci nich v podob  horizontálních a 
vertikálních vztah  a vazeb. Kritika (zejména Martin, Sunley, 2003) zd raz uje zejména 
ur itou nedotaženost v konceptualizaci tématu, nevyjasn nost vztah  v rámci klastru (zejména 
koopera ních a konkuren ních) a stylizaci do podoby nového a aktuálního diskursu p i 
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pouhém jiném pojmenování dlouhodob  existujících a popisovaných fenomén  (nap . 
koncentrace ekonomických odv tví). Z mnohých p ípad  popisujících vznik a fungování 
klastr  také vyplývá podcen ní dlouhodobé vývojové trajektorie ovlivn né p irozeným 
životním cyklem odv tví a podcen ní následných vývojových fází (zejména stagnace a 
úpadek).  Z pohledu starých pr myslových region  je tak velmi zajímavé propojení cyklicky 
orientovaných p ístup  s konceptem klastr  (zejména Menzel, Fornahl, 2007, Belusssi, 
Sedita, 2009) (blíže viz obrázek . 3). Ve vztahu vzájemné inspirace jde tak spíše o opa nou 
situaci, kdy znalost vývoje a princip  úpadku starých pr myslových region  m že výrazným 
zp sobem obohatit teoretický koncept klastr . 

Obr. 3 Životní cyklus odv tví (klastru) 

P eloženo a upraveno dle Menzel, Fornahl (2007) 

Z nejnov jších teorií pak p ichází d ležitý zdroj inspirace z p ístup , které zd raz ují 
st žejní úlohu procesu u ení se, nabývání a využívání znalostí, vytvá ení a zavád ní inovací a 
d ležitosti funk ních sítí vztah  p i stimulaci konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.  
Jedná se o pom rn  heterogenní skupinu p ístup , které vycházejí zejména z praktické 
zkušenosti vývoje vybraných úsp šných region  a snah generalizovat a p enést principy 
úsp chu do jiných geografických podmínek. Výchozí inspirace t chto p ístup  je ve vnímání 
ideálního prost edí, jak ho popisuje J. Jacobs (1984), která zd raz uje význam aglomera ních 
úspor, hustoty sociálních interakcí voln jší povahy a pozitivní úlohu diverzity ekonomických 
struktur, aktér  a proces . Práv  diverzita stimuluje nové nápady a kreativitu, jež jsou 
nezbytné pro vznik inova ního procesu. V takto nastaveném prost edí je pak klí ová úloha 
firem a relevantních institucí a jejich zako en ní v prost edí, znalost (Maskel, Malmberg, 
1999, Asheim, 1996). Klí ovým mechanizmem regionální diferenciace se stává celková 
schopnost aktér  u it se a p ijímat inovativní koncepty. Praktickým aplikacím t chto teorií, 
zejména podpo e regionálních inova ních systém  (Asheim, Isaksen, 2002, Asheim, Gertler, 
2005) a tvorb  regionální výhody (constructing regional advantage) (Cooke, Leydesdorff, 
2006), se poda ilo (podobn  jako u konceptu klastr ) získat pozornost aplika ní sféry a tím i 
dostupné finance na jejich podporu. Vzhledem ke zna né aktuálnosti t chto koncept  teprve 
postupem asu bude možné zhodnotit efektivnost takto vynaložených prost edk .  Pro staré 
pr myslové regiony tyto p ístupy p edstavují hlavn  inspiraci pro možný sm r dalšího vývoje. 
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4.3 Teoretické koncepty inspirované evolu ními p ístupy v regionálních v dách  
  

Ve spole enských v dách se v posledních letech dostaly do pop edí odborného zájmu 
p ístupy zd raz ující nutnost pracovat s evolu ní perspektivou. Z  obecn jší diskuse v mnoha 
odborných disciplínách (zejména nap . ekonomie) vyplývá, že nelze vynechat studium 
historického vývoje a kontextu pro pochopení utvá ení a interpretace soudobé situace. 
V rámci ekonomické geografie a regionálního rozvoje se tento sm r formuje v podob  tzv. 
„evolu ní ekonomické geografie“ („Evolutionary Economic Geography“) (blíže viz nap . 
Boschma, Frenken, 2006, Martin, Sunley, 2006, Hassink, 2010). Ta p edstavuje v sou asnosti 
publika n  velmi bohatý sm r garantovaný nejrespektovan jšími odborníky naší v decké 
komunity, ale hlavn  ideov  velmi inspirativní diskurs, který výrazným zp sobem p ispívá 
k hledání odpov dí na klí ové otázky odborné disciplíny. Z hlediska obsahového reaguje na 
omezení klasické ekonomie pracovat s geografickou a historickou perspektivou, bez kterých 
však poznání fungování reality není možné. Zam uje se na poznání transformace prostorové 
organizace produkce, distribuce a spot eby v ase p i zd razn ní významu historických 
konsekvencí pro sou asnou podobu a možné budoucí vývojové trajektorie. 

Pro staré pr myslové regiony a interpretaci jejich dosavadního vývoje p edstavuje 
evolu ní ekonomická geografie nejinspirativn jší sm r s výraznou relevancí poznatk . Práv
u starých pr myslových region , jež prošly (i opakovan ) celou fází hospodá ského cyklu, lze 
nejlépe dokumentovat nutnost pracovat s historickou perspektivou p i syntéze proces  a jev
sou asnosti a p i hledání rozvojového potenciálu. Sou ástí evolu ní ekonomické geografie je 
detailní rozpracování n kolika teoretických koncept , které lze považovat pro explanaci 
situace v SPR za st žejní. Jde zejména o tzv. závislost na zvolené cest  (path depedency) a 
princip uzam ení (lock-in). 

Jedná se o úst ední a nejvíce odborn  rozpracovaný koncept evolu ní ekonomické 
geografie.  Vychází z prací ekonom  P. Davida (nap . 1997), který na p íkladu n kolika 
technologických inovací (nejznám jší se stala klávesnice typu QWERTY, která p es existenci 
n kolika lepších alternativ z stává nejpoužívan jším typem – blíže i viz Blažek, Uhlí , 2002) 
dokumentuje tendenci ekonomických proces  probíhat po ur ité, v ase stabilní, vývojové 
trajektorii (zvolené cest ). Ta m že být v po átku iniciována náhodným jevem (to ovšem bylo 
následn  p edm tem kritiky ze strany ekonomických geograf ) a nemusí vždy vést 
k nejefektivn jší alokaci zdroj , jak ho popisuje klasická ekonomie. Zvolená cesta vychází 
z historického kontextu svého vzniku a je limitována dalšími konsekvencemi (blíže viz 
tabulka . 3), které ji udržují v dlouhodobé existenci. V rámci p esunu tématu do ekonomické 
geografie a regionalistiky dochází k posunu pozornosti od individuálních p íb h  jednotlivých 
inovací i ekonomických proces  k obecn jšímu využití konceptu v  prostorové perspektiv . 
Zde zvolená cesta (path dependent) p edstavuje specifický kontext formování ekonomické 
struktury, technologických zm n a institucí v konkrétních geografických podmínkách a je 
chápána jako klí ový obsah ekonomického prost edí v území (blíže viz Martin, Sunley, 2006). 
Koncept závislosti na zvolené cest  koresponduje i se sou asnou preferencí proces  u ení se a 
p elévání znalostí v rámci regionálních inova ních systém , kdy se ukazuje, že klí ovou 
komponentou vzniku a existence t chto proces  je jejich fixace na konkrétní specifické území  
 (place dependent). 
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Tab. 3 Faktory podmi ující nástup a setrva nost vývojových trajektorií 

P eloženo a upraveno dle Martin, Sunley (2006) 

Dalším klí ovým konceptem pro pochopení situace starých pr myslových region  je 
princip uzam ení (lock-in) (v eské literatu e se objevil i p eklad J. Suchá ka (2005) 
„institucionáln -hospodá ská rigidita“).  V zásad  se jedné o stav, kdy se prost edí stává 
obecn  neprostupné pro nové progresivní aktivity i jedince a je udržována (mnohdy i um le 
podporována) stávající situace s výraznými prvky rigidity, která je do zna né míry limitní pro 
udržování dlouhodobé konkurenceschopné pozice. G. Grabher (1993) posunuje poznání 
principu uzam ení o vymezení t í základních typ : 

• Funk ní lock-in – jedná se o d sledek silných hierarchických vazeb mezi firmami 
(zejména v rámci dodavatelsko-odb ratelských vztah  jde nap . o „jistotu“ odbytu), 
které vedou k omezené schopnosti sledování a p izp sobování se tržním požadavk m, 
k omezené možnosti konat rozhodnutí a tím k poklesu celkové konkurenceschopnosti 
v tržním prost edí (navíc za extrémní situace ukon ení dlouhodobých vazeb p i 
ekonomickém kolapsu p vodního a jediného hierarchicky nad azeného odb ratele). 

• Kognitivní lock-in – jedná se o p íliš silné sociální propojení a zako en ní 
ekonomických a spole enských aktér  (over embedness), kte í navíc sdílejí a 
reprodukují (intern  i extern ) podobné hodnoty, názory a celkový pohled na sv t 
(common world-view). Tento fakt má negativní rozm r v situaci, kdy je t eba vnímat 
po átek strukturální krize, identifikovat a vykonat zm ny, provést restrukturalizaci 
firem a odv tví. Praktické p ípadové studie (nej ast ji z n meckého prost edí 
(Grabher, 1993, Hassink, 2005) demonstrují neochotu (neschopnost) klí ových aktér
v bec p ipustit, že by jejich odv tví (region) mohl postihnout útlum. 

• Politický lock-in – obsahov  se blíží p edchozímu typu, ale zde je zd razn na 
politická dimenze regionálních proces  a mechanizm . Podstata je v dlouhodobé 
podpo e stávajících ekonomických a personálních struktur a akceptování pouze 
strategie podporující stávající vývojové trajektorie. Dochází k zformování propojené 
struktury aktér  (management firem, odbory, politici) v podob  sebeudržující se (self- 
sustaining coalition), které jedná v rámci svých oportunistických zájm  a fakticky 
brání novým progresivním a restrukturaliza ním tendencím. Hassink (2005) popisuje 
snahu takových koalic bojovat o finan ní intervence z národní a nadnárodní úrovn  do 

Faktor  Zd vodn ní  

Technologické uzav ení Tendence vybraných technologií z stávat nadále ve 
využívání p es existenci efektivn jších alternativ 
(nap . díky velkým náklad m na zm nu technologie, 
úsporám z rozsahu komplementarit a kompatibilit  na 
jiné technologie i vlivem lobby) 

Dynamika vzr stajících výnos Pozitivní externality (snižující se jednotka vstupu na 
produkci výstupu) a další mechanizmy (u ení se 
d láním, sledováním), blízkosti stejných 
ekonomických aktér  vytvá ejí pozitivní zp tné vazby 
(trajektorie se sebe udržuje) 

Institucionální setrva nost Formální a neformální instituce, sociální a kulturní 
formy inklinují k sebereprodukci a velké stabilit  v 
ase 
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upadajících pr myslových odv tví a tím omezují možnou podporu pro perspektivní 
podnikatelské projekty mimo tato odv tví. 

Další st žejní rozší ení vnímání principu uzam ení p inášejí p ední britští auto i R. Martin 
a P. Sunley (2006), kte í dokládají, že princip uzam ení nelze vnímat automaticky od po átku 
negativn , a zd raz ují evolu ní fáze jeho vývoje. Podstata je v  p esunu od pozitivního 
rozm ru propojenosti a vazeb mezi aktéry (charakterizovaná úsporami z rozsahu, pozitivními 
externalitami) k negativní podob  principu uzam ení, kdy p íliš silné vazby mezi aktéry 
podmi ují rigiditu proces , struktur, celkovou konfiguraci místní situace a dochází k poklesu 
výnos  z rozsahu. Práv  tento aspekt je klí ový pro hodnocení situace ve starých 
pr myslových regionech, kdy p vodní silné nastavení vazeb pozitivn  stimulovalo r st jejich 
ekonomické výkonnosti, ale následn  se paradoxn  stalo faktorem jejich úpadku a ztráty 
ekonomické pozice.  

Obr. 4 Princip uzam ení a jeho posun do negativní podoby 

P eloženo, upraveno, zjednodušeno dle Martin (2006) 

Propojení teoretických koncept  závislosti na zvolené cest  a principu uzam ení a 
p edstavuje významný interpreta ní rámec pro hodnocení p í in r stu a pádu starých 
pr myslových region .   Teorie závislosti na zvolené cest  je pro staré pr myslové regiony 
klí ová ve zd razn ní propojení jejich minulosti a sou asnosti na možnosti jejich budoucího 
rozvoje. Vývojová trajektorie starých pr myslových region  je nastavena prvotní fází 
industrializa ního procesu a charakterizována extenzivní masovou produkcí s negativními 
dopady na životní prost edí. Samo o sob  nastoupení na ur itou vývojovou trajektorii ale není 
problematické a díky pozitivn  vazebným faktor m (blíže viz tabulka 4) vznikají p edpoklady 
pro utvá ení odv tvové struktury a pro r st regionální ekonomiky 
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Tab. 4 Faktory prohloubení závislosti na zvolené cest  a implikace pro staré pr myslové regiony 

P eloženo, upraveno a zjednodušeno dle Martin, Sunley, 2006 

Negativní rozm r získává až situace, kdy dochází, zejména v kontextu projevu 
principu uzam ení (lock-in), k velké resistenci prost edí v i extern  generovaným 
požadavk m na zm ny a  uzav ení vývojové trajektorie v neprogresivní a novým nárok m na 
konkurenceschopnost neodpovídající linii. Transforma ní procesy jsou velmi pomalé a 
rigidita stávajících struktur je významná. R. Martin (2010) popisuje dv  hlavní evolu ní linie 
regionální adaptace, kdy staré pr myslové regiony spadají do té, která inklinuje k odv tvové a 
technologické stagnaci. Následující obrázek schematicky, ale naprosto jednoduše a výstižn , 
popisuje samou podstatu p echodu starých pr myslových region  do problematické podoby, 
jejímž finálním výsledkem je pokles výkonosti  regionální ekonomiky a celková ztráta 
konkurenceschopnosti a významu.  

Zdroj zvolené cesty Implikace pro SPR 

Základna p írodních zdroj Vývojová trajektorie je ovlivn na výskytem a t žbou 
surovin (nap . uhlí) a lokalizací návazných 
ekonomických odv tví. 

Klesající náklady aktiv (hodnot) a infrastruktury T žký pr mysl a na n j návazná infrastruktura, 
dopravní systém, urbánní prost edí vytvá ejí prost edí 
se silnou fixací kapitálu, vstupní náklady jsou již 
zainventované, fixní náklady jsou klesající a variabilní 
náklady jsou mnohem nižší než náklady na zm nu, a 
tak je prost edí celkov  zakonzervované.  

Externí úspory ze specializace Lokální pr myslová odv tví a klastry jsou posilovány 
existencí pozitivních externalit Marshallova typu 
pramenících z výhod koncentrace specializovaných 
aktér  (široká báze kvalifikované pracovní síly, sí
subdodavatel  a podp rných institucí, p elévání 
znalostí, koordina ní efekty). 

Technologické uzav ení Zp sob lokálního procesu vytvá ení znalostí a u ení 
se, mezifiremní d lba práce a propojené technologické 
a výzkumné instituce vytvá ejí specializovaný 
regionální inova ní systém a vytvá ení nových 
technologií. 

Aglomera ní úspory Pozitivní zp tná vazba vznikající z koncentrace 
diverzifikovaného spektra pracovní síly, blízkosti a 
velikosti trhu, husté sít  vztah , dodavatel , služeb a 
informací, široké spektrum specializovaných akcí a 
aktivit. 
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Obr. 5 Evolu ní linie regionální adaptace 

P eloženo, upraveno, zjednodušeno dle Martin (2010) 
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5 Proces vzniku starých pr myslových region

Sou asná existence vybraných region  nejvysp lejších stát  sv ta v podob , již 
ozna ujeme jako staré pr myslové regiony, je dána procesem postupného vzniku a evoluce 
pr myslové výroby (pr myslová revoluce, její difúze a fáze industrializace) a prostorovou 
variací dosažené fáze p evládajícího zp sobu produkce (kapitalismu). Tyto procesy mají vždy 
konkrétní prostorové ukotvení, a tím dlouhodob  ovliv ují zm ny v prostorové organizaci 
spole nosti. Díky tomu se zárove  v ase m ní významové postavení jednotlivých území. 
Jinými slovy, proces formování starých pr myslových region  je ovlivn n úlohou t chto 
území v dané vývojové etap  v kontextu m nících se podmínek. Je samoz ejmé, že pr b h 
rozhodujících spole ensko-produk ních proces  m l v jednotlivých vysp lých státech sv ta 
vždy unikátní charakter respektující kontext místní situace, p esto lze, p i ur itém 
zjednodušení, nastínit klí ové mezníky sm ující k „pádu“ vybraných území do specifické 
kategorie sledovaných region . 

Tab. 5 Klí ové mezníky ve vývoji ekonomik vysp lých stát  sv ta 

Fáze kapitalismu Konkuren ní 
kapitalismus 

Industriální 
kapitalismus 

Globalizovaný 
kapitalismus 

asové období 
P elom18./19. stol. – 
p elom 19./20. stol. 

P elom 19./20. stol. – 
cca. 1980 

Cca 1980 -  dosud 

P evládající fáze 
industrializace 

Difúze pr myslové 
revoluce 

Industrializace Deindustrializace 

Zp sob produkce Manufaktury  Fordismus/Taylorismus Flexibilní produkce 

Role ve ejného sektoru 
Nejd íve: Žádná 
Pozd ji: Iniciace regulace 

Silná (p ímá): 
Manažer/Regulátor 

Silná (nep ímá): 
Partner/Facilitátor 

P evládající technologie 

Nejd íve: Energie vody, 
páry, zpracování bavlny 
Pozd ji: Využívání uhlí, 
zpracování oceli,  

Zpracování ropy a plast , 
t žké strojírenství, výroba 
automobil , letadel 

Mikroelektrotechnika, 
biotechnologie, 
robotizace, Informa ní 
systémy 

Adaptováno, zjednodušeno a p eloženo z Knox, Agnew, McCarthy, 2008 

5.1 Vývojové fáze kapitalismu 

V odborné literatu e (Knox, Marston, 2003, Knox, Agnew, McCarthy, 2008) jsou 
vymezeny t i základní vývojové fáze p evládajícího režimu organizace spole nosti, tedy 
kapitalismu.  Konkuren ní kapitalismus (Competetive Capitalism) je v návaznosti na 
merkantilismus uvažován jako inicia ní fáze kapitalismu charakterizovaná zna nou svobodou 
podnikání a slabou regulací volného trhu (laissez-faire). Ekonomika je charakterizována 
konkuren ním vztahem menších ( asto rodinných) firem, existuje silné propojení mezi 
výstupy ze stále p evažujícího zem d lství a jejich manufakturním zpracováním. Z hlediska 
vztahu k práci je dominantní ru ní práce a p ípadn  p evaha fyzické práce na za ínající 
mechanizaci a strojích.  Industriální (organizovaný) kapitalismus (Organized Industrial 
Capitalism) je spojen s p elomem 19. a 20. stol. a dominantním postavením sektoru pr myslu 
s výrazným nástupem masové produkce, zam stnanosti, mechanizace a automatizace. Zp sob 
produkce je ozna ován jako Fordismus, resp. Taylorismus (viz níže), zv tšuje se velikost 
firem a roste závislost produkce na energetických surovinách (zejména rop ). Oproti 
p edchozí fázi významným zp sobem roste rozsah regula ních mechanizm  (ve ejných i 
privátních, nap . odbory ve firmách).  Soudobou fázi m žeme ozna it jak o Globální 
(vrcholný) kapitalismus (Globalized (Advanced) Capitalism) symbolizovaný oslabováním 
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sektoru pr myslu, zejména ve vztahu k zam stnanosti, na úkor služeb. Rozpadá se d raz na 
masovou produkci a roste d raz na flexibilní organizaci produkce. Zásadního významu 
dosahuje nadnárodní rozm r ekonomických vztah  a vliv nadnárodních korporací (TNCs), 
v rámci kterých je produkce organizována podle geograficky rozsáhlých a hierarchicky 
organizovaných et zc  a sítí (blíže Dicken, 2007), jež do zna né míry eliminují regula ní 
mechanizmy z p edcházejícího období (stát, odbory)  (Amin, Thrift, 1994). 

5.2 Difúze pr myslové revoluce 
Nástup a masové rozší ení kapitalismu a jeho evoluce do výše popsaných fází je 

provázána s nástupem pr myslu jako dominantního ekonomického odv tví (na úkor 
zem d lství).  Nástup pr myslu (Pr myslová revoluce (Industrial Revolution)) má zdrojové 
místo ve st ední Anglii v „Black Country“ (oblast s t žbou uhlí v blízkosti Birminghamu). 
Nástup pr myslové výroby byl však spíše evolu ní než revolu ní. Norton (2004) uvádí jako 
p íklad první pr myslové továrny mlýn na zpracování hedvábí práv  ve st ední Anglii, který 
byl dokon ený v roce 1722, využíval proud vody jako energetický zdroj a zam stnání zde 
našlo 300 pracovník . Teprve pozd jší vynálezy (zejména parní stroj) posílily dynamiku 
procesu industrializace a jeho prostorovou difúzi. Práv  pr myslová revoluce m že být 
demonstrována jako u ebnicový p íklad difúze inova ních proces  v prostoru. V první vln
pr myslové revoluce (do roku 1840) došlo k industrializaci území ve st ední Anglii 
(Birmingman, Manchester, Liverpool, Sheffield). V rámci druhé vlny pr myslové revoluce 
(do roku 1850) se industrializace dostala na kontinent Evropy, do Belgie, Nizozemí, západní 
ásti N mecka (Porýní, Porú í) a do Francie (Alsasko, Normandie). Ve t etí vln  pr myslové 

revoluce prob hla nejd íve industrializace v Nizozemí, st ední Francii a N mecku, na 
západním kraji Rakouska-Uherska (severozápadní echy, do 1860) a poté pokra ovala na 
další území Rakouska-Uherska (Slezsko), do severní Itálie, severního Špan lsko a severního 
Rakouska (do roku 1870) (blíže k vlnám pr myslové revoluce deBlij, Murphy, 1998). Pollard 
(1981) konstatuje, že toto prostorové ší ení pr myslové revoluce do zna né míry ur ilo 
postavení jednotlivých území na dalších více než 50 let, kdy bylo utvo eno jádro 
industrializované Evropy a zbylé periferní regiony (severní Skandinávie, Irsko, prakticky celý 
Iberský poloostrov, východní Evropa a Balkán). 

5.3 Zm ny p evládajícího zp sobu produkce a jeho prostorové dopady 

Pro pochopení existence dnešních starých pr myslových region  je však zásadní 
popsání principu utvá ení jejich ekonomické dominance a následného zlomu do podoby, jež 
neodpovídá aktuálním p edstavám a nárok m na konkurenceschopnost území.  Tato zm na 
souvisí p edevším s  p evládajícím zp sobem produk ního režimu v dané dob  a zárove
vytvá í odlišné požadavky na charakter území, kde jsou vytvá eny rozhodující hodnoty. Pro 
staré pr myslové regiony je pak rozhodující p echod od zlatého období v asech fordistického 
režimu akumulace, který pln  využil nashromážd né znalosti a technologie z pr myslové 
revoluce k extenzivní masové výrob , do pro n  problematických as  flexibilního režimu 
akumulace. Akcelerátorem p echodu pak byla ropná krize v 70. letech 20. století, která 
vytvo ila tlak na omezování energeticky náro ných provoz  masové a energeticky náro né 
výroby. Podstata problému spo ívá ve faktu, že území s výrazným úsp chem v dob  fordismu 
nejsou v zásad  schopná plynule p ejít do následného zp sobu flexibilní akumulace, nebo
p edchozí režim vytvo il závislost na ekonomických a fyzických strukturách a procesech, 
které mají ur itý stupe  odolnosti v i zm nám v ase. Flexibilní režim akumulace se tak 
dynami t ji mohl projevit tam, kde nebyla taková tradice ve fordisticky orientované produkci, 
a p edm tem zájmu kapitálu se tak stala jiná území. Následn  budou popsány principy 
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rozdílnosti obou produk ních režim  s cílem demonstrovat jejich dopad na m nící se pozici 
dnešních starých pr myslových region . 

Podstata fordismu ve vztahu k produkci a pracovní síle (Albrechts, Swyngedouw, 1989) 
spo ívá v: 

• masové produkci homogenních produkt ; 

• uniformní výrob ; 

• výrob  motivované zdroji; 

• silné integraci (zejména vertikální) výrobních firem; 

• snižování náklad  prost ednictvím mezd; 

• jednoduchých a rutinních úkolech pracovník ; 

• vysoké specializaci pracovních pozic; 

• d razu na disciplínu pracovník  p i tlaku na snižování jejich odpov dnosti; 

• stabilit  a ochran  pracovních pozic odbory. 

Rámcové podmínky formování ekonomické dominance dnešních SPR v asech fordismu (blíže 
viz Lash a Urry (1987) jsou následující: 

• koncentrace a centralizace pr myslového, bankovního a obchodního kapitálu ve 
vybraných regionech a v malém po tu zemí; 

• nástup t žebního a zpracovatelského pr myslu jako klí ových ekonomických odv tví; 

• regionální ekonomická specializace; 

• vzr stající odd lení vlastnictví a kontroly, nár st hierarchické organizace firem; 

• posilování manažersko-v deckých postup  v ízení výroby (tzv. Taylorismus); 

• posilování významu kolektivních organizací. 

Podstata flexibilní akumulace (postfordismu, neofordismu) ve vztahu k produkci a pracovní 
síle (Albrechts, Swyngedouw, 1989) spo ívá v: 

• malosériové produkci, flexibilní výrob  pestré ady produkt ; 

• výrob  motivované poptávkou; 

• vertikální dezintegraci firem; 

• snižování náklad  subdodávkami; 

• rozmanitých úkolech pracovník ; 
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• eliminaci striktního vymezení pracovních pozic; 

• d razu na odpov dnost pracovník ; 

• vysoké stabilit  a ochran  pozic pro klí ové pracovníky, žádné stabilit  a špatných 
pracovních podmínkách pro sezónní a nekmenové pracovníky ( i v rámci 
subdodávek). 

Rámcové podmínky pro oslabování pozice dnešních SPR v asech flexibilní akumulace (blíže 
viz Knox, Agnew, MaCcarthy (2008) jsou následující:

• nar stající separace finan ních trh  od pr myslové produkce, nár st globální dimenze 
podnikání, velké firmy mimo regula ní a kontrolní mechanizmy národních stát ; 

• pokles (absolutní i relativní) manuáln  pracujících, p esun zam stnanosti do služeb; 

• pokles v pr m rné velikosti výrobního podniku (celkové zm ny v produkci, 
efektiviza ní procesy, posílení významu subdodávek, p esun výrob nejvíce náro ných 
na práci do ekonomicky slabších stát ); 

• pokles stupn  koncentrace pr myslu do konkrétních zemí a region , nová variabilita 
mezinárodní d lby práce jako d sledek globálních investi ních tok  a nadnárodní 
pr myslové produkce v rámci produk ních et zc ; 

• pokles významu jádrových pr myslových aglomerací, dekoncentrace pracovních 
p íležitostí. 

5.4 Deindustrializace jako kontextuální trend pro formování starých 
pr myslových region

Samotná existence a aktuální preference nového zp sobu produk ního režimu ješt
není p ímým zdrojem poklesu významu starých pr myslových region . Za ten je možné 
ozna it až proces deindustrializace, což je v podstat  d sledek nezvládnutého p echodu na 
flexibilní akumula ní režim a požadavky nové doby a spo ívá v nutnosti omezovat kapacity 
úzce napojené na zp sob fordistické produkce. Gregory, Johnston a kol. (2009) definují 
deindustrializaci jako pokles pr myslových aktivit a omezování pr myslových kapacit, který 
je spojen relativním snížením výstupu a zam stnanosti. Bluestone a Harrison (in Pavlínek, 
1993) popisují deindustrializaci v  USA, kdy velké podniky na severovýchod  musely po 
ropném šoku omezovat produkci a investice a díky obtížné dohod  s odbory na snížení mezd 
rad ji volily relokaci své produkce na jih USA, do Evropy i do rozvojových stát  sv ta. 
Regiony p vodní lokalizace pr myslu ztratily dob e placené a kvalifikované pracovní pozice 
a ty byly pouze áste n  nahrazeny novými, špatn  placenými, nestabilními a 
nekvalifikovanými pracovní pozicemi.  Klasickým vyúst ním procesu deindustrializace je 
nár st nezam stnanosti se všemi jejími ekonomickými, sociálními a psychologickými dopady, 
nebo  široká masa p vodních zam stnanc  pr myslových podnik  se díky svému 
znalostnímu a kompeten nímu profilu ocitá mimo preference regionálního trhu práce v dob
flexibilního výrobního režimu 
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Z hlediska asu nebyl nástup procesu deindustrializace v nejvysp lejších státech sv ta 
rovnom rný a byl vždy ovlivn n kontextem místní ekonomické a politické situace. P. 
Pavlínek s využitím prací J. Kolka (obojí Pavlínek, 1993) p isuzuje opožd n jší nástup 
deindustrializace v západní Evrop  oproti USA (konec versus za átek 70. let 20. stol.) faktu 
vlastnictví významných evropských pr myslových podnik  státem a neochotou tehdejší 
politické reprezentace konat privatiza ní a restrukturaliza ní kroky v první fázi nástupu 
problém  (i zde jsou však v rámci Evropy rozdíly – viz d íve zmín ná rozdílná situace 
v Británii a N mecku).  

Obr. 6 Vývoj podílu pr myslu na celkové zam stnanosti ve vybraných státech Evropy   

Zdroj dat: 1965-1995 Cumbers, Birch, Mackinnon (2006), 2005 statistika OECD (2011).  

Bez ohledu na díl í specifické variace u jednotlivých stát  sledujeme zhruba od pol. 
70. let 20. století významný pokles podílu pr myslu na celkové zam stnanosti. Navíc je 
z ejmé, že i v rámci jednotlivých národních stát  byla prostorová distribuce pracovních pozic 
v pr myslu nerovnom rná, a tak se tento úbytek nejvíce projevil na trzích práce v regionech 
se silnou tradicí a podílem extenzivní fordistické produkce.  Zformovala se tak skupina 
region  nap í  národními státy, které elily podobným problém m a rozvojovým výzvám. 
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6 Proces zm ny starých pr myslových region  v kontextu 
soudobých trend

  
V p edchozím textu byla popsána situace a nastín ny její p í iny, kdy se staré pr myslové 

regiony dostaly do pozice, která je charakterizována problemati ností místních struktur ve 
vztahu k soudobým požadavk m a postupující ztrátou celkového významového postavení. V 
dalším textu tak musí být diskutovány možnosti zm ny této vývojové trajektorie a hledání 
sm r  pro transformaci díl ích struktur i celkové pozice. Pavlínek (1997) definuje 
transformaci obecn  jako proces, jehož výsledkem je m nící se charakter kapitalistického 
hospodá ského a spole enského systému. V sou asnosti je klí ovým transforma ním 
procesem zm na postfordistické akumulace na flexibilní výrobní režim. P i užším pohledu na 
situaci ve starých pr myslových regionech chápeme jejich transformaci jako úsilí o celkovou 
zm nu a p izp sobení klí ových ekonomických, sociálních a fyzických struktur na  soudob
požadované parametry pro konkurenceschopný rozvoj. Podstatné je zd raznit, že cílem není 
návrat do p vodní dominantní pozice v industriální dob , ale snaha hledat novou pozici 
s ur itým stupn m významu v postindustriální dob . Transformace (celkový proces zm ny) 
starých pr myslových region  má následující díl í komponenty: 

• Hospodá skou dimenzi, jejímž obsahem je oživení i konverze p vodních 
ekonomických (pr myslových) struktur s cílem nalézt znovu potenciál pro 
ekonomickou konkurenceschopnost a výkonnost, a to zejména ve smyslu udržení i 
posílení zam stnanosti a produkce.  Z hlediska ekonomické geografie (a i této práce) 
je tato sou ást považována pro celkovou transformaci za st žejní. Tuto dimenzi 
ozna ujeme jako ekonomickou restrukturalizaci.

• Fyzickou a environmentální dimenzi, v rámci které dochází k náprav  extenzivní 
pr myslovou inností  narušených  fyzických struktur a životního prost edí. Jedná se 
zejména o opušt né a ekologicky narušené pr myslové areály a návazné (nap . 
dopravní) plochy, celkovou image ve ejných urbánních prostor a zlepšení narušených 
složek životního prost edí (ovzduší, stav p d a podzemních vod, krajinný ráz a 
zápach). By  se jedná o finan n  velmi nákladnou sou ást transformace, tak z hlediska 
výstup  a možnosti hodnotit celkovou prom nu se jedná o nejlépe uchopitelnou 
sou ást. Tuto dimenzi ozna ujeme jako fyzickou a environmentální revitalizaci. 

• Sociální dimenzi, p i níž je nutné projít celkovou zm nou sociální situace a 
charakteristik spole nosti. Vychází z faktu, že ve starých pr myslových regionech je 
zvýšená koncentrace obyvatelstva, které má problémy p ijímat benefity (zejména na 
trhu práce) v postindustriální dob  a flexibiln  orientované produkci. Jde zejména o 
nesoulad sociálních, vzd lanostních, kompeten ních a dovednostních charakteristik 
místních obyvatel s požadavky nové doby. To vyús uje ve zvýšený výskyt 
problematických sociáln  patologických jev . Zkušenosti ze starých pr myslových 
region  v nejvysp lejších státech sv ta a z nejpokro ilejší fáze transformace (nap . 
pozd ji diskutovaný Manchester) jasn  dokazují, že zm ny v této oblasti jsou 
nejpomalejší a nejh e identifikovatelné. Tuto dimenzi ozna ujeme jako sociální 
transformaci.

6.1 Ekonomická restrukturalizace jako zásadní komponenta procesu zm ny 

Ekonomická restrukturalizace, chápaná jako hospodá ská dimenze transformace 
(regenerace) starých pr myslových region , sehrává v rámci tohoto procesu celkové zm ny 
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zásadní úlohu, nebo  výrazn  determinuje možnosti zm n jak ve fyzické podob  region , tak 
v jejich sociálních charakteristikách. P esto není v literatu e (a zejména v eské) dané téma 
detailn  rozpracováno. J. Suchá ek (2004) definuje restrukturalizaci jako dlouhodobý proces 
p em n hospodá ské a institucionální struktury regionu tak, aby mohlo být dosaženo cíl , 
nap . ekonomického r stu regionu, zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení 
životního a sociálního prost edí. Chápání pojmu ekonomická restrukturalizace rozši uje P. 
Pavlínek (1993), který považuje restrukturalizaci za postupné sm ování k bodu, ve kterém je 
zachován zisk p i nižší výrob  a nižším odbytu výrobk  základních pr myslových odv tví. 
Toho lze dosáhnout p edevším snížením náklad  na pracovní sílu, zavíráním výrobních 
kapacit a snižováním podílu lidské práce na výrob  (zde tedy autor velmi inklinuje 
k podobnému chápání restrukturalizace a deindustrializace). Restrukturalizaci lze obecn ji 
vnímat dle Clarka (In Pavlínek, 1993) ve vztahu k procesu cílev domé nebo plánované 
strukturální prom ny jako odpov  na m nící se podmínky trhu, a jde tedy o ekonomickou a 
spole enskou strategii koncipovanou k p etvo ení existující krajiny, a tím p emíst ním (v 
p eneseném slova smyslu) firmy a pr myslového odv tví na novou dráhu akumulace a 
bohatství. 

V kontextu d íve popsaných teoretických sm r  vysv tlujících p í iny úpadku starých 
pr myslových region , jež akcentují evolu ní povahu vývoje a postupnou stylizaci SPR do 
rigidní vývojové trajektorie se stagnací místních odv tví, je nezbytné restrukturalizaci chápat 
ne jako pasivní proces ekonomického útlumu, ale jako snahu p ekonat rigiditu stávajících 
struktur, prolomit princip uzam ení a hledat nové možné sm ry adaptace regionální 
ekonomické trajektorie. P.Cooke (1995) p i akceptaci restrukturalizace jako dynamického 
procesu, kdy je nutné p ekonat setrva nost a odpor stávajících struktur a institucí, vymezuje 
dv  základní podoby restrukturalizace: 

• Bou livá restrukturalizace (noisy restructuring), kdy existuje silný institucionální 
odpor pro procesy zm ny a existuje silná v le konzervovat p vodní stav a struktury i 
modernizovat pouze stávající produk ní možnosti. 

• Poklidná restrukturalizace (quiet restructuring), kdy institucionální odpor k proces m 
zm ny je slabý a vzniká prostor pro vytvo ení nových odv tví, které jen z ásti 
navazují na stávající.  

R. Hassink (2007) na základ  toho konstatuje, že ím více bude regionální ekonomika 
charakterizován diversifikovan jší produk ní strukturou, tím více se bude restrukturalizace 
blížit k poklidné variant  (a tedy bude slabší princip uzam ení). 

Zásadní je také otázka strategického sm ování, resp. pr b h restrukturaliza ního procesu.  
M. Trippl, A. Otto (2009) vymezují následující scéná e: 

• Postupné díl í zm ny, inovace orientované na prom nu stávajících odv tví – jedná se 
pouze o respektování dosavadní vývojové trajektorie, dochází pouze k organiza ním 
zm nám i privatiza ním proces m v rámci existujících místních velkých firem a k 
atrakci zahrani ního kapitálu. Díl í transformací prochází i znalostní infrastruktura a 
ze strany firem vzr stá poptávka po výzkumném a vzd lávacím prost edí na 
kvalifikovan jší pracovní síly a nových technologie pro stávající odv tví. 

• Podpora diverzifikace. M že mít formu nástupu odv tví ze sektor , které zde doposud 
neexistovaly (tzv. nesouvisející diversifikace (unrelated diversification (variety)), ale 
m že mít i charakter rozší ení ekonomické základny a firem ve stávajících odv tvích 
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(související diversifikace (related) diversification (variety)).  Zdroj diverzifikace m že 
být externí (lokalizace zahrani ní firmy v regionu a k navázání místní subdodavatelé a 
partne i) i místní (lokální firma je schopna posunout své aktivity a kapacity do jiného 
odv tví i využít je jiným zp sobem ve stávajícím odv tví (upgrading)). 

• Radikální zm ny, nástup nových (konkurenceschopných, high-tech) odv tví -  jde o 
zásadní prom nu vývojové trajektorie, kdy je možné navázat na místní zako en né 
zdroje, kompetence a zkušenosti. Tato zm na je spojena se vznikem mnoha nových 
firem (bez ohledu na to, zda jsou místní i externí).  Nezbytným p edpokladem jsou 
fundamentální zm ny v rámci místní znalostní infrastruktury a výzkumné báze. 
D ležité jsou zárove  finan ní intervence ze státní úrovn  na podporu t chto 
transforma ních proces . Zdrojem inspirace jsou pozitivní p ípadové studie takových 
scéná  restrukturalizace (nástup IT odv tví ve finském Tampere, n meckém 
Dortmundu i kanadské provincii Ontario). 

6.2 Rozvoj starých pr myslových region  – lokální tradice versus globální trendy 

Transforma ní a adapta ní proces regionální ekonomiky a podoba nov  nastoupené 
vývojové trajektorie starých pr myslových region  jsou výsledkem vzájemné kombinace 
dlouhodobé místní tradice a obecných globálních trend  rozvoje územních jednotek. Místní 
tradice je chápana jako prostorové ukotvení a dlouhodobé zako en ní p sobení ekonomických 
struktur, institucí a specifického znalostního systému, jehož obsahem je schopnost a zp sob 
vytvá ení znalostí a u ení se, konvence, rutiny a transfer znalostí (zejména tacitních) (Storper, 
1995). Obecné (globální) trendy pak vytvá ejí požadavky na budoucí sm ování a 
p izp sobení se v zájmu udržení konkuren ní pozice. Jde o schopnost regionální ekonomiky 
neustále produkovat poptávané hodnoty a zajiš ovat regionální pot eby (zam stnanost, mzdy). 
Pro dlouhodobé držení konkurenceschopné trajektorie regionální ekonomiky ( i v p ípad
SPR pro její oživení) je nezbytná existence funk ního inovativního prost edí (innovative 
milieu). To lze definovat práv  jako schopnost vybraných míst vytvá et, p itahovat a udržovat 
ekonomickou aktivitu, držet vztahy a vazby mezi místním znalostním systémem a globálními 
trendy (Amin, Thrift, 1992). V následující tabulce jsou p edstaveny vybrané tradi n
pr myslové oblasti, které byly schopny najít vhodnou novou kombinaci nastavení regionální 
ekonomiky a funk ních inova ních systému v konkrétních odv tvích. 

Tab. 6 P íklady transformace regionální ekonomiky jako kombinace místní tradice a globálních trend

 Pr myslový region Místní tradice Globální trend Nová kombinace 

Manchester T žký pr mysl 
Kulturní scéna/ sv tová  
pop kultura 

Kulturní odv tví 

Porú í T žký pr mysl 
Globální turismus, 
zážitková ekonomika 

Industriální kultura a 
cestovní ruch 

North Pas-de-Calais Od vnictví 
Preference spot eby a 
pohodlnosti  

Odv tví zásilkového 
prodeje zboží 

Emilia-Romagna Textilní pr mysl High-tech odv tví Módní trendy konfekce 

Jutland Nábytká ství 
Preference kvality a  
životního stylu 

Trendy design nábytek 

P eloženo a upraveno dle Malecki, Hospers (2007) 
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Jako základní sm r rozvoje starých pr myslových region  se nabízí v sou asnosti 
akcentované téma podpory procesu u ení se, tvorby a ší ení inovací, a to zejména 
v technologicky (high-tech) orientovaných odv tvích. Základní koncepce této rozvojové 
strategie vychází z teoretického diskursu u ících se region  (Florida, 1995, Rutten, Boekema, 
2007) a v praxi z aplikace dnes už klasického schématu inova ního systému na místní 
podmínky.  V rámci funk ního regionálního inova ního systému musí docházet k efektivnímu 
propojení t í základních subsystém . První prost edí generuje a ši í znalosti (vzd lávací a 
výzkumné instituce, technologická centra, centra excelence, v decké parky, inkubátory), 
druhé prost edí garantuje rámcové podmínky v regionu, vytvá í podp rné rámce a pobídky, 
moderuje vztahy a vazby aktér  (regionální instituce, rozvojové agentury, regionální pobo ky 
centrálních institucí a další intermediální instituce) a t etí, rozhodující prost edí, p edstavuje 
aplika ní sféra v podob  širokého spektra firem (velké firmy, malé a st ední podniky, 
subdodavatelské sít ) (nap . Asheim, Gertler, 2005, Cooke, 2007). 

Implikace trendu pro transformaci starých pr myslových region

V odborné literatu e je, p i diskusi možných sm r  a nástroj  transformace starých 
pr myslových region , téma op tovného obnovení funk ního regionálního inova ního 
systému považováno za prioritní, nikoliv však jednoduše proveditelné.  M. Trippl, A. Otto 
(2009) v této souvislosti zd raz ují specifi nosti SPR, které souhrnn  ozna ují jako inova ní 
dilema (innovation dilemma). To spo ívá v kritickém nedostatku schopnosti generovat 
radikální inovace a uzav ení inova ních aktivit v rámci stávajících vývojových trajektorií. 
Problémy ve fungování místních RIS pak pramení z p ílišné specializace na odv tví 
v pokro ilé fázi životních cykl , na n  navázané vzd lávací infrastruktury a instituce a také z 
existence silného principu uzam ení.  Díky tomu je pot eba p istupovat k podpo e formování 
existence místních RIS s v domím t chto limitujících prvk  a ne ekat tvorbu RIS v ideální 
podob  známé z aktuáln  nejvýkonn jších region .  Spíše je nutné p ijímat postupné kroky a 
díl í zm ny v rámci stávajících RIS, které postupem asu mohou p ejít v diverzifikaci 
ekonomické struktury a k radikáln jším zm nám spojeným s nástupem nových odv tví (blíže 
viz tabulka). 
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Tab. 7 Strategický p ístup k restrukturalizaci ekonomiky a regionálních inova ních 
systém  starých pr myslových region

Komponenta RIS 
Pozvolné zm ny 
stávajících odv tví 

Diverzifikace 
Radikální zm ny, 
nástup nových odv tví 

Firmy 

Restrukturalizace a 
modernizace místních 
firem 
Zahrani ní kapitál jako 
zdroj nových znalostí 

Zako en ní a podpora 
inovací u zahrani ních 
firem jako katalyzátor
rozvoje 
Diverzifikace místních 
firem 

Nov  založené malé 
firmy jako rozhodující 
agenti zm ny 
Podp rná role velkých 
externích i interních 
firem 

Znalostní a vzd lávací 
infrastruktura, VaV 

Podpora modernizace 
tradi ních odv tví 
pomocí nových 
technologií a postup

Prolomení rigidní 
specializace a technologií 
tradi ních odv tví 
Orientace na požadavky 
nastupujících odv tví 

Tlak na základní výzkum 
v nových oblastech 
Orientace na instituce 
terciálního vzd lávání, 
v decké parky, 
akademické spin-off 
centra 

Instituce a sít  vztah
Prolomení ned v ry, 
nové uspo ádání 
existujících vztah

Vytvá ení dodavatelsko-
odb ratelských sítí 
Podpora inova ních sítí 

Tvorba lokálních 
znalostních sítí mezi 
univerzitami a podniky 
Vstupování do externích 
sítí 

Koncepce a strategie 

Podpora restrukturalizace 
místních firem 
Podpora adaptace 
znalostní infrastruktury 
Podpora nových 
zájmových koalic 

Atrakce a zako en ní 
p ímých zahrani ních 
investic 
Podpora zm ny nastavení 
znalostní infrastruktury 
Propagace inova ních sítí 

Propagace možností 
podnikání 
Podpora transformace 
znalostní infrastruktury 
Posilování lokálních i 
globálních znalostních 
sítí 

P eloženo, upraveno a zjednodušeno dle Trippl, Otto (2009) 

Do pop edí odborného zájmu se v posledních letech dostávají teoretické rozpracování 
a praktické návaznosti trendu, jež akcentuje významnost existence a koncentrace 
talentovaných (kreativních) skupin obyvatelstva. Tito lidé jsou považováni za schopné 
vytvá et a udržovat spole enský progres a p idanou hodnotu. R. Florida (zejména 2002) 
skupinu ozna uje jako tzv. kreativní t ídu (creative class) a v rámci ní vymezuje dv
podskupiny - tzv. super kreativní jádro (architekti, inžený i, designé i, um lci, herci, 
programáto i, p írodov dci a u itelé) a tzv. kreativní profesionály (manaže i, obchodníci, 
finan níci, právníci a vyšší zdravotnický personál) (blíže viz Slach, 2008). Celý teoretický 
koncept, zejména vlastní vymezení kreativní t ídy a následná empirická snaha podpo it teorii 
pomocí rozmanitých index , byl p edm tem široké akademické diskuse a kritiky (nap . Peck, 
2005), p esto se mu dostalo mnohých praktických aplikací v podob  koncepcí a strategií na 
podporu atrakce t chto skupin obyvatelstva. Základem je pak p edpoklad, že tito lidé 
up ednost ují celkovou kvalitu života v míst , image prost edí a možnosti trávení volného 
asu p ed stávající nabídkou pracovních pozic (sami ji generují). Celkov  se to promítá do 

zm ny strategie rozvoje území ve m stech/regionech vysp lých stát  sv ta, a to ve smyslu 
p esunu pozornosti od politik zam ených primárn  na podporu podnikání (business climate) 
k politikám orientovaným na lidské zdroje (people climate). 
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Implikace trendu pro transformaci starých pr myslových region

Situace v této oblasti je pro staré pr myslové regiony zna n  komplikovaná. To 
vyplývá z faktu, že stávající p ítomnost kreativních (talentovaných, vzd laných) skupin 
obyvatelstva je v rámci starých pr myslových region  relativn  nízká. To je dáno zejména 
dlouhodobou poptávkou na trhu práce po manuální práci, rutinních innostech a p evaze 
využívání ustálených a kodifikovaných postup  a znalostí. Dalším negativním aspektem je 
neochota t chto lidí p icházet (bydlet, pracovat) do starých pr myslových region , nebo  ty 
nenapl ují jejich požadavky na podobu a kvalitu ve ejných prostor, na stav životního 
prost edí i nabídku volno asových aktivit. Empirické studie rozložení kreativní t ídy v Evrop
jednozna n  potvrzují tendenci t chto lidí primárn  sm ovat do globálních metropolí 
(Londýn) i prestižních urbánních center než do starých pr myslových region  (Amsterodam, 
Barcelona, Mnichov, Milán) (nap . Hall, 2000, Fritsch, 2007, Helbrecht, 2001).  

Dalším z významných globálních trend  vrcholné fáze kapitalismu se zásadními 
dopady na regionální diferenciaci se stává posilování symbolické a ikonické funkce místních 
struktur a proces  (blíže Lash, Urry, 1994). D ležitá je tak nejen jejich vlastní obsahová 
podstata, ale i zp sob, jakým jsou reprodukovány a sd lovány. Stále více se tak významnou 
stává nástroj regionálního marketingu, a  už v podob  užšího pojetí jako zp sobu komunikace 
k interním (místní obyvatelstvo, firmy) a externím (potenciální obyvatelstvo, investo i) 
cílovým skupinám (nap . Bianchini, Landry, 1995) i v širším pojetí jako komplexního 
konceptu koordinace proces  a priorit regionálního managementu (Rumpel, 2002). Tento stav 
je posilován nástupem fenoménu rostoucí konzumní spot eby a vytvá ením její poptávky na 
globální úrovni. Zajímavé je to, že vedle klasických výrobk  a služeb se p edm tem 
globálního konzumu (vyjád eném zejména cestovním ruchem) stávají i nehmotné a unikátní 
statky (zážitky, akce, p edstavení) založené na spot eb  v neopakovatelném a symbolickém 
prost edí.  P edm tem ekonomických vztah , a tím i meziregionální konkurence (a potažmo 
obsahem strategií regionálního rozvoje), se tak stávají i sféry, které d íve sehrávaly mnohem 
pasivn jší úlohu (nap . kulturní scéna, historické d dictví). 

Implikace pro transformaci starých pr myslových region

Možnosti starých pr myslových region elit tomuto trendu jsou nejednozna né. Na 
jednu stranu problemati nost stávajících struktur a problematická image prost edí („ erné 
plochy na map “, „m sí ní krajina“) st žují možnosti profilace a prezentace území. Jde o 
pohyb v kruhu, kdy samotný proces deindustrializace, útlumu i p ímo úpadku vybraných 
odv tví p ináší obrazy zoufalství a beznad je (Hubbart, 1996) a tím zárove  odrazuje kapitál 
od investic a lokalizace, což je zásadní element transformace (Schamp, 2000). 

Na druhou stranu specifi nost starých pr myslových region  je t eba vnímat jako 
potenciál pro odlišení (place branding) v marketingových aktivitách, kdy není nutné složit  a 
um le vytvá et jakoukoliv jinou stylizaci pro p itáhnutí pozornosti a stimulaci spot eby.  
Industriální krajina, objekty, d dictví fungují jako výjime ný a funk ní lokaliza ní 
p edpoklad cestovního ruchu (blíže nap . Hudson, 1994). Ve starých pr myslových regionech 
tak vznikají unikátní industriální památky schopné lákat klientelu z celého sv ta (nap . areál 
bývalých hutí Völklinger Hütte v Sársku). Zárove  ústup pr myslových inností a následné 
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demolice plošn  rozsáhlých fyzických struktur ( asto v exkluzivních lokalitách center m st) 
vytvá ejí p edpoklady pro realizaci velkých regenera ních schémat v podob  vlajkových 
projekt  (flag ship projekty). Jedná se o finan n  náro né projekty, které svou velikostí (nap . 
regenerace jižního p edm stí Birminghamu na 170 hektarech), estetickou výjime ností (nap . 
budova Guggenheimova muzea od Franka Gheryho v Bilbau) a symbolikou (nap . budova 
Urbisu v Manchesteru) p itahují pozornost a mohou se stát katalyzátorem rozvoje celého 
území. Opušt né nebo architektonicky a historicky nehodnotné prostory jsou snáze využitelné 
pro novou výstavbu obchodních a zábavních center (nap . obchodní centrum Bull ring 
v centru Birminghamu s unikátní stavbou obchodního domu spole nosti Selfridges od Jana 
Kaplického) i velkých sportovních arén (nap . Manchester City Stadium) vhodných pro 
po ádání vrcholných sportovních a kulturních akcí. 

P i celkovém zhodnocení nejsou možnosti starých pr myslových region  v reakci na 
globální trendy zcela ideální, nebo  problemati nost a rigidita jejich stávajících struktur a 
narušenost prost edí je adí do znevýhodn né startovací pozice. Na druhou stranu oproti jiným 
problematickým region m (nap . periferní i hospodá sky slabé) mají potenciál v podob
existence p edpoklad  pro funk nost inovativního prost edí. Existuje zde šance na vznik a 
ší ení pozitivních externalit a aglomera ních úspor generovaných koncentrací a blízkostí 
aktér  v urbánním prost edí. Využitelná je dlouhodobá zkušenost s funk ností ekonomických 
struktur a silné infrastrukturní zázemí.  Podstatou úsp šného transforma ního procesu je tedy 
nalezení a p ijetí vhodné kombinace tradice a trend , což je, dle zkušeností z n kolika 
vybraných region  (zejména Manchester, Porú í) možné. 
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7 Transformace Manchesteru jako p ípadová studie procesu 
komplexní zm ny  

Následující pasáž publikace p edstavuje p ípadovou studii vybraných aspekt
transforma ního procesu britského m sta Manchester a jeho zázemí. V d ív jším textu byl 
v kapitole zam ené na staré pr myslové regiony v Evrop  i v dalších ástech práce hojn
zmi ován britský Manchester, resp. Greater Manchester jako územn  vyšší celek. Greater 
Manchester je regionem na úrovni NUTS II a vedle m sta Manchester zahrnuje i Salford, 
Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford a Wigan. Jedná se o jednu z 
nejstarších pr myslových oblastí sv ta, zdrojové území pr myslové revoluce, ukázkový 
p ípad nástupu raného kapitalismu i demonstraci deindustrializa ních proces . Centrum 
regionu, m sto Manchester, p edstavuje celosv tov  známý symbol t chto trend  a 
neuv iteln  koncentrovanou p ípadovou studii vývoje a transformace pr myslových m st, 
resp. region .  Následující pasáž je doslovn  p evzata, ale výrazn  zkrácena a zjednodušena 
do podoby souhrnu podstatných fragment , z publikace M kké faktory rozvoje (Rumpel, 
Slach, Koutský, 2008), kde autor v kapitole Manchester, m sto v kontinuálním procesu zm ny
(str. 96 až 130) detailn  analyzoval posun m sta z pozice elního p edstavitele raného 
kapitalismu do fáze úpadku a následného úsilí o nastoupení do nové významové pozice 
v globální ekonomice.  Smyslem za azení výb ru do tohoto textu je nabídnout stru nou, ale 
ucelenou ukázku vývoje nejznám jšího starého pr myslového regionu konkrétního území ze 
zahrani í, na n mž jde zárove  nejlépe demonstrovat proces jeho prom ny (vize, události, 
instituce, akté i). Pro vy erpávající p ehled o transformaci m sta Manchester odkazujeme na 
publikaci Manchester – City of Revolution (Peck, Waard, 2002). 

7.1 Formování ekonomické pozice 

R st Manchesteru (popula ní i významový) je úzce spjat s pr myslovou revolucí, jejíž 
dopady se zde projevily p edevším v textilním pr myslu (ten zde m l tradici již od 16. 
století).  Zásadními lokaliza ními faktory tehdejší doby pro expanzi textilního pr myslu byla 
geografická poloha v centru Anglie (navíc v dalším vývoji posílená železni ním propojením 
s významným p ístavem Liverpool), zdejší vhodné klima pro zpracování bavlny a prostorová 
blízkost vstupních surovin (pomocí Bridgewater Canal bylo dováženo uhlí z okolních oblastí 
v Lancashire). Nedílnou sou ástí byly samoz ejm  také technologické inovace (nap . pohon 
párou, sp ádací kolo apod.), které umožnily výrazn  zvýšit efektivitu výroby. Role snadno 
dostupné pracovní síly jako lokaliza ního faktoru byla spíše následná, tedy ve smyslu, že lidé 
p icházeli za pracovními p íležitostmi, které za aly vznikat v pr myslu. Kombinace výše 
zmín ných faktor  zp sobila výrazný nár st významu m sta na ekonomické map  sv ta, 
které se stalo sv tovým centrem textilního pr myslu (vžil se název „Cottonpollis“). P. Dicken 
(2002) uvádí, že pro Manchester byl základem dominantního postavení m sta ve sv tové 
hierarchii m st industriální doby nejenom archetyp továrního kapitalismu, ale také synergie 
finan ní a obchodní moci m sta v textilním pr myslu spolu s vysoce integrovanou regionální 
d lbou práce se specializovanou strukturou. Kolem komplexu textilního pr myslu se navíc 
úsp šn  rozvinula další pr myslová odv tví, p edevším strojírenství a chemický pr mysl 
(zejména v pr b hu 19 stol.). 
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7.2 Restrukturalizace ekonomiky 

Pokles pr myslové výroby za al již p ed druhou sv tovou válkou, ale jeho hlavní 
projev m žeme sledovat až v povále ných letech s vrcholem v 80. letech 20. století.  Mezi 
roky 1972 a 1984 se zmenšil po et pracovních míst v pr myslu o 207 000 bez náhrady 
v podob  rostoucího terciéru. V 80. a na za átku 90. let 20. století p esahovala 
nezam stnanost v Manchesteru 20 %. P í iny poklesu významu pr myslu a ztráty 
ekonomické moci Manchesteru ve druhé polovin  20. stol. nabízí P. Dicken (2002): 

• Nár st globální konkurence. Globální ekonomika prochází zásadními zm nami, které 
m ní ekonomické uspo ádání sv ta (blíže a komplexn ji k daným zm nám nap . 
Dicken, 1998). V p ípad  Manchesteru jde pak zejména o zásadní zm ny v rámci 
textilního pr myslu, kdy bylo t eba elit nové konkurenci v rámci Evropy (N mecko, 
Itálie, Francie) a v posledních letech rovn ž konkurent m z nastupujících asijských 
ekonomik. 

• Prom na strategie (velkých) firem. Manchester byl jedním z klasických p íklad  toho, 
jak místní velké firmy v 70. a 80. letech 20. stol. p emis ovaly své kapacity do jiných 
region  (zejména do zahrani í nebo do jihovýchodní Anglie). 

• Neúsp ch (zejména po áte ní) v p íchodu p ímých zahrani ních investic. Manchester 
(resp. celý region North West) nevyužil svého postavení ekonomického centra a 
zahrani ní investice byly výrazn  kvantitativn  omezen jší než ve Skotku, Walesu i v 
severovýchodní Anglii. To bylo zp sobeno p edevším nedostate nou aktivitou 
v atrakci p ímých zahrani ních investic.  

Prvotní p í inou strukturálních zm n byl úpadek konkurenceschopnosti podstatné ásti 
místní pr myslové výroby a nastartování deindustrializa ních tendencí. V rámci hodnocení 
deindustrializace se obecn  p edpokládá, že podíl pr myslu (zejména z hlediska 
zam stnanosti) klesá na úkor služeb. Manchester se ocitl v problematické situaci, kdy tento 
proces zm ny nebyl z hlediska asu návazný. V ur ité fázi vývoje upadl sektor pr myslu, aniž 
byl nahrazen dynamickým sektorem služeb. Sektor pr myslu upadl z autonomních p í in (viz 
výše), a tedy naprosto nezávisle na sektoru služeb. V letech 1981 – 1996 klesla v Manchesteru 
zam stnanost jak v pr myslu, tak i službách. 

Od druhé poloviny 90. let 20. stol. m žeme v rámci Manchesteru hovo it o skute ném 
nástupu sektoru služeb a obecn ji o nár stu diverzifikace místní ekonomické struktury. 
Výrazným zp sobem nar stá hlavn  podnikání v oblasti nemovitostí, obchodu a v posledních 
letech také tzv. kreativní odv tví (média, reklama, komunikace atd.). V pr myslu bylo v roce 
2001, dle údaj  britské národní statistiky, zam stnáno v Manchesteru 10,7 % z ekonomicky 
aktivních, což je pouhý zlomek oproti hodnotám z minulosti. 

Z hlediska sociálních zm n na trhu práce jsou nejvýrazn jšími trendy soudobého 
vývoje m sta vzr stající podíl pracujících žen a nár st pracovních míst obsazovaných na 
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áste ný úvazek (to je obecným trendem v postindustriálních spole nostech s výraznou 
preferencí flexibility pracovní síly).  Giordano a Twomey (2002) uvád jí, že mezi lety 1971 – 
1997 poklesla v Manchesteru zam stnanost muž  na plný úvazek o 42 % a na áste ný 
úvazek narostla o 52 %, zatímco u žen poklesla zam stnanost na plný úvazek o 19 % a na 
áste ný úvazek narostla o 12 %. Kritické hlasy sm rem k soudobé tercializaci zd raz ují 

fakt, že sice v rámci služeb vznikají nová pracovní místa, ale ta jsou mnohdy mnohem mén
placená než d ív jší pracovní p íležitosti v pr myslu, a navíc jsou mnohdy práv  pouze v 
režimu áste ného úvazku (pracovní místa v restauracích, barech, hotelích, personál na 
jednorázových kulturních akcích atd.).  Nathan, Westwood (2002) navíc zd raz ují v 
kontextu t chto zm n na trhu práce v Manchesteru výrazný nár st preference ur itých 
osobnostních vlastností a schopností (nap . vizáž, komunika ní dovednosti, charisma, 
empatie), které jsou požadovány po pracovní síle, ímž m že vznikat nesoulad mezi 
možnostmi a schopnostmi pracovník  z industriální doby a soudobými požadavky.  

Odborná literatura diskutuje zajímavý fenomén z oblasti trhu práce, který ozna uje 
jako mezeru (Manchester gap) (pro bližší p ehled je k dispozici studie vývoje místního trhu 
práce od dvojice Giordano a Twomey, 2002). Ten je založen na soub žném poklesu 
nezam stnanosti a celkové zam stnanosti. Díky tomu nelze jednozna n  p evzít argumentaci 
médií a politik , která jako hlavní d kaz úsp chu vývoje v Manchesteru deklaruje práv
pokles nezam stnanosti. Naopak astým jevem místního trhu práce je spíše odchod do 
p ed asného d chodu i p echod jedince do stavu pracovní neschopnosti, dopln ný nár stem 
pracovních míst na áste ný úvazek. Jak již bylo výše stru n  nazna eno, pozoruhodným 
vývojem prochází proces nezam stnanosti. Úpadek pr myslu doprovázel nár st 
nezam stnanosti a fenomén nezam stnanosti se stal nedílnou sou ástí ekonomické 
charakteristiky m sta v pr b hu 20. století. Giordano a Twomey (2002) vymezují ty i 
základní vývojové fáze nezam stnanosti ve m st : 1. vysoká nezam stnanost mezi roky 1983 
– 1986 2. klesající nezam stnanost mezi roky 1986 – 1990 3. op tovný nár st 
nezam stnanosti mezi roky 1990 – 1993 a 4. klesající nezam stnanost od roku 1993. V roce 
2001 byl po et nezam stnaných 14 316, což byla nejnižší hodnota od po átku 70. let, a míra 
nezam stnanosti byla 5,0 %. P esto tato hodnota p esahovala míru nezam stnanosti v regionu 
North West (3,6 %) a pr m rnou míru nezam stnanosti ve Velké Británii (3,35 %). 

 7.3 Sou ásti a akté i transformace 

Jedním z klí ových prvk  regenerace m sta Manchester byla profilace silné vize 
budoucí pozice m sta, a tedy nastavení orientace regenerace. Výchozím p edpokladem byla 
akceptace mezim stské konkurence (druhá polovina 80. let) a vize byla založena na získání 
konkurenceschopné pozice v postindustriální spole nosti. Brian Robson za základní elementy 
postupn  krystalizující se vize považuje (2002): 

• repopulaci m stského centra. Bylo p edevším nutné zm nit trend odchodu lidí z centra 
m sta, snížit velký podíl nemovitostí vlastn ných m stem a p ivést do centra m sta 
vysoce p íjmové skupiny obyvatelstva, aby byl podpo en r st konzumu v centru 
m sta; 

• kapitalizaci sportovní tradice m sta. V prvé ad  se jednalo o podporu místních 
fotbalových klub  (Manchester City a Manchester United) a kandidaturu na po ádání 
olympijských her; 
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• posílení významu centra m sta jako místa spot eby. To bylo založeno na podpo e 
kulturní scény s návaznou spot ební funkcí (bary, kluby, kina, hotely); 

• podpora high-tech báze. Úst edním tématem bylo využití potenciálu místních 
univerzit, které vyústilo nap . ve vznik V deckotechnického parku (iniciativa 
Manchester City Council a t í místních univerzit); 

• zd razn ní role mezinárodního letišt  v atrakci zahrani ních investic. 

Ur itý posun od vize založené na selektivním úsp chu vybraných skupin k 
plošn jšímu rozložení benefit  v rámci probíhající regenerace m sta je patrný i z m stské 
komunitní strategie (Manchester Community Strategy 2006 – 2015 (blíže viz koncep ní 
rozvojový dokument od firmy KMPG, 2007), kde je definována vize: Manchester – m sto 
sv tové t ídy – kde každý získává benefity ze života, práce a studia v jedine ném moderním 
m st . Dosažení této vize je pak založeno na následujících cílech: 

• úsp ch m sta se musí projevit ve všech ástech m sta; 
• lidé v Manchesteru by m li být bohatší, zdrav jší a š astn jší; 
• d ti a mladí lidé budou žít v bezpe í a budou moci naplnit sv j potenciál; 
• dude zde více pracujících rodin; 
• v 6 z 10 nemovitostí bude bydlet p ímo vlastník; 
• produktivita (p idaná hodnota na hlavu) bude v Manchesteru p evyšovat pr m r ve 

Velké Británii; 
• Manchester bude v první desítce m st evropského businessu; 
• populace m sta dosáhne 480 000 lidí. 

Regenerace m sta Manchester byla realizována p edevším prost ednictvím 
jedine ného organiza ního modelu, který vešel v obecn jší známost jako “Manchester model 
of regeneration”. Základem tohoto modelu je vytvo ení výkonné jednotky (spole nosti), která 
je odpov dná za realizaci regenerace v konkrétním území. Ve m st  byl tento model uplatn n 
v regeneraci ásti Hulme (spole nost: Hulme City Challenge), centru Manchesteru (Central 
Manchester Development Corporations) a v sou asnosti je tento model jádrem regenerace 
New East Manchester (New East Manchester Limited). Brian Robson (2002) uvádí základní 
principy modelu: 

• je vytvo ena samostatná organiza ní jednotka (spole nost) s výkonnou pravomocí; 
• vysoká míra autonomie v i lokální vlád ; 
• je vedena specializovaným týmem lidí p evedených z relevantních odbor  City 

Council; 
• spole nost jako taková nevlastní majetek, ale spojuje dohromady klí ové aktéry z 

relevantních institucí, kte í mohou p isp t k realizaci programu regenerace; 
• tento typ spole nosti, která je z velké ásti nezávislá na lokální vlád , je p itažliv jší 

pro privátní sektor, který je tak více vtažen do procesu regenerace; 
• model nabízí úzkou a flexibilní rozhodovací platformu (klí oví politici a ú edníci). 
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Dvojí kandidatura Manchesteru na olympijské hry (OH) je odbornou literaturou i 
p ímo místními experty považována za jednu z klí ových (vedle výbuchu bomby v centru 
m sta) událostí, které výrazn  ovlivnily pr b h regenerace m sta. Manchester kandidoval na 
OH dvakrát a vždy neúsp šn  (v roce 1996 zvít zila Atlanta a v roce 2000 Atény). P es dvojí 
neúsp ch kandidatury jako takové jednozna n  p evažuje pozitivní hodnocení kandidatur pro 
rozvoj m sta (Cochrane, Peck a Tickell, 2002). Je možno diskutovat nad výchozím principem, 
zda kandidatura na OH posloužila jako katalyzátor regenerace m sta plánovit  (kandidatura 
jako nástroj regenerace m sta) nebo zda téma regenerace m sta bylo podp rným tématem 
vlastní kandidatury (regenerace jako nástroj kandidatury). 

Vymezení pozitiv, která p inesla kandidatura m sta na OH:  

• nastavení vize, která byla obecn  akceptována; 
• aktivizace místních klí ových hrá ; 
• vytvo ení komunika ní platformy pro partnerství rozhodujících aktér  rozvoje m sta; 
• zm na fungování lokální vlády – pragmatická, orientovaná na cíl, p átelská k privátnímu 

sektoru; 
• v rámci kandidatury p išlo do m sta mnoho finan ních prost edk , které by bez 

kandidatury z ejm  nep išly. 

V p ípad  kandidatury m sta na OH jednozna n  platilo, že p ínosný m že být už 
samotný proces kandidatury, aniž na konci stojí úsp ch v podob  získání po adatelství akce. 
Navíc m sto zúro ilo nabyté zkušenosti, a i proto následn  usp lo v kandidatu e na 
Commonwealth Games 2002, které se staly velice úsp šnou akcí (ekonomicky i sportovn ). 

Regenerace m sta byla výrazn  ovlivn na ne ekanou situací, kdy v ervnu (15. 6.) 
roku 1996 Irská republikánská armáda odpálila nálož v centru m sta. Jednalo se o nejv tší 
výbuch bomby v dob  míru ve Velké Británii (zran no bylo okolo 250 lidí). Bomba zasáhla 
území velké p es 1 km2, poni eno bylo p es 1 200 budov a negativní dopady akce pocítilo 
p es 670 firem. Celkové náklady na obnovu nejh e zasaženého území dosáhly 500 mil. liber 
(blíže k události nap . Williams, 2000). Samoz ejm  není pochyb, že se jednalo o tragickou a 
odsouzeníhodnou akci, p esto panuje pozoruhodná shoda v hodnocení expert  i odborné 
literatury, že z ist  „úzkého“ pohledu regenerace m sta m la tato událost mnoho pozitivních 
dopad .  

• Vytvo il se pocit sounáležitosti ve m st , stimulovalo se odhodlání aktér  rozvoje a 
podpora ve ejnosti pro rychlou nápravu fyzických škod. 

• Byl „vy išt n“ st ed m sta od starých budov, tudíž bylo možné vytvo it nové 
urbanistické ešení. Mohlo tak vzniknout n kolik architektonicky unikátních staveb a 
prostor , které jsou dnes základem pro soudobý marketing m sta. 

• Z hlediska regenerace založené na r stu spot eby tak mohlo vzniknout mnohem 
atraktivn jší centrum (zejména luxusní apartmány a obchody). 

• Spolupráce na novém regenera ním schématu m sta výrazn  prohloubila vztah 
ve ejného a soukromého sektoru 



56 

Výraznou sou ástí regenerace Manchesteru je aktivní využití konceptu m stského 
marketingu. M stský marketing je dnes, v dob  globální konkurence, nedílnou sou ástí politik 
všech významných m st, p esto je mu t eba v novat v rámci soudobého Manchesteru 
samostatnou pozornost, nebo  v regeneraci hraje zcela mimo ádnou roli.  M stský marketing 
je významný zejména z následujících d vod : 

• Jde o jeden z nástroj , který m že napomoci oslabení negativní image, kterou vytvo il 
úpadek t žkého pr myslu (ze své podstaty eší formu, nikoliv obsah, a tak negarantuje 
vlastní prom nu struktur). 

• Regenerace Manchesteru je založena na spot ební profilaci centra m sta (bydlení, 
kultura, zábava, business). M stský marketing tak musí být z hlediska daných témat i 
cílových skupin, na které je primárn  regenerace orientována, jedním z klí ových 
koncept  rozvoje m sta. 

• Nedílnou sou ástí regenerace m sta byla sázka na “velkolepé akce” (kandidatura na 
OH, Commonwelth Games, velké kulturní akce), kde je použití konceptu marketingu 
nutným p edpokladem. 

Zajímavá je i otázka institucionalizace konceptu m stského marketingu v 
Manchesteru.  Od roku 1996 funguje spole nost Manchester Marketing, nebo  rozhodující 
akté i rozvoje území dosp li k názoru, že je t eba koordinovat marketingové akce. Manchester 
Marketing, a  byl prvotn  iniciován lokálními politiky, nyní eší koordinaci marketingu na 
vyšší regionální úrovni, což Deas a Ward (2002) považují za sou ást širší strategie, která se 
snaží zakotvit do reálného života p vodn  um lou metropolitní dimenzi a konstruuje tak 
“nový ekonomický prostor”. 

Rozhodujícím aktérem ve ejného sektoru na lokální úrovni byl (je) Manchester City 
Council (MCC). K. Ward (dle provedeného interview) zd raz uje význam MCC zejména od 
konce 80. let v souvislosti se zm nou jeho politiky ve smyslu odklonu od podpory 
municipálního socialismu a inklinace k podpo e podnikatelských aktivit, p ínos vidí zejména 
v rámci organizace, koordinace, usm r ování procesu regenerace (navíc v rámci MCC 
p sobily vždy klí ové osobnosti pro rozvoj m sta, nap . Graham Stringer i Sir Howard 
Bernstein). M. Hebbert (dle provedeného interview) vidí p ínos MCC zejména v oblasti 
marketingové profilace m sta, koordinace partnerství s privátním sektorem, "p ípravy" území 
a usm r ování regenera ního procesu pomocí územního plánování.  Z organiza ního hlediska 
je d ležité, že v rámci struktury MCC funguje odd lení regenerace, které komplexním 
zp sobem pokrývá problematiku regenerace m sta. 

Na regionální úrovni funguje Association of Greater Manchester Authorities (AGMA) 
jako semi-formální seskupení lokálních autorit (10 len  The Greater Manchester + 
Blackburn, Blackpool a Warrington). Semi-formální pozice plyne ze situace, kdy je na jedné 
stran  pevn  nastavená organiza ní struktura fungování asociace, na druhé stran  nejde o 
instituci legislativn  definovanou. Jde o následovníka regionální vlády (Greater Manchester 
Council), která byla zrušena v roce 1986. V rámci AGMA fungují komise pro specifické 
oblasti (nap . pro dopravu, životní prost edí, ekonomický rozvoj), které se snaží koordinovat a 
usm r ovat d ní v daných tematických oblastech na regionální úrovni (nap . v rámci 
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regionální dopravy to však není p íliš úsp šné, viz neexistence jednotného integrovaného 
systému autobusové dopravy). Dalšími d ležitými hrá i na této hierarchické úrovni jsou 
Manchester Marketing (viz výše) a Manchester Investment and Development Agency Service 
(MIDAS), kte í mají na starosti marketingovou prezentaci území a atrakci investic.   

Odborná ve ejnost se jednozna n  shoduje nad výrazným p ísp vkem národní úrovn
pro regenera ní proces m sta Manchester. Je ovšem velmi složité v rámci formátu této práce 
p ísp vek ucelen  posoudit, nebo  národní vláda se ú astnila procesu regenerace mnoha 
zp soby, mnoha finan ními toky a p es rozli né instituce. Nicmén  panuje obecná shoda, že 
bez výrazné pomoci vlády (sm ující zejména do infrastruktury a podpory prost edí) by nikdy 
regenera ní proces Manchesteru nedosáhl sou asné podoby. 

Hlavním nástrojem centrální vlády v rámci podpory rozvoje díl ích území v Anglii 
bylo vytvo ení 9 regionálních rozvojových agentur, p es které dochází k mnoha finan ním 
transfer m do jednotlivých region . Území Manchesteru spadá pod správu North West 
Regional Development Agency (NWRDA), která si jako hlavní smysl své existence stanovila 
podporu podnikání, iniciaci ekonomického rozvoje, podporu investic a partnerství ve ejného a 
privátního sektoru, rozvoj turismu, zvyšování kvalifikace místních lidí a zlepšování kvality 
života v regionu.  

D ležitou úlohu v rámci regenerace m sta hraje privátní sektor p edevším na poli 
aktivit, které skýtají výrazný tržní potenciál, a jsou tedy pro privátní sektor výrazným 
zp sobem atraktivní (nap . kandidatura na OH, profilace m sta jako kulturn -spot ebního 
centra, projekty residen ního bydlení v centru). K rozhodujícím podnikatelským aktér m v 
rozvoji m sta tak pat í p edevším developerské spole nosti (zejména Urban Splash, která 
prakticky ur uje trendy bydlení ve m st ), finan ní instituce (nap . Co-operative Bank, jež 
byla první bankou ve Velké Británii, která m la centrálu mimo Londýn) a firmy z 
marketingové a mediální oblasti (nap . TV studia Granada). Privátní sektor sehrává 
dominantní roli p edevším v ekonomickém oživení úzce vymezeného m stského centra, kdy 
ur uje t i základní témata dnešního života v centru Manchesteru: 

• Bydlení – v centru vznikají stovky luxusních byt , které p itahují zp t do centra m sta 
skupiny obyvatel s vyššími p íjmy a vyšším sociálním statusem. 

• Spot eba – centrum m sta je prostorem s výraznou preferencí spot ební funkce 
(restaurace, bary, hotely, kluby, sportovní centra, obchodní domy, butiky apod.). 

• Práce – privátní sektor generuje nové pracovní p íležitosti zejména ve službách a 
kreativním pr myslu. 
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Klí ové osobnosti jako akté i procesu transformace 

Významným dílem p isp lo k regeneraci Manchesteru i n kolik výrazných 
individualit, které sehrály, zejména díky svým vlastnostem a schopnostem, klí ovou roli 
iniciátor  zm n a tahoun  progresu (Robson, 2002, Cochrane, Peck, Tickell, 2002). V tšinou 
se jedná o charismatické jedince, kte í výrazným zp sobem p esáhnou "svou nápl  práce" i 
jsou schopni vytvá et aktivity a innosti, které se vymykají konven nímu hlavnímu proudu, a 
tím generují inovace a posilují rozvoj území. Na druhou stranu Manchester byl vždy, i díky 
své historické tradici, velmi atraktivní pro tento typ lidí, nebo  ti zde nacházeli možnost 
realizovat své nápady. Není smyslem této práce p inést kompletní seznam výrazných 
osobností regenerace m sta, podstatné je upozornit na obecný jev a nabídnout hlavní p íklady. 
Za ty je možno považovat zejména klí ové p edstavitele Manchester City Council Grahama 
Stringera a Howarda Bernsteina, lídra kandidatury na OH Boba Scotta, developera Tomy 
Bloxhama z Urban Splash, Terryho Thomase z Co-operative Bank, Tonyho Wilsona jako 
výrazného p edstavitele lokální kulturní scény. V obecné rovin  není doposud role 
iniciativních jedinc  pro rozvoj území p íliš rozpracována a práv  zkušenost z Manchesteru 
m že být vhodnou inspirací.  

7.4 Zhodnocení úsp šnosti transforma ního procesu 
  

Celkov  lze tedy zhodnotit dosavadní regenera ní proces jako úsp šný, nebo  zejména 
v rámci prom ny fyzických struktur bylo dosaženo pozoruhodných výsledk . V rámci 
sociálních struktur dochází k transformaci pomaleji a výsledky bude t eba hodnotit z delší 
asové perspektivy. Za hlavní dobré zkušenosti a inspiraci pro rozvoj ostatních starých 

pr myslových region  se rozhodn  dají považovat: 

• podnikatelské chování m sta – jde zejména o zm nu p ístupu ve ejného sektoru 
k privátnímu a zm nu v chování samotného ve ejného sektoru;  

• nutnost investic do fyzického prost edí a infrastruktury – jedním z determinant 
regenerace m sta byla zcela zásadní prom na fyzických struktur, což je d ležité pro 
nov  p íchozí obyvatele, investory i turisty; 

• marketing jako nástroj regenerace – v rámci nar stající mezim stské a regionální 
konkurence je t eba usilovat i prost ednictvím úsp šn  nastaveného konceptu 
m stského marketingu o klí ové cílové skupiny (potenciální obyvatelé m sta, 
investo i, turisté).  

• docen ní role m kkých faktor  rozvoje – sou ástí regenera ního procesu byla i 
výrazná profilace m kkých faktor  rozvoje m sta;  

• významná role silných osobností – je zcela nepochybné, že jednu z klí ových rolí 
v regeneraci Manchesteru sehrály silné osobnosti ochotné angažovat se v realizaci 
ve ejných v cí. 
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8 eský pr mysl - stru ný historický p ehled s d razem na 
transformaci po roce 1989

Pr mysl p edstavuje na eském území dlouhodob  významnou sou ást národního 
hospodá ství a je to práv  prom na konkurenceschopnosti pr myslové výroby, co do zna né 
míry ovliv uje m nící se celkové postavení státu ve sv tové ekonomice. Vzhledem k faktu, že 
pr myslová výroba je vždy zasazena do konkrétního území, tak se v souvislosti s jejím 
vývojem m ní i významová pozice jednotlivých region , kde byla i je lokalizována. 
Existovala tak území, která díky síle svého pr myslu pat ila v ur ité dob  k nejvysp lejším 
v Evrop , naopak po ztrát  výkonnosti a oslabení konkuren ní pozice se potýkala se 
zásadními rozvojovými problémy.  P ed detailní analýzou Ústeckého kraje, jako p íkladu této 
prom ny, považujeme za p ínosné stru n  nastínit vývoj pr myslu na eském území, a to 
zejména s d razem na transforma ní procesy po roce 1989. Dosažený stav, probíhající zm ny 
a regionální rozdíly v eském pr myslu (blíže zejména Van ura, Toušek, 1996, Kunc, 2005, 
Šerý, 2010) totiž p edstavují základní kontext, ve kterém se vybrané regiony v R formují do 
podoby odpovídající definici starých pr myslových region  popsané v teoretické ásti práce.    

8.1 Historické vývojové etapy pr myslu na území R 

8.1.1 Pr mysl za Rakouska-Uherska 

eské zem  pat ily k nejvíce industrializovaným a ekonomicky nejvýkonn jším 
územím Rakouska-Uherska i celé Evropy. V rámci monarchie zde byly soust ed ny dv
t etiny všech pr myslových kapacit, v tšina výroby cukru, textilního a obuvnického 
pr myslu. Na za átku 20. století byla vyšší zam stnanost v pr myslu pouze ve Velké Británii, 
Belgii a Švýcarsku. Nástup pr myslové revoluce byl p itom na našem území opožd ný, její 
výrazn jší projevy lze zaznamenat až v druhé polovin  19. století. Ješt  k roku 1869 bylo více 
než 50 % ekonomicky aktivních zam stnáno v primárním sektoru ekonomiky (zem d lství, 
lesnictví, rybolov), zatímco v celém sekundárním sektoru (pr mysl v etn  stavebnictví) to 
bylo necelých 30 % (Häufler, 1960). Ší ení pr myslové revoluce bylo však velice dynamické. 
Difúzní inova ní vlna šla p edevším ze sousedního ekonomicky a technologicky vysp lého 
Saska, zatímco hlavní m sto monarchie Víde  plnila spíše politicko-kulturní funkce, a tak 
jednozna n  p evažoval postup lokalizace pr myslu ze severozápadu na východ. Dalším 
zdrojem pokroku bylo pruské Slezsko, odkud se pr myslová revoluce rozší ila na Ostravsko.  
Rychlé zako ení a úsp šný rozvoj pr myslu byly podmín ny zejména možností navázat na 
tradici v emeslné a manufakturní výrob  (zejména výroba textilu a skla v severních echách 
(Purš, 1980, Mareš, 1980)), možností využít zásoby hn dého a erného uhlí (mostecká pánev, 
kladenský revír, radnicko-ný anský revír, ostravsko-karvinský revír, rosicko-oslavanský revír) 
a kvalitní dopravní dostupností území pomocí železnice a vnitrozemské plavby. P ed první 
sv tovou válkou tak po et zam stnaných v pr myslu dosahuje skoro 700 tis. pracujících. 
Z hlediska odv tvového jasn  dominuje textilní pr mysl, následovaný agregací pr myslu 
hutnického, kovozpracujícího a strojírenského (blíže k odv tvím zpracovatelského pr myslu 
viz tabulka . 8). Z územního pohledu se znateln  profiluje lokalizace pr myslu v pásu Aš – 
Liberec – Ostrava a význam velkých m sta v blízkosti uhelných revír  (Praha, Brno, Plze ). 
Na po átku 20. století nejvíce industrializovaným územím v eských zemích byla oblast 
severních ech (zhruba v dnešním vymezení kraj  Ústeckého a Libereckého). Zde na 1000 
obyvatel p ipadalo více než 100 zam stnaných v pr myslu (103,4). Hodnota 100 v té dob  již 
nebyla dosažena v žádném z dnešních kraj . 
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Tab. 8 Zam stnanost v odv tvích zpracovatelského pr myslu v eských zemích v roce 1902 

Odv tví pr myslu Po et zam stnaných 
Podíl na zpracovatelském 

pr myslu (%) 

Textilní 224 843 36,8
Kovopr mysl* 106 193 17,4
Stavebních hmot** 77 580 12,7
Potraviná ský 69 353 11,4
D evozpracující 31 060 5,1
Od vnický a kožed lný 28 194 4,6
Sklá ský 25 367 4,2
Chemický 17 838 2,9
Papírenský 16 554 2,7
Polygrafický 13 270 2,2

Celkem 610 252 100
Zdroj dat: Mareš (1976), 
Vysv tlivky: * agregace pr myslu hutnického, kovozpracujícího a strojírenského, ** v etn  t žby stavebních 
surovin 

8.1.2 Pr mysl v mezivále ném období 

Po první sv tové válce vzniklé eskoslovensko (r. 1918) pat ilo k ekonomicky 
nejvysp lejším stát m Evropy, což ur ovala zejména výkonnost a technologická vysp lost 
pr myslové výroby. Z staly zde výrobní kapacity vybudované za monarchie, vznikaly nové a 
mnohé firmy získaly celosv tové renomé (Ba a, Škodovy závody, KD, Zbrojovka Brno 
(Komárek, 1990)). Výrazným rysem pr myslové výroby byl vysoký stupe
internacionalizace. Významné bylo zapojení do mezinárodního obchodu, kdy podniky 
vstupovaly na trhy v západní Evrop  a zárove  využívaly dominantní pozici v bývalé 
monarchii (trh s cca 60 mil. obyvatel). Nejvýznamn jší ást zahrani ního obchodu byla 
realizována s N meckem (rok 1929 – 23 % vývozu, 39 % dovozu). Dalším aspektem bylo 
rostoucí zastoupení zahrani ního kapitálu v domácí ekonomice (nap . skupina Schneider-
Creusot ve Škodových závodech, skupina Rotschild ve Vítkovických železárnách (Häufler, 
1984) a naopak vstupování eského kapitálu do podnik  v jihovýchodní Evrop  a na Blízkém 
východ . Zam stnanost v pr myslu kontinuáln  nar stala až do nástupu hospodá ské krize 
v roce 1929. V našich podmínkách d sledky krize postihly pr mysl až v druhé polovin  roku 
1930. Podrobné s ítání živnostenských závod  z kv tna 1930 ukázalo na nár st po tu 
pracujících ve všech odv tvích zpracovatelského pr myslu oproti roku 1902 (blíže viz 
následující tabulka).   
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Tab. 9 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích v eských zemích v roce 1930 a její zm ny od roku 1902 

 Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1930/1902 Nár st 
zam stnaných 

Textilní 283 119 23,8 125,9 58 276
Kovopr mysl* 257 783 21,6 242,7 151 590
Stavebních hmot** 123 021 10,3 158,6 45 441
Potraviná ský 112 950 9,5 162,9 43 597
T žba paliv 108 291 9,1 N  N
D evozpracující 82 223 6,9 264,7 51 163
Od vní a kožed lný 75 335 6,3 267,2 44 035
Sklá ský 45 658 3,8 180,0 20 291
Chemický 36 867 3,1 206,7 19 029
Papírenský 29 692 2,5 179,4 13 138
Polygrafický 26 806 2,2 202,0 13 536
Energetický 10 220 0,9 N  N

Celkem 1 191 965 100,0 N 463 202
Zdroj dat: Mareš (1976) 
Vysv tlivky: N - nedostupné, vzhledem k absenci údaj  za rok 1902, * agregace pr myslu hutnického, 
kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického,  ** v etn  t žby stavebních surovin 

Po et zam stnaných vrostl ve zpracovatelském pr myslu b hem 28 let na území 
eských zemí z 610,3 tis. na 1 073,5 tis., tzn. o více než 75 %. Nejv tším absolutním 

p ír stkem zam stnanc  se prezentoval kovopr mysl; nár st p ekra oval hranici 150 tis. 
osob. Zam stnanost se více než zdvojnásobila také v dalších odv tvích zpracovatelského 
pr myslu (od vní a kožed lný, d evozpracující, chemický a také polygrafický pr mysl). 
V p edchozí tabulce jsou uvedena data také o po tu pracujících v pr myslu paliv a energetiky, 
tedy údaje, které za rok 1902 nebyly k dispozici. Na po átku 30. let se na celkové 
zam stnanosti v pr myslu podílela t žba palivo energetických surovin tém  10 %.  

Pr myslová výroba po roce 1918 rostla významn  zejména v období let 1921 až 1929. 
V uvedených letech byl registrován její nár st zhruba o 2/3. Nejv tší dynamikou se 
prezentovaly kovopr mysl a chemický pr mysl, ve kterých vzrostla výroba o více než 150 %. 

Zatímco na po átku 20. století byl pr mysl, krom  nejv tších m stských aglomerací, 
koncentrován výrazn  do území severních ech, poté se proces industrializace za al zesilovat 
i  na dalších územích dnešní eské republiky. Nicmén  nadále pokra ovala p evaha 
koncentrace pr myslu severn  od linie Cheb, Praha, Olomouc, Ostrava (3/5 produkce a 54 % 
zam stnaných (Mareš, 1980)).  Mezi mén  industrializovaná území v té dob  pat ily 
p edevším jižní echy a oblast eskomoravské vrchoviny. 

D ležitým mezníkem byl nástup sv tové hospodá ské recese ve 30. letech, která se 
projevila, díky propojení pr myslu na mezinárodní obchod a finan ní trhy, poklesem externí 
poptávky a vyústila úbytkem výroby i zam stnanosti. V celém eskoslovensku zaznamenala 
pr myslová výroba mezi roky 1929 a 1933 pokles o 40 %, p i emž nejvíce byl zasažen 
kovopr mysl, výroba cukru a porcelánu. Po et nezam stnaných v eských zemích p esahoval 
800 tis. Po roce 1934 nastalo ekonomické oživení, rostla výroba i zam stnanost, p esto se již 
výkonové ukazatele ve 30. letech nedostaly na úrove  roku 1929.  

Následovaly mnichovská dohoda a druhá sv tová válka, které svým p sobením a 
kone nými d sledky zcela narušily kontinuitu vývoje eského pr myslu. B hem války byla 
ada pr myslových kapacit na našem území zabrána ve prosp ch pln ní n meckých 

vojenských a strategických cíl , výroba se zmenšila na polovinu a ke konci války byly mnohé 
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fyzické struktury pr myslu poni eny. Zcela zásadní vliv na další fungování pr myslu pak m l 
odsun n meckého obyvatelstva, jež se významným zp sobem podílelo na vlastnictví, ízení, 
výrob  i rozvíjení obchodních vztah  v pr myslové výrob . N mecké obyvatelstvo žilo 
p edevším v pohrani ních oblastech naší zem  s N meckem a toto siln  industrializované 
území muselo být dosídleno obyvatelstvem z jiných region eské republiky a Slovenska. 
V tšina pr myslových kapacit zde byla obnovena a ást jich byla p esunuta. Nár st 
pr myslové výroby po válce byl výrazný, ale v roce 1948 po nástupu komunistické vlády byl 
na krátkou dobu zbrzd n. Pr myslové podniky, jak velké tak malé, byly b hem krátké doby 
znárodn ny. 

8.1.3 Pr mysl v socialistickém období 

Po roce 1948 prochází pr myslová (resp. celá ekonomická) produkce radikální 
zm nou. Zásadní je odklon od tržn  fungující ekonomiky a p íklon k centráln  plánovanému 
národnímu hospodá ství se silnými p erozd lovacími mechanismy. Pr mysl jako producent 
materiálních výstup  reprezentuje hlavní odv tví ekonomiky státu. Podstata pr myslové 
produkce spo ívá v extenzivním využívání p írodních surovin (zejména erné a hn dé uhlí) a 
preferenci t žkého pr myslu (energetika, metalurgie, t žké strojírenství, chemie a stavební 
materiály). Problémem se stává postupná ztráta konkurenceschopnosti v energetické 
náro nosti výroby a produktivit  práce, což vede k nutnosti dotovat prakticky veškerá odv tví 
a výstupy pr myslu (blíže viz Komárek, 1990). B hem socialismu rostl po et zam stnaných v 
pr myslu (mezi roky 1948 - 1989 nár st o 700 tis. z 1,4 mil. na 2,1 mil.). K nejv tšímu 
nár stu došlo v 50. letech, kdy po et zam stnaných v pr myslu vzrostl na 1,85 mil. (úvazky 
plné i áste né).  Podíl zam stnaných v pr myslu se na celkové zam stnanosti od roku 1948 
do roku 1960 zvýšil z 35,2 % na 41,6 %. Dvoup tinová zam stnanost v pr myslu byla poprvé 
na území eské republiky zaznamenána v roce p edchozím, tj. v roce 1959 (40,2 %).  

Tab. 10 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích v eské republice v roce 1960 a její zm ny od roku 
1930 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1960/1930 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

Kovopr mysl* 739 999 44,3 287,1 482 216
Textilní 181 448 10,9 64,1 -76 335
T žba ** 163 523 9,8 151,0 55 232
Potraviná ský 113 248 6,8 100,3 298
Od vní a kožed lný 108815 6,5 144,4 28 733
Chemický 87 567 5,2 237,5 50 700
D evozpracující 75 099 4,5 91,3 -7 124
Stavebních hmot*** 75 050 4,5 61,0 -47 971
Sklá ský 43 260 2,6 94,7 -2 398
Energetický 34 742 2,1 339,9 24 522
Papírenský 30 398 1,8 113,4 706
Polygrafický 16 659 1 62,1 -10 147

Celkem 1 669 808 100 140,1 503 179
Zdroj dat: Mareš (1976) 
Vysv tlivky:  * agregace pr myslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** v etn
t žby stavebních surovin, *** bez t žby stavebních surovin 
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O n co nižší po et zam stnaných na konci roku 1960 uvádí Mareš (1976), který se 
neopírá o data oficiální statistiky (dnešní SÚ), ale vychází z výsledk  speciálního šet ení o 
pr myslu realizovaného tehdejší Státní plánovací komisí. Dle tohoto informa ního zdroje 
pracovalo v pr myslu k 31. 12. 1960 pouze 1,67 mil. osob. 

Co se týká odv tvové struktury, tak odv tvová agregace kovopr myslu zahrnovala 
koncem roku 1960 tém  45 % všech zam stnaných v pr myslu  na území dnešní R. Oproti 
roku 1930 poklesla výroba textilního pr myslu, která byla doprovázena také podstatným 
snížením zam stnanosti. Podíl textilu na celkové zam stnanosti v pr myslu b hem 
analyzovaných 30 let klesl zhruba ze tvrtiny (23,8 %) na desetinu (10,9 %). Mezi odv tví 
s nár stem po tu zam stnaných lze adit t žbu, chemický pr mysl, pr mysl od vní a 
kožed lný a také pr mysl energetický. Nár st po tu pracovník  v t žb  však ve skute nosti 
nebyl tak vysoký, nebo  pracovníci zabývající se t žbou stavebních surovin byli ješt  v roce 
1930 zahrnováni do pr myslu stavebních hmot. Tato skute nost ovliv uje i pom rn  velký 
úbytek pracovník  v pr myslu stavebních hmot v období 1930 až 1960. Statistická data 
nazna ují výrazný úbytek pracovník  v pr myslu polygrafickém a mírný úbytek v pr myslu 
d evozpracujícím a v pr myslu skla, keramiky a porcelánu. 

Vyššími p ír stky zam stnaných v pr myslu se vyzna ovala ješt  první polovina 60. 
let. Do konce roku 1962 se po et zam stnaných zvýšil na 1,95 mil. a podíl pr myslu na 
celkové zam stnanosti dosáhl v tomto roce maximální hodnoty 42,3 %. V roce 1966 registruje 
Statistický ú ad na území dnešní R poprvé více než 2 mil. osob zam stnaných v pr myslu. 
Tímto datem v podstat  kon í první etapa socialistického vývoje pr myslu, kterou lze 
charakterizovat dynamickým nár stem po tu pracovník , a to zejména v odv tvích 
kovopr myslu. Z díl ích odv tví kovopr myslu se na nár stu zam stnanosti podílelo 
p edevším hutnictví a t žké strojírenství. Od poloviny 60. let až do konce roku 1989 po et 
pracovník  pr myslu vzrostl již jenom o 100 tis. (druhá etapa socialistického vývoje). Nár st 
po tu zam stnaných v pr myslu i podíl pr myslu na celkové zam stnanosti v období let 1948 
-1989 znázor uje obrázek . 7. První etapa socialistického období se tedy vyzna ovala 
rychlou rekonstrukcí válkou poni ených a utlumených výrobních kapacit, prudkým nár stem 
pr myslové výroby a zam stnanosti. K tomuto zásadnímu r stu došlo i p es odsun n meckého 
obyvatelstva, které se výrazn  podílelo na zam stnanosti v pr myslu v  tradi n
pr myslových oblastech eského pohrani í. Dostupné pracovní p íležitosti v pr myslu byly 
tak hlavním stimula ním faktorem pro p íchod nového obyvatelstva do vysídlených oblastí. 
Krom  obnovy pohrani í byla velká pozornost v nována posilování role Ostravska (výstavba 
Nové huti v Ostrav  – Kun icích, zvyšování t žby erného uhlí) i pánevních region
v severozápadních echách (severo eská a sokolovská pánev). Z mén  industrializovaných 
území byla pozornost zam ena p edevším na oblast eskomoravské vyso iny (rozhodnutí 
vlády o zpr mysln ní tohoto území však bylo p ijato již v íjnu 1946). P i hodnocení vývoje 
pr myslu v letech 1948 – 1989 u nás však nelze opomenout ani mohutnou industrializaci 
p evážn  zem d lského Slovenska. 
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Obr. 7 Vývoj po tu zam stnaných v pr myslu a podílu pr myslu na zam stnanosti v socialistickém 
období 

Zdroj dat: asové ady základních ukazetel  statistiky práce ( SÚ, 2010) 

Od druhé poloviny 60. let klesá podíl pr myslu na celkové zam stnanosti, a to 
zejména postupným nástupem trendu tercializace, nejprve v nejv tších m stech, pozd ji i 
v menších, p edevším m stech okresních. V roce 1980 podíl pr myslu na celkové 
zam stnanosti klesl pod 40 % a o dva roky pozd ji pracovalo v terciárním sektoru již více 
osob než v samotném pr myslu.  

Velice d ležitým faktorem ovliv ujícím technologickou úrove  pr myslu jako 
takového byla reakce centráln  plánovaných ekonomik stát  sov tského bloku na sv tovou 
energetickou krizi v 70. letech. V nejvysp lejších státech sv ta došlo v souvislosti s r stem 
cen energií k zásadnímu p ehodnocení zp sobu pr myslové výroby, tlaku na nové 
technologie, opušt ní energeticky náro ných výrob a výrobních kapacit. V eském pr myslu, 
kde byly tržní mechanismy regulovány, p etrvávala nulová sensitivita výrobních faktor
(zam stnanost, mzdy, technologie) v i externí ekonomické situaci. Možnost reagovat na 
trendy byla omezená i díky organiza nímu uspo ádání firem, kdy v ekonomice dominovaly 
velké firmy se silnou horizontální i vertikální integrací, naopak prakticky neexistovaly 
nezávislé malé a st ední firmy (blíže viz Toušek, Van ura, 1996). Komárek (1990) kriticky 
zhodnotil pokra ující dop edu naplánované investice do zcela nekonkurenceschopných a 
energeticky neudržitelných výrob i v posledních letech socialismu.  

Na konci roku 1989 pracovalo v pr myslu více než 2,1 mil. osob, z toho na podniky 
úst edn  (ministerstvy) ízeného pr myslu p ipadalo 1,85 mil. osob, na výrobní družstva 
pr myslového charakteru 200 tis. osob a na komunální pr mysl (okresní, m stské podniky) 
50 tis. osob. Po et pracovník  v kovopr myslu p ekro il hranici 1 mil. a podíl tohoto 
agregovaného odv tví na celkové zam stnanosti v pr myslu se blížil polovin  (47,3 %). Na 
rozdíl od 1. etapy vývoje socialistického pr myslu, kdy nár st zam stnanosti táhlo p edevším 
hutnictví a t žké strojírenství, v druhé etap  se zam stnanost zvyšovala p edevším v lehkém 
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strojírenství a elektrotechnice. V tšina odv tví v období let 1960 – 1989 zaznamenala mírný 
nár st po tu pracovník . Mezi odv tví s výrazným nár stem zam stnanosti pat ila, i díky 
výstavb  nových tepelných elektráren a jaderné elektrárny v Dukovanech, energetika a dle 
oficiálních statistických dat také pr mysl skla, keramiky a porcelánu. V analyzovaném období 
pokra oval úbytek pracovník  v textilním pr myslu a v pr myslu stavebních hmot. Mírn  se 
snížil po et zam stnanc  také v papírenském pr myslu. 

Tab. 11 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích v eské republice k 31. 12. 1989 a její zm ny od roku 
1960 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1989/1960 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

Kovopr mysl 1 012 334 47,6 136,8 272 335
z toho:  hutnický 145 733 6,9  N  N
             kovozpracující 112 622 5,3  N  N
             strojírenský 601 907 28,3  N  N
             elektrotechnický 152 072 7,2  N  N
T žba paliv 204 978 9,6 125,4 41 455
Textilní 155 423 7,3 85,7 -26 025
Potraviná ský 144 959 6,8 128,0 31 711
Od vní a kožed lný 122 672 5,8 112,7 13 857
z toho:   od vní 55 233 2,6  N  N
              kožed lný 67 439 3,2  N  N
Chemický 118 971 5,6 135,9 31 404
D evozpracující 76 837 3,6 102,3 1 738
Sklá ský 73 880 3,5 170,8 30 620
Ostatní 58 464 2,7 N  N 
Energetický 57 470 2,7 165,4 22 728
Stavebních hmot 54 143 2,5 72,1 -20 907
Papírenský 28 865 1,4 95,0 -1 533
Polygrafický 17 077 0,8 102,5 418

Celkem 2 126 073 100,0 126,7 397 801
Zdroj dat: Mareš (1976), Toušek, Tonev (2002), Informa ní systém o pr myslu CRR, MU (200) 
vysv tlivky: N – údaje za rok 1960 nebyly k dispozici  

Od druhé poloviny 70. let rostly ukazatele pr myslové výroby zejména v okresech 
Ostrava-m sto, Sokolov, Chomutov, Most a Teplice (Kopa ka, 1992). Tento nár st, 
nekorespondující se sv tovými trendy, lze považovat za jeden z faktor  formování Ostravska 
a Ústecka do podoby starých pr myslových region  s existencí zastaralých ekonomických a 
fyzických struktur, technologického vybavení a nekonkurenceschopné výroby (na rozdíl od 
dalších tradi n  industrializovaných území z dob pr myslové revoluce a mezivále ného 
období (nejen Plze sko nebo Brn nsko, ale nap . i Zlínsko)). 

Souhrnný ú et finálnímu stavu eskoslovenského pr myslu na konci socialismu 
vystavil prognostik W. Komárek (1990, voln  dle str. 13 a 37): „Dle pr myslového potenciálu 
jsme nejnasycen jší zemí na sv t , z toho ovšem nevyplývá záv r o celkové ekonomické 
úrovni. P edevším jde o modernost a strukturu pr myslu, jeho výkonnost a kone né 
národohospodá ské výsledky. Pr mysl je charakterizován širokým sortimentem výrobk , 
souhrnným poklesem efektivnosti, klesající ú astí na mezinárodní d lb  práce a omezováním 
využívání v deckotechnických informací. Vyrábí se na sklad, do zásob, bez ekvivalentu na 
efektivní rozvoj ekonomiky a za nevýhodných cen i na rozsáhlé úv ry bez nad je na 
splacení.“ 
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8. 2 Transformace pr myslu po roce 1989 

Po roce 1989 prošla pr myslová výroba na našem území zásadní transformací 
ovlivn nou celkovou prom nou politické, ekonomické a spole enské situace. Byla opušt na 
koncepce ekonomiky založené na kolektivním vlastnictví výrobních kapacit a centrálním 
plánování výroby a byly obnoveny principy tržního hospodá ství fungujícího p ed rokem 
1938. Zm ny po roce 1989 nelze však chápat pouze jako návrat na „ztracenou cestu“, nebo  i 
vývojové trajektorie vysp lých kapitalistických stát  zaznamenaly v pr b hu 20. stol. zna ný 
posun. M. Hampl (1996) popisuje nutnost zvládnout dva paralelní transforma ní procesy, kdy 
místní (specifická) postsocialistická transformace centráln  plánované ekonomiky na tržní 
probíhá v kontextu obecn jších transforma ních tendencí sm rování nejvysp lejších stát
sv ta k postindustriální spole nosti.  Z pohledu pr myslu transformace prvního typu (místní, 
specifická, postsocialistická transformace) obsahuje rychlé fundamentální procesy nutné k 
možnosti  pr myslových podnik  existovat v podmínkách tržního kapitalismu. Druhý typ 
transformace (obecná, postindustriální) chápeme jako úsilí podnik  o stabilní fungování a 
posilování konkurenceschopné pozice v globální ekonomické sout ži. Je z ejmé, že mezi 
ob ma transforma ními proudy je oboustranná vazba a probíhají kontinuáln , p esto je možné 
zd raznit startovací a inicia ní význam postsocialistické transformace a teprve na ni následn
navazujících intenzifika ních proces . T žišt  postsocialistické transformace je možné zasadit 
mezi roky 1989 – 1999 a je charakteristické výrazným projevem deindustrializace. Naopak od 
roku 2000 dochází ke stabilizaci výkonových ukazatel  pr myslu a vývojová trajektorie je 
odvislá zejména od cyklického vývoje globální ekonomiky. 

8.2.1 Pr mysl v 90. letech 

Toto období je charakterizováno radikálními zm nami v podob  poklesu 
zam stnanosti a výroby v pr myslu spojenými s nár stem problém  na trhu práce. 
Z celkového pohledu na národní hospodá ství významným zp sobem poklesla zam stnanost 
v zem d lství a pr myslu, naopak rostl po et zam stnaných ve službách. Rozsáhlé 
strukturální zm ny zapo aly až po zahájení transformace hospodá ství na po átku roku 1991. 
V první etap  transformace ekonomiky (do roku 1992) probíhalo uvol ování pracovník
z priméru a sekundéru velmi dynamicky. B hem dvou let se snížil po et pracovník  v prvním 
sektoru o více než 205 tis. a ve druhém sektoru o 221,4 tis. (v samotném pr myslu dokonce o 
227 tis.). Po období stagnace zam stnanosti (1993 - 1996) došlo v poslední etap
hodnoceného období (ekonomická recese trvala zhruba do poloviny roku 1999) k dalšímu 
poklesu zam stnanosti jako d sledku reálného projevu opožd ných transforma ních proces . 
V období 1989 - 1999 ubylo v pr myslu více než 700 tis. pracovník . 
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Tab. 12 Zam stnanost v  pr myslu a jeho odv tvích v eské republice k 31. 12. 1999 a její zm ny od roku 
1989 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1999/1989 Pokles (nár st) 
zam stnaných 

Strojírenský 239 814 17,1 39,8 -362 093
Kovozpracující 153 951 11,0 136,7 41 329
Elektrotechnický 149 074 10,6 98,0 -2 998
Potraviná ský 146 472 10,5 101,0 1 513
Chemický 101 859 7,3 85,6 -17 112
Sklá ský a stavebních hmot 78 089 5,6 61,0 -49 934
Od vní a kožed lný 77 255 5,5 63,0 -45 417
Hutnický 75 643 5,4 51,9 -70 090
Textilní 72 575 5,2 46,7 -82 848
Ostatní 69 206 4,9 118,4 10 742
D evozpracující 68 487 4,9 89,1 -8 350
T žba 60 358 4,3 29,4 -144 620
Energetický 51 008 3,6 88,8 -6 462
Polygrafický 35 902 2,6 210,2 18 825
Papírenský 20 516 1,5 71,1 -8 349

Pr mysl celkem 1 400 209 100,0 65,9 -725 864

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informa ní systém o pr myslu, CRR, MU (2000) 

Nejv tší úbytek pracovník  zaznamenal pr mysl strojírenský a t žební. Na tomto 
míst  je však nutno zd raznit, že již p ed privatizací i v pr b hu privatizace docházelo k 
„atomizaci“ velkých strojírenských podnik  a ada nástupnických subjekt  byla azena do 
jiných odv tví. Nej ast ji šlo o odv tví hutnického a kovozpracujícího pr myslu, mén asto 
o jiná odv tví pr myslu (nap . výroba a rozvod energií). Krom  toho n které nov  vzniklé 
subjekty podnikaly v díl ích odv tvích terciéru, takže ve skute nosti úbytek po tu pracovník
v pr myslu byl nižší. Nejv tším indexem poklesu výroby (ale i zam stnanosti) se v 90. letech 
prezentoval pr mysl kožed lný. Výroba obuvi i dalšího kožed lného zboží byla prakticky 
utlumena. V tomto období byla také uzav ena ada sklá ských provoz , výrazn  se snížila 
v d sledku poklesu bytové výstavby i výroba stavebních hmot. V elektrotechnickém 
pr myslu se po et pracovník  zvýšil o 3 tis. Vývoj tohoto odv tví se však podstatn  lišil od 
ostatních odv tví pr myslové výroby. K významnému poklesu produkce zde došlo hned 
v roce 1990 (nekonkurenceschopné výrobky) a to se promítlo do snížení p vodní 
zam stnanosti na polovinu. Poté se po et pracovník  za al zvyšovat. Jednozna ný podíl na 
nár stu m ly n které zahrani ní investice v druhé polovin  90. let. Z tabulky . 12 plyne, že 
v 90. letech existovala pouze dv  analyzovaná odv tví s nár stem po tu pracovník . Jednalo 
se o polygrafický pr mysl a potraviná ský pr mysl, u kterého vzrostl po et pracovník  v 
pekárenství a výrob  nápoj . 

Následující tabulka vyjad uje úbytek po tu pracovník  zpracovatelského pr myslu 
v jednotlivých krajích R. Nejv tší úbytek byl zjišt n v hlavním m st  Praze a v krajích 
Jihomoravském a Ústeckém. Kdybychom vzali v potaz i t žbu, která se v této dob
vyzna ovala útlumem a výrazným snížením zam stnanosti, tak bychom zjistili, že nejen 
v Ústeckém, ale i Moravskoslezském kraji klesl po et zam stnaných v celém pr myslu b hem 
deseti let o více než dv  p tiny.  
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Tab. 13 Zam stnanost ve zpracovatelském pr myslu v krajích  eské republiky k 31. 12. 1999 a její 
zm ny od roku 1989 

Kraj Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1999/1989 Pokles po tu 
zam stnaných 

Praha 87 637 6,8 53,8 -75 255
St edo eský 141 891 11,0 72,9 -52 618
Jiho eský 82 932 6,4 84,9 -14 697
Plze ský 81 434 6,3 84,4 -15 039
Karlovarský 38 038 2,9 85,4 -6 520
Ústecký 86 565 6,7 65,8 -45 041
Liberecký 73 496 5,7 71,0 -30 046
Královehradecký 87 669 6,8 70,4 -36 892
Pardubický 74 549 5,8 69,2 -33 229
Vyso ina 75 392 5,8 81,3 -17 336
Jihomoravský 136 212 10,5 64,2 -75 909
Olomoucký 83 085 6,4 66,3 -42 300
Zlínský 93 871 7,3 69,5 -41 288
Moravskoslezský 151 832 11,7 67,9 -71 661

Celkem 1 294 603 100,0 69,9 -557 831

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002) 

Lze konstatovat, že strukturální zm ny takovéto intenzity, které se uskute nily v 90. 
letech, nemají v historii R obdoby. Výkonová diferenciace jednotlivých podnik  však 
nebyla primárn  podmín na p íslušností k vybranému pr myslovému odv tví, ale schopností 
managementu zvládnout transforma ní procesy a zm ny (blíže viz nap . Toušek, Van ura, 
2006). Na konci tohoto období však m žeme hodnotit eský pr mysl již jako 
konkurenceschopný sektor schopný participovat na  globální tržní ekonomice. 

Hlavní témata 90. let týkající se eského pr myslu: 

Zm na vlastnictví pr myslových podnik  - privatizace 

Jednou z prvních nutností postsocialistické transformace bylo obnovení p evažujícího 
soukromého vlastnictví, které je základem kapitalistického pojetí fungování ekonomických 
vztah . Privatiza ní proces zahrnoval jednak navrácení majetku p vodním vlastník m (resp. 
jejich d dic m), jednak distribuci státního majetku k novým privátním majitel m pomocí 
prodeje majetku eským i zahrani ním investor m a prost ednictvím tzv. malé a velké 
privatizace. P edm tem tzv. malé privatizace byly p edevším provozy ob anské vybavenosti 
(restaurace, obchody atd.), ale tato privatizace se týkala také pr myslu komunálního (výrobní 
družstva se ešila podle zákona o transformaci družstev z roku 1992). Podniky p vodn  tzv. 
úst edn ízeného pr myslu zahrnujícího i nejv tší pr myslové zam stnavatele byly 
privatizovány z v tší ásti b hem dvou vln velké kuponové privatizace. Toušek, Van ura 
(2006) uvád jí, že už do roku 1995 bylo privatizováno 1719 podnik , které reprezentovaly 70 
% pr myslové výroby.  

Pozd ji se ukázalo, že problematickým aspektem kupónové privatizace byla 
nedotažená legislativní opora procesu (zejména role tzv. podílových fond , které skupovaly 
kupóny od ob an ), což vyústilo v mnohdy netransparentní vlastnictví podnik i problémy 
spojené se specifickými zájmy nových majitel . Ze zp tného pohledu se jako chybné jeví, že 
pouze málo d ležitých výrobních a exportních podnik  bylo privatizováno p ímo do rukou 
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zahrani ních investor . P íklad Škody Mladá Boleslav (privatizace do rukou n mecké firmy 
Volkswagen) nebyl v dostate né mí e následován dalšími makroekonomicky významnými 
podniky. V první polovin  devadesátých let tak byl v sektoru velkých podnik  s možností 
exportu realizován pouze vstup mezinárodního konsorcia IOL (spole ností Shell, AIP a 
Conoco) do eské rafinérské, vstup Procter&Gamble (P&G) do Rakony Rakovník a Philip 
Morris do eské ásti eskoslovenského tabákového pr myslu. 

Fungování odv tví a podnik  v tržních podmínkách 

V podmínkách tržního hospodá ství nemohly být nadále uplat ovány základní atributy 
socialistického ízení ekonomiky: plánovité ízení ekonomiky jako celku, systém plánování 
p enesený na jednotlivé podniky a regulace cen na trhu, která neodpovídala reálné hodnot
ekonomických statk . Byla p ipravena ekonomická reforma, jejímž cílem bylo zavedení 
princip  tržního hospodá ství a volné hospodá ské sout že. Bylo nutné deregulovat cenovou 
politiku producent , kte í tak nov  mohli reáln  ur ovat ceny svých výstup  (liberalizace 
cen). V podmínkách tržní ekonomiky bylo nutné p istoupit k restrukturalizaci fungování 
podnik , které byly kvantitativn  p edimenzované (p ezam stnanost - zejména na ídícím a 
administrativním úseku, nadbyte né produkce a provozy) a technologicky zaostalé a jejich 
pozice v otev ené mezinárodní ekonomice byla velmi problematická. Došlo k emancipaci 
vybraných sou ástí velkých horizontáln  i vertikáln  integrovaných podnik , kdy menší 
jednotky byly schopné efektivn ji fungovat v tržním prost edí. N které podniky zanikly, 
nebo  jejich existence v tržním prost edí byla nemožná.  

Nové parametry zahrani ního obchodu 

Zásadní prom nou prošla celková orientace státu i pozice jednotlivých podnik  v 
rámci mezinárodního obchodu. Došlo k rozpadu Rady vzájemné hospodá ské pomoci a k 
výraznému oslabení d íve p evažujících dodavatelsko-odb ratelský vztah  v rámci této sít . 
Uvedená zm na m la však spíše ekonomické (neschopnost partner  platit za výrobky reálné 
tržní ceny po jejich liberalizaci) než politické p í iny. Bylo t eba vytvá et vztahy a sít  s 
novými partnery, a to zejména ve vysp lých ekonomikách západních stát . Podmínkou bylo 
stanovení kurzu koruny tak, aby m na mohla být prost edkem mezinárodního obchodu. Kurz 
byl úmysln  podhodnocen, a tak podniky m ly usnadn ný vstup na zahrani ní trhy (blíže viz 
Toušek, Van ura, 2006). Zárove  byla oslabena regulativní opat ení deformující mezinárodní 
obchod (vývozní licence, nutnost využívat zprost edkující organizace mezinárodního 
obchodu). To umožnilo podnik m vstoupit do otev ených mezinárodn -obchodních vztah  a 
udržet dlouholetou proexportní tradici ekonomiky. Na druhou stranu podniky byly v otev ené 
ekonomice vystaveny silným konkuren ním tlak m (na domácí i zahrani ní scén ) a to bylo 
pro mnohé z nich, díky technologické zaostalosti a neefektivní výrob , likvida ní. 

8.2.2 Pr mysl na za átku 21. století 

Od za átku nového tisíciletí dochází v eské republice k významnému oživení 
pr myslové výroby a zam stnanosti. Byl zastaven radikální propad jejich hodnot 
zp sobených deindustrializa ními procesy. Rozhodujícím faktorem op tovného posilování 
pr myslu je p íchod velkého po tu zahrani ních investic, kdy mnoho investi ních projekt
bylo pr myslové povahy (p edevším ze zpracovatelského pr myslu). Mezi roky 1999 a 2008 
se zdvojnásobila pr myslová výroba, pr m rn  rostla ro n  o 9 %. Oživení pr myslu je 
patrné i z dat o zam stnanosti v pr myslové výrob , kdy v roce 2008 pracovalo v pr myslu ve 
srovnání s rokem 1999 tak ka o 90 tis. více osob. Jako jediný se na r stu zam stnanosti 
podílel zpracovatelský pr mysl, kde ve stejném období vzrostl po et zam stnaných o 116 tis. 
Konjunkturální vývoj eského pr myslu byl zastaven na konci t etího tvrtletí roku 2008, kdy 
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se v R za aly více projevovat dopady celosv tové hospodá ské krize, která se negativn
promítla do hodnot pr myslové výroby i zam stnanosti. Celkov  lze konstatovat, že eský 
pr mysl je díky silné internacionalizaci, zapojení do mezinárodního obchodu a mezinárodní 
d lby práce primárn  závislý na vývoji sv tové ekonomiky a vývoji pr myslové výroby 
v nejvysp lejších státech sv ta. Na základ  údaj  z publikace Panorama zpracovatelského 
pr myslu (MPO, roky 2000 - 2008) posilovala mezi roky 1999 a 2008 nejvíce pr myslová 
odv tví spojená s automobilovým pr myslem, elektrotechnika a chemický pr mysl. Naopak 
pokles byl nejvýznamn jší absolutn  v pr myslu textilním a od vním a relativn  v pr myslu 
kožed lném. Lze íci, že v pr b hu transformace pr myslu v R po roce 1989 toto odv tví 
prakticky zaniklo.

Tab. 14 Zam stnanost v pr myslu v eské republice k 31. 12. 2008 a její zm ny od roku 1999

Zdroj dat: Trh práce v R 1993 - 2010 ( SÚ, 2011) 

Hlavními tématy tohoto období byly: 

P íliv zahrani ních investic 

Od druhé poloviny 90. let m žeme zaznamenat v R významný p íliv zahrani ního 
kapitálu, a to p edevším formou p ímých zahrani ních investic (PZI). Damborský, Dobrá (In 
Wokoun et al., 2010) za hlavní faktory nár stu považují privatizaci bankovního sektoru, 
prodej státních podíl  velkých firem, p íchod obchodních et zc  a dopady investi ních 
pobídek. Dle údaj eské národní banky ( NB, 2011) dosáhl k  31. 12. 2009 stav p ímých 
zahrani ních investic v eské republice 2,3 bilionu K . V tšina investic mí ila do sektoru 
služeb (54 %) a na zpracovatelský pr mysl p ipadla zhruba t etina (32 %) na investice do 
služeb a 32 % do zpracovatelského pr myslu. Nejv tší podíl na investicích v R m l kapitál 
z Nizozemska (29 %), N mecka (14 %) a Rakouska (12 %).  P i analýze transformace 
eského pr myslu je p ínosné sledovat p íliv kapitálu využívajícího systém investi ních 

pobídek. V rámci n ho p icházely projekty prost ednictvím agentury CzechInvest a mí ily 
p edevším do zpracovatelského pr myslu a technologických center. Mezi lety 1993 - 2010 
(t žišt  však po roce 1998) p išlo do R celkem 1565 projekt  v celkové výši investice 68 
mld. K  (CzechInvest, 2010). Z pohledu preference pr myslových odv tví dominovalo 
sm ování investic do výroby dopravních prost edk  (41 % z celkového objemu investic), 
elektrotechnického pr myslu (11 %) a všeobecného strojírenství (8 %).  

Podíl jednotlivých kraj R na celkovém objemu PZI je velmi rozdílný.  Tyto 
diference jsou podmín ny celkovou ekonomickou situací v regionu a také zvýhodn ním 
vybraných kraj , resp. okres  u vybraných finan ních nástroj  (blíže viz níže). Jednozna n
p evažuje sm ování zahrani ního kapitálu do ekonomicky silného st edo eského prostoru a 
následn  do Moravskoslezského kraje.

 Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 2008/1999 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

T žba 55,2 tis. 3,7 72,1 -21 tis.
Zpracovatelský pr mysl 1 378,5 tis. 92,3 109,1 116 tis.
Výroba a rozvod energií 60,1 tis. 4,0 91,3 -6 tis.

Pr mysl celkem 1 493,8 tis. 100,0 106,3 88 tis.



71 

Tab. 15 Stav p ímých zahrani ních investic (PZI) v krajích R k 31. 12. 2009 

Kraj Stav PZI (mld. K .) PZI (v tis. K ) na 1 obyvatele  

Praha 118,5 949,0
St edo eský 27,4 219,5
Jiho eský 8,3 130,4
Plze ský 7,1 124,9
Karlovarský 2,2 72,1
Ústecký 10,4 124,2
Liberecký 5,8 133,0
Královehradecký 3,6 65,1
Pardubický 4 76,6
Vyso ina 5,8 113,2
Jihomoravský 13,4 115,9
Olomoucký 3,3 52,0
Zlínský 4 66,9
Moravskoslezský 17,3 138,4

R 231,1 220,0

Zdroj dat: P ímé zahrani ní investice za rok 2009 ( NB, 2011) 

Produk ní sít  a et zce 

S postupující ekonomickou globalizací a v kontextu p ílivu zahrani ního kapitálu do 
eské ekonomiky se stále významn jší stává zapojení pr myslových podnik  do globálních 

produk ních sítí a hodnotových et zc . Jde o vytvá ení silných vazeb v rámci mezinárodní 
d lby práce a posilování vnitrofiremních (v rámci nadnárodních korporací) a 
subdodavatelských vazeb s výraznými prvky hierarchického uspo ádání subjekt . Tato 
hierarchie ovliv uje jak podíl na vytvá ení p idané hodnoty, tak vtažení do informa ních tok
a inova ních proces  (Sturgeon a kol., 2008; a na p íkladu automobilového pr myslu viz blíže 
Pavlínek, Ženka, 2010). J. Blažek (2010) uvádí, že v tšina eských firem hraje v rámci 
produk ních sítí a hodnotových et zc  úlohu subdodavatel  druhého a t etího ádu (s 
nar stajícím ádem klesá míra autonomie, celková informovanost a ucelenost produkce). 

Projevy globální krize 

D ležitým tématem záv re né fáze této dekády bylo sledování dopad  sv tové 
ekonomické a finan ní krize. Hospodá ská krize se v R projevila od konce t etího kvartálu 
roku 2008, vrchol zaznamenala v pr b hu roku 2009 a b hem roku 2010 docházelo 
k ekonomickému oživení (p edevším v posledním tvrtletí). Stejn  jako u krize ve 30. letech 
20. století, tak i nyní se projevila vysoká sensitivita našeho pr myslu, kdy krize op t 
zp sobila významný propad výroby a zam stnanosti. Vzhledem k poklesu pr myslové výroby 
až ke konci roku 2008 tak ješt  v roce 2008 v meziro ním srovnání s p edešlým rokem rostla 
produkce o 0,4 %.  Zásadní propad pr myslové výroby nastal v roce 2009, kdy meziro ní 
pokles inil zhruba 14 %. V roce 2010 zaznamenala pr myslová výroba r st, oproti nízkým 
hodnotám roku 2009, o více než 10 %. 
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Obr. 8 Meziro ní index zm ny pr myslové produkce a zam stnanosti v R dle kvartál  v letech 2008 a 
2010

Zdroj dat: Rychlé informace o pr myslu ( SÚ, 2011) 

Pro sledování vývoje zam stnanosti v pr myslu na úrovni státu lze využít data 
z Výb rového šet ení pracovních sil ( SÚ, 2011), která jsou k dispozici za jednotlivá tvrtletí 
a v podob  zpr m rovaných hodnot také za jednotlivé roky. Tato data uvád jí v roce 2009 
zhruba 1,35 mil. zam stnaných v pr myslu, což je o 140 tis. osob mén  než v roce 2008. Ve 
zpracovatelském pr myslu pak pokles dosáhl 135 tis. V roce 2010 se po et zam stnaných 
zmenšil celkov  o dalších 12 tis. Ekonomická krize vedla nap í  spektrem pr myslových 
odv tví k zániku posledních neefektivních provoz , které p ežily p edchozí transforma ní 
procesy. V roce 2009 propadla výroba všech odv tví vyjma potraviná ského pr myslu. 
Toušek, Novák (2010) vymezují dv  základní nejvíce zasažené skupiny odv tví z pohledu 
poklesu výroby. První skupina odv tví, kde poklesla výroba p edevším v pr myslu 
strojírenském, následovaná pr myslem chemickým, plastiká ským a kovozpracujícím, nabrala 
v pr b hu roku 2010 op t dynamiku výroby (i zam stnanosti) a tla ila eskou ekonomiku 
z krize. Druhá skupiny odv tví pokra ovala i v roce 2010 v poklesu a dopady krize tak 
znamenaly konce pro mnohé jejich provozy (p edevším pr mysly od vní, kožed lný, sklá ský 
a nábytká ský). Také z pohledu zam stnanosti došlo v roce 2009 k poklesu všech odv tví, 
nejvíce se pokles projevil v pr myslu strojírenském, textilní, od vním, kožed lném, 
elektrotechnickém a nábytká ském. 

8.2.3 Vybrané podp rné nástroje restrukturalizace pr myslu po roce 1989 

V následujícím textu budou stru n  nastín ny a zhodnoceny vybrané podp rné 
nástroje, které byly po roce 1989 v R využity ve snaze udržet význam pr myslové výroby a 
eliminovat vzr stající regionální rozdíly zp sobené úpadkem pr myslu v konkrétních 
regionech. Za nejd ležit jší byla vybrána problematika pr myslových zón a investi ních 
pobídek. Jde o vzájemn  související témata, kterým se dostalo základní politicko-strategické 
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podpory, finan ního a institucionálního zajišt ní a k jejich realizaci a dopad m probíhá širší 
akademicko-odborná diskuse. 

7.2.3.1 Pr myslové zóny 

Vytvá ení pr myslových zón (PZ) a jejich další podpora (nap . marketing) byly 
zejména v 90. letech 20. stol. chápány jako st žejní nástroj podpory regionální ekonomické 
výkonnosti.  Šlo o vymezení, p ípadn  nové vytvo ení ploch, které byly z hlediska územn
plánovací dokumentace zastav né i zastavitelné objekty vhodnými pro pr myslovou 
produkci, p ípadn  obchod a služby. Sou ástí realizace projekt  bylo zajišt ní dopravní 
dostupnosti nemovitostí a inženýrských sítí. Tyto prostory mohly vznikat jak v intravilánu, 
tak extravilánu obcí. Stát reagoval na trend v realizaci pr myslových zón zajišt ním 
organiza ní (institucionální) a finan ní podpory. Problematika byla sv ena agentu e 
CzechInvest pod ízené Ministerstvu pr myslu a obchodu R a zárove  vznikl Program na 
podporu rozvoje pr myslových zón. Tento program fungoval mezi roky 1998 – 2005 a 
umož oval investice ze strany státu (finan ní nebo p evod pozemk  z p dního fondu) do 
tvorby pr myslových zón. 

Tab. 16 Pr myslové zóny podpo ené v rámci Programu na podporu pr myslových zón 

Kraj Po et PZ Velikost PZ (ha) Dotace (mil. K .)
Jiho eský 4 110 49
Jihomoravský 11 243 378 

Královéhradecký 5 77 144 

Liberecký 2 31 P dní fond 

Moravskoslezský 13 584 750 

Olomoucký 8 170 152 

Pardubický 4 107 91 

Plze ský 5 289 1076 

St edo eský 10 452 2016 

Ústecký 17 811 754 

Vyso ina 9 140 165 

Zlínský 4 49 42 

Zdroj dat: Databáze agentury CzechInvest (2007) 

Agentura CzechInvest uvádí, že v roce 2009 na 91 podpo ených pr myslových zónách 
investovalo celkem 535 podnik , kde bylo zam stnáno 98 tis. lidí. Pr m rná zapln nost 
zainventovaných ploch firmami je 70%. Po roce 2005 byl p vodní podp rný program 
nahrazen Programem na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který je spíše 
alternativou pro financování výrobních ploch a regeneraci brownfields z  disponibilních 
prost edk  v rámci  relevantních opera ních program  (zejména Opera ní program Podnikání 
a inovace – program Nemovitosti). 

Celkov  lze hodnotit realizaci a podporu pr myslových zón jako významný nástroj 
podpory lokálního a regionálního rozvoje v období transformace. Je velice obtížné vymezit 
celková pozitiva a negativa, nebo  je t eba hodnotit realizované zóny samostatn . Celková 
úsp šnost zóny je dána p edevším kvantitou a kvalitou jejího obsazení (hodnocení 
pr myslových zón je tak úzce spjato a mnohdy úpln  neodd leno od hodnocení dopadu 
investi ní pobídky pro p ilákání konkrétní firmy). Pr myslové zóny mají každopádn
významný dopad na místní trh práce s pozitivy i negativy, m ní celkovou podobu a orientaci 
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pracovní dojíž ky a p ináší environmentální rizika a problémy (zástavba a zatížení volné 
krajiny, narušení krajinného rázu atd.). Existuje n kolik odborných studií, které se zabývaly 
dopadem pr myslových zón na regionální rozvoj (nap . Kunc, Tonev, 2009), kdy doposud 
nejdetailn jší zhodnocení provedli Wokoun a kol. (2010) a konstatují, že „lze pr myslové 
zóny ozna it za významné akcelerátory rozvoje sekundárního sektoru s pom rn  omezeným 
pozitivním vlivem na kvartér a kvintér a na základ  realizovaného empirického šet ení lze 
hodnotit vliv pr myslových zón na komplexní rozvoj místní, regionální i národní ekonomiky 
pozitivn .“  

7.2.3.2 Investi ní pobídky 

Investi ní pobídky jsou nástroj na podporu p íchodu PZI do státu. Postupem asu 
existovalo n kolik r zn  se lišících specifických program , prost ednictvím kterých byly 
pobídky ud lovány konkrétním domácím i zahrani ním subjekt m (nap . Program na podporu 
zpracovatelského pr myslu, Program na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech 
postižených nezam stnaností, Rámcový program pro podporu technologických center a center 
strategických služeb). Zm ny v nastavení program  odrážely tehdejší požadavky R na 
preferované investice. Prvotní legislativní oporou pro ud lování ve ejných prost edk
privátním subjekt m investujícím v R bylo usnesení vlády . 298 z roku 1998. Zde byla 
stanovena základní podmínka pro možné p id lení pobídky v podob  nutnosti investovat 
minimáln  25 mil. USD (ješt  v pr b hu roku 1998 vláda p ijala nové usnesení a tuto hranici 
snížila na 10 mil. USD). V roce 2000 pak pro zabezpe ení realizace investi ních pobídek 
v R vznikl samostatný zákon ( . 72/2000 Sb.).  

Nej ast jší formou stimulace investi ních projekt  jsou úlevy na dani z p íjmu, p ímá 
podpora pracovních míst, p ísp vky na rekvalifikace a finan ní zvýhodn ní i poskytnutí 
pozemk  a zajišt ní infrastruktury. Do podp rného systému byly zabudovány mechanismy, 
které zvýhod ovaly regiony s nadpr m rnou mírou nezam stnanosti (nap . pomocí nižší 
povolené investice s nárokem na pobídky), p ípadn  existovaly vybrané podp rné programy 
orientované pouze na tyto problémové regiony. Díky tomu Moravskoslezský a Ústecký kraj 
pat ily k investicemi nejvíce preferovaným region m.  T žišt  nastavení investi ních pobídek 
se postupn  posunovalo od p vodní absolutní p evahy podpory investic sm ujících do 
zpracovatelského pr myslu k postupné orientaci na technologická centra a centra 
strategických služeb (call centra, ú etní centra atd.).  
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Obr. 9 Investi ní projekty realizované prost ednictvím agentury CzechInvest  

Zdroj dat: databáze agentury CzechInvest (2011), pozn: v grafu jsou zahrnuty pouze projekty, u kterých byla 
specifikace vytvo ených pracovních míst) 

Z celkového souboru byl zásadní podíl investi ních projekt  realizovaných ve 
zpracovatelském pr myslu, nebo  sem mí ilo mezi lety 1993 - 2010 94 % z objemu 
celkových investic, 82 % z vytvo ených pracovních míst a 59 % z celkového po tu 
investi ních projekt  realizovaných agenturou CzechInvest. V rámci zpracovatelského 
pr myslu pak dominovaly investice navázané na výrobu dopravních prost edk  (zejména 
automobilový pr mysl). Pro jednotlivé kraje R je zajímavé sledovat, vedle celkového po tu 
projekt  a vytvo ených pracovních míst, také díl í skupinu projekt  zam ených na realizaci 
technologických center a strategických služeb. Jedná se „elitn jší klub“ mezi celkovým 
seznamem projekt , kde lze o ekávat výrazn jší tvorbu p idané hodnoty, významn jší 
využívání kodifikovaných i tacitních znalostí. Odlišné jsou i lokaliza ní faktory, kdy 
významnost náklad  na pracovní sílu a dostupnost investi ních pobídek je nahrazena 
poptáváním kvalifikované pracovní síly a celkovou úrovní podnikatelského a inova ního 
prost edí (viz Viturka a kol., 2010). Na p íkladu kraj R m žeme tento rozdíl dokumentovat 
na rozdílném zastoupení Prahy a Ústeckého kraje v p ípad  t chto projekt  a u celkového 
po tu projekt  (kde dominuje zpracovatelský pr mysl). 
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Tab. 17 Regionální rozložení investi ních projekt  realizovaných prost ednictví agentury CzechInvest 

         Po et projekt  Vytvo ená prac. místa Projekty center služeb  a 
tech. centra 

Kraj Abs. % Abs. %  Abs. % 
Praha 79 5 15 725 7 61 9
St edo eský 209 13 36 155 17 84 12
Jiho eský 51 3 6 550 3 22 3
Plze ský 116 7 13 829 6 51 7
Karlovarský 21 1 2 022 1 7 1
Ústecký 185 12 29 411 14 19 3
Liberecký 61 4 6 809 3 30 4
Královéhradecký 63 4 10 540 5 31 5
Pardubický 71 5 12 088 6 38 6
Vyso ina 58 4 9 087 4 21 3
Jihomoravský 264 17 28 706 13 150 22
Olomoucký 98 6 12 305 6 39 6
Zlínský 84 5 5 695 3 47 7
Moravskoslezský 204 13 26 841 12 84 12

R 1 564 100 215 763 100 684 100

Zdroj dat: databáze agentury CzechInvest (2011) 

Investi ní pobídky se staly p edm tem širší odborné i politické diskuse, a to zejména 
díky svojí finan ní náro nosti na ve ejné výdaje. ešily se otázky efektivnosti vynaložených 
zdroj  i územní a environmentální dopady realizace významných projekt  (blíže viz Wokoun 
a kol., 2010, Toušek, Kunc, 2004, Hlavá ek, 2009). P i celkovém zhodnocení je d ležité 
zd raznit p ínos investi ních pobídek jako bezprost edního nástroje na ešení nár stu míry 
nezam stnanosti zp sobené transforma ními procesy v eském pr myslu. Je k dispozici 
n kolik detailn jších studií, které konstatují pozitiva (nap . Deloitte, 2010) i negativa 
(Schwarz, 2007) využití tohoto podp rného nástroje. 

8.3 Staré pr myslové regiony v R 

V teoretické ásti práce byly definovány staré pr myslové regiony na základ  p evzetí 
poznatk  z literatury, kde byly generalizovány vývojové tendence t chto území ve vysp lých 
evropských státech. V této kapitole byl nastín n specifický vývoj eského pr myslu, jeho 
historické etapy i základní aspekty transformace pro roce 1989.  P i snaze vymezit na našem 
území staré pr myslové regiony pak musíme propojit práv  obecné teoretické poznatky s  
vývojem a aktuálním stavem eského pr myslu. Zásadní je také dopad transforma ních 
proces  na výslednou situaci v regionální ekonomice a na trhu práce. Jednotlivé kraje 
vstupovaly do transforma ní fáze s r znorodou specializací pr myslu, s odlišnými parametry 
v zam stnanosti i fázemi životního cyklu svých rozhodujících pr myslových výrob. 
D sledkem období zm n jsou odlišné stavy zam stnaných v pr myslu, absolutní i relativní 
poklesy v zam stnanosti mezi jednotlivými etapami (viz tabulky v p edchozím textu). 

Pro vymezení starých pr myslových region  je také nutné sledovat, vedle vývoje 
vlastních parametr  pr myslové výroby, celkové postavení regionálních ekonomik v rámci 
státu, a to zejména ve vztahu k hodnocení úsp šnosti transforma ních proces  po roce 1989. 
Existuje mnoho možností a široké spektrum ukazatel  využitelných pro taková hodnocení. 
Ideální je zohlednit p ístupy, které syntetizují více faktor  regionální konkurenceschopnosti a 
jsou schopny vyjád it ucelen jší pohled na pozici regionální ekonomiky. V této souvislosti se 
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jako nejvhodn jší, metodicky a empiricky nejlépe podložené, jeví celkové zhodnocení 
regionální konkurenceschopnosti na základ  dosažené úrovn  v oblasti kvality 
podnikatelského prost edí, využití lidských zdroj  a inova ního potenciálu firem. Takto 
zam ené regionální analýzy dlouhodob  zpracovává výzkumný tým pod vedením M. Viturky 
(blíže k metodologii i detailním parametr m konkurenceschopnosti konkrétních území R 
p edevším Viturka 2007, 2010). Kvalita podnikatelského prost edí (KPP) agreguje p sobení 
tržních i netržních vliv  vyjad ujících podmínky pro fungování firem v regionu, využívání 
lidských zdroj  (VLZ) je vztah mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v regionu 
s p ihlédnutím k existenci odv tví citlivých k dlouhodobé stagnaci a poklesu 
konkurenceschopnosti, inova ní potenciál firem (IPF) vyjad uje schopnost firem v regionu 
vytvá et, p ijímat i ší it technické i netechnické inovace. Výsledky hodnocení kraj eské 
republiky p edstavuje tabulka . 18. Na základ  ní m žeme konstatovat problematické 
postavení Moravskoslezského a Ústeckého kraje v souhrnném hodnocení regionální 
konkurenceschopnosti a z toho vyplývající neúsp šnost dosavadního transforma ního procesu 
t chto region . 

Tab. 18 Celková regionální konkurenceschopnost kraj  v R 

Typová skupina a Kraj Klasifika ní skupina

KPP VLZ IPF
typ A:         

1 Pražský 1 1 1

2 St edo eský 2 1 1

typ B:          

2 Plze ský 2 1 2

2 Jihomoravský 2 2 1

1 Pardubický 2 2 2

1 Liberecký 2 2 2

2 Královéhradecký 2 1 3

2 Jiho eský 2 1 3

typ C:         

3 Zlínský 3 2 2

2 Vyso ina 3 2 3

2 Olomoucký 3 3 2

1 Karlovarský 3 3 3

1 Ústecký 3 3 3

1 Moravskoslezský 3 3 3

P evzato: Viturka (2010), pozn.: ím vyšší hodnota, tím je konkurenceschopnost v rámci dané klasifikace slabší 
Vysv tlivky: KPP – Kvalita podnikatelského prost edí, VLZ – využití lidských zdroj , IPF – Inova ní potenciál 
firem 

S respektováním obecných poznatk  o starých pr myslových regionech a p ijetím specifik 
situace v R m žeme pro vymezení místních SPR nabídnout následující kritéria: 

• Lokalizace pr myslových odv tví, resp. struktur fungujících od  za átk
industrializace eských zemí. Tato odv tví došla do finální fáze životního cyklu a 
jejich fyzické struktury pozbyly v tšinu využitelné hodnoty (t žební pr mysl, 
hutnictví, resp. infrastruktura nevyužitelná pro soudobou výrobu v jakémkoliv 
odv tví). 
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• Kvantitativní r st a preference neperspektivních pr myslových odv tví až do záv ru 
období socialismu bez ohledu na trendy ve vysp lých zemích a bez inovací výrobních 
proces  a technologií. 

• Významný absolutní i relativní pokles pracujících v pr myslu b hem transformace (v 
podmínkách R jde absolutn  o desítky tisíc a relativn  o více než 30 %). 

• Problematická transformace charakterizovaná celkov  slabou pozicí regionální 
konkurenceschopnosti symbolizovaná zejména vysokou mírou nezam stnanost (v 
podmínkách R jde o hodnotu p esahující 10 %). 

• Celková narušenost prost edí symbolizovaná nízkou kvalitou životního a estetického 
prost edí a podpr m rnou sociální situací. 

Zárove  by se m lo jednat, v souladu s teorií, o siln  urbanizovaná území se silnou 
koncentrací aktér  a proces , kde však stávající silná specializace na tradi ní pr myslová 
odv tví, zastaralá technologická vybavenost, celková rigidita prost edí a problematická 
sociální skladba zp sobují negativní orientaci aglomera ních efekt . Z výše popsaného 
vyvozujeme, že ideálními p íklady starých pr myslových region  jsou v R Ostravsko 
(zejména okresy Ostrava-m sto, Karviná) a Ústecko (okresy Most, Teplice, Chomutov, D ín 
a Ústí nad Labem).  

Pro ješt  detailn jší diskusi parametr eských starých pr myslových region  m žeme 
využít srovnání s dalšími územími, kde byla/je tradice pr myslové výroby, ale jejichž výchozí 
situace, rámcové podmínky nebo výsledná podoba transformace je odlišná. F. Tödtling a M. 
Trippl (2005) vymezují v této souvislosti na základ  rakouských zkušenosti vedle starých 
pr myslových region  ješt  další dv  kategorie region  s tradicí pr myslové výroby. 
Fragmentované m stské regiony chápeme jako v tší m sta a jejich zázemí se silnou tradicí 
pr myslových aktivit, která však prošla úsp šn  procesem transformace a dnes tvo í 
výkonností základ ekonomiky. Periferní regiony p edstavují lokality s tradicí pr myslové 
výroby mimo hlavní sídelní koncentra ní areály. Jejich úsp šnost v transforma ním období je 
zna n  individuální.  Domníváme se, že tyto kategorie je možné aplikovat na podmínky v  R 
a kategorizaci použít. Je t eba zd raznit, že jde primárn  o snahu blíže pospat místní staré 
pr myslové regiony než detailn ešit ostatní kategorie území v R. 
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Tab. 19 Kategorizace území s tradicí pr myslové výroby a specifika starých pr myslových region  v R 

Fragmentované m stské 
regiony v R 

Staré pr myslové 
regiony v R 

Periferní lokality v R 

P íklad Brno, Plze Ostravsko, Ústecko Semily, Jeseník 

Aglomera ní efekty Pozitivní  Negativní Slabé i žádné 

Firmy a odv tví 

Mnoho firem a odv tví 
(pr mysl i služby), 
výjime n  znalostn
orientované  

P evaha velkých firem 

Specializace na odv tví 
na konci životního cyklu 

Malé a st ední firmy, 
absence nebo slabá 
rozvinutost klastr

Inova ní aktivity 

P ítomnost VaV ve 
v tších a high-tech 
firmách, produktové 
inovace 

Technologická 
zaostalost, dominance 
inkrementálních a 
procesních inovací 

Slabá úrove  VaV, slabé 
produktové inovace, 
p evaha inkrementálních 
a procesních inovací 

Vytvá ení a ší ení 
znalostí (univerzity, 
výzkumné organizace) 

Mnoho a kvalitní, 
absentují hlubší vazby 
k pr myslové produkci 

Slabé i p evažuje 
orientace na tradi ní 
odv tví 

Žádné i nekvalitní 

Vzd lávání 

Široká škála škol a 
vzd lávacích organizací 

Uplatn ní nejvyšších 
kvalifikací 

D raz na technické 
znalosti, chybí soudob
poptávané kvalifikace a 
manažerské dovednosti 

D raz na nízké i st ední 
kvalifikace 

Transfer znalostí 

Vysoká hustota 
specializovaných 
výrobních služeb, 
komercializace znalostí 

Existují organizace 
specializované na 
transfer, slabá 
koordinace 

Slabá orientace na 
poptávku 

Slabá p ítomnost 
specializovaných služeb, 
slabá orientace na 
poptávku 

Sít

Tržn  orientované, asto 
n kolik klastr  a 
inova n  orientovaných 
sítí 

Charakterizovány 
technologickým a 
politických uzam ením 
a rigiditou (lock-in) 

Pouze n kolik díky 
slabému propojení firem 
a slabé institucionální 
hustot

P evzato, zjednodušeno a adaptováno dle F.Tödtling, M.Trippl (2005) 
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9 Ústecký kraj jako modelový p íklad starého pr myslového 
regionu - vývojové tendence,  možnosti rozvoje 

V p edchozím textu byla p edstavena území, která nejvíce odpovídají definici starých 
pr myslových region  v podmínkách R. Za azení Moravskoslezského kraje a Ústeckého 
kraje (resp. jejich podstatných ástí) do této kategorie je potvrzeno i dalšími autory (nap . 
Kade ábková, 1992, Skokan, 2009). K transformaci ostravské aglomerace již byla 
publikována ada odborných publikací (nap . Kern, 1992, Suchá ek, 2008, Rumpel, Slach, 
2010), a tak je následující text zam en na zhodnocení tématu starých pr myslových region
na p íkladu Ústeckého kraje, kde obdobné práce chyb jí.  Území kraje se vyzna uje 
dlouhodob  významnou úlohou pr myslu jak v rámci své regionální ekonomiky, tak v rámci 
národního hospodá ství v dané dob  exitujících státních útvar . V pr b hu asu však zm nám 
podléhá konkuren ní pozice pr myslu, míra jeho inovativnosti a technologické vysp losti. 
Tyto zm ny mají negativní sm ování, kdy území postupuje od progresivní pozice k zaostalé 
a pasivní stagnaci. V posledních dekádách klesá schopnost adaptability regionální ekonomiky 
a roste rigidita jejích fyzických i ekonomických struktur. Obsahem textu je detailn jší diskuse 
vývoje pr myslu a nástin možných témat pro transformaci regionální ekonomiky v kontextu 
soudobých trend  rozvoje územních jednotek. Pro komplexn jší geografické charakteristiky 
kraje a vývoj ostatních struktur (sídelních, sociální a environmentálních) je t eba odkázat na 
další literární prameny (Šašek, 1996 a 2010, Balej, And l, Je ábek, 2004, Vráblíková a kol., 
2008). 

9.1 Pr mysl na území Ústeckého kraje p ed rokem 1989 

 9.1.1 Nástup pr myslové tradice 

Formování pr myslové tradice na území kraje vychází už z po átk  industrializace 
eských zemí. Již p ed pr myslovou revolucí zde existovaly základy emeslné a 

manufakturní výroby i t žby nerostných surovin. Zásadní rozvoj pr myslu p ichází ale práv
v souvislosti s nástupem pr myslové revoluce po roce 1870. Díky postupnému ší ení nových 
zp sob  výroby a technologií ze západní Evropy pat í kraj k nejrychleji a nejintenzívn ji 
„zasaženým“ oblastem monarchie. Dynamika rozvoje pr myslu byla stimulována relativní 
geografickou blízkostí a sociáln  kulturní provázaností s n meckým prost edím, koncentrací 
obyvatelstva a výskytem surovinových zdroj  (Votrubec, Mareš, 1959). Na t chto základech 
stály zejména prvotní úsp chy textilního pr myslu v celých severozápadních echách. 
Od druhé poloviny 19. stol. bylo posíleno využívání zásob hn dého uhlí z podkrušnohorské 
pánve, což umožnilo rozvoj dalších pr myslových odv tví (zejména pr mysl chemický, 
sklá ský a také potraviná ský). Na p elomu 19. a 20. stol. slouží území jako názorná ukázka 
raného kapitalismu v geografických podmínkách st ední a východní Evropy. Regionální 
ekonomika se vyzna ovala dynamikou, ekonomickou výkonností, vznikem nových 
pr myslových podnik  s pokrokovými technologiemi a formováním nových spole enských 
elit v podob  vlastník  a manažer  významných firem. Jsou zaznamenány i návazné sociální 
problémy, kdy se zejména stávka horník  v Most  stala, dle pozd jší socialistické 
interpretace, symbolem napjatých sociálních vztah  v mezivále ném období.  

V roce 1930 pracovalo na území kraje v pr myslu zhruba 170 tis. pracovník , což 
p edstavovalo 15 % z po tu pracujících v pr myslu na území dnešní R.  Z hlediska odv tví 
bylo nejvíce pracovník  zam stnáno v textilním (36 tis. pracujících, 13 % ze zam stnaných 
v textilním pr myslu  na území dnešní  R) a t žebním pr myslu (31 tis. v kraji, zhruba 30% 
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podíl na hodnot  za R).  Nadpr m rnou koncentraci v kraji m l i chemický pr mysl, kde 
skoro 10 tis. zam stnaných v kraji p edstavovalo také 30 % pracujících v tomto odv tví  na 
území dnešní R.  

Tab. 20 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích v Ústeckém kraji v roce 1930 

 Odv tví pr myslu Po et zam stnaných Podíl na pr myslu (%) 

Textilní 36 165 21,4
T žba paliv 31 151 18,4
Kovopr mysl* 26 948 15,9
Stavebních hmot** 17 529 10,4
Potraviná ský 14 006 8,3
Sklá ský 12 225 7,2
Chemický 9 681 5,7
D evozpracující 8 211 4,9
Od vní a kožed lný 5 714 3,4
Papírenský 3 429 2,0
Polygrafický 2 681 1,6
Energetický 1 378 0,8

Celkem 169 118 100,0
Zdroj dat: Mareš (1976) 
Vysv tlivky: * agregace pr myslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického,  ** v etn
t žby stavebních surovin 

Okresem s nejv tším po tem osob zam stnaných v pr myslu v roce 1930 byl D ín 
(47 tis.).  V porovnání s ostatními okresy kraje zde nejvíce lidí pracovalo v textilním 
pr myslu (21 tis.), kovopr myslu (10 tis.), pr myslu potraviná ském (3 tis.), 
d evozpracujícím (2,3 tis.), papírenském (0,35 tis.) a polygrafickém (0,3 tis.). Okres Teplice 
(s celkovým po tem zam stnaných v pr myslu 43 tis.) m l v kraji dominantní postavení 
v zam stnanosti ve sklá ském pr myslu (7,7 tis.), pr myslu stavebních hmot (5,9 tis.) i 
pr myslu od vním a kožed lném (2 tis.).  Nejvyšší po et zam stnaných v chemickém 
pr myslu a energetickém pr myslu byl v kraji v okrese Ústí nad Labem. T žební pr mysl byl 
nejvíce zastoupen v okrese Most s po tem zam stnaných zhruba 13 tis. K nejznám jším 
pr myslovým podnik m tehdejší doby pat ily ústecké chemické závody Spolek pro 
chemickou a hutní výrobu (výroba sody, kyselin, vápna) a Schichtovy závody (výroba tuk , 
olej , margarín  a zubních past) (blíže viz Kaiserová, Kaiser a kol., 1995) a chomutovské 
Válcovny trub (Mannesmannovy závody – blíže viz Binterová, 2002) specializující se na 
bezešvé trubky. 
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Obr. 10 Zam stnanost v pr myslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1930  

Zdroj dat: J. Mareš (1976) 
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Nastoupená vývojová trajektorie byla p erušena zásadními událostmi po roce 1930 
(celosv tová hospodá ská krize, II. sv tová válka, odsun n meckého obyvatelstva, nástup 
socialismu). Spojitost t chto fenomén  s vývojem eského pr myslu byla blíže diskutována 
v p edešlé kapitole. V Ústeckém kraji byl jejich projev a dopady velmi intenzivní, což bylo 
dáno p edevším silným stupn m internacionalizace a vazbami místního pr myslu na 
zahrani ní trhy (d sledkem byly tvrdé dopady hospodá ské krize) a pozicí v pohrani í 
s p ítomností p evažujícího n meckého obyvatelstva.  Výsledkem byl, v pr b hu a po konci 
II. sv tové války, významný pokles výroby, opušt né i zni ené výrobní kapacity, odchod 
v tšiny vlastník  a dosavadních pracovník  pr myslu. 

9.1.2 Pr mysl v socialistickém období 

Po roce 1948 bylo p istoupeno k zásadní rekonstrukci pr myslových kapacit, obnov
zam stnanosti v pr myslu a posílení extenzivního charakteru výroby založeném na využívání 
p írodních zdroj , ale i zat žování krajiny. Odchod n meckého obyvatelstva a další aspekty 
spole enského vývoje se promítly do fundamentálních zm n v pr myslové výrob : 

• V oblasti vlastnictví a ízení podnik , kdy všechny pr myslové kapacity p ešly do 
vlastnictví státu. Zánik podstaty a funkce vlastnictví majetku a omezení osobní 
angažovanosti a odpov dnosti za dlouhodobé prosperování podniku se staly zdrojem 
problém  podnik  v dalších letech existence. 

•  V oblasti dodavatelsko-odb ratelských vztah , kdy p evaha dosavadních obchodních 
vztah  byla p erušena i p eorientována do jiných geografických prost edí.  P vodn
silná orientace zejména na n mecké prost edí byla nahrazena vazbami na státy 
socialistického bloku a jejich sympatizanty.  

• V oblasti báze zam stnanc  pr myslových podnik , kdy došlo mnohde tak ka k totální 
obm n  pracovního kolektivu. Byla narušena kontinuita v uchovávání a p edávání 
znalostí a zkušeností (zejména tacitních). 

První fáze socialistického období (1948 – první polovina 60. let) se vyzna uje masivní 
obnovou válkou poni ených provoz  a budováním zcela nových pr myslových kapacit 
p evážn  orientovaných na chemický, hutnický, kovozpracující a strojírenský pr mysl. 
Výrazn  rostla pr myslová výroba i zam stnanost.  J. Zahálka (1963) uvádí pro celý bývalý 
Severo eský kraj mezi roky 1955 - 1961 nár st pr myslové produkce o 69 % a nár st 
zam stnanosti o 16 %.   Celkový po et zam stnaných v pr myslu k roku 1960 na území 
Ústeckého kraje (158 tis.) byl o více než 10 tis. nižší než v roce 1930. Zde je však t eba si 
uv domit masivní odchod n meckého obyvatelstva a situaci, kdy ani do dnešní doby mnohé 
obce ani kraj jako celek nemají stejný stav obyvatel jako p ed druhou sv tovou válkou. V roce 
1930 žilo na území Ústeckého kraje 1 115 tis. obyvatel, v roce 1950 735 tis. a na konci roku 
2010 to bylo 836 tis. Pr mysl byl tak naopak jednou z prvních geografických struktur, jejichž 
kvantitativní obnova prob hla nejrychleji. Z hlediska odv tví zaznamenaly významný 
absolutní i relativní propad výroby spojené s industrializací v prvních fázích pr myslové 
revoluce a navázané na n mecký kapitál a trhy (zejména textilní pr mysl, ale i sklá ský a 
d evozpracující pr mysl). Naopak významné absolutní posílení zaznamenaly t žba, agregace 
kovopr myslu a chemický pr mysl. Relativn  skoro ty násobným r stem po tu 
zam stnaných ve srovnání s hodnotami v roce 1930 se prezentoval energetický pr mysl. 
Z hlediska celorepublikového byl významný p edevším t žební (40 tis. pracujících v kraji 
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tvo ilo 25 % všech pracujících v t žb   na území dnešní R) a chemický pr mysl (18,3 tis. 
pracujících, 21% podíl na hodnot R).  

Tab. 21 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích na území Ústeckého kraje v roce 1960 a její zm ny od 
roku 1930 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1960/1930 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

T žba ** 39 906 25,3 128,1 8 755
Kovopr mysl* 39 007 24,7 144,7 12 059
Chemický 18 345 11,6 189,5 8 664
Textilní 17 052 10,8 47,2 -19 113
Potraviná ský 11 213 7,1 80,1 -2 793
Sklá ský 8 241 5,2 67,4 -3 984
Stavebních hmot*** 7 854 5,0 44,8 -9 675
Energetický 5 298 3,4 384,5 3 920
Papírenský 3 935 2,5 114,8 506
Od vní a kožed lný 3 235 2,1 56,6 -2 479
D evozpracující 2 959 1,9 36,0 -5 252
Polygrafický 643 0,4 24,0 -2 038

Celkem 157 688 100,0 93,2 -11 430
Zdroj dat: Mareš (1976) 
Vysv tlivky:  * agregace pr myslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** v etn
t žby stavebních surovin, *** bez t žby stavebních surovin 

Stejn  jako v roce 1930, tak i v roce 1960 bylo nejvíce osob zam stnáno v pr myslu v okrese 
D ín (37 tis. pracovník ), kde nadále byla nejv tší zam stnanost v kraji v agregaci 
kovopr myslu (15 tis.), textilním pr myslu (už ale pouze zhruba 10 tis.), papírenském (3,3 
tis.), d evozpracujícím (1,2 tis.) a v polygrafickém pr myslu (0,3 tis.). V okrese Teplice 
(celkov  34 tis. pracujících v pr myslu) byl ve srovnání s ostatními okresy nejvýznamn jší 
pr mysl sklá ský (5,4 tis.) a stavebních hmot (2 tis.) a rovn ž nov  také pr mysl energetický 
(2,3 tis.). Oba okresy (D ín, Teplice) zaznamenaly nejv tší úbytek pracovník  v pr myslu 
mezi roky 1930 a 1960 (v sou tu skoro 20 tis.). Okres Most (celkov  k roku 1960 33 tis. 
pracujících v pr myslu) se v uvedeném období prezentoval nejv tší nár stem po tu 
zam stnaných v pr myslu (12 tis.). V  rámci kraje zde nejvíce osob p sobilo v t žb  (17 tis.) 
a v pr myslu chemickém (9 tis.). 
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Obr. 11 Zam stnanost v pr myslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1960  

Zdroj dat: J. Mareš (1976) 
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V druhé polovin   60. let a v letech 70. dochází na území kraje, z pohledu 
zam stnanosti, ke stagnaci vývoje pr myslu. Kopa ka (1992) popisuje trend niveliza ních 
tendencí v pr myslu, kdy docházelo k poklesu tradi n  silných pr myslových okres  a 
naopak k posilování oblastí, v nichž do té doby pr mysl nem l zásadní postavení. V p ípad
Ústeckého kraje tak dochází k úbytku pracovník  v pr myslu v  okresech Most, Teplice, Ústí 
nad Labem a pozd ji i D ín, naopak rostl po et zam stnaných v okresech spíše 
zem d lských (Louny, Litom ice) a díky dalšímu rozší ení t žby i v okrese Chomutov. 

Od konce 70. let a v pr b hu celých 80. let nastává op tovné období extenzivního 
r stu symbolizované intenzivní investi ní inností do pr myslových kapacit a r stem 
zam stnanosti v hlavních odv tvích (t žba, chemie) v pánevních okresech kraje (Most, 
Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem). Jak již bylo v práci n kolikrát nazna eno, tato expanze 
absolutn  neodrážela pot eby regionální ekonomiky, výkonnost firem a byla zcela v rozporu 
s tehdejšími trendy ve vysp lých státech, které po ropné krizi utlumovaly provozy t žkého 
pr myslu s velkou energetickou náro ností. Lze ji tedy pokládat za základ pozd jšího 
formování kraje do podoby starého pr myslového regionu. K 31. 12. 1989 p esahoval po et 
osob zam stnaných v pr myslu v Ústeckém kraji hodnotu 186 tis. Více než tvrtina všech 
zam stnaných osob v pr myslu byla zam stnána v agregaci kovopr myslu (25,8 %). 
V prvních t ech nejv tších odv tvích (kovopr mysl, t žba a chemický pr mysl) p sobilo více 
než 60 % pracovník  pr myslu. Tato t i odv tví zaznamenala i významný absolutní r st 
pracovník  ve srovnání s hodnotami z roku 1960 (souhrnn  více než 19 tis. osob, z toho v 
kovopr myslu více než 9 tis.).  Relativn  oproti roku 1960 op t registrujeme nár st pr myslu 
energetického (tentokrát dvojnásobný) zp sobený výstavbou tepelných elektráren.  

Dle dostupných statistických dat mezi roky 1960 a 1989 rostl, p edevším relativn , 
rovn ž pr mysl sklá ský a také polygrafický. Naopak stejn  jako mezi roky 1930 – 1960, tak i 
v období 1960 až 1989 došlo k dalšímu, tentokráte však již pozvoln jšímu, poklesu pr myslu 
textilního, d evozpracujícího a stavebních hmot. Z hlediska podílu na zam stnanosti v daných 
odv tvích  pr myslu v R byla v kraji významná koncentrace t žebního a chemického 
pr myslu (oba se podílely na zam stnanosti ve svých odv tvích  na území dnešní R zhruba 
20 %).  
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Tab. 22 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích na území Ústeckého kraje k 31. 12. 1989 a její zm ny 
od roku 1960 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1989/1960 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

Kovopr mysl 48 143 25,8 123,4 9 136
z toho: hutnický 11 244 6,0 N N
             kovozpracující 13 923 7,5 N N
             strojírenský 17 204 9,2 N N
              elektrotechnický 5 772 3,1 N N
T žba paliv 44 347 23,8 111,1 4 441
Chemický 22 597 12,1 123,2 4 252
Textilní 16 404 8,8 96,2 -648
Potraviná ský 12 874 6,9 114,8 1 661
Sklá ský 12 245 6,6 148,6 4 004
Energetický 10 673 5,7 201,5 5 375
Papírenský 5 110 2,7 129,9 1 175
D evozpracující 2 721 1,5 92,0 -238
Od vní a kožed lný 4 182 2,2 129,3 947
z toho: od vní 2 448 1,3 N N
             kožed lný 1 734 0,9 N N
Stavebních hmot 4 091 2,2 52,1 -3 763
Ostatní 1 980 1,1 N N
Polygrafický 1 259 0,7 195,8 616

Celkem 186 626 100 118,4 26 958

Zdroj dat: Mareš (1976), Toušek, Tonev (2002), Informa ní systém o pr myslu, CRR. MUNI (2000) 

vysv tlivky: N – údaje za rok 1960 nebyly k dispozici 

Na konci socialistického období pracovalo v meziokresním porovnání nejvíce osob 
v pr myslu v okrese Most (42 tis. pracovník ).  Zde byla v kraji nejv tší zam stnanost v t žb
(24 tis.), v chemickém pr myslu (11 tis.) a v d evozpracujícím pr myslu (0,7 tis.). V okrese 
D ín s 35 tis. pracovníky v pr myslu celkov  byla z pohledu zastoupení v ostatních okresech 
kraje nejvyšší zam stnanost v kovopr myslu (16 tis.) a pr myslu textilním (10 tis.). Sklá ský 
pr mysl byl v kraji nejvíce zastoupen tradi n  v okrese Teplice (7,7 tis.), nejvyšším po tem 
zam stnaných v energetickém pr myslu v kraji (3,8 tis.) se prezentoval okres Chomutov.   
Pozoruhodná je dynamika pr myslu v okrese Litom ice, který se sice v rámci celkového 
po tu pracujících v pr myslu i v roce 1989 držel na p edposledním míst  mezi okresy v kraji 
(19 tis.), ale byla zde na úrovni okres  kraje nejv tší zam stnanost v potraviná ském 
pr myslu (3,5 tis.), papírenském pr myslu (3,4 tis.) a v pr myslu stavebních hmot (1 tis.). 
Práv  v okrese Litom ice byl mezi roky 1960 a 1989 zaznamenám nejvyšší nár st 
pracujících v pr myslu (11 tis.), následovaly okresy Most (9 tis.) a Chomutov (6 tis.). 
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Obr. 12 Zam stnanost v pr myslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1989 

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002) 
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Jednou ze základních metod analýzy pr myslu  v území je posouzení jeho 
specializace. K hodnocení je možné využít index specializace (IS), který udává pom r podílu 
daného odv tví na celkové zam stnanosti kraje (okresu) k podílu tohoto odv tví na celkové 
zam stnanosti v R. Abychom mohli hovo it o tom, že kraj je specializován na ur ité 
pr myslové odv tví, musí index specializace p ekro it hodnotu 2, v p ípad  okresu hodnotu 3 
(blíže viz tabulka). 

Tab. 23 Specializace pr myslových odv tví v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 1989

Zdroj dat: Pracovníci a mzdové fondy socialistického sektoru národního hospodá ství v krajích a okresech podle 
odv tví národního hospodá ství SR za rok 1989, SÚ (1990) 

Vysv tlivky: UK – Ústecký kraj, DC – okres D ín, CH-okres Chomutov, LT – okres Litom ice, LO – okres 
Louny, MO – okres Most, TP-okres Teplice, UL – okres Ústí nad Labem 

Na konci socialistického období pracovalo v pr myslu 44 % z celkového po tu 
zam stnaných v Ústeckém kraji. Regionální ekonomika kraje byla vysoce specializována na 
pr mysl t žební, chemický, energetický, papírenský a sklá ský. K 31. 12. 1989 pracovalo 
v t žb  zhruba 10 % všech pracujících v kraji. T žební pr mysl je ze své podstaty nezbytný 
pro fungování národního hospodá ství, pro regionální ekonomiku však znamená specializaci a 
závislost na asov  limitované aktivit , která nezakládá p edpoklady pro dlouhodobou 
udržitelnost a konkurenceschopnost. Pr myslovou specializaci kraje táhly okresy Most, 
D ín, Teplice a Chomutov. Okres Ústí nad Labem plnil funkci správního centra kraje 
s výrazn jším zastoupením zam stnanosti ve ve ejné správ  a dalším terciéru. Ve dvou 

 Index odv tvové specializace 

 UK DC CH LT LO MO TP UL 

T žba 2,67 0,05 2,76 0,02 0,07 8,93 3,79 1,50

Potraviná ský 1,10 1,10 0,59 2,38 1,47 0,31 0,35 1,84

Textilní 1,30 4,81 0,45 0,35 0,36 0,96 0,94 0,41

Od vní 0,55 0,47 0,22 1,45 0,91 0,59 0,38 0,11

Kožed lný 0,32 0,15 0,15 0,92 0,41 0,15 0,45 0,14

D evozpracující 0,44 0,58 0,15 0,28 0,23 0,75 0,41 0,50

Papírenský 2,19 2,55 0,26 11,75 0,54 0,00 1,28 0,00

Polygrafický 0,91 2,30 0,10 0,18 0,07 1,18 0,17 1,68

Chemický 2,35 0,28 0,02 3,40 0,10 6,87 0,60 4,08

Sklá ský 2,05 1,72 1,64 0,48 0,55 0,19 8,34 0,61

Stavebních hmot 0,93 0,57 0,61 1,73 2,19 0,87 1,23 0,00

Hutnický 0,95 0,66 4,90 0,02 0,00 0,00 0,40 0,70

Kovozpracující 1,53 3,23 2,02 1,43 1,01 0,30 1,57 0,93

Strojírenský 0,35 0,96 0,08 0,38 0,31 0,04 0,34 0,30

Elektrotechnický 0,51 0,98 0,26 0,11 1,36 0,03 0,42 0,61

Ostatní 0,42 0,81 0,25 0,70 0,26 0,31 0,14 0,41

Energetický 2,30 1,00 6,08 0,29 4,20 1,57 2,66 1,24

Pr mysl celkem 1,09 1,22 1,09 0,90 0,62 1,51 1,19 0,86
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okresech, které nelze ozna it jako specializované na pr mysl (Louny, Litom ice), byl 
tradi n  silný zem d lský sektor. Na úrovni okres  byla významná specializace okresu Most 
na t žební a chemický pr myslu. V t žb  pracovalo na konci roku 1989 skoro 35 % všech 
pracujících v okrese a v chemickém pr myslu pak dalších 16 %. V okrese Most se 
zam stnanost v pr myslu podílela 60 % na celkové zam stnanosti. Zhruba 50 % 
zam stnaných v pr myslu se prezentovaly okresy D ín a Teplice, což bylo dáno p edevším u 
okresu D ín specializací na textilní a kovozpracující pr mysl, u okresu Teplice pak silnou 
tradicí sklá ského pr myslu. Vybudované tepelné elektrárny v pr b hu 70. a 80. let ur ily 
specializaci okres  Chomutov a Louny na pr mysl energetický. Papírny ve Št tí podmínily 
specializaci okresu Litom ice na papírenský pr mysl, který se podílel na celkové 
zam stnanosti v okrese hodnotou 7 %. V tomto okrese pracovalo mezi všemi okresy kraje 
nejmén  lidí v pr myslu (25 %). 

V regionální ekonomice hrály dominantní úlohu velké, vertikáln  organizované 
podniky. Nejv tší doly (Jan Šverma a Obránc  míru na Mostecku a eskoslovenské armády 
na Chomutovsku) byly sdruženy do podniku Severo eský hn douhelný revír, kde celkov
pracovalo až 40 tis. pracovník . Po vzoru sov tského Donbasu byl napodoben koncept 
územn  výrobních komplex  (Kolosovskij, 1958) a v blízkosti t žby byla soust ed na 
návazná pr myslová odv tví. Jde zejména o tepelné elektrárny spalující uhlí (Komo any, 
Erv nice, Tušimice, Ledvice, Pruné ov a Po erady) a energeticky náro né provozy 
kovopr myslu a chemického pr myslu.  

Tab. 24 Nejv tší pr myslové podniky dle po tu zam stnanc  (stav k 31. 12. 1989) 

Podnik Pr mysl Lokalizace Zam stnanci 

Severo eský hn douhelný revír T žební pánevní okresy 36 359
Chemická závody Záluží Chemický Litvínov 11 087
Válcovny trub a železárny 
Chomutov 

Hutnický Chomutov 7 750

Spolchemie Chemický Ústí nad Labem 5 257
Severo eské papírny Št tí Papírenský Št tí 4 935
Sklo-Union Teplice Sklá ský Teplice 4 749
Benar Textilní Benešov nad Plou nicí 3 993
Elektrárna Tušimice Energetický Tušimice 3 661
Secheza Chemický Lovosice 3 291
Bonex Textilní Teplice 2 733

Zdroj dat: Informa ní systém o pr myslu, CRR, MU (2000) 

Souhrnná charakteristika stavu pr myslové výroby na území Ústeckého kraje na konci 
socialistické industrializace striktn  sm uje k budoucí podob  území odpovídající definování 
starých pr myslových region :  

• Rozhodující odv tví jsou založená na extenzivním využívání vy erpatelných surovin 
(jak samotná t žba hn dého uhlí, tak technologické nastavení tepelných elektráren i 
vstupy pro n které výroby v chemickém pr myslu). 

• Výrazný podíl t žkého pr myslu a produkce vstupních komponent pro 
specializovan jší odv tví zpracovatelského pr myslu v jiných regionech, menší 
kontakt s trhem a spot ebiteli, omezen jší tlak na dlouhodobou tvorbu produktových 
inovací. 

• Striktn  fordisticky orientovaná produkce založená na extenzivním využívání 
nekvalifikované pracovní síly, fyzického prost edí a krajiny.  
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• Dominance velkých, vertikáln  organizovaných firem charakterizovaných 
p ezam stnaností a produkujících asto výrobky s problematickou uplatnitelností na 
sv tových trzích. Díky absenci tržních mechanism  firmy nebyly ochotny zavád t 
produktové a procesní inovace. 

• Lokalizace významných strategických odv tví z hlediska fungování státu (t žba, 
chemie) s výrazným podílem rozhodovacích mechanism  mimo region, omezen jší 
výskyt ekonomických elit s vazbou na region. 

9.2 Transformace pr myslu po roce 1989 

Celospole enské zm ny v 90. letech a jejich d sledky p inesly pro regionální 
ekonomiku Ústeckého kraje (a zvlášt  její pr myslové struktury) poznání, že za stávajícího 
rozsahu není její existence v tržní ekonomice udržitelná, a tedy dále možná. Muselo dojít k 
reálnému pojmenování efektivnosti, stavu zásob a asového horizontu v t žb  hn dého uhlí, 
nutnosti p ikro it k restrukturalizaci velkých podnik  s neefektivní výrobou v zájmu 
zachování holé existence a k ukon ení provozu mnohých st edn  velkých podnik . 
Transforma ní období lze rozd lit do dvou vývojových etap. První etapa (p ibližn  do konce 
roku 1999) je charakterizována silnou spontánní deindustrializací generovanou p sobením 
tržních mechanism  a ízených transforma ních proces  z centrální úrovn  (privatizace, 
liberalizace, restituce). Výsledkem je úbytek pr myslových kapacit, pokles výroby a 
zam stnanosti.  Druhá etapa (od roku 2000) vychází z ur ité reakce na p edchozí celkový 
propad regionální ekonomiky a za politické, finan ní a institucionální asistence dochází 
k podpo e organizované reindustrializace, což vede, zejména prost ednictvím p ílivu 
zahrani ních investic, k op tovnému posílení pr myslových kapacit, výroby a ke stabilizaci 
zam stnanosti v pr myslu (a tím k zastavení rostoucí míry nezam stnanosti).  

9.2.1 Pr mysl v 90. letech (spontánní deindustrializace) 

Jak již bylo nazna eno výše, mezi roky 1989 a 1999 probíhal nevyhnutelný a 
sponntání proces redukce pr myslových kapacit. Celkový po et zam stnaných poklesl za 
prvních deset let transformace o skoro 80 tis. na celkovou hodnotu 108 tis. pracujících. 
Zásadní byl propad v zam stnanosti v odv tví t žby (úbytek zhruba 30 tis. pracovník ). 
Jednalo se p edevším o t žbu hn dého uhlí, kde nízká efektivita zp sobu t žby, omezená 
konkurenceschopnost vyt ženého uhlí a postupné vy erpávání zásob vedly k zavedení 
útlumových program , skokového propušt ní zam stnanc  a rušení provoz . Významné 
poklesy absolutního po tu zam stnaných zaznamenaly také textilní výroba, chemie a 
hutnictví. 



92 

Tab. 25 Zam stnanost v pr myslu a jeho odv tvích na území Ústeckého kraje k 31. 12. 1999, její zm ny od 
roku 1989

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informa ní systém o pr myslu, CRR, MU (2000) 

Nejv tší pokles zam stnaných v pr myslu mezi roky 1989 a 1999 byl zaznamenán 
v okrese Most (21 tis. osob). Nejv tší podíl na propadu m la redukce pracovník  v odv tví 
t žby, nebo  se jejich po et v pr b hu deseti let zmenšil o 16 tis. O více než 5 tis. osob 
poklesla zam stnanost v chemickém pr myslu. Okresem s druhým nejv tším poklesem byl 
D ín (více než 16 tis. osob), kde se konal úbytek p edevším v textilním pr myslu v po tu 
zhruba 7 tis. pracovník . V okrese Teplice ubylo v pr myslu zhruba 15 tis. pracovník , na 
emž se podílelo p edevším omezení pracovník  v t žebním pr myslu (7 tis.).  P es výše 

uvedené dramatické poklesy z stalo v pr myslu k 31. 12. 1999, nejvíce osob zam stnáno 
v okrese Most (21 tis. pracovník ). P i srovnání s ostatními okresy Ústeckého kraje zde byla 
nejvyšší zam stnanost v t žebním (8 tis. pracovník ) a chemickém pr myslu (5 tis.). V okrese 
D ín pracovalo v roce 1999 v pr myslu 16 tis. osob a v žádném dalším okresu kraje nebyla 
vyšší zam stnanost v pr myslu textilním a od vním (3,7 tis.), agregaci pr mysl  d eva ského, 
papírenského, polygrafického a ostatního (2,8 tis.), v pr myslu strojírenském (2,3 tis.) a 
elektrotechnickém (2,1 tis.). Sklá ský pr mysl byl v kraji tradi n  nejsiln ji z pohledu 
zam stnanosti zastoupen v okrese Teplice, pr mysly energetický, hutnický a kovozpracující 
v okrese Chomutov. Po et zam stnaných v potraviná ském pr myslu byl nejvyšší v okrese 
Ústí nad Labem (3,2 tis. pracovník ). 

Odv tví pr myslu Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 1999/1989 Pokles (nár st) 
zam stnaných 

T žba 14 996 13,88 33,82 -29 351 

Kovozpracující 12 251 11,34 87,99 -1 672 

Chemický 11 767 10,89 52,07 -10 830 

Strojírenský 10 996 10,18 63,92 -6 208 

Potraviná ský 10 714 9,92 83,22 -2 160 

Elektrotechnický 8 689 8,04 150,54 2 917 

Sklá ský a stavebních hmot 8 547 7,91 52,32 -7 789 

Energetický 6 494 6,01 60,85 -4 179 

Textilní 5 060 4,68 30,85 -11 344 

Ostatní 3 623 3,35 182,98 1 643 

Od vní 3 218 2,98 131,45 770 

D evozpracující 3 205 2,97 117,79 484 

Papírenský 3 204 2,97 62,70 -1 906 

Hutnický 3 096 2,87 27,53 -8 148 

Polygrafický 1 508 1,40 119,78 249 

Kožed lný 682 0,63 39,33 -1 052 

Pr mysl celkem 108 050 100,00 57,90 -78 576
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Obr. 13 Zam stnanost v pr myslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1999 

Zdroj dat:  Toušek, Tonev (2002) 
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K hodnocení vývoje specializace regionální ekonomiky v prvním období transformace 
m žeme op t, stejn  jako pro období socialismu, využít index specializace (hodnoty pro 
Ústecký kraj a jeho okresy nabízí tabulka). Index specializace poklesl pro pr mysl celkem 
k 31. 12. 1999, oproti stejnému datu roku 1989, u Ústeckého kraje a u všech pr myslov
specializovaných okres . Naopak hodnota indexu specializace vzrostla u okres  Litom ice a 
Louny, ale to je dáno spíše transforma ními procesy v jejich zem d lském sektoru. 
K poslednímu dni roku 1999 byl podíl pr myslu na celkové zam stnanosti v kraji 30% a 
v žádném okrese nep esáhl hodnotu 40 %. Nejvyšší podíl pracujících v pr myslu byl v okrese 
Most (37 %), D ín a Teplice (oba 33 %). Ústecký kraj byl v rámci republiky specializován 
na pr mysl t žební a papírenský. Silná úloha t žebního pr myslu je dána jeho silnou 
specializací v okresech Most, Teplice a Chomutov. V kraji pracovalo v t žb  zhruba 5 % 
z celkového po tu pracující, v okrese Most to bylo 14 %, v okresech Teplice a Chomutov 
zhruba 6 %. Specializace na papírenský pr mysl byla tla ena p edevším lokalizací výrobních 
podnik  na Litom icku s celkovým podílem 4 % na zam stnanosti v okrese. 

Tab. 26 Specializace pr myslových odv tví v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 1989

 Index odv tvové specializace 

UK DC CH LT LO MO TP UL 

T žba 3,40 0,19 4,71 0,17 0,37 11,20 5,26 0,42

Potraviná ský 1,00 0,78 0,54 1,68 1,35 0,52 0,39 1,83

Textilní 0,95 4,07 0,37 0,35 0,04 0,83 0,44 0,16

Od vní 0,80 0,59 0,86 1,16 1,75 0,53 0,89 0,28

Kožed lný 0,42 0,11 0,61 0,58 0,48 0,12 1,04 0,15

D evozpracující 0,64 1,14 0,67 0,67 0,38 0,34 0,66 0,54

Papírenský 2,13 2,85 0,48 9,08 0,40 1,10 0,97 0,22

Polygrafický 0,57 0,87 0,21 0,08 0,22 0,28 0,57 1,50

Chemický 1,58 0,98 0,32 1,55 0,19 4,19 0,97 2,04

Sklá ský a stavebních hmot 1,50 0,55 0,94 1,07 2,53 0,34 5,65 0,08

Hutnický 0,56 1,17 2,02 0,03 0,00 0,05 0,03 0,44

Kovozpracující 1,09 1,24 1,25 1,19 1,41 0,54 0,97 1,18

Strojírenský 0,63 0,87 0,48 0,59 1,20 0,63 0,33 0,50

Elektrotechnický 0,79 1,27 1,08 0,47 0,50 0,63 0,95 0,56

Ostatní 0,66 1,34 1,06 0,60 0,46 0,23 0,48 0,41

Energetický 1,74 1,29 3,64 0,46 2,81 1,16 1,47 1,77

Pr mysl celkem 1,05 1,14 1,07 0,93 0,96 1,25 1,13 0,84

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informa ní systém o pr myslu, CRR, MU (2000) 

Vysv tlivky: UK – Ústecký kraj, DC – okres D ín, CH - okres Chomutov, LT – okres Litom ice, LO – okres 
Louny, MO – okres Most, TP - okres Teplice, UL – okres Ústí nad Labem 

Nižší hodnoty indexu pr myslové specializace a klesající podíl pr myslu na celkové 
zam stnanosti m žeme interpretovat jako projev diverzifika ních tendencí regionální 
ekonomiky Ústeckého kraje. Potvrzují se tak teoretické koncepce i zkušenosti z mnohých 
starých pr myslových region  v Evrop , že výraznou složkou jejich transformace je pokles 
pr myslové specializace a r st diverzifikace regionální ekonomiky. 
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Prom nou prošla skladba a podoba rozhodujících regionálních podnik . 
Restrukturaliza ní a privatiza ní procesy ve velkých podnicích vedly k omezení 
zam stnanosti, rušení nejmén  efektivních provoz , ale také k zachování existence a nalezení 
konkurenceschopné pozice na trhu (Chemopetrol, Spolchemie, Lovochemie, Glaverbel 
(pozn.: názvy podnik  se postupem asu r zn  m nily)). Vybrané významné regionální 
podniky díky neúsp šným privatiza ním projekt m sm ovaly k jejich úplné (železárny 
Chomutov) i postupné (Setuza Ústí nad Labem) likvidaci. Jako problematická se ukázala 
velikostní kategorie podnik , které na konci socialismu m ly okolo 1000 zam stnanc , kdy 
tyto podniky mnohdy nebyly schopné fungovat v otev eném konkuren ním prost edí (nap . 
Tonaso (Nešt mice), Kovohut  a Desta D ín, Chemofarma, Armaturka (oboje Ústí nad 
Labem), Šroubárna Žatec). Jako následek deindustrializa ních proces  se v regionální 
ekonomice zformovaly nevyužité kapacity (zejména pracovní síla a fyzické struktury). 
Souhrnným výsledkem byl pokles výkonnosti a významu regionální ekonomiky (v roce 1995 
kraj produkoval HDP na obyvatele ve výši 95 % pr m ru R a v roce 2000 ve výši 81 %), 
nár st míry nezam stnanosti, zhoršení sociální situace a celkové klima úpadku s prvky 
deziluze a bezvýchodnosti. 

9.2.2 Pr mysl na za átku 21. století (organizovaná reindustrializace) 

Vzhledem k faktu, že problemati nost situace dosáhla ke konci p edešlé etapy kritické 
hranice pro možnou eskalaci, bylo p istoupeno ke koncep ní politické, finan ní a 
institucionální podpo e místního ekonomického rozvoje. Základním sm ováním bylo úsilí 
získat do regionu nazp t výrobní kapacity a tak držet pr myslovou tradici regionální 
ekonomiky (to korespondovalo s celkovou politikou státu – viz bližší p edstavení podp rných 
nástroj  v R v p edchozí kapitole). Výsledkem byl p íliv zahrani ních investic do Ústeckého 
kraje. Podstatná ást z nich sm ovala do zpracovatelského pr myslu a to p edevším do 
odv tví napojených na automobilový a elektrotechnický pr mysl. Na zlomu tisíciletí tak došlo 
k zastavení problematické vývojové trajektorie a k celkové stabilizaci ekonomických pom r . 
Po et zam stnaných v pr myslu jako celku mezi roky 1999 a 2008 vzrostl zhruba o 15 tis. 
osob.  Celkov  se tak v regionální ekonomice potvrdily trendy probíhající na úrovni státu.

Tab. 27 Zam stnanost v pr myslu v Ústeckém kraji k 31. 12. 2008 a její zm ny od roku 1999 

  Po et 
zam stnaných 

Podíl na 
pr myslu (%) 

Index 2008/1999 Nár st (pokles) 
zam stnaných 

T žba 12 tis. 10 82 -3 tis.
Zpracovatelský pr mysl 99 tis. 83 123 18 tis.
Výroba a rozvod energií 9 tis. 7 94 -1 tis.

Pr mysl celkem 120 tis. 100 114 15 tis.

Zdroj dat: Trh práce v R 1993 - 2010 ( SÚ, 2011) 

Z pohledu pokra ujících restrukturaliza ních proces  je d ležitá stabilizace t žebního 
pr myslu, v n mž se nadále postupuje podle dlouhodobých koncep ních útlumových 
program  a prakticky dochází pouze k p irozenému úbytku pracovník  odchodem do penze 
(mezi roky 1999 a 2008 se po et pracovník  v odv tví zmenšil o 3 tis.). Velké regionální 
podniky prošly zm nami vlastnické struktury, které dále prohloubily transfer rozhodovacích 
mechanism  mimo region (Chemopetrol – vlastník polský koncern PKN Orlen, Glaverbel -  
vlastník AGC Glass Europe se sídlem v Bruselu, Lovochemie – vlastník spole nost Agrofert 
a. s., Spolchemie – vlastnická struktura není známa a za vše vypovídá citace z výro ní zprávy 
za rok 2010 „Spole nost se domnívá, že je kontrolována spole ností ViaChem Group a. s.“).  
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Výše bylo nazna eno, že d ležitým faktorem reindustrializace a stabilizace regionální 
ekonomiky byly p ímé zahrani ní investice sm ující p edevším do zpracovatelského 
pr myslu. Jedním z faktor  p íchodu investic byla dostupná infrastruktura v podob  nov
vybudovaných pr myslových zón. P ehled plošn  nejv tších pr myslových zón v kraji nabízí 
tabulka. Projekt realizace pr myslové zóny Triangle, na bývalém letišti v blízkosti m sta 
Žatec, se dokonce stal prioritním projektem regionálního rozvoje Ústeckého kraje po roce 
1989. Zóna byla za azena mezi tzv. strategické pr myslové zóny v R (dále nap . zóna 
v Nošovicích i areál Škody Plze ), u kterých byl o ekáván p íchod významného 
zahrani ního investora. Z dnešního pohledu se problematicky jeví vysoká nákladnost 
projektu, potíže se sou asnou obsazeností zóny a celková neprogresivnost zvoleného ešení ve 
vztahu k soudobým trend m územního rozvoje ve vysp lých regionech sv ta. 

Tab. 28 Nejv tší nov  vybudované pr myslové zóny v Ústeckém kraji po roce 1989 

Zdroj dat: Databáze pr myslových zón Krajského ú adu Ústeckého kraje (2011) 

Vedle pr myslových zón byly dále, ve spolupráci s národní úrovní, vytvo eny finan ní 
a institucionální stimula ní mechanismy pro lákání zahrani ního kapitálu. Vedle již d íve 
zmín ného systému investi ních pobídek nabízeného ze strany státu a fungování Agentury 
CzechInvest, byly nastaveny regionální a lokální finan ní zdroje (nap . m sto Ústí nad Labem 
disponovalo vlastním subsystémem investi ních pobídek) a podp rné institucionální prost edí 
(existoval Odbor hospodá ské strategie Ústeckého kraje; pozd ji striktn  orientovaný pouze 
na strategickou zónu Triangle, odbor podporující zahrani ní investice na mosteckém 
magistrátu, Investi ní centrum v rámci magistrátu Ústí nad Labem).  

Dostupná infrastruktura i podp rné rámce  vyústily v p íliv zahrani ního kapitálu do 
regionu, a to práv  zejména v podob  pr myslov  orientovaných firem. Celkov  p išlo do 
Ústeckého kraje mezi roky 1993 a 2010 prost ednictvím agentury CzechInvest 185 
investi ních projekt , které p i žádosti o investi ní pobídky deklarovaly v souhrnu vytvo it 
skoro 30 tis. pracovních míst. Z celkového po tu projekt  90 % sm ovalo do 
zpracovatelského pr myslu. V tšinou se jedná o firmy, které se pohybují na druhém až t etím 
ádu hierarchie produk ních et zc , kde klí ovými faktory jejich p íchodu do regionu byly 

práv  nabízené stimuly, nízké náklady na pracovní sílu (bez zásadn jší kvalifikace) a nízký 
stupe  regulativních opat ení v regionu (nap . ve vztahu k životnímu prost edí – zde je 
ukázkový p ípad firmy Nemak, jejíž podoba výroby byla v Plzni shledána jako 
neakceptovatelná, zatímco pro Most se stala preferovanou investicí).  

Název zóny Lokalita Rozloha (ha) Varianta 

Triangle Žatec 363 Greenfield
Joseph Most 190 Greenfield
Industriální park Verne Klášterec n. O 142 Greenfield
Pr myslové a logistické centrum Lovosice Lovosice 120 Greenfield
PZ Kada Kada  81 Greenfield
PZ Krupka Krupka 77 Greenfield
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Tab. 29 Nejvýznamn jší p ímé zahrani ní investice v kraji realizované prost ednictvím agentury 
CzechInvest v Ústeckém kraji 

Zdroj dat:  databáze Agentury CzechInvest (2011), pozn.:  deklarovaný po et pracovník  v dob  žádosti o 
investi ní pobídky neodpovídá pozd jšímu reálnému stavu 

Po ínaje rokem 2009 se v kraji projevily d sledky sv tové hospodá ské krize, které 
m ly za následek pokles pr myslové výroby a zam stnanosti. V p edchozí kapitole jsou 
nastín ny dopady krize na eský pr mysl jako celek. Hodnocení regionálních dopad  je 
problematické z hlediska pomalejšího zve ej ování regionálních dat ze strany SÚ a jejich 
celkov  slabé vypovídající schopnosti. Dle doposud publikovaných výsledk  Výb rového 
šet ení pracovních sil ( SÚ, 2011) v roce 2009 v  Ústeckém kraji za ala ve srovnání s rokem 
2008 zam stnanost v pr myslu klesat (pokles zhruba 2 tis. pracovník  ve zpracovatelském 
pr myslu). V roce 2010 byl zaznamenán v pr myslu celkov  pokles zhruba 9 tis. pracovník , 
z toho 6 tis. ve zpracovatelském pr myslu. Detailn jší hodnocení krize v Ústeckém kraji, 
zejména ve vztahu k sensitivit  jednotlivých odv tví pr myslu, musí být p edm tem 
budoucích výzkum . 

Celkové zhodnocení  zm n v pr myslové výrob  po roce 1989 v Ústeckém kraji 

Pr myslová produkce a díky její významnosti i celá regionální ekonomika kraje je 
charakterizována postupným snižováním celkového významu pro ekonomiku státu (podíl 
HDP na obyvatele se v posledních letech ustálil na 80 % pr m ru R). To je dáno p edevším 
poklesem ve výrob  a zam stnanosti v pr myslu jako celku, ale s výrazným symbolickým 
projevem v t žebním pr myslu. Silný proces deindustrializace byl na p elomu tísiciletí 
kompenzován atrakcí zahrani ního kapitálu do výrobních firem v nižších hierarchiích 
globálních produk ních et zc . Výkonnost a parametry regionální ekonomiky se díky tomuto 
procesu reindustrializace stabilizovaly, ale za cenu striktní strategie založené na politice 
nízkých cen a omezené kvalit  výrobních faktor  (low road strategy). Tato strategie reflektuje 
pot eby širších mas pracujících s tradicí práce v pr myslu i s nižší kvalifikací, ale na druhou 
stranu nenabízí p íliš mnoho adekvátních možností užší skupin  lidí s vyšším vzd lanostním 
profilem.  Další charakteristikou regionální ekonomiky je její stylizace do ist  pasivní role. 
Dochází k postupnému vy erpávání ložisek hn dého uhlí a k pouhému o ekávání ur ení 
priorit z pohledu managementu tradi ních podnik  a nových zahrani ních investor . 
Kompletní vlastnické struktury t chto subjekt  jsou mimo region, takže pokra uje deficit 
aktér  z regionu v  podílu na rozhodovacích mechanismech, informacích a ziscích.  
Z hlediska podoby podnik  došlo k výraznému omezení jejich velikosti a rozpadu jejich 
vertikální organizace (viz tabulka).  

Investor Pr mysl Zem  p vodu Lokalizace Deklarovaný 
po et pracovník

IPS Alpha Technology Elektrotechnický Japonsko PZ Triangle 2 100
Nemak Automobilový Mexiko Most 1 361
Black & Decker Strojírenský USA/VB Ústí nad Labem 1 300
Candy Strojírenský Itálie Podbo any    600
FTE Automotive Automobilový N mecko Podbo any 588



98 

Tab. 30 Nejv tší pr myslové podniky dle po tu zam stnanc  (stav k 31. 12. 2008) 

Podnik  Pr mysl Lokalizace Zam stnanci 

Severo eské doly a. s. T žební Most, Teplice, 
Kada

3 342

Unipetrol RPA s. r. o. Chemický Litvínov 2 072
Czech Coal Services a. s. T žební Most 1 930
IPS Alpha Technology Europe s. r. o. Elektrotechnický Žatec (Triangle) 1 530
Litvínovská uhelná a. s. T žební Litvínov 1 020
Johnson Controls Automobilové Sou ástky, k. s. Automobilový Roudnice n.L. 1 015
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s. Chemický Ústí nad Labem 974
AGC Automotive Czech a. s. Sklá ský Bílina 922
TRCZ s. r. o. Automobilový Lovosice 909
AGC Flat Glass Czech a. s. Sklá ský Teplice 848

Zdroj dat: Piknerová (2011) 

St žejním prost edím pro hodnocení transforma ního procesu je regionální trh práce a 
v rámci n ho pak zejména míra nezam stnanosti. P i analýze dat mezi roky 1993 – 2010 
sledujeme vedle vlastního pr b hu k ivky míry nezam stnanosti i inverzní vztah mezi mírou 
nezam stnanosti a zam stnaností v pr myslu. 

Obr. 14 Vývoj zam stnanosti v pr myslu a míry nezam stnanosti v Ústeckém kraji mezi roky 1993 a 2010 

 Zdroj dat: Zam stnanost v pr myslu - Trh práce v R 1993 -2010 ( SÚ, 2011), Registrovaná míra 
nezam stnanosti  - Portál zam stnanosti na MPSV (2011) 

Podmi ující faktory r stu a poklesu nezam stnanosti jsou rozli né, p esto se nabízí 
interpretace, že lidé, kte í pracují v Ústeckém kraji v pr myslu, nejsou p íliš schopni hledat 
zam stnání mimo tento sektor a úbytek zam stnanosti v pr myslu se automaticky promítá do 
r stu nezam stnanosti. Potvrzují se tak zkušenosti z n kterých starých pr myslových region
v západní Evrop , kde se ukazuje, že lidé dlouhodob  pracující v pr myslu (zejména na 
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pozicích vyžadujících manuální práci) se obtížn  p izp sobují trh m práce v ekonomikách 
založených na preferenci služeb (mj. díky horším sociáln -komunika ním kompetencím).   

9.3 Možnosti rozvoje Ústecké kraje jako starého pr myslového regionu 

Tématem následující ásti publikace je pokusit se nabídnout koncep ní rámec pro 
možné sm ování rozvoje Ústeckého kraje jako starého pr myslového regionu. Na jedné 
stran  je nutné samoz ejm  respektovat dosavadní podobu vývojové trajektorie, tradice a 
výkonnost regionální ekonomiky. Na druhé stran  nelze opomenout nutnost reagovat na 
soudobé trendy a požadavky, kdy práv  schopnost region  flexibiln  se adaptovat na m nící 
se podmínky stanovuje možnosti jejich konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Obojí 
bylo diskutováno v p edchozím textu. Bylo jasn  demonstrováno, že pro staré pr myslové 
regiony je možnost propojit „staré“ a „nov  požadované“ klí em k obnovení výkonnosti 
regionální ekonomiky. Nyní jde o nastín ní vhodné kombinace pro Ústecký kraj. Nejde o 
detailní p ehled konkrétních praktických krok , postup  a nástroj  (to je úloha relevantní 
decizní sféry), ale o snahu vybrat d ležitá ideová témata využitelná pro další sm ování kraje. 
Tato syntéza vychází ze selekce podstatného z dosud provedených šet ení a výzkum  a pro 
detailn jší pohled je t eba odkázat na relevantní publika ní innost (nap . Bedná , Slach, 
Koutský, Olšová, 2009, Slach, Rumpel, Koutský, 2010, Koutský, 2010). Také je t eba p edem 
zd raznit, že pohled je zúžen na vybrané problémy transformace Ústeckého kraje s d razem 
na fungování regionální ekonomiky. V této souvislosti jsou za klí ová témata další 
transformace Ústeckého kraje považována: 

• Tlak na diverzifikaci regionální ekonomiky a podpora díl ích regionálních inova ních 
systém  v selektivních progresivních odv tvích 

• Podpora stabilizace a snaha o atrakci perspektivních skupin obyvatelstva s VŠ 
vzd láním 

• Další tlak na zlepšování fyzického prost edí industriálního a urbánního prost edí 

• Profilace industriální krajiny jako tématu cestovního ruchu 

• Posílení managementu územního rozvoje 

V teoretické ásti textu bylo konstatováno, že jednou z p í in úpadku starých 
pr myslových region  je jejich monostrukturnost a spoléhání na odv tví ve finální fázi 
životního cyklu. Regionální ekonomika se naopak musí dostat do podoby fungování 
s n kolika soub žnými odv tvími, která jsou schopna být v dlouhodobém horizontu 
progresivní a konkurenceschopné. Mnohem podstatn jší než jejich tematické zam ení je 
jejich nep etržitá schopnost adaptace na zm ny v externích podmínkách. To mají z dnešního 
pohledu ta odv tví, v nichž lze alespo  základním zp sobem nastavit inova ní systémy 
s jejich základními prvky (VaV a vzd lávání, firmy a intermediální instituce) a reálnými 
funk ními vazbami mezi nimi. Zárove  inova ní systém m že vzniknout tam, kde je tradice 
ur itého odv tví, zkušenosti s vytvá ením a transferem znalostí a technologií nebo alespo
p edpoklad jejich adaptace zven í. Není problém, pokud je regionální ekonomika orientovaná 
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na pr mysl, naopak pokud je pr myslové odv tví progresivní, m že nabízet stabiln jší a lépe 
placené pracovní pozice než podstatná ást terciéru. Jinými slovy, p edstava o klí ových 
odv tvích pro Ústecký kraj musí vycházet z reálného základu podoby místní situace a tradice 
a celkových trend  v globální ekonomice. Je t eba nadále spoléhat na existenci pr myslu, 
nebo  úvahy o masivní tercializaci jsou, vzhledem ke znalostním a kompeten ním 
charakteristikám p evažující pracovní síly, idealistické.   

Za odv tví, která spl ují výše zmín né (zejména byla schopna se v dlouhodobém 
horizontu adaptovat na m nící se podmínky) a jsou tedy pro Ústecký kraj perspektivní i do 
budoucna, lze považovat p edevším chemický pr mysl, energetický pr mysl a progresivní 
formy sklá ského pr myslu. V t chto odv tvích existují díl í prvky regionálního inova ního 
systému. Dosavadním problémem je spíše jejich propojení funk ními vazbami. Nástin podoby 
RIS i s dosavadními limity pro chemický pr mysl obsahuje schéma a podobn  by šlo 
komponovat i pro ostatní odv tví. Chemický pr mysl je nejperspektivn jší díky kvalit
výzkumného prost edí, které jako jediné v kraji je v rámci republiky nadpr m rné. Je to dáno 
zejména dlouhodob  silnou pozicí Výzkumného ústavu anorganické chemie (VÚAnCH), 
který v kraji p edstavuje jediné výzkumné pracovišt  s reálnými vazbami na aplika ní sféru 
v podob  zakázkových úkol . Tato instituce byla jako jediná schopná v kraji získat finan ní 
zdroje z prioritní osy Opera ní programu Výzkum a vývoj pro inovace zam ené na podporu 
regionálních výzkumných center. V rámci vzd lávání je možné využít blízkosti Vysoké školy 
technologické v Praze, která má v regionu dlouhodobé pedagogické (nap . za socialismu 
fungující dvouleté odborné studium realizované v Ústí nad Labem, sou asné úvahy o z ízení 
detašovaného pracovišt ) i v decko-výzkumné aktivity. 
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Obr. 15 Nástin podoby regionálního inova ního systému v chemickém pr myslu 

Síla energetického pr myslu spo ívá v obecném  r stu jeho významu v ase a v kraji 
 silném firemním prost edí díky  existenci n kolika celorepublikov  významných tepelných 
elektráren a tepláren, lokalizaci v trných elektráren v Krušných horách a obecnému trendu 
rozší ení solární energetiky. Vzd lávací a výzkumná komponenta by do budoucna mohla být 
zajiš ována ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyn  (UJEP), kde se na Fakult
výrobních technologií a managementu nov  etabloval obor Energetika a teplárenství. 
Obdobná situace je ve sklá ském pr myslu, kde jsou regionáln  významné firmy produkující 
ploché sklo pro automobilový pr mysl a stavebnictví (zejména AGC Glass s. r. o.) a 
vzd lávací a potenciální výzkumný subsystém op t garantuje UJEP (Ústecké materiálové 
centrum, V decko-výzkumný park, ale i Fakulta um ní a designu).  

Výzkumné 
organizace

Výzkumný ústav 
anorganické chemie 
(Ústí nad Labem)  
Výzkumné a 
vzd lávací centrum 
(VÚAnCH+VŠCHT+ 
AV R) 
Ústecké materiálové 
centrum (UJEP) 

Vzd lávací 
organizace

Vysoká škola 
chemicko-
technologická Praha  
UJEP (obory – 
Aplikované 
nanotechnologie, 
Toxikologie a analýza 
škodlivin, 
Environmentální 
analytická chemie) 

Transfer technologií 
a podp rné instituce

V decko-technický 
park UJEP 
Regionální rozvojová 
agentura 
Regionální kancelá
CzechInvest 
Samospráva 

Firmy v oblasti chemického pr myslu 
Velké firmy: Unipetrol  RPA s. r. o, 
Spolchemie a. s., Lovochemie a. s. 
MSP:  nap . Chemotex D ín, Lovela 
Terezín s. r. o.,  Enaspol a. s.,  Habrinol 
D ín s. r. o.,  Lybar a. s.,  
Nov  vzniklé firmy a spin -offs 

Dosavadní problémy 
vlastnická struktura a konkuren ní vztahy velkých firem, nízká kritická masa subjekt , slabá 
propojenost produk ního a výzkumného prost edí, slabé podp rné instituce, nulová 
koncep ní vize a strategie ze strany managementu rozvoje území 
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Schopnost regionální ekonomiky adaptovat se na m nící se podmínky i schopnost 
výzkumného prost edí generovat inovativní koncepty a technologie jsou podmín ny 
p edevším kvalitním potenciálem v lidských zdrojích. I samotný vznik pr myslu v kraji stál 
na úsilí mimo ádných jedinc  schopných p ekro it rámec tehdejších standard  a možnosti 
budoucí adaptability pr myslových odv tví spo ívají v tomtéž. Díky tomu je nezbytné 
neustále usilovat o atrakci jedinc , kte í jsou schopni vytvá et progres uplatnitelný na trhu 
práce, aktivn  pracovat s kodifikovanými i nekodifikovanými znalostmi a tv r ím zp sobem 
vytvá et p idanou hodnotu. P es mnoho pochybností lze obecn  do takové kategorie za adit 
lidi schopné dosáhnout vysokoškolského vzd lání. Základními cíli by m ly být snahy o 
stabilizaci stávajícího obyvatelstva a oslabování nep íznivého trendu v odchodu 
nejkvalifikovan jších skupin obyvatelstva do jiných region . Velké možnosti existují i 
v oblasti znovu-získání „p vodních“ obyvatel, kte í v d sledku absence pracovních možností 
i kvalitního studia do asn  zamí ili mimo region. V budoucnu je pak možným cílem finální 

úsilí o p íchod „nových“ skupin obyvatelstva. Ústecký kraj má díky tradici pr myslové 
produkce a jejímu následnému poklesu problematickou image a limitovaný po et nabídek na 
trhu práce pro takto kvalifikované lidi. Ale v kontextu soudobých teoretických p ístup  se 
ukazuje jako efektivní vsadit na konkurenceschopnou nabídku v oblasti bydlení a volného 
asu, což jsou faktory stále více preferované t mito skupinami. Pokud si kraj lidé zvolí jako 

místo bydlení a by  budou díky dobré dopravní dostupnosti kraje dojížd t za prací do jiných 
region , tak existuje šance, že v budoucnu se budou podílet i na místním trhu práce. 

I v kontextu p edchozího bodu a obecn  nar stajících požadavk  na estetizaci a 
stylizaci prost edí a význam jejich marketingové reprodukce nem že kraj dlouhodob
konkurovat a p itahovat rozhodující kapitál a lidské zdroje s narušeným fyzickým prost edím 
a upadajícími ve ejnými prostory zejména v rámci velkých m st. Poz statky po pr myslové 
produkci bohužel kraj velmi limitují a je t eba vyvinout mimo ádné úsilí, aby se v bec dostal 
do srovnatelných kategorií s „b žnými“ regiony. Výraznými prom nami prochází 
postindustriální krajina a vytvá ení zelených pás  dopln ných mimo ádn  rozsáhlou 
hydrickou rekultivací v podob  vytvá ení jezer v p vodních lokalitách povrchové t žby (okolí 
Mostu, Bíliny, Ústí nad Labem) je krok správným sm rem. Velkým tématem jsou možnosti 
zlepšení podoby ve ejných prostor v hlavních m stech kraje, které jsou narušeny jak 
poz stalými strukturami po pr myslové produkci, tak necitlivými architektonickými 
realizacemi z doby socialismu (zvlášt  problematická se ze zp tného pohledu jeví výstavba 
80. let. 20 stol.).  V demokratické spole nosti nelze zcela korigovat soukromé investice, ale je 
možné u nich efektivn  využívat nástroj územního plánování a u staveb financovaných 
ve ejnými prost edky striktn  zavést evaluace esteticko-funk ní hodnoty realizací odborným 
panelem expert .  

Cestovní ruch se stále více stává sou ástí meziregionální konkurence a jednotlivé 
regiony usilují o zlepšení stavu a externí prezentaci svých lokaliza ních a realiza ních 
p edpoklad . D ležité je založit konkuren ní výhodu na profilaci jedine ného tématu, které 
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p itahuje obecnou pozornost. V této souvislosti musí Ústecký kraj oto it slabinu v podob
poz stalých struktur po pr myslové produkci v p ednost a využít industriální d dictví jako 
nenapodobitelný lokaliza ní faktor cestovního ruchu. K efektivnímu napln ní tématu lze 
p istoupit pragmaticky v podob  imitace dobrých zkušeností ze starých pr myslových region
v západní Evrop . Již áste n  bylo v tomto sm ru zapo ato (nap . prohlídky povrchové t žby 
na Mostecku, hornická štola v Krupce), ale chybí nabídka širšího spektra industriálních 
památek (atraktivní se jeví areál válcoven v Chomutov , nevyužívané provozy Chemopetrolu, 
Spolchemie a Setuzy, d ínské podniky, textilky v okolí Varnsdorfu a Rumburku). Zárove  je 
t eba využít další nástroje destina ního marketingu (nap . jednotná komplexní propagace, 
jednotná vstupenka).  

V rámci snah o usm r ování rozvoje území je d ležitým faktorem i kvalita 
managementu územního rozvoje. Na p íkladu starých pr myslových region  ze zahrani í se 
jasn  ukazuje, že jedním z faktor  úsp šné transformace byla pokroková innost 
rozhodujících institucí, které byly schopné sledovat prom nu externích podmínek a vytvá et a 
podporovat vize, strategie a konkrétní projekty a tím ovlivnit proces zm ny. V Ústeckém kraji 
vidíme v této souvislosti výrazné možnosti zlepšení, a to jak na krajské úrovni (relevantní 
odbory Krajského ú adu, Regionální rozvojová agentura, ale i regionální pracovišt  státních 
organizací (nap . CzechInvest)), tak na úrovni obcí (zejména relevantní odbory magistrát
velkých m st). Samoz ejm  z pohledu odpov dnosti a ízení institucí je kvalitativní deficit 
primárn  v politické rovin , ale její soudobá úrove  nem že být argumentem pro všeobecnou 
pasivitu a institucionální rigiditu. Pokud se podíváme na uznávané inovativní koncepty 
vhodné i pro transformaci starých pr myslových region  (nap . podnikatelské inkubátory, 
klastry, integrované dopravní systémy), musíme konstatovat, že v kraji nebyl realizován ani 
jeden.  Není nadále udržitelné, aby rozhodující instituce odpov dné za usm r ování rozvoje 
kraje sehrávaly striktn  pasivní „ú ednickou“ úlohu a transforma ní procesy v kraji probíhaly 
bez adaptace na soudobé trendy a inovativní koncepty, bez koncep ního definování klí ových 
rozvojových témat a jejich praktické napl ování.   

P es veškerý respekt k dosavadní práci je nutné posílit institucionální prost edí. 
Zkušenosti ze zahrani ních území ukazují, že zlomovým faktorem transformace jsou 
mimo ádn  tv r í osobnosti v nadstandardn  a progresivn  fungujících institucích. Vzhledem 
k vytížení stávajících institucí a jejich pracovník  administrativou se jako nejp ínosn jší jeví 
úvahy o založení specializované instituce, vyvázané ze stávajících „ú ednických“ struktur, 
ešící problematiku rozvoje území nebo jeho díl ích komponent. Takto etablované instituce 

mohou reagovat flexibiln ji a ešit specifické problémy transformace kraje. P íkladem „dobré 
praxe“ m že být v podmínkách starých pr myslových region  dnes již tém  legendární 
nastavení, p sobení a výsledky organizace IBA Emscher Park (nap . Slach, Boruta, Rumpel, 
2009), kdy se této instituci p ikládá st žejní role v procesu transformace Porú í i organizace 
Manchester marketing zam ené na komplexní externí i interní propagaci m sta. V eských 
podmínkách je to pak nap . Útvar rozvoje a koncepce m sta Plzn  primárn ešící koncep ní 
innost v oblasti p ípravy dokument  pro územní rozvoj a výstavbu. 
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10. Záv r 

Staré pr myslové regiony p edstavují specifická území vysp lých stát  sv ta 
s historicky silnou specializací na pr myslovou výrobu a výkonnou regionální ekonomikou, 
která však postupn  procházejí zm nou produk ních struktur spojenou s deindustrializa ními 
procesy. Výsledkem je (do asný) pokles významové pozice v regionální soustav  a nutnost 
elit d ležitým transforma ním a adapta ním výzvám. Do skupiny starých pr myslových 

region  za azujeme území disponující základními vstupními p edpoklady v podob  existence 
koncentra ních areál  obyvatelstva s vysokou hustotou zalidn ní a p ítomností 
p edimenzované infrastruktury jako symbolu n kdejší výkonnosti a pozd jší stagnace výkonu 
regionální ekonomiky. Pr myslová výroba je charakteristická industrializací v prvních vlnách 
pr myslové revoluce a také p ítomností konkrétních výrobních odv tví (nej ast ji spojených 
s t žbou surovin a textilním pr myslem), která se postupn  dostávají do finální fáze životního 
cyklu. Regionální ekonomika ztrácí schopnost adaptovat se na m nící se podmínky a p vodn
pozitivní aglomera ní efekty se dostávají do negativní podoby a v prost edí nar stá výskyt 
negativních externalit. Celkovou charakteristikou starých pr myslových region  je jejich 
problemati nost a zaostalost ve smyslu negativní kumulace problém  a zastaralosti struktur, 
které nejsou v souladu s požadavky aktuální doby. 

Ze širokého spektra teoretických p ístup  regionálních v d považujeme za nejvíce 
využitelné pro analýzu starých pr myslových region  sm ry inspirované sou asnými 
poznatky evolu ní ekonomické geografie. Podstatou je zd razn ní propojení historických 
konsekvencí a celkového kontextu do sou asných parametr  a možností rozvoje územních 
jednotek.  Zejména rozpracování konceptu závislosti na zvolené cest  (path dependency) a 
principu uzam ení (lock-in) poskytuje vhodný explana ní rámec pro pochopení formování 
starých pr myslových region  i proces  jejich zm ny.  

Fundamentální otázkou p i studiu starých pr myslových region  je diskuse možného 
obnovení výkonnosti regionální ekonomiky a celkové významové pozice v soustav  region . 
Proces zm ny (transformace) starých pr myslových region  chápeme jako úsilí o 
p izp sobení rozhodujících ekonomických, sociálních a fyzických struktur na  soudob
definované požadavky regionální konkurenceschopnosti. Smyslem transformace není návrat 
do p vodní dominantní pozice v industriální dob , ale pokus najít novou pozici s ur itým 
stupn m významu v postindustriální dob . Ekonomická restrukturalizace, chápaná jako 
hospodá ská dimenze transformace (regenerace) starých pr myslových region , sehrává 
v rámci tohoto procesu celkové zm ny zásadní úlohu, nebo  výrazn  determinuje možnosti 
zm n jak ve fyzické podob  region , tak v jejich sociálních charakteristikách. Jednou z jejích 
podob je nar stající diverzifikace regionální ekonomiky starých pr myslových region . 
Podstata spo ívá ve vytvo ení regionálního inova ního systému založeného na vhodné 
kombinaci dosavadní pr myslové tradice a nových trend  rozvoje územních jednotek. 
Zkušenosti a p ípadové studie starých pr myslových region  z vysp lých stát  sv ta 
dokumentují reálnost tohoto p edpokladu. 

V práci byly p edstaveny vybrané p íklady starých pr myslových region  v Evrop  a 
zárove  stru n  nastín ny parametry stavu jejich regionálních ekonomik ke konci roku 2008. 
Na základ  toho byla p edstavena možná regionáln  ekonomická typologie starých 
pr myslových region  v evropském prostoru. Jednotlivé kategorie byly následující: 
ekonomicky významné regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (p íklad Greater 
Manchester), ekonomicky významné regiony s pokra ující úlohou pr myslu (Düsseldorf), 
ekonomicky pr m rné regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (Pas-de-Calais), 
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ekonomicky pr m rné regiony s pokra ující úlohou pr myslu (Steiermark), ekonomicky 
marginální regiony bez zásadn jšího p ísp vku pr myslu (South Yorkshire), ekonomicky 
marginální regiony s pokra ující úlohou pr myslu (Severozápad). 

V podmínkách eské republiky adíme mezi staré pr myslové regiony Ostravsko a 
p evažující ást Ústeckého kraje (okresy Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, D ín).  
Tato území vykrystalizovala do podoby starých pr myslových region  v kontextu 
dlouhodobého vývoje eského pr myslu. Jejich sou asná pozice je ur ena p edevším 
regionálními d sledky vývoje pr myslu v za átcích industrializace za Rakousko-Uherské 
monarchie, v dynamickém mezivále ném období, v asech druhé sv tové války, 
v socialistické extenzivní etap  a hlavn  v transforma ním období po roce 1989. Za hlavní 
faktory formování eských starých pr myslových region  považujeme lokalizaci 
pr myslových odv tví z prvních fází industrializace eských zemí, jejich kvantitativní r st a 
preference až do záv ru období socialismu bez ohledu na trendy ve vysp lých zemích a 
technologický vývoj, výrazný absolutní i relativní pokles pracujících v pr myslu b hem 
transformace po roce 1989 a celkov  problematický pr b h transformace. 

Ústecký kraj p edstavuje názornou ukázku modelového starého pr myslové regionu. 
Na rozdíl od Ostravska však toto území nebylo doposud p edm tem odpovídajícího zájmu 
odborné ve ejnosti p i sledování dlouhodobého vývoje pr myslové výroby jako sou ásti 
regionální ekonomiky a p i hledání možností rozvoje kraje. Region náležel k nejd íve 
industrializovaným v eských zemích a do 30. let 20. století pat il k nejprogresivn ji se 
rozvíjejícím oblastem Evropy. Pokrok byl generován zejména konkurenceschopnou, 
technologicky vysp lou pr myslovou výrobou s vysokým stupn m internacionalizace. První 
zlomový moment v p erušení úsp šného vývoje je druhá sv tová válka a její d sledek 
v podob  odchodu p evažujícího, na pr mysl vázaného, n meckého obyvatelstva. 
Následovalo socialistické období charakterizované r stem významu p edevším t žebního, 
chemického a energetického pr myslu. Druhý zlomový moment ve sm ování území 
k podob  starého pr myslového regionu vidíme v období konce 70. a pr b hu 80. let, když 
v návaznosti na sv tovou energetickou krizi nebylo p istoupeno, zcela v rozporu s trendy 
v nejvysp lejších státech sv ta, k útlumu energeticky náro ných a technologicky zastaralých 
výrob. Na konci období socialismu tak regionální ekonomika disponovala výrobními 
kapacitami s výrazn  omezenou konkurenceschopností v tržním prost edí. Problematická byla 
i specializace regionální ekonomiky. Hodnoty indexu specializace jasn  potvrzují v rámci R 
výraznou specializaci regionu na t žební pr mysl, který ze své podstaty p edstavuje odv tví 
bez dlouhodob  možné udržitelnosti. Po roce 1989 prob hly celospole enské transforma ní 
procesy se znatelnými d sledky práv  v sektoru pr myslu. Prvních deset let transformace lze 
ozna it jako období spontánní deindustrializace a je symbolizováno radikálním propadem 
výroby i zam stnanosti v pr myslu. Z této situace pramení nár st míry nezam stnanosti a 
celková eskalace problémové situace v regionu. Od roku 2000 hovo íme o organizované 
reindustrializaci, dochází k uklidn ní situace a zejména díky p ílivu zahrani ního kapitálu 
k zastavení propadu výroby i zam stnanosti v pr myslu. Období konjunktury je ukon eno ve 
tvrtém tvrtletí roku 2008 nástupem nové ekonomické krize.   

V samotném záv ru textu je d ležité p ipomenout potvrzení prvních dvou na za átku 
práce stanovených hypotéz. Tedy, že staré pr myslové regiony jsou specifická území, u 
kterých lze, p es jejich jedine nost, nalézt spole né znaky a rámcovou podobu jejich vývoje, a 
že tato území mohou projít komplexním procesem zm ny a nadále fungovat jako ekonomicky 
významné prostory (viz nap . Manchester).  U t etí hypotézy zam ené na Ústecký kraj není 
situace úpln  jednozna ná. Dochází sice k diverzifikaci regionální ekonomiky a postupnému 
etablování regionálních inova ních systém  ve vybraných odv tvích. Na druhou stranu dále 
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pokra uje marginalizace významu regionální ekonomiky ve srovnání s vývojem ostatních 
region R. Ukazuje se, že je nutné doplnit strukturální analýzy vývoje pr myslové výroby 
sledováním role d ležitých jedinc , institucí, konkrétních firem a hodnocením p sobení 
širokého spektra mechanism  územního rozvoje v kraji.  P edm tem dalšího výzkumu a 
publika ních výstup  by m ly být také konkretizace projevu principu uzam ení a p sobení 
aglomera ních náklad  v regionální ekonomice Ústeckého kraje. 
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Summary 

Monography deals with the problems of old industrial regions as specific areas of 
developed countries of the world. In Western Europe these areas has faced great problems 
with their matured structures since 80s and also the productivity of regional economics has 
decreased. It can be said that these regions symbolized in a concentrated regional form the 
most fundamental loss in functioning of state capitalistic economics (later on also of post 
socialistic economics)  in 20th century. Attention is therefore paid to them by wider public as 
well as by decisive sphere because it is necessary to solve economic-social consequences of 
this regional decline. Taking academic-research sphere point of view into consideration these 
regions are very interesting areas because it is possible to observe in them and interpret a 
regional process of change which is one of the fundamental topics in regional sciences 
research. 

Text of the book starts from the abstract and continues to the specific topics. In the 
introductory part understanding of old industrial regions is specified, its particularities are 
described as well as its structural characteristics. It offers also a survey of regional economic 
typology of old industrial regions in Europe. To a certain degree it is an initiative attempt to 
closely categorize individually perceived groups of old industrial regions because these aims 
for closer categorization are missing in foreign expert literature. A distinctive part of the 
thesis deals with theoretical bases of observation of decline reasons at old industrial regions 
and especially with evolution-aimed approaches. The following text focuses on general 
questions of old industrial regions transformation with emphasis on their economic dimension 
(economic restructuralizing). The focus point is furthermore turned to detailed evaluation of 
the topic in the Czech Republic and especially in Ústí region. The Ústí region represents an 
ideal example of old industrial regions in the Czech Republic. At first there is an evaluation of 
Czech industry in its most important phases; especially stressed are the changes after 1989, it 
is followed by a detailed analysis of industry development of the Ústí region. This 
development evaluation and analysis forms a basis for definition of old industrial regions in 
the Czech Republic and also it gives an opportunity to outline possible development 
directions of the Ústí region in the sense of local tradition combination with global tendencies 
of spatial units development. 
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