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Úvod
Následující text sleduje problematiku vývojových tendencí a možností rozvoje starých
prĤmyslových regionĤ. Staré prĤmyslové regiony (SPR) pĜedstavují specifická území
s výraznou specializací na prĤmyslovou výrobu, která však byla postižena poklesem
výkonnosti regionální ekonomiky a zastaralostí svých klíþových struktur a odvČtví. To
vyústilo v celkovou degradaci jejich pozice. V rámci transformaþních procesĤ hledají tato
území nové možnosti smČĜování svého vývoje a obnovení významového postavení v kontextu
soudobých trendĤ a požadavkĤ na konkurenceschopnost územních jednotek. PĜedmČtem
pozornosti monografie tak je, vedle samotného vymezení tématu starých prĤmyslových
regionĤ a sumarizace klíþových literárních zdrojĤ, diskuse obecných pĜíþin jejich úpadku a
nástin možných smČrĤ rozvoje s dĤrazem na kontext evropských podmínek. Práce usiluje o
detailnČjší zhodnocení tématu v ýeské republice a zejména v Ústeckém kraji jako relevantním
modelovém území. Tomu odpovídá i strukturace práce a obsahová náplĖ jednotlivých kapitol.
Je dĤležité zdĤraznit, že došlo k potĜebnému þasovému odstupu pro selekci poznatkĤ a
syntetické zhodnocení podstatných tendencí vývoje prĤmyslových regionĤ v západní EvropČ.
Rozhodující procesy ekonomické restrukturalizace a celkové transformace zde probíhaly
v prĤbČhu 80. a 90. let 20. století. Díky tomu je již možné analyzovat podrobnČji pĜíþiny
úpadku, projev klíþových zmČn, definovat klíþová témata jejich novodobého rozvoje a
zároveĖ pĜenášet zkušenosti a pĜíklady dobré praxe do regionĤ, kde tento vývoj probíhá
s urþitým þasovým opoždČním. Z hlediska celospoleþenské relevance jde o téma obecnČ
akceptované, zajímavé a pĜínosné, a to zejména z následujících dĤvodĤ:
• staré prĤmyslové regiony symbolizují nejzásadnČjší zakolísání vývoje produkce a
výkonnosti regionálních ekonomiky vyspČlých státĤ svČta v prĤbČhu 20. století a staly
se tak pĜedmČtem všeobecné pozornosti a diskuse;
•

staré prĤmyslové regiony jsou (pĜes všechny zmČny) ekonomicky významné prostory
s výrazným podílem na celkových výstupech ekonomik národních státĤ a jejich další
ekonomické fungování je vysoce žádoucí;

•

staré prĤmyslové regiony jsou území se silnou koncentrací obyvatelstva a negativní
vývojová orientace takových území s kumulací problémĤ mĤže mít podstatné
celospoleþenské dopady.

Téma transformace starých prĤmyslových regionĤ je výraznČ akcentováno i
akademicko-výzkumným prostĜedím, a to zejména v rámci geografických a regionalistických
disciplín. Už fakt výše zmínČné spoleþenské relevance problematiky vytváĜel tlak na zajištČní
odborných stanovisek k Ĝešeným problémĤm. Mnohem zajímavČjším aspektem výzkumu
starých prĤmyslových regionĤ je ale možnost formulovat takové výzkumné otázky, u kterých
se pĜi hledání odpovČdí dostáváme až na samou podstatu fundamentálního poznání
v regionálních vČdách. PrávČ na základČ studia dlouhodobé vývojové trajektorie starých
prĤmyslových regionĤ mĤžeme pochopit obecnČjší principy formování ekonomické
výkonnosti území, pĜíþiny a dĤsledky jeho úpadku, a tím tedy odhalit podstatu, prĤbČh, aktéry
a mechanizmy regionálního procesu zmČny a adaptace. Na základČ toho je následnČ možné
fundovanČ Ĝešit otázky stimulace územního rozvoje. Díky tomu nepĜekvapí, že k tématu
starých prĤmyslových regionĤ byla soustĜedČna pozornost (alespoĖ v nČjaké fázi jejich
kariéry) pĜedních obecnČ uznávaných expertĤ v oblasti regionálního výzkumu posledních
dekád (Ron Martin, Philip Cooke, Ron Boschma, Richard Florida). Téma je také pomČrnČ
7

stabilnČ zasazeno mezi vyprofilovanými výzkumnými smČry v nejvyspČlejších státech svČta
(USA, Velká Británie, NČmecko, Nizozemí).
ZároveĖ je nezbytné zmínit relevanci odborných disciplín geografie a regionálního
rozvoje pro výzkum tématu starých prĤmyslových regionĤ. Staré prĤmyslové regiony a
celkový proces jejich zmČny se nacházejí v prĤseþíku pozornosti klasické sociální a regionální
geografie i regionálního rozvoje jako praktiþtČjší aplikované disciplíny formulující témata a
nástroje pro potĜeby managementu územního rozvoje. PĜi detailním studiu starých
prĤmyslových regionĤ se nelze obejít bez soubČžného využití poznatkĤ sociální geografie
(zásady regionalizace, lokalizace ekonomických aktivit a hierarchie prostorových struktur a
procesĤ), regionální geografie (detailní studium vývoje regionĤ, syntéza klíþových faktorĤ) a
regionálního rozvoje (definování rozvojových témat a smČrĤ, hledání konkrétních nástrojĤ a
podpĤrných rámcĤ). Díky tomu dochází k takĜka ideálnímu propojení komplexního poznání
s dĤrazem na syntézu podstatného (geografie) a využití aplikace nástrojĤ pro usmČrnČní
nČkterých 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 þeském prostĜedí dosavadní stav poznání
problematiky starých prĤmyslových regionĤ, a to jak v oblasti teoretických pĜístupĤ a
empirické analýzy, tak i možných návodĤ pro podporu jejich transformaþního procesu.
Hlavním zámČrem je tak vymezit dĤležité tendence vývoje i hlavní principy procesu zmČny a
zároveĖ konkretizovat témata možného dalšího rozvoje starých prĤmyslových regionĤ.
Dílþími cíli jsou:
1. Vypracování detailní rešerše zahraniþních a domácích literárních zdrojĤ k tématu
starých prĤmyslových regionĤ.
2. Zpracování pĜehledného teoretického rámce problematiky starých prĤmyslových
regionĤ zamČĜeného na poznání principĤ jejich formování, pĜíþin úpadku a možného
dalšího smČĜování. ZámČrem je vybrat využitelné informace z tradiþních teoretických
konceptĤ pro interpretaci vývoje i nabídnout využití nejnovČjších teoretických
pĜístupĤ (evoluþnČ orientované pĜístupy, uþící se regiony).
3. Zhodnocení základních možností transformace starých prĤmyslových regionĤ
s dĤrazem na restrukturalizaci ekonomických struktur v kontextu soudobých
rozhodujících trendĤ vývoje územních jednotek.
4. Popsání základní podoby vývojové trajektorie prĤmyslové výroby na území ýeské
republiky s dĤrazem na transformaþní procesy po roce 1989 jako základního kontextu
pro formování starých prĤmyslových regionĤ na našem území.
5. Analyzování dĤležitých milníkĤ vývoje a transformace prĤmyslové výroby
v Ústeckém kraji jako pĜíkladu starého prĤmyslového regionu. VytvoĜení výchozího
analytického podkladu pro formulování témat možného smČĜování rozvoje kraje i
výzkumných zámČrĤ vhodných pro další detailnČjší pochopení procesu zmČny a
adaptability kraje.
Pro Ĝešené téma byly stanoveny následující základní výzkumné otázky, které vycházejí
ze vzájemné návaznosti:
•
•
•
•

Je možné nalézt spoleþné charakteristiky a srovnatelné vývojové trajektorie pro
kategorii regionĤ, kterou mĤžeme nazvat staré prĤmyslové regiony? Jde tedy o
vyprofilovanou kategorii regionĤ?
Lze nalézt vhodnou teoretickou interpretaci pro pochopení vývoje starých
prĤmyslových regionĤ a zejména pĜíþin jejich úpadku?
Lze adaptovat problematické regionální struktury a ekonomiku starých prĤmyslových
regionĤ a nalézt novou funkþní kombinaci pro jejich transformaci pĜi respektování
aktuálních trendĤ vývoje socioekonomických jednotek?
Lze formulovat témata vhodná pro rozvoj Ústeckého kraje jako starého prĤmyslového
regionu?

9

Na výzkumné otázky reagují následující hypotézy:
1. Staré prĤmyslové regiony jsou specifická území, kde lze najít, i pĜes jejich vzájemnou
jedineþnost, urþité spoleþné znaky a rámcovou podobnost jejich vývojové orientace.
Považujeme je za svébytnou a jasnČ vyprofilovanou kategorii regionĤ.
2. Staré prĤmyslové regiony mohou projít procesem komplexní zmČny, který zahrnuje
ekonomickou restrukturalizaci, fyzickou regeneraci a sociální transformaci. CelkovČ
mĤže dojít k tomu, že daný region obnoví své významové postavení a
konkurenceschopnou pozici v postindustriální spoleþnosti.
3. Ústecký kraj je pĜíkladem starého prĤmyslového regionu a hlavním smČrem jeho
transformace je diverzifikace místní ekonomiky a vytvoĜení regionálního inovaþního
systému.
V rámci odborného rozpracování problematiky bylo použito standardní spektrum
metodologických pĜístupĤ a postupĤ, aby tak bylo možno dostát naplnČní základních cílĤ
práce. K základním metodologickým pĜístupĤm patĜí:
• Generalizace odborného textu s dĤrazem na syntézu – jde o využití základního
pĜístupu geografického výzkumu, který akceptovatelnČ zjednodušuje komplexní
povahu reality. Podstatou geografické syntézy je selekce dĤležitých faktĤ, a nikoliv
totální pĜehled všech možných dostupných informací. V práci byl tento pĜístup využit
pro zpracování obsahu prakticky všech kapitol.
• Generalizace odborného textu s dĤrazem na analogii - tento metodologický pĜístup
akcentuje možnost opakování daného geografického procesu i v jiných geografických
podmínkách v rámcovČ podobném prĤbČhu. V práci tento byl pĜístup využit napĜ. ve
sledování vývoje starých prĤmyslových region v zahraniþí a promítání jejich
zkušeností do diskuse o jejich možném vývoji v ýR a Ústeckém kraji
• Generalizace odborného textu s dĤrazem na kauzalitu – obsahem tohoto pĜístupu je
sledování pĜíþinných vazeb mezi procesy v konkrétních geografických podmínkách.
Toho je úþelné využít napĜ. pĜi diskusi sousledných procesĤ (deindustrializacemarginalizace-tercializace, adaptace-transformace).
Vedle toho byly v práci použity metodologické postupy, které umožĖují zejména sbČr
informací, jejich zjednodušitelná a názorná vyjádĜení i snadnČjší možnosti jejich
interpretace. Jedná se o:
• Studium literárních a archivních pramenĤ, rešerše odborných zdrojĤ - pĜedevším
relevantní þeská a zahraniþní (zejména anglicky psaná) literatura (knihy a pĜíspČvky
v odborných þasopisech) z oblasti humánní geografie, regionální geografie,
regionálního rozvoje a mČstského a regionálního plánování.
• Metody zobrazení kvantitativních dat - tabulkové þi grafické znázornČní diferenciace
prostorových dat v þase.
U vybraných dat, kde to bylo možné a názorné, jsou
vytvoĜeny mapky pomocí geografických informaþních systémĤ (GIS).
• Expertní rozhovor – bČhem tvorby práce bylo uskuteþnČno nČkolik desítek expertních
rozhovorĤ s odborníky z akademické sféry (ýR i zahraniþí) i praktické sféry (krajské
úĜady, magistráty, odborné instituce státní správy) s cílem formulovat þi evaluovat
závČry použité v práci.
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• Terénní výzkum a šetĜení - v uplynulých 5 letech byly provedeny výzkumné a studijní
cesty do rozhodujících starých prĤmyslových regionĤ v EvropČ (Manchester, PorúĜí,
Sársko, Graz). Výsledkem bylo ovČĜení poznatkĤ z literatury a sbČr dalších informací
získaných bČhem rozhovorĤ s pĜedstaviteli místní akademické i aplikaþní sféry. Cílem
bylo poznat klíþové faktory transformace tČchto území.
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2 Rešerše literatury
Jak již bylo uvedeno ve vstupní þásti práce je tématika starých prĤmyslových regionĤ
z obsahového hlediska prĤseþíkem klasické ekonomické geografie a aplikované disciplíny
regionálního rozvoje. Na základČ toho i rešerše relevantní literatury k tématu práce musí
pokrývat využitelné práce z obou zdrojových oblastí a samozĜejmČ i díla pĜímo zamČĜená na
staré prĤmyslové regiony. V rámci tČchto tĜí oblastí je potĜeba vybrat podstatné domácí i
zahraniþní výstupy. U zahraniþních publikací zamČĜených na obecnČjší problémy
regionálního rozvoje a pĜehled jeho teoretických pĜístupĤ není tĜeba marnČ usilovat o lepší
pĜehled, než nabízí v þeském jazyce unikátní dílo J. Blažka a D. UhlíĜe (2002), a proto dané
téma není v kapitole detailnČji Ĝešeno.

2.1 Relevantní zahraniþní literatura v oblasti ekonomické geografie a geografie
prĤmyslu
Geografie prĤmyslu je chápána jako dílþí souþást ekonomické geografie zamČĜená na
popis a explanaci prostorové cirkulace prĤmyslu (Gregory a kol., 2010). Mnohdy je takĜka
nemožné oddČlit geografii prĤmyslu od soudobého hlavního publikaþního proudu
v ekonomické geografii, což je dáno dlouhodobČ významným postavením objektu studia
(prĤmyslu) v rámci ekonomické složky. Samotný vývoj jednotlivých publikaþních smČrĤ je
urþen zejména postupným vývojem vČdy jako takové (a jejího poznávacího aparátu) a
vývojovými fázemi prĤmyslu jako hlavního objektu studia.
Tab. 1 AutoĜi a výzkumné otázky v rámci ekonomické geografie ve vztahu k vývoji prĤmyslové výroby

ýasový
rámec
do 1920
do 1970

do 1990

po roce 1990

Fáze prĤmyslové
produkce
Formování
prĤmyslové výroby
Industrializace,
fordismus
Deindustrializace,
postfordismus

Globalizace,
flexibilní
specializace
Zdroj: vlastní zpracování

Výzkumné otázky

Klíþoví autoĜi

Principy lokalizace
a koncentrace
Prostorové modely, aplikace
kvantitativních metod na
prĤmyslové struktury
Prostorová diferenciace
a internacionalizace
prĤmyslové výroby, dČlba
práce, diskuse lokalit

Alfred Weber, Albert
Lösh
Walter Isard, Peter
Haggett, Ian
Hamilton
David Harvey,
Doreen Massey,
Adrew Sayer

Funkþní separace, produkþní
ĜetČzce a regionální
specializace

Peter Dicken. Paul
Knox, John Agnew,
Michael Storper

Z hlediska vývoje literárních pramenĤ jsou vstupním dílem výzkumy A. Webera
(1909), který se zabýval ideální polohou prĤmyslového závodu ve vztahu k místu výskytu
surovin a k poloze trhu. Klíþovou determinantou pro prostorové uspoĜádání prĤmyslové
produkce byly dopravní náklady. Teoretické pĜedpoklady lokalizace prĤmyslových aktivit
byly následnČ rozvinuty v pracích nČkolik autorĤ v anglo-saském (napĜ. Lössh, 1944,
Christaller, 1933 ve vztahu k službám) i slovanském prostĜedí (DziewoĔski, 1953).
Na tyto práce navázali od konce 50. let. 20. stol. autoĜi výraznČ inspirovaní soudobým
rozvojem kvantitativních metod a nástrojĤ (matematických, informatických) využitelných pro
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tvorbu prostorových modelĤ. Hlavním pĜedstavitelem této tzv. kvantitativní revoluce byl W.
Isard (1960), který je dodnes oznaþován za zakladatele odborného proudu s oznaþením
Regionální vČda (Regional Science). V rámci ekonomické geografie, resp. geografie
prĤmyslu, mĤžeme 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 základČ neoklasické ekonomické teorie vysvČtlovány
lokalizaþní principy firem, þi u McCarty, Hook, Knox (1956) „The measurement of
asociation in industrial geography“, kde je analyzován prostorový model prĤmyslu ve státČ
Iowa v USA. Vrcholem a do urþité míry i symbolem limitĤ tČchto pĜístupĤ jsou práce I.
Hamiltona (1974), v nichž lokalizaþní modely mají podobu nepĜehledných propletencĤ mnoha
desítek vztahĤ a vazeb.
Znaþný intelektuální posun mĤžeme zaznamenat od 70. let 20. století v dílech autorĤ,
kteĜí vycházejí z kritiky kvantitativních pĜístupĤ a zdĤrazĖují sociálnČ-prostorovou
diferenciaci procesĤ a vazeb pĜi utváĜení finálního prostorového rámce ekonomických aktivit.
Do této etapy patĜí pĜedevším díla britské geografie. D. Harvey po pĤvodním zamČĜení na
kvantitativní pĜístupy plnČ pĜechází k neomarxistickému pojetí hodnocení prostorové dimenze
ekonomických vztahĤ. Ve vztahu ke geografii prĤmyslu jsou zásadní poznatky z
jeho fundamentálního díla „The Limits to Capital“ (1982), kde je mj. diskutována
kontradikce mezi geografickou ukotveností kapitálu (napĜ. ve formČ vybudovaných
prĤmyslových závodĤ) a pĜirozenou tendencí kapitálu k mobilitČ. V díle „The Factory and
City“ (Harvey, Hayter, 1993) dokumentuje, na základČ snah o uzavĜení 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
zpĤsobem pĜispČla k chápání principĤ nerovnomČrného územního rozvoje. V jedné
z nejcitovanČjších knih v rámci ekonomické geografie všech dob „Spatial Division of
Labour“ (1984) zdĤrazĖuje význam prostorové dČlby práce (ta je primárnČ determinována
prostorovou organizací kapitalistické produkce) pro pozici regionální, národní i mezinárodní
ekonomiky. V další publikaþní þinnosti se autorka od ekonomických vztahĤ a organizace
produkce posunula více ke spoleþenským problémĤm (gender) a teoretické konceptualizaci
prostoru a þasoprostorových vztahĤ (1991,1994).
Zásadní pĜínos pro další smČĜování výzkumu i publikaþní produkce v tématu SPR
mČla tzv. diskuse o lokalitách (locality debate), která probČhla ve Velké Británii v 80. letech
20. stol. Jednalo se o fundamentální diskusi obecnČjší povahy, v rámci které se Ĝešila
inspirativnost a smysluplnost zkoumání jednotlivých konkrétních lokalit jako pĜípadových
studií. Klíþovými otázkami byly na jedné stranČ specifický projev obecných trendĤ v místních
podmínkách a na druhé stranČ hledání možných obecných závČrĤ na základČ zkušeností
z konkrétních lokalit. Klíþovým textem je práce A. Sayera (1991 – „Behind the locality
debate: deconstructing geographys dualism“), v níž se zabývá pĜirozeným dualismem
v praktickém životČ i vČdecko-výzkumných pĜístupech. V textu je diskutován dualismus
mnoha podob (napĜ. jedineþné v. obecné, teoretické v. empirické, narativní v. analyzované),
ale celkovČ je zdĤraznČna nutnost sledování kontextu a jeho dopadu na fungování
jednotlivých objektĤ v realitČ. K diskusi o lokalitách pĜispČla i D. Massey (1991), když
konstatuje, že jednotlivé „pĜípadové studie“ nemají spoþívat v idiosynkratickém popisu
individuálních regionĤ, ale mČlo by se usilovat o hledání vazeb lokální úrovnČ na širší národní
a nadnárodní úroveĖ, které ovlivĖují zmČny právČ na lokální úrovni. Také je tĜeba studovat
souvislosti mezi rĤznými dimenzemi zmČn odehrávajícími se v rámci lokální úrovnČ (napĜ.
mezi ekonomickým a sociálním prostĜedím). V této þásti práce byl diskusi o lokalitách
vČnován prostor díky faktu, že právČ na pozadí této odborné debaty vznikaly v dalším
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prĤbČhu 80. let, ale zejména v 90. letech a po roce 2000 þetné studie SPR, které hledaly
prĤseþíky v kauzálních pĜíþinách úpadku i v následných možnostech rozvoje právČ díky
podobnému kontextu celkové situace.
Po roce 1990 se do centra pozornosti dostávají autoĜi, kteĜí se zamČĜují na hodnocení
prostorových dopadĤ globalizované ekonomiky a jejich procesĤ. Z hlediska ekonomické
geografie je nutné z velkého množství autorĤ a textĤ vybrat britského geografa P. Dickena,
který se v díle „Global Shift“ (poslední vydání v roce 2007) zamČĜuje právČ na hodnocení
zásadních zmČn produkce v globální ekonomice a vymezuje vliv a prostorové dopady þinnosti
nadnárodních korporací. V rámci aktuální publikaþní þinnosti (napĜ. Dicken a kol., 2001)
popisuje vzrĤstající význam globálních produkþních ĜetČzcĤ a sítí v globální ekonomice.
Vysoce relevantním pramenem využitelným ke studii zmČn v globální ekonomice a jejich
dopadĤ na organizaci produkce a institucionální prostĜedí (navíc s nČkolika texty pĜímo
zamČĜenými na problematiku SPR) je kniha editovaná A. Aminem a N. Thriftem (1994)
„Globalization, institutions and regional development in Europe“. Dalším inspirativním
zdrojem poznatkĤ o soudobých trendech v globální produkci jsou publikaþní výstupy
zástupcĤ tzv. „Kalifornské školy“ (Californian School), kteĜí vycházejí z ideové návaznosti na
„Francouzskou regulaþní školu“ (French Regulation school) (napĜ. Lipietz, 1987, obecnČ ke
„školám“ blíže viz Hubbard, Kitchin, 2011). Tento smČr je reprezentován M. Storperem a A.
Scotem. V nejznámČjším díle „Production, Work, Territoty: Geographical Anatomy of
Industrialised Capitalism“ (Scott, Storper, 1986) popisují autoĜi prostorové zmČny
v produkci, a to zejména pĜi zdĤraznČní specifické diferenciace místních podmínek, které jsou
rozhodující pro utváĜení územních produkþních komplexĤ. V aktuálnČjší tvorbČ se zamČĜují
na principy flexibility a flexibilní specializace (Storper, 1989) þi publikují v rámci soudobČ
populárního tématu kreativní tĜídy (creative class) (Storper, Scott, 2009). Z hlediska
ucelených publikací „uþebnicového typu“, které pĜehlednČ sumarizují problematiku vývoje
ekonomické geografie, jejích jednotlivých produkþních složek a nabízejí poznání soudobých
trendĤ v produkci, patĜí ke špiþce kniha amerických autorĤ J. Agnewa, P. Knoxe „The
Geography of the World Economy“ (poslední vydání 2008 i se spoluautorkou Lindou
McCarthy).
Dalším zdrojem poznatkĤ jsou publikace, které jsou zamČĜeny na odvČtvové þi územní
analýzy vývoje produkce v jednotlivých kapitalistických zemích svČta. Tyto pĜípadové studie
jsou využitelné pro poznání místní specifické situace (napĜ. Dege, 1972, Blotevogel, 1988
(NČmecko - PorúĜí), Hudson, 1989, 1991 (Anglie), Preceteille, 1985 (Francie)), na druhou
stranu absentuje abstrakce obecnČjších trendĤ, kterou najdeme u výše zmínČných publikací.
V rámci socialistických zemí byla vždy v oblasti ekonomické geografie a geografie výroby
þetnČjší polská literatura. Na již zmiĖovanou práci DziewoĔského navázali zejména S. Misztal
(1970), B. DomaĔski (1993) a A. WieloĔski (2000).

2.2 Zahraniþní literatura pĜímo zamČĜená na staré prĤmyslové regiony a jejich
transformaci
Je logické, že literatura zamČĜená pĜímo na existenci, soudobé problémy a rozvojové
šance starých prĤmyslových regionĤ je v rámci ekonomické geografie kvantitativnČ
omezenČjší, neboĢ tato problematika je pouze dílþím smČrem v rámci geografie prĤmyslu.
KvantitativnČ slabší zastoupení je dáno i þasovČ opoždČnČjším projevem ústĜedního tématu,
kdy literární výstupy reagují na formování starých prĤmyslových regionĤ, které reálnČ zaþalo
až od 70. let. 20. století. PrávČ v tomto období vycházejí tĜi monografie, které rámují
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kontextuální situaci formování starých prĤmyslových regionĤ proces deindustrializace. V
dílech amerických autorĤ B. Bluestona a B. Harrisona (1982) „The deindustrialization of
America“ a britských autorĤ 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 deindustrializaþního procesu, jeho reálné projevy v USA a Velké Británii a dopady
na trh práce, mezinárodní dČlbu práce, strukturální zmČny a sociální situaci ve vybraných
regionech.
Samotný pojem „staré prĤmyslové regiony“ se (zĜejmČ) poprvé objevuje u M. Steinera
v textu z roku 1985 „Old industrial areas: a theoretical approach“. Ve stejném roce pak
následnČ publikoval þlánek „Problems of structural adaption in old industrial areas: a factoranalytical approach“(Steiner, Posch, 1985). ObČ práce považujeme za iniciaþní publikace k
tématu, v nich byly vymezeny základní pojmy a diskutovány prvotní pĜedstavy faktorĤ
úpadku tradiþnČ prĤmyslových regionĤ, resp. odvČtví.
V prĤbČhu 90. let nabírá publikování využitelné ke studiu tématu starých
prĤmyslových regionĤ na intenzitČ a zajímavosti a to zejména ve dvou liniích. V rámci první,
pĜímo nesouvisející se starými prĤmyslovými regiony, existuje silnČ zastoupený publikaþní
proud zamČĜený na diskusi principĤ úspČchu vybraných regionĤ vyspČlých státĤ svČta, které
se nejlépe adaptovaly na mČnící se podmínky v globální ekonomice. Pro úþely našeho tématu
tento smČr pĜedstavuje vhodný komparativní rámec, na kterém lze dokumentovat slabiny SPR
ve srovnání s regiony, které jsou dynamické a úspČšné (k zásadním textĤm tohoto typu patĜí
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'' þi D. Keeble a F. Wilkinson (2000)
„High-Technology Clusters, Networking and Collective Learning in Europe“.
Druhá souþasná linie je pĜímo zamČĜena na problematiku starých prĤmyslových
regionĤ. Tento smČr vychází z hodnocení situace ve vybraných konkrétních SPR, ale objevují
se i práce, které hledají obecnČjší principy hodnocení vývoje a možností jejich rozvoje s
dĤrazem na transformaþní a restrukturalizaþní procesy. Vzhledem k tématu práce se jedná o
vysoce relevantní zdroj inspirace. Za pravdČpodobnČ nejznámČjší, vzhledem k formátu i
souhrnnČ prezentovaným výstupĤm, lze považovat knihu „The Rise of Rustbelt“ (1995),
editovanou respektovaným britským regionalistou P. Cookem. Kniha má ponČkud matoucí
název, neboĢ ten by mohl budit dojem, že bude popisována pouze transformace amerických
prĤmyslových oblastí, ale pĜitom podstatná þást díla je vČnována zkušenostem z Velké
Británie a NČmecka. Dalším rozsáhlejším výstupem je práce britských autorĤ A. Cumberse,
K. Birche, D. MacKinnona (2006) „Revisiting the Old Industrial Region: Adaptation and
Adjustment in an Integrating Europe“, kde jsou pĜehlednČ vymezeny jednotlivé SPR v
západní EvropČ a nastínČny základní parametry jejich historického vývoje, zejména v
kontextu zmČn na trhu práce. Urþitou obdobou zamČĜenou na zhodnocení problematiky ve
stĜedoevropském prostoru (pĜípadové studie jsou z PorúĜí, 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 výstupĤ je dnes v tématu starých prĤmyslových regionĤ smČĜováno
do podoby kratších textĤ v respektovaných zahraniþních þasopisech. Zde je v první ĜadČ nutné
zmínit speciální vydání þasopisu Environment and Planning A (2005, þ. 37), které je speciálnČ
vČnováno tématu SPR („The restructuring of old industrial areas in Europe and Asia”). Pro
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vstup do tématu starých prĤmyslových regionĤ lze doporuþit zejména úvodní pĜehledový text
(Hassink, Dong-Ho Shin, 2005). Dominantní postavení zastávají v odborných þasopisech
britští autoĜi, což je samozĜejmČ ovlivnČno jazykovou pĜevahou, ale i silným zastoupením
tématu SPR v britských podmínkách. K zásadním patĜí práce R. Hudsona, který se zabývá
obecnými otázkami komplexní pĜemČny starých prĤmyslových regionĤ (1994 - „Institutional
Change, Cultural Transformation, and Economic Regeneration: Myths and Realities from
Europe’s Old Industrial Areas“), ekonomickou restrukturalizací a novými zpĤsoby
produkce (1997 – „Regional futures: industrial restructuring, new high volume production
concepts and spatial development“) þi detailním zhodnocením situace na severovýchodČ
Anglie (2005 – „Rethinking change in old industrial regions: reflecting on the experiences of
North East England“). K zajímavým územnČ odvČtvovým analýzám patĜí práce K. Chapmana
pro odvČtví chemického prĤmyslu (2005 – „From 'growth centre' to 'cluster': restructuring,
regional development and the Teesside chemical industry“), A. Pika v oblasti automobilového
prĤmyslu (1998 - „Making performance plants from branch plants? In situ restructuring in
the automobile industry in the United Kingdom“), v rámci sociálních aspektĤ uzavírání
závodĤ v severovýchodní Anglii ( 1999 – „The politics of factory closures and task forces in
the North East region of England“) a obecnČ v rámci soudobČ populární diskuse regionální
odolnosti (regional resilience) (2010a - „Resilience, adaptation and adaptability“ a 2010b
„Towards the resilient region“) a P. Bennwortha v propojení tématu starých prĤmyslových
regionĤ a terciálního vzdČlávání (2007, s G. J Hospersem) - "The new economic geography of
old industrial regions: universities as global–local pipelines".
Tématika starých prĤmyslových regionĤ je tradiþnČ velmi akcentována autory
z nČmecky mluvících zemí, a to opČt zejména z dĤvodu vstupní inspirace problémĤ ze svých
prĤmyslových oblastí. Na již zmiĖované impulsní texty M. Steinera navázali autoĜi od 90. let
20. stol. PĜehledovým textem sumarizujícím strukturální zmČny starých prĤmyslových
regionĤ je práce dvojice R. Hamm a H. Wienert „Strukturelle Anpassung altindustrieller
Regionen im internationalen Vergleich“ (1990). Jedním z nejznámČjších textĤ ve
sledovaném tématu vĤbec je pĜíspČvek G. Grabhera (1993 – „The weakness of strong ties: the
lock-in of regional development in the Ruhr-area“), kde je diskutován problém existence
pĜíliš silných vazeb mezi jednotlivými aktéry, jež zpĤsobují neschopnost reagovat na mČnící
se podmínky. Velice inspirativní jsou i práce R. Hassinka, který se zabývá jak obecnČjšími
otázkami vzniku SPR (1997 „What distinguishes `good' from `bad' industrial
agglomerations?“), pĜíklady a principy rozdílné trajektorie vybraných tradiþnČ prĤmyslových
území v NČmecku (2007 – „The strength of weak lock-ins: the renewal of the
Westmunsterland textile industry''), tak nejaktuálnČji tématem regionální odolnosti (2010 –
„Regional resilience: a promising concept to explain differences in regional economic
adaptability?“). Nejvíce prací je pak zamČĜeno na popis a syntézu klíþových zmČn v PorúĜí
(napĜ., Läpple, 1994, Eckart, 2000). KvalitativnČ je významná publikaþní aktivita rakouských
autorĤ, a to zejména dvojice F. Tödtling a M. Trippl. Ti nabízejí texty zamČĜené na obecnČjší
hodnocení pozice starých prĤmyslových regionĤ a možnosti jejich podpory pomocí rozvoje
klastrĤ 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 zdĤraznČní 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 zamČĜeným na možné trajektorie
ekonomické restrukturalizace SPR a následnou pĜípadovou studií (komparace Štýrska a
Sárska).
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Z dalších státĤ je nutné zmínit autory z Nizozemí, a to pĜedevším v kontextu v
souþasnosti akcentovaných pĜístupĤ inspirovaných evoluþní geografií. Jejich hlavní
pĜedstavitel R. Boschma publikoval nČkolik textĤ pĜímo zamČĜených na staré prĤmyslové
regiony (Boschma, Lambooy, 1999, 2002, Boschma, 1999, Boschma, Frenken, 2003), kdy
právČ vývojové trajektorie SPR pro nČj a další autory byly zdrojem poznatkĤ pro formulaci
obecnČjších závČrĤ evoluþní geografie (zejména Boschma, Martin, 2007 a fundamentální text
Martin, Sunley, 2006). Propojením tématu SPR na otázky mČstského marketingu a image,
kreativní tĜídy a obecných pohledĤ na utváĜení prĤmyslové lokalizace se zabývá G. J. Hospers
(napĜ. 2002 a 2006).

2.3 Relevantní domácí literatura v oblasti ekonomické geografie a geografie
prĤmyslu
Prvním literárním dílem zaĜaditelným do sféry geografie prĤmyslu jako integrální
souþásti ekonomické geografie je práce K. Engliše (1907) „Z výsledkĤ sþítání živnostenských
závodĤ ze dne 3. þervna 1902 v království ýeském”. Jedná se o unikátní dílo, v nČmž je
detailnČ zpracován pĜehled prĤmyslových závodĤ, který byl sumarizován na základČ
zjišĢování poþtu pracovníkĤ ve výrobních živnostech v obchodních komorách. Hlavním
autorem pĜed druhou svČtovou válkou byl statistik Karel Malík (1929 a,b,c, 1930), který
v rámci Sborníku ýeskoslovenské spoleþnosti zemČpisné publikoval na pokraþování seriál
prací s názvem „Tovární prĤmysl v pĜirozených oblastech ýeskoslovenska podle dosavadních
výsledkĤ sþítání vČtších závodĤ“. V této práci popisuje v územních jednotkách tehdejších
soudních okresĤ a oblastí pro jednotlivá odvČtví poþty závodĤ, poþty zamČstnancĤ a poþty
koĖských sil. Je paradoxní, že dnes (po takĜka sto letech vývoje spoleþnosti a vČdy) prakticky
nedisponujeme obdobnými daty a takto kvalitnČ zpracovaným a publikovaným pĜehledem.
Na práce výše zmiĖovaných prĤkopníkĤ navázal v 70. letech 20. stol. Jaroslav Mareš,
kterého mĤžeme oznaþit za pĜedního geografa prĤmyslu v dobách socialismu. Jeho práce jsou
cenné zejména pro retrospektivní konstrukci þasových Ĝad ve srovnatelných územních
jednotkách. Klíþovým publikaþním výstupem je práce „Vývoj rozmístČní þeskoslovenského
prĤmyslu. Tabulky a mapy.” (1976), kde jsou pĜehledné tabelární a mapové výstupy,
absentuje však textové zhodnocení a alespoĖ základní interpretace prezentovaných dat. V
další publikaþní þinnosti se autor vČnoval vybraným aspektĤm rozvoje prĤmyslu (potenciál
prĤmyslu, spádovost prĤmyslových stĜedisek) v socialisticky Ĝízené ekonomice (1980, 1984).
K významným osobnostem tehdejší doby v oblasti ekonomické geografie s pĜesahem do
prĤmyslové produkce patĜil dále také Miroslav Blažek (1969). Oba se podíleli na zpracování
úkolu regionalizace ýR, jež byla založena na dojížćce za prací v prĤmyslu (Mareš 1980,
Blažek, 1977). ZgeografĤ pĤsobících v Praze je inspirativní publikaþní þinnost L. Krajíþka,
který se dlouhodobČ specializoval na surovinovou a energetickou základnu pro prĤmyslovou
produkci (1983), na strukturální analýzy (1972, 1976), ale pĜispČl i obecnČjšími (uþebními)
texty (1982).
Z dalších autorĤ publikujících v tématu výhradnČ pĜed rokem 1989 je možno uvést M.
StĜídu, jenž se zabýval prĤmyslovými jádry a hodnocením prĤmyslových oblastí ýSR (1962,
1969), J. Purše, který zpracovával historický vývoj prĤmyslu na území ýech a obecnČjší texty
k prĤmyslové revoluci (1980, 1960), L. Mišteru v rámci geografie závodĤ a regionalizace
prĤmyslové produkce (1979, 1972) a J. Brinkeho za pĜípravu uþebního textu (1967).
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Souþasná geografie prĤmyslu je reprezentována tĜemi hlavními osobnostmi - Petrem
Pavlínkem, Ludvíkem Kopaþkou a Václavem Touškem. P. Pavlínek je þeským ekonomickým
geografem zamČĜeným na problematiku prĤmyslu a jeho transformace, který se nejvíce
etabloval na mezinárodní scénČ a jehož publikace jsou k nalezení v nejprestižnČjších
impaktovaných þasopisech a vydavatelstvích (napĜ. Regional Studies, Environment and
Planning A, European Urban and Regional Studies). Prvotní publikace zamČĜil na obecnČjší
otázky restrukturalizace a transformace prĤmyslu (1993, 1997), pozdČji se vČnoval
problematice pĜímých zahraniþních investic a jejich realizaci v ýR a stĜední EvropČ (2004) a
nyní sleduje detailnČ situaci (investice, hierarchie firem, výrobní ĜetČzce a sítČ, inovaþní
procesy) v automobilovém prĤmyslu (2009, Pavlínek, Ženka, 2010). L. Kopaþka sleduje
pĜedevším vývojové trajektorie prĤmyslu ve vztahu ke klíþovým veliþinám (zamČstnanost,
produkce) (napĜ. Kopaþka, 1975, 1983), energetickou základnu prĤmyslové produkce (1981,
1984) a zmČny v prĤmyslu po roce 1989 (1993, 1994, 1996). V posledních letech také
participuje na zpracování tématu prĤmyslu pro mnoho uþebních textĤ urþených základním a
stĜedním školám (1999, 2000). V. Toušek se problematice þeského prĤmyslu vČnuje od roku
1989. Jeho výrazným pĜínosem je dlouholetý sbČr a vyhodnocování dat o prĤmyslové výrobČ
a zamČstnanosti, které prakticky nahrazují nedokonalou þinnost þeské statistiky a umožĖují
výzkumy a publikace dalších kolegĤ. V rámci publikaþní þinnosti se zamČĜuje pĜedevším na
transformaci þeského prĤmyslu po roce 1989 (2003), vztah restrukturalizace prĤmyslu a zmČn
na trhu práce (Toušek, Tonev, 2002), dopady pĜílivu zahraniþního kapitálu do þeského
prĤmyslu (Toušek, Kunc, 2004). PĜispČl i k podpoĜe vzdČlávací þinnosti vydáním uþebního
textu o zmČnách v prĤmyslu ýR (Toušek, Vanþura 1996a, 1996b, 1997).
K etablované stĜední generaci autorĤ Ĝadíme M. Vanþuru – transformace prĤmyslu
v ýR po roce 1989 (2002), problematika prĤmyslových zón a pĜímých zahraniþních investic
(2000, 2004), J. Kunce – historické trajektorie vybraných prĤmyslových odvČtví
z regionálního pohledu (1999, 2000), dopad pĜímých zahraniþních investic na transformaci
prĤmyslu (2005), existence a dopady budování prĤmyslových rozvojových zón (2009) a V.
Nováka - pracovnČ podmínČná dojížćka (2010). Z nejmladších autorĤ je hodná pozornosti
publikaþní þinnost J. Ženky (Pavlínek, Ženka, 2010), P. Žížalové (2006) a O. Šerého (2010).
K tématu restrukturalizace prĤmyslu pĜispČl i respektovaný mladý autor David UhlíĜ, jenž ve
výborném, ale takto tematicky zamČĜeném ojedinČlém textu, zhodnotil obecnČjší vývojové
tendence na pĜíkladu 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 prĤmyslové výroby na našem území je
nutné zmínit i informace zpracované k prĤmyslu v rámci dĤležitých atlasĤ.
K nejvýznamnČjším patĜí „Atlas Republiky ýeskoslovenské“ z roku 1935 a „Atlas
ýeskoslovenské Socialistické Republiky“ z roku 1966, kdy pro úþely jejich zpracování mohly
být využity soubory dat z mimoĜádných šetĜení (sþítání živnostenských závodĤ z roku 1963,
resp. šetĜení prĤmyslových podnikĤ z let 1959 a 1960). Na tuto tvorbu nebylo dosud
adekvátnČ navázáno (s výjimkou map ve školních atlasech (1984, 1999, 2000)), a to zejména
právČ kvĤli nedostatku relevantních dat o prĤmyslové produkci (blíže k mapám prĤmyslu
v dosavadní tvorbČ viz Krejþí, 2001). NČkolik mapových listĤ s tématikou prĤmyslu a jeho
vývoje v þase je obsahem nedávno vzniklého „Atlasu krajiny ýeské republiky“ (Hrnþiarová a
kol., 2010), který v celkové podobČ pĜedstavuje na dnešní pomČry mimoĜádné dílo.
Jak z hlediska dlouhodobé provázanosti samotného objektu studia, tak i díky silným
personálním propojením je nezbytné alespoĖ nejzákladnČjším zpĤsobem nastínit i situaci na
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Slovensku. Historicky nejvýznamnČjší postavou slovenské vČdy je K. Ivaniþka, který je
tvĤrcem nČkolika fundamentálních publikací v ekonomické geografii (1971, 1983),
iniciaþního textu v oblasti teorie a metodologie geografie prĤmyslu (1958) i výstupĤ pĜímo
zamČĜených na industrializaci a rozvoje prĤmyslu na Slovensku (1964, 1970). Dále vyniká
publikaþní aktivita J. Mládka, dlouhodobČ se specializujícího na územní prĤmyslové útvary a
uzly (1975, 1990) a transformaci slovenského prĤmyslu po roce 1989 (1996). Ze souþasné
stĜední generace autorĤ je nutné zmínit V. Székelyho (1989), A. Dubcovou (2000) a D.
Popjakovou (2001).

2.4 Relevantní domácí literatura v oblasti regionálního rozvoje
StejnČ jako u zahraniþní scény, tak i na domácí pĤdČ je literatura z oblasti regionálního
rozvoje nezbytná pro zachycení obecnČjšího teoreticko-metodologického kontextu vývoje
starých prĤmyslových regionĤ, pro hledání pĜíþin úpadku a možných trajektorií rozvoje þi pro
pĜehled konkrétních nástrojĤ rozvoje v podmínkách integrující se Evropy a v rámci nich
existujících strategií a politik. Za základní zdroj inspirace považujeme dílo J. Blažka a D.
UhlíĜe (2002), které v našem prostĜedí unikátním zpĤsobem sumarizuje a kategorizuje
všechny významné teoretické pĜístupy k rozvoji regionĤ, kdy právČ mnohé jsou aplikovatelné
na zhodnocení vývoje starých prĤmyslových regionĤ.
Z hlediska celkového potenciálu rozvoje starých prĤmyslových regionĤ, jejich
postavení a budoucího smČĜování jsou významné práce M. Viturky (napĜ. 2007, 2010, 2011).
Autor se zamČĜuje na problematiku vyhodnocování inovaþního a podnikatelského prostĜedí a
formuluje koncepþní teoretická východiska strategického smČĜování regionálního rozvoje
ýeské republiky. Dále v oblasti teoreticko-koncepþní, ale i pĜi hledání konkrétních nástrojĤ
transformace starých prĤmyslových regionĤ (mj. v rámci systému regionální politiky) jsou
zdrojem poznání práce R. Wokouna a jeho spolupracovníkĤ (2003, 2006, 2008, 2010). Teorie
konceptu místního rozvoje je rozpracována v práci J. Macháþka (2004), který se rovnČž
zabývá obecnČjšími otázkami problematiky ekonomické lokalizace (2001). PĜi hledání
možností rozvoje využitelných i pro staré prĤmyslové regiony je inspirativní práce P.
Rumpela (2002), podle níž právČ koncept komplexního teritoriálního marketingu je nutné
chápat jako dĤležitou souþást procesu zmČny starých prĤmyslových regionĤ. Tématika
nástrojĤ regionálního rozvoje a faktorĤ konkurenceschopnosti je pĜehlednČ zpracována i
v monografii J. Ježka (1998).
Ze slovenské produkce zásadním zpĤsobem vynikají v tomto obecnČjším proudu práce
M. Buþka, který publikoval rozsáhlejší díla zamČĜená na teorii a metodologii regionálního
rozvoje i kratší práce zamČĜené pĜímo na zmČny v regionální konkurenceschopnosti
prĤmyslových aktivit (napĜ. 2008 – „Reconfiguring „post-socialist“ regions: cross-border
networks and regional competition in the Slovak and Ukrainian clothing industry“).

2.5 Domácí literatura pĜímo zamČĜená na staré prĤmyslové regiony a jejich
transformaci
Domácí produkce zamČĜená pĜímo na staré prĤmyslové regiony a vývoj jejich
významové pozice je pomČrnČ kvantitativnČ omezená. To je do urþité míry pĜekvapivé, neboĢ
zde byla tradiþnČ velmi silnČ zastoupená prĤmyslová výroba a docházelo k pĜípadĤm
utlumení konkrétních prĤmyslových aktivit, pĜípadnČ k jejich transformaci na jiné odvČtví ve
vybraných lokalitách. Absentující publikaþní þinnost je dána zpoždČním za samotným
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vývojem objektu studia a prvotní tČžištČ zájmu bylo smČĜováno na statistické sledování
odvČtvových a regionálních charakteristik prĤmyslu jako odvČtví (viz výše práce K. Malíka, J.
Mareše). Posun k zamČĜení pozornosti na problematiku vývoje a rozvoje jednotlivých lokalit
nebyl na rozdíl od zahraniþí (viz výše zmínČná debata o lokalitách) významný. Navíc pĜed
rokem 1989 nebylo možné pĜíliš publikovat o problematických aspektech ve vývoji dotþených
místních území (Ostravsko, Ústecko) a pĜenos zkušeností ze zahraniþních regionĤ do místních
publikaþních aktivit byl znaþnČ omezen.
Na KatedĜe geografie PĜírodovČdecké fakulty Masarykovy university (tehdy ještČ
Universita J. E. PurkynČ) v BrnČ probíhal na sklonku sedmdesátých a na zaþátku osmdesátých
let výzkum starého prĤmyslového regionu Rosicka-Oslavanska (viz napĜ. Hynek a kol.,
1983), v nČmž z našeho pohledu byla zajímavá relativnČ komplexní geografická analýza
menšího, kompaktního prĤmyslového regionu s celou Ĝadou postĜehĤ zĜejmČ typických pro
Ĝádovostní úroveĖ starých prĤmyslových mikroregionĤ až mezoregionĤ s
postupnČ upadajícím tČžebním prĤmyslem i dalšími prĤmyslovými odvČtvími. Ve výše
uvedeném výzkumu a studii je mj. zachycen vznik, vývoj a poþínající mikroregionální
deindustrializace.
Na konci 80. let pak vznikaly v rámci Výzkumného ústavu rozvoje obcí a mČst
(VUROM) odborné studie a analýzy zamČĜené na vývoj a problematiku prĤmyslu jako celku i
na situaci v Moravskoslezském kraji (pĜedevším P. Šindler, V. Baar, J. Kern) a lze je na
pomČry tehdejší doby hodnotit jako velmi zajímavé. Urþitým ekvivalentem byly obdobnČ
zamČĜené výstupy SociálnČ-ekonomického ústavu ýSAV v Ústí nad Labem, kde byly
zpracovávány analýzy k prĤmyslu v tehdejším Severoþeském kraji, ale tyto výstupy byly
znaþnČ tendenþní a kvalitativnČ slabší.
NárĤst zájmu o problematiku, byĢ pozvolný, mĤžeme zaznamenat po roce 1989, což je
dáno jak uvolnČním pomČrĤ, tak výrazným nárĤstem relevance objektu studia, kdy zejména
Ostravsko a Ústecko þelilo zásadním strukturálním problémĤm a rozvojovým výzvám. Díky
tomu je logické, že právČ tato území jsou i zdrojem takto zamČĜené publikaþní þinnosti.
Prvotním a inspirativním dílem je práce A. KadeĜábkové pĤsobící tehdy v Ústí nad Labem
(1991 – „Restrukturalizace a problémové regiony – zkušenosti vyspČlých zemí“), v níž jsou
zpracovány v þeském jazyce do té doby nikde nepublikované zkušenosti s vývojem SPR
v Belgii, Francii a NČmecku). O rok pozdČji publikoval ostravský autor J. Kern (1992 –
„Problematika rekonstrukce ostravsko-karvinské aglomerace“) práci zamČĜenou na místní
specifické problémy nutného procesu zmČny.
Významným ostravským autorem souþasnosti je K. Skokan, který patĜí
k nejrespektovanČjším odborníkĤm v ýR na problematiku klastrĤ (2003) a v nedávném
publikaþním výstupu diskutoval možnosti jejich existence v kontextu podmínek starých
prĤmyslových regionĤ (2009 – „Regional Clusters and Transformation of Old Industrial
Regions“). Dalším autorem z Ostravska je J. Sucháþek, který pĜispČl k tématu starých
prĤmyslových regionĤ nČkolika publikacemi, a to jak obecnČjší povahy (2005 –
„Restrukturalizace tradiþních prĤmyslových regionĤ v tranzitivních ekonomikách“), tak
komparativními studiemi (2008 – „Restrukturalizace Ostravy, Katovic a Košic v
komparativní perspektivČ“) i pracemi zamČĜenými na specifické problémy promČny image
SPR (2010 – „Na cestČ k nové identitČ. Ostrava, Katovice a Košice po roce 1989“).
Pod vedením ostravského geografa P. Rumpela se po roce 2005 etabluje skupina
mladších autorĤ (O. Slach, T. Boruta), kteĜí sledují obecné tendence vývoje starých
prĤmyslových regionĤ (2007 – „Vybrané teoretické aspekty restrukturalizace starých
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prĤmyslových regionĤ (s dĤrazem na stimulaci inovaþního potenciálu)“) i propojení tématu
s nastupující otázkou profilace mČkkých faktorĤ rozvoje (2008) s tématem nástupu
kreativních odvČtví a ekonomiky (2010 – „Creative Industries in Spatial Perspective in the
Old Industrial Moravian-Silesian Region“) þi s problematikou promČny image starých
prĤmyslových regionĤ (2010 – „Re-imageing of industrial cities in the Czech Republic:
chosen drivers of the change“).
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3 Základní konceptualizace problematiky starých prĤmyslových
regionĤ
3.1 Výchozí vymezení a definování starých prĤmyslových regionĤ
Staré prĤmyslové regiony (angl. Old industrial regions pĜípadnČ Old industrial areas þi
Old industrial spaces) je obecnČ akceptovaný termín využívaný v ekonomické geografii a
regionálním rozvoji pro území ve vyspČlých státech svČta s výraznou tradicí a historickou
specializací na prĤmyslovou výrobu, které však postupnČ procházejí zásadní zmČnou svých
strukturálních charakteristik a poklesem významové pozice a þelí dĤležitým transformaþním a
adaptaþním výzvám na mČnící se podmínky. Adjektivum „starý“ nelze chápat pouze ve
smyslu brzké fáze nastartování industrializaþního procesu, ale také ve významu zapoþatého
(v nČkterých regionech již do znaþné míry ukonþeného) transformaþního procesu na
postindustriální prostĜedí.
Odborná literatura nabízí nČkolik pokusĤ o bližší rozpracování definice starých
prĤmyslových regionĤ. Hamm, Wienert (1990) pĜedstavují základní parametry pro zaĜazení
mezi takto chápaná území:
• nadprĤmČrná hustota populace a velikost center osídlení;
• nadprĤmČrná vybavenost fyzickou infrastrukturou;
• brzká industrializace ve srovnání s ostatními územími ve státČ;
• regionální ekonomika je charakterizovaná dominancí specifického výrobního odvČtví
v pokroþilé fázi životního cyklu;
• pĜevaha velkých podnikĤ;
• nízká schopnost zvládnout transformaþní proces pouze vnitĜními zdroji.
PĜi hledání podpory pro akceptaci starých prĤmyslových regionĤ jako svébytné a
etablované kategorie mezi ostatními regiony (napĜ. rurální/periferní regiony) musí být diskuse
jejich specifik mnohem detailnČjší. Je také tĜeba zdĤraznit, že níže nabídnuté charakteristiky
starých prĤmyslových regionĤ neexistují izolovanČ, ale jsou vzájemnČ propojeny a vazby a
vztahy mezi nimi ovlivĖují výslednou podobu místní situace.
Lokalizace zdrojových a specifických prĤmyslových odvČtví
Prvotním zdrojem pro formování dnešních starých prĤmyslových regionĤ je
bezprostĜední þi pomocí dopravy dostupná lokalizace energetických a dalších surovin, které
byly ve své dobČ nástupu prĤmyslové revoluce nutné pro rozvoj prĤmyslových odvČtví.
Cumbers, Birch, MacKinnon (2006) konstatují stČžejní vliv tČžebních revírĤ þerného a
hnČdého uhlí na tyto lokalizaþní a difúzní procesy. Hudson (1988) zdĤrazĖuje význam
koloniálních mocností v rámci mezinárodního obchodu (zejména Anglie), kdy alternativou
„tČžby“ byl dovoz suroviny (napĜ. bavlna) ze zdrojové zemČ a její zpracování místním
prĤmyslem (Manchester, Liverpool). Pro staré prĤmyslové regiony je tak typická lokalizace
prĤmyslových odvČtví, která byla souþástí prvotní difúze prĤmyslové revoluce, a tedy dosáhla
vrcholu produkþního cyklu už na konci 19. stol. a v první polovinČ 20. stol. Jde hlavnČ o
hutnický prĤmysl, tČžké strojírenství, textilní prĤmysl, kovozpracující prĤmysl a vybrané
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výroby chemického prĤmyslu. Boschma, Lambooy (1999) chápou skladbu prĤmyslových
odvČtví ve starých prĤmyslových regionech v obecné rovinČ následovnČ:
• produkce základních vstupĤ pro další odvČtví (napĜ. ocel);
• produkce typických produktĤ masové spotĜeby (textil, auta).
V zásadČ se tedy jedná o odvČtví, která byla založena na prvotním vytČžování,
využívání a zpracování surovinových zdrojĤ, na dodávání vstupĤ pro návazné prĤmyslové
þinnosti s vyšší pĜidanou hodnotou þi na produkci výrobkĤ široké masové spotĜeby. Výrobní
prostĜedí bylo þasto limitováno fundamentálními bariérami, jako jsou napĜ. pĜirozenČ
omezená doba životnosti odvČtví (vyþerpání zásob uhlí) þi relativní vzdálenost od kontaktu
s finálním spotĜebitelem (meziprodukce, masová produkce), které mají negativní dopad na
zajištČní dlouhodobé konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.
PĜílišná specializace, negativní externality, aglomeraþní náklady
Staré prĤmyslové regiony jsou v literatuĜe popisovány jako regiony, které se vyznaþují
dominantním výskytem vybraných prĤmyslových odvČtví (nejþastČji jednoho konkrétního).
Tato situace je z dlouhodobého hlediska považována za problematickou. PrávČ na pĜíkladu
starých prĤmyslových regionĤ se tak ukázalo jako rizikové spoléhat na jedno (byĢ v daný
moment silné a prosperující) odvČtví, které mĤže postupem þasu být vystaveno
konjunkturálním zmČnám, internČ i externČ podmínČným krizím þi celkové ztrátČ
konkurenceschopnosti. Tödling, Trippl (2004) hovoĜí v pĜípadČ starých prĤmyslových
regionĤ o pĜílišné specializaci („overspecialization“), Hassink (2005) konstatuje, že pĜílišná
geografická koncentrace odvČtví, celková izolovanost a pĜílišná interní orientace produkþního
systému mohou být zdrojem ztráty regionální konkurenceschopnosti.
Další charakteristikou starých prĤmyslových regionĤ je výrazný výskyt negativních
externalit prostĜedí, které zpĤsobují dlouhodobČ omezenou funkþnost a nízkou atraktivitu
prostĜedí. Tento argument lze pĜiblížit napĜ. na dopravní infrastruktuĜe, která prvotnČ generuje
(resp. následuje) ekonomický rĤst, ale následnČ se stává negativní komponentou prostĜedí
(rozsáhlé kolejištČ, pĜístavy atd.) a omezuje další rozvoj. Obdobná paralela je i v oblasti
životního prostĜedí, které je ve fázi extenzivní industrializace znaþnČ narušeno a pak se stává
problematickou strukturou, která limituje budoucí rozvojové šance (dopad na negativní image
prostĜedí, nižší ochota obyvatel zĤstávat v místČ atd.).
DĤležitou charakteristikou starých prĤmyslových regionĤ, vycházející ze dvou výše
zmínČných, je fakt, že v místním urbánním a celkovČ zahuštČném prostĜedí se oþekávatelné
aglomeraþní úspory dostávají do negativní polohy a mĤžeme hovoĜit o aglomeraþních
nákladech (Hassink, 2005, Boschma, Lambooy, 1999). Jedná se o paradoxní situaci, kdy pĜi
vzniku a formování prvotní lokalizace prĤmyslu sehrávají aglomeraþní úspory zásadní
pozitivní úlohu, ale postupem þasu se koncentrace problematických struktur, rigidních
procesĤ a mechanizmĤ stává problematickou a brání vzniku inovací, zmČn a nástupu nových
osobností. DČlící linie mezi aglomeraþními úsporami a náklady je velmi úzká a není doposud
jednoznaþnČ vysvČtlena (výjimkou jsou texty R. Martina (2006, 2010) – viz další þásti práce).
Nízká míra adaptability, nezvládnutí pĜechodu na postfordismus
V obecné rovinČ se staré prĤmyslové regiony vyznaþují nižší schopností adaptability
na mČnící se podmínky, postupem þasu narĤstající rigidita a uzavĜenost prostĜedí vede
v dlouhodobém mČĜítku ke slabší schopnosti vytváĜet a pĜijímat inovativní impulsy a zmČny.
Tato charakteristika (nČkdy je spíše považována za pĜíþinu poklesu významu SPR
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v dlouhodobém horizontu) je dále v práci rozpracována v rámci konceptu tzv. uzamþení
prostĜedí (lock-in).
V konkrétní rovinČ je pak pro staré prĤmyslové regiony v této souvislosti þetnČ konstatováno
nezvládnutí pĜechodu z fordistického akumulaþního režimu na flexibilní akumulaþní režim
(Sucháþek, 2005).
Je to dáno zejména vlastními charakteristikami nového zpĤsobu akumulace
(flexibilita, individualita, efektivita) (Rumpel, 2002), který je nesluþitelný s vnitĜní podstatou
nastavení zpĤsobu produkce v SPR (extenzivní a masová produkce, exploatace zdrojĤ). To
bylo navíc právČ posíleno pĜirozenou þi udržovanou rigiditou prostĜedí, kdy byl podporován
stávající produkþní model až k totální ztrátČ konkurenceschopnosti a celkovému úpadku (blíže
viz Hassink, 2010).
Celková zaostalost prostĜedí
Celkovou charakteristikou starých prĤmyslových regionĤ je jejich problematiþnost a
zaostalost. Nelze je vnímat ve smyslu absence ekonomických struktur jako napĜ. v pĜípadČ
periferních regionĤ, ale ve smyslu negativní kumulace problémĤ a zastaralosti struktur, tedy
jako nesouladu existujících struktur s požadavky aktuální doby. Kumulace a provázanost výše
zmínČných vlastností (odvČtví v pokroþilé fázi životního cyklu, monostrukturnost, negativní
externality, rigidita prostĜedí, aglomeraþní náklady) vytváĜejí limity pro konkurenceschopnost
a negativnČ ovlivĖují obecnČji vnímanou image (vnitĜní i vnČjší) starých prĤmyslových
regionĤ. Steiner (1985) tuto situaci v pĜípadČ starých prĤmyslových regionĤ hodnotí jako
pĜevahu externalit podobnosti (externalities of similarity), což je v rozporu se soudobou
akcentací na existenci externalit rĤznorodosti (externalities of diversity) v nejprogresivnČjších
regionech svČta. Staré prĤmyslové regiony tak mĤžeme hodnotit jako regiony druhé
výkonnostní ligy, které nezachytily trendy vývoje a pĜi snaze obstát v globální soutČži regionĤ
nezaþínají ze stejné startovací pozice.
3.2 Problematické aspekty výzkumu starých prĤmyslových regionĤ
PĜes výše jasnČ vymezené vlastnosti starých prĤmyslových regionĤ i pĜehled
konkrétních pĜíkladĤ je nutné konstatovat urþité problémy v konceptualizaci tČchto území. Na
jedné stranČ existují pĜístupy souhrnnČ vymezující specifika starých prĤmyslových regionĤ
jako jednotného souboru regionĤ vĤþi ostatním, na druhou stranu zcela absentuje typologie
samotných starých prĤmyslových regionĤ v rámci nich samotných. Cumbers, Birch,
MacKinnon (2006) to zdĤvodĖují následujícími aspekty:
• problém s definováním a klasifikováním prĤmyslových sektorĤ;
• problém s dostupností dat o jednotlivých SPR ve srovnatelných územních jednotkách;
• rĤznost period procesu industrializace v jednotlivých zemích.
PĜi hledání obecných tendencí vývoje, pĜíþin úpadku a potenciálních možností rozvoje starých
prĤmyslových regionĤ je tĜeba uvažovat následující (problémové) skuteþnosti:
• Jednotlivé staré prĤmyslové regiony nevycházejí ze stejné startovací pozice, a to
zejména díky rozdílnému zaþátku industrializace i její odlišné podobČ v rĤzných
regionech. Identické bývají þasto pouze externČ vnímané strukturální problémy
regionĤ, rozdílné jsou však jejich podmiĖující faktory.
• Rozdílný je prĤbČh transformaþního procesu i þasování nástupu deindustrializace, a
tedy poklesu zamČstnanosti v prĤmyslu. Towsend (1997) uvádí, že vrchol
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zamČstnanosti v prĤmyslu byl v USA a KanadČ v 50. letech 20. století, v Nizozemí
Švédsku a Velké Británii v prĤbČhu 60. let 20. století, ale napĜ. v ěecku a Portugalsku
až v 90. letech 20. století.
• Proces transformace konkrétních starých prĤmyslových regionĤ je ovlivnČn
specifiþností místních podmínek a nastavením a rozsahem místních podpĤrných
politik. Ache (2000) popisuje odlišný kontext pro transformaci SPR ve Velké Británii
pod neo-liberálním politickým modelem a v NČmecku v rámci podpĤrné strategie
ovlivnČné sociálnČ demokratickou politikou.
• Vývojová trajektorie dalšího smČĜování starých prĤmyslových regionĤ je mnohdy
velmi odlišná. A to jak z pohledu koncepþního nastavení (nČkde je nadále usilováno o
udržení pozice prĤmyslu, zatímco jinde je usilováno o diverzifikaci ekonomické
struktury s výrazným nárĤstem odvČtví terciéru), tak výsledné úspČšnosti celkového
transformaþního procesu a komplexní zmČny území.

3.3 Staré prĤmyslové regiony v EvropČ a jejich regionálnČ ekonomická typologie
Na základČ výše popsaných charakteristik mĤžeme konstatovat, že se v
kapitalistických státech Evropy od zhruba 70. let 20. století (a v postsocialistických od 90. let
20. století) formovala skupina regionĤ, které mĤžeme oznaþit právČ jako staré prĤmyslové.
PĜehled hlavních, v literatuĜe nejþastČji zmiĖovaných, pĜíkladĤ je pĜedstaven v tabulce þ. 2. a
obrázku þ. 1. Pro úplnost je tĜeba dodat, že výskyt starých prĤmyslových regionĤ není
typický jen pro evropský prostor, ale že jejich obdobné pĜíklady mĤžeme nalézt i v dalších
státech svČta (USA – Detroit a okolí, ýína – Mandžusko). Staré prĤmyslové regiony se
v nejvyspČlejších státech svČta stávají negativním protikladem tzv. nových ekonomických
prostorĤ („new industrial spaces“), jako jsou napĜ. Silicon Valley a okolí dálnice 128 v USA,
okolí dálnice M4 ve Velké Británii þi Bavorsko (blíže Castells 2000, Markusen, 1996, Scott,
2000). Tato území v podstatČ pĜevzala pĤvodní dominanci dnešních starých prĤmyslových
regionĤ ve vytváĜení hodnot a akceleraci rĤstu pro soudobou spoleþnost.
Výše bylo konstatováno, že v dosavadním studiu starých prĤmyslových regionĤ
absentují pokusy zamČĜené na vymezení základní typologie v rámci kategorie starých
prĤmyslových regionĤ. Níže nabídnutá typologie vychází primárnČ ze sledování dosaženého
stavu indikátorĤ regionální ekonomiky a zcela opomíjí další geografické dimenze a struktury.
Alternativou by tak napĜ. mohla být rozpracovaná typologie starých prĤmyslových regionĤ
dle jejich plošné velikosti, dle míry úpadku jejich fyzických struktur, dle pĜístupĤ k Ĝešení
jejich problémĤ atd. Další možností by mohlo být sledování zmČny výkonnosti a regionální
ekonomiky v konkrétní þasové periodČ.
Z hlediska metodologického vychází typologie z analýzy základních ekonomických
ukazatelĤ dle dat dostupných na síti Eurostatu a jako územní dimenze je zvolena úroveĖ
NUTS II. To je inspirováno ekonomickým pĜehledem vývoje starých prĤmyslových regionĤ u
autorĤ Cumberse, Birche, MacKinnona (2006), kteĜí rovnČž využívají regiony NUTS II.
Výhodou je možnost využít þasové Ĝady rámcovČ srovnatelných parametrĤ z jednoho zdroje,
kde by mČlo být alespoĖ základním zpĤsobem eliminováno riziko rĤzné podoby dat u
jednotlivých národních statistických úĜadĤ. Za hlavní problém využití NUTS II pro sledování
starých prĤmyslových regionĤ je tĜeba považovat jejich zábČr pro pĜíliš velká území. U
mnohých starých prĤmyslových je tak situace zkreslena zapoþítáním územích s jiným
charakterem geografických podmínek (napĜ. zejména u „velkých“ NUTS II v Polsku).
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Nabídnuté Ĝešení má objektivní limity a pĜedem je tĜeba zdĤraznit jeho urþitou schematiþnost
a zjednodušenost a je ho tĜeba chápat jako pokus vytvoĜit vstupní podklad pro další diskusi.
Staré prĤmyslové regiony jsou kategorizovány na základČ stavu regionální ekonomiky
v roce 2008, a to na základČ dosažených hodnot základních indikátorĤ (hrubý domácí produkt
na obyvatele (HDP/ob.), míra nezamČstnanosti, zamČstnanost v prĤmyslu a podíl prĤmyslu na
celkové zamČstnanosti). ZároveĖ je do pĜehledu zapracováno hledisko hodnocení výkonnosti
daného SPR v rámci svého státu, kdy jsou hodnoty porovnávány s prĤmČrem dosaženým na
národní úrovni.
Tab. 2 Staré prĤmyslové regiony v EvropČ - vybrané ekonomické parametry stavu v roce 2008
HDP /ob.
(tis eur)

PrĤm. na
zam. (%)

Zam.
prĤm.
(tis.)

Vlastní
stát
(=100)

Míra
nezam.
(%)

Vlastní
stát
(=100)

Vlastní
stát
(=100)

ýeská 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

NČmecko

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

ŠpanČlsko

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

9,5

100

7,1

100

3600

22,7

100

Polsko
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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Klíþovým faktorem pro odlišení jednotlivých typĤ je výkonnost ekonomiky v podobČ
vyprodukovaného HDP (absolutnČ na hlavu þi relativnČ k prĤmČru v rámci státu), což
oddČluje staré prĤmyslové regiony, které pĜekonaly výpadek ve výkonnosti regionální
ekonomiky a nadále patĜí v rámci svých státĤ k územím, kde jsou vytváĜeny zásadní
ekonomické hodnoty, od prĤmČrnČ výkonnostnČ situovaných až k regionĤm, které klesly do
podprĤmČru a jsou v rámci svých státĤ ekonomicky marginální. Další faktorem je podoba
struktury regionální ekonomiky, a to zejména vyjádĜená zamČstnaností v prĤmyslu a podílem
prĤmyslu na celkové zamČstnanosti, kdy je sledováno, zda je stále absolutnČ þi relativnČ
významné odvČtví, a to jak v rámci regionální situace, tak v pomČru k hodnotám národní
úrovnČ. Z hlediska souþasnČ dosažené významové pozice o podoby regionální ekonomiky tak
mĤžeme v rámci SPR vymezit následující typy:
• ekonomicky významné regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (pĜíklady: Gr.
Manchester, Saarland, Lodzskie (zde je ve srovnání s regiony v západní EvropČ níží
HDP na obyvatele, ale vzhledem k výkonnosti regionĤ v Polsku jde o ekonomicky
nadprĤmČrný region));
• ekonomicky významné regiony s pokraþující úlohou prĤmyslu (pĜíklady: Baskicko,
Düsseldorf, Arnsberg, Alsace a Oberösterreich);
• ekonomicky prĤmČrné regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (pĜíklady: S. W.
Scotland, Pas- De- Calais, Derbyshire, Northumberland, West Midlands);
• ekonomicky prĤmČrné regiony s pokraþující úlohou prĤmyslu (pĜíklady: Münster,
Lorraine, Steiermark, Sachsen,Slaskie a Moravskoslezsko);
• ekonomicky marginální regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (pĜíklady: Tees
Valley and Durham, South Yorkshire, Lancashire);
• ekonomicky marginální
Severozápad).

regiony

s pokraþující
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úlohou

prĤmyslu

(Picardie,

Obr. 1 Typologie výkonnosti ekonomik starých prĤmyslových regionĤ vybraných státĤ
Evropy

Zdroj dat: databáze regionálních statistik Eurostat (2011)
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4 Teoretická vysvČtlení pĜíþin rĤstu a pádu starých
prĤmyslových regionĤ
V široké skupinČ teorií zamČĜených na vysvČtlení regionálního vývoje není žádná
konkrétní explicitnČ zamČĜená na interpretaci situace ve starých prĤmyslových regionech.
ZároveĖ ale existují teorie, které jsou více þi ménČ aplikovatelné pro sledovaná území, a to jak
pro hodnocení celkového vývoje, tak vybraných procesĤ a struktur. Text je dále zamČĜen na
vybrání zásadního z tradiþních teorií, které však vysvČtlují spíše dílþí aspekty formování þi
úpadku starých prĤmyslových regionĤ. V této þásti jsou i struþnČ diskutovány dílþí aspekty
z inovaþnČ a znalostnČ orientovaných teorií, které pĜedstavují novou vlnu v regionalistickém
výzkumu a jsou spíše použitelné pro diskusi možných smČrĤ rozvoje starých prĤmyslových
regionĤ. StČžejní pozornost je následnČ vČnována teoriím ovlivnČným poznatky novČ
nastupující evoluþní geografie, které jsou považovány za nejinspirativnČjší teoretický rámec
pro vysvČtlení obecných principĤ vývoje, úpadku a procesu zmČny v starých prĤmyslových
regionech. ZámČrem textu je pĜedstavit implikace pro staré prĤmyslové regiony, a nikoliv
vypracovat detailní rozbor jednotlivých teorií (zde je k dispozici práce Blažka a UhlíĜe
(2002)).

4.1 Tradiþní teorie regionálního rozvoje a staré prĤmyslové regiony
Velice þasto, zejména v dĜívČjších literárních výstupech o starých prĤmyslových
regionech, je vyzdvihován význam skupiny teorií, které akcentují pĜirozenost cyklického
vývoje. Do této kategorie patĜí teorie výrobních cyklĤ (Vernon, 1966), na ni navazující teorie
ziskových cyklĤ (Markusen, 1985) a teoretické pĜístupy z konce 70. let (Norton, 1979, Rees,
1979) aplikující koncept Kondratievových dlouhodobých vln na rĤst a pokles prĤmyslových
oblastí. Tyto teorie propojují klasický životní cyklus výrobku na širší vztahy ve výrobČ a s tím
související prostorovou diferenciaci v rozložení kapitálu, organizaci firem a pracovní síly.
Jednotlivé výrobky procházejí tĜemi základními fázemi (1. Vznik a uvedení na trh, 2.
Standardizace objemové výroby a výrobních technologií, nárĤst produkce a exportu, 3.
Zralost produktu, ztráta komparativní výhody a pokles produkce). Preference pro lokalizaci
výroby se mohou lišit právČ v závislosti na aktuální fázi cyklu, kdy napĜ. pro poslední fázi
cyklu výrobku s rutinní povahou produkce mĤže dojít k jejímu pĜesunu i do jiných regionĤ
s levnČjší pracovní silou. Jinými slovy lze dle tČchto teoretických pĜístupĤ konstatovat, že
regiony mají odlišné dispozice pro výrobu urþitého produktu v závislosti na fázi jeho
životního cyklu (Blažek, UhlíĜ, 2002). PĜíþiny krize a úpadku starých prĤmyslových regionĤ
je možno vidČt právČ v pĜechodu jednotlivých fází výroby, zániku nebo pĜesunutí pĤvodní
dominantní výroby. Díky tomu se regiony dostávají do fáze poklesu (pĜípadnČ pĜímo kolapsu)
místní ekonomiky. Rees (1979) vidí právČ tuto skuteþnost jako rozhodující faktor útlumu
prĤmyslu v tradiþnČ prĤmyslové oblasti na severovýchodČ USA (tzv. Rust Belt) a pĜesunu
produkce do jižních oblastí USA (tzv. Sun Belt). V oblastech na jihu šlo realizovat
standardizovanou výrobu za nižších níkladĤ na pracovní sílu než v pĤvodních lokalitách.
V kritice tČchto pojetí (Lambooy, 1986) je zdĤraznČna jejich omezená možnost vysvČtlit proþ
pĤvodní aglomerace s lokalizací prĤmyslové výroby ztrácejí schopnost vytváĜet nové
produkty a obnovovat funkci své regionální ekonomiky. Ze znalosti aktuální situace
v globální ekonomice je navíc podcenČna role nadnárodních korporací, které v rámci jejich
produkþních ĜetČzcĤ moho vytČžují výhody z propojení pĤvodních výrobních (zĤstává
management, VaV atd.) a nových oblastí (kompletace, výroba atd.).
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Další skupina teoretických pĜístupĤ je ovlivnČna pracemi švédského autora Gunnara
Myrdala z 50. let 20. stol, které akcentují kumulativní povahu pĜíþinných vazeb jako faktor
zmČny. Myrdal (1957) se zamČĜuje spíše na hodnocení pĜíþin diferenciace na vyšších
Ĝádovostních úrovních a k tématice blízké starým prĤmyslovým regionĤm se pĜibližuje
v momentČ, kdy nabízí ilustrativní pĜíklady k podložení svých teorií. V této souvislosti se do
obecné známosti dostalo vysvČtlení celkového regionálního úpadku v návaznosti na uzavĜení
prĤmyslového podniku, ze kterého návaznČ plynou další negativní souvislosti (backwash
effects), jež dále prohlubují prvotní problém. PrávČ tento pĜímČr je do znaþné míry
inspirativní pro vysvČtlení celkového úpadku v rámci vybraných starých prĤmyslových
regionĤ, ke kterému došlo po kumulaci negativních pĜíþin po uzavĜení þi utlumení klíþových
výrob. Bližší rozpracování negativní kumulace faktorĤ pro staré prĤmyslové regiony
rozpracovali autoĜi v pozdČjších letech, a to jak v obecné rovinČ (Knox, 1984, viz níže schéma
spirály deindustrializace), tak na pĜíkladu studií konkrétních lokalit (napĜ. Tomaney, Pike,
Canford, 1999). Urþitým omezením tČchto pĜístupĤ je pĜílišný dĤraz na hledání pĜíþin a
vysvČtlení úpadku pĜed hledáním možných zpĤsobĤ Ĝešení. Navíc je podcenČna možnost, že
negativní událost mĤže generovat i výraznČjší pozitivní efekty (v pĜípadČ starých
prĤmyslových regionĤ mĤže napĜíklad rozklad stávajících rigidních struktur vytvoĜit prostor
pro nové inovativní koncepce a Ĝešení).
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Obr. 2 Spirála deindustrializace

PĜeloženo, upraveno dle Knox (1984)
Podstatným zdrojem teoretické inspirace, vysvČtlující spíše obecný kontext zmČn ve
starých prĤmyslových regionech, je regulaþní teorie. Tento teoretický pĜístup inspirovaný
výstupy francouzských autorĤ (Aglieta, 1979, Lipietz, 1986) popisuje vývojové fáze
kapitalismu jako kontinuální pĜechod mezi dílþími obdobími, jež se vyznaþují specifickým
zpĤsobem akumulace a regulace pĜi utváĜení výrobního procesu, tvorby technologií i širších
ekonomických a spoleþenských vztahĤ. Z hlediska prostorové diferenciace je pak dĤležitý
pĜedpoklad, že výsledná podoba reality je formována pĜevládajícími formami a strukturami
daného aktuálního zpĤsobu akumulace a regulace (napĜ. lokalizace tČžkého prĤmyslu
v poþátcích prĤmyslové regulace v dnešních starých prĤmyslových regionech). Blažek a
UhlíĜ (2002) konstatují, že pĜes obecnou univerzálnost tohoto pĜístupu je nejþastČji dáván do
souvislosti mezi pĜechodem z postfordistického k flexibilnímu zpĤsobu akumulace a regulace.
Zde právČ nacházíme vazbu k aktuální problematice starých prĤmyslových regionĤ, které jsou
hodnoceny jako území, jež nezvládla tento pĜechod a nedokázala se adaptovat na nový zpĤsob
akumulace a regulace. To je dáno pĜedevším faktem, že klíþové komponenty nového zpĤsobu
akumulace (specializace a flexibilita) nebyly v souladu se zpĤsobem akumulace typickým pro
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staré prĤmyslové regiony (masová a standardizovaná produkce). Od 90. let 20. století jsou
pak právČ v návaznosti na tento teoretický pĜístup publikovány þetné pĜípadové studie
úspČšných regionĤ, které se flexibilnČ pĜizpĤsobily novému zpĤsobu akumulace. Pro naše
úþely jsou tyto studie cenné pĜi komparaci tČchto regionĤ se starými prĤmyslovými regiony a
pĜi hledání faktorĤ a pĜíþin rozdílĤ mezi nimi.
Z tradiþních teoretických konceptĤ jsou þásteþnČ využitelné i vybrané aspekty ze
strukturalistických pĜístupĤ. Jedná se zejména o práce D. Massey, které se zabývají zmČnami
v organizaci výroby a jejích prostorových konsekvencí. Massey (1984) popisuje nové formy
v rámci mezinárodní dČlby práce a zaþínající vliv velkých nadnárodních firem. DĜívČjší
významnost a uzavĜenost vztahĤ v rámci sektorĤ a regionĤ je nahrazena uzavĜeností vztahĤ
v rámci velkých firem a na rĤzných hierarchických úrovních jak firemní, tak územní dimenze.
Pro staré prĤmyslové regiony tyto práce nabízejí vysvČtlení zániku pracovních míst, a to
zejména v odvČtvích prĤmyslu, která byla v rámci rozliþných firemních strategií (nejþastČji
v kontextu snižování výrobních nákladĤ) pĜesunuta z pĤvodních regionĤ do nových lokalit
þasto v úplnČ jiných þástech svČta.

4.2 Moderní teorie regionálního rozvoje a staré prĤmyslové regiony
Pomyslným mĤstkem mezi tradiþními a moderními teoretickými pĜístupy jsou smČry
zamČĜené na významnost koncentrace a specializace obdobnČ zamČĜených aktérĤ a potažmo
celých ekonomických odvČtví. Základem tohoto pojetí jsou práce A. Marshalla (1920) a jeho
koncept specializovaného výrobního území (Blažek, UhlíĜ (2002) pĜekládají jako „výrobní
okrsek“), kde zvýšená koncentrace vybraného (prĤmyslového) odvČtví generuje pozitivní
externality a aglomeraþní úspory zejména v podobČ efektivního využívání technologií a
specializované pracovní síly, jejich znalostí a kompetencí. V regionu vzniká celková
„úspČšná“ atmosféra stimulující ekonomický rĤst (blíže také Nativel, Sunley, Martin 2002).
V tomto duchu také byly pozdČji interpretovány praktické zkušenosti z pozitivního
vývoje vybraných regionĤ v severní Itálii v 70. a 80. letech 20. stol. (tzv. „tĜetí Itálie“) (blíže
zejména Becattini (1978) a Brusco (1982) a þetné pĜípadové studie „flexibilních,
specializovaných výrobních území“ v nejvyspČlejších státech svČta (proslulé se stalo zejména
Silicon Valley v USA). Mezi hlavní faktory úspČchu patĜí velký podíl relevantnČ
specializovaných malých a stĜedních firem, specifický zpĤsob spolupráce, dezintegrace
výroby a její vertikální a flexibilní organizace. Jde tedy o pĜesný opak situace a zpĤsob
produkce, jež jsou charakteristické pro staré prĤmyslové regiony, a tyto studie tak pro staré
prĤmyslové regiony opČt pĜedstavují referenþní rámec pro absentující faktory a možnosti
jejich konkurence v mČnícím se ekonomickém prostĜedí.
Na druhou stranu je tĜeba zdĤraznit, že preferenci úzké odvČtvové specializace a vazeb
mezi aktéry nelze chápat automaticky a jednoznaþnČ pozitivnČ a právČ sledování
dlouhodobého vývoje v rámci starých prĤmyslových regionĤ je toho dokladem, kdy pĜílišná
specializace a pevné vazby vyústily v ekonomickou stagnaci. PrávČ proto je zajímavé, že se
do popĜedí znaþné pozornosti akademické a zejména aplikaþní sféry (v podobČ mnohých
koncepþních strategií a finanþních podpĤrných rámcĤ) dostal koncept tzv. klastrĤ (Porter,
1990, Skokan, 2004). Jde o detailní rozpracování geografické koncentrace vybraných
ekonomických odvČtví a integraci produkce v rámci nich v podobČ horizontálních a
vertikálních vztahĤ a vazeb. Kritika (zejména Martin, Sunley, 2003) zdĤrazĖuje zejména
urþitou nedotaženost v konceptualizaci tématu, nevyjasnČnost vztahĤ v rámci klastru (zejména
kooperaþních a konkurenþních) a stylizaci do podoby nového a aktuálního diskursu pĜi
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pouhém jiném pojmenování dlouhodobČ existujících a popisovaných fenoménĤ (napĜ.
koncentrace ekonomických odvČtví). Z mnohých pĜípadĤ popisujících vznik a fungování
klastrĤ také vyplývá podcenČní dlouhodobé vývojové trajektorie ovlivnČné pĜirozeným
životním cyklem odvČtví a podcenČní následných vývojových fází (zejména stagnace a
úpadek). Z pohledu starých prĤmyslových regionĤ je tak velmi zajímavé propojení cyklicky
orientovaných pĜístupĤ s konceptem klastrĤ (zejména Menzel, Fornahl, 2007, Belusssi,
Sedita, 2009) (blíže viz obrázek þ. 3). Ve vztahu vzájemné inspirace jde tak spíše o opaþnou
situaci, kdy znalost vývoje a principĤ úpadku starých prĤmyslových regionĤ mĤže výrazným
zpĤsobem obohatit teoretický koncept klastrĤ.

Obr. 3 Životní cyklus odvČtví (klastru)

PĜeloženo a upraveno dle Menzel, Fornahl (2007)
Z nejnovČjších teorií pak pĜichází dĤležitý zdroj inspirace z pĜístupĤ, které zdĤrazĖují
stČžejní úlohu procesu uþení se, nabývání a využívání znalostí, vytváĜení a zavádČní inovací a
dĤležitosti funkþních sítí vztahĤ pĜi stimulaci konkurenceschopnosti regionální ekonomiky.
Jedná se o pomČrnČ heterogenní skupinu pĜístupĤ, které vycházejí zejména z praktické
zkušenosti vývoje vybraných úspČšných regionĤ a snah generalizovat a pĜenést principy
úspČchu do jiných geografických podmínek. Výchozí inspirace tČchto pĜístupĤ je ve vnímání
ideálního prostĜedí, jak ho popisuje J. Jacobs (1984), která zdĤrazĖuje význam aglomeraþních
úspor, hustoty sociálních interakcí volnČjší povahy a pozitivní úlohu diverzity ekonomických
struktur, aktérĤ a procesĤ. PrávČ diverzita stimuluje nové nápady a kreativitu, jež jsou
nezbytné pro vznik inovaþního procesu. V takto nastaveném prostĜedí je pak klíþová úloha
firem a relevantních institucí a jejich zakoĜenČní v prostĜedí, znalost (Maskel, Malmberg,
1999, Asheim, 1996). Klíþovým mechanizmem regionální diferenciace se stává celková
schopnost aktérĤ uþit se a pĜijímat inovativní koncepty. Praktickým aplikacím tČchto teorií,
zejména podpoĜe regionálních inovaþních systémĤ (Asheim, Isaksen, 2002, Asheim, Gertler,
2005) a tvorbČ regionální výhody (constructing regional advantage) (Cooke, Leydesdorff,
2006), se podaĜilo (podobnČ jako u konceptu klastrĤ) získat pozornost aplikaþní sféry a tím i
dostupné finance na jejich podporu. Vzhledem ke znaþné aktuálnosti tČchto konceptĤ teprve
postupem þasu bude možné zhodnotit efektivnost takto vynaložených prostĜedkĤ. Pro staré
prĤmyslové regiony tyto pĜístupy pĜedstavují hlavnČ inspiraci pro možný smČr dalšího vývoje.

33

4.3 Teoretické koncepty inspirované evoluþními pĜístupy v regionálních vČdách
Ve spoleþenských vČdách se v posledních letech dostaly do popĜedí odborného zájmu
pĜístupy zdĤrazĖující nutnost pracovat s evoluþní perspektivou. Z obecnČjší diskuse v mnoha
odborných disciplínách (zejména napĜ. ekonomie) vyplývá, že nelze vynechat studium
historického vývoje a kontextu pro pochopení utváĜení a interpretace soudobé situace.
V rámci ekonomické geografie a regionálního rozvoje se tento smČr formuje v podobČ tzv.
„evoluþní ekonomické geografie“ („Evolutionary Economic Geography“) (blíže viz napĜ.
Boschma, Frenken, 2006, Martin, Sunley, 2006, Hassink, 2010). Ta pĜedstavuje v souþasnosti
publikaþnČ velmi bohatý smČr garantovaný nejrespektovanČjšími odborníky naší vČdecké
komunity, ale hlavnČ ideovČ velmi inspirativní diskurs, který výrazným zpĤsobem pĜispívá
k hledání odpovČdí na klíþové 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. ZamČĜuje se na poznání transformace prostorové
organizace produkce, distribuce a spotĜeby v þase pĜi zdĤraznČní významu historických
konsekvencí pro souþasnou podobu a možné budoucí vývojové trajektorie.
Pro staré prĤmyslové regiony a interpretaci jejich dosavadního vývoje pĜedstavuje
evoluþní ekonomická geografie nejinspirativnČjší smČr s výraznou relevancí poznatkĤ. PrávČ
u starých prĤmyslových regionĤ, jež prošly (i opakovanČ) celou fází hospodáĜského cyklu, lze
nejlépe dokumentovat nutnost pracovat s historickou perspektivou pĜi syntéze procesĤ a jevĤ
souþasnosti a pĜi hledání rozvojového potenciálu. Souþástí evoluþní ekonomické geografie je
detailní rozpracování nČkolika teoretických konceptĤ, které lze považovat pro explanaci
situace v SPR za stČžejní. Jde zejména o tzv. závislost na zvolené cestČ (path depedency) a
princip uzamþení (lock-in).
ͶǤ͵Ǥͳ± ³
Jedná se o ústĜední a nejvíce odbornČ rozpracovaný koncept evoluþní ekonomické
geografie. Vychází z prací ekonomĤ P. Davida (napĜ. 1997), který na pĜíkladu nČkolika
technologických inovací (nejznámČjší se stala klávesnice typu QWERTY, která pĜes existenci
nČkolika lepších alternativ zĤstává nejpoužívanČjším typem – blíže i viz Blažek, UhlíĜ, 2002)
dokumentuje tendenci ekonomických procesĤ probíhat po urþité, v þase stabilní, vývojové
trajektorii (zvolené cestČ). Ta mĤže být v poþátku iniciována náhodným jevem (to ovšem bylo
následnČ pĜedmČtem kritiky ze strany ekonomických geografĤ) a nemusí vždy vést
k nejefektivnČjší alokaci zdrojĤ, jak ho popisuje klasická ekonomie. Zvolená cesta vychází
z historického kontextu svého vzniku a je limitována dalšími konsekvencemi (blíže viz
tabulka þ. 3), které ji udržují v dlouhodobé existenci. V rámci pĜesunu tématu do ekonomické
geografie a regionalistiky dochází k posunu pozornosti od individuálních pĜíbČhĤ jednotlivých
inovací þi ekonomických procesĤ k obecnČjšímu využití konceptu v prostorové perspektivČ.
Zde zvolená cesta (path dependent) pĜedstavuje specifický kontext formování ekonomické
struktury, technologických zmČn a institucí v konkrétních geografických podmínkách a je
chápána jako klíþový obsah ekonomického prostĜedí v území (blíže viz Martin, Sunley, 2006).
Koncept závislosti na zvolené cestČ koresponduje i se souþasnou preferencí procesĤ uþení se a
pĜelévání znalostí v rámci regionálních inovaþních systémĤ, kdy se ukazuje, že klíþovou
komponentou vzniku a existence tČchto procesĤ je jejich fixace na konkrétní specifické území
(place dependent).
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Tab. 3 Faktory podmiĖující nástup a setrvaþnost vývojových trajektorií
Faktor
Technologické uzavĜení

Dynamika vzrĤstajících výnosĤ

Institucionální setrvaþnost

ZdĤvodnČní
Tendence vybraných technologií zĤstávat nadále ve
využívání pĜes existenci efektivnČjších alternativ
(napĜ. díky velkým nákladĤm na zmČnu technologie,
úsporám z rozsahu komplementarit a kompatibilitČ na
jiné technologie þi vlivem lobby)
Pozitivní externality (snižující se jednotka vstupu na
produkci výstupu) a další mechanizmy (uþení se
dČláním,
sledováním),
blízkosti
stejných
ekonomických aktérĤ vytváĜejí pozitivní zpČtné vazby
(trajektorie se sebe udržuje)
Formální a neformální instituce, sociální a kulturní
formy inklinují k sebereprodukci a velké stabilitČ v
þase

PĜeloženo a upraveno dle Martin, Sunley (2006)

ͶǤ͵Ǥʹ «À

Dalším klíþovým konceptem pro pochopení situace starých prĤmyslových regionĤ je
princip uzamþení (lock-in) (v þeské literatuĜe se objevil i pĜeklad J. Sucháþka (2005)
„institucionálnČ-hospodáĜská rigidita“). V zásadČ se jedné o stav, kdy se prostĜedí stává
obecnČ neprostupné pro nové progresivní aktivity i jedince a je udržována (mnohdy i umČle
podporována) stávající situace s výraznými prvky rigidity, která je do znaþné míry limitní pro
udržování dlouhodobé konkurenceschopné pozice. G. Grabher (1993) posunuje poznání
principu uzamþení o vymezení tĜí základních typĤ:
• Funkþní lock-in – jedná se o dĤsledek silných hierarchických vazeb mezi firmami
(zejména v rámci dodavatelsko-odbČratelských vztahĤ jde napĜ. o „jistotu“ odbytu),
které vedou k omezené schopnosti sledování a pĜizpĤsobování se tržním požadavkĤm,
k omezené možnosti konat rozhodnutí a tím k poklesu celkové konkurenceschopnosti
v tržním prostĜedí (navíc za extrémní situace ukonþení dlouhodobých vazeb pĜi
ekonomickém kolapsu pĤvodního a jediného hierarchicky nadĜazeného odbČratele).
• Kognitivní lock-in – jedná se o pĜíliš silné sociální propojení a zakoĜenČní
ekonomických a spoleþenských aktérĤ (over embedness), kteĜí navíc sdílejí a
reprodukují (internČ i externČ) podobné hodnoty, názory a celkový pohled na svČt
(common world-view). Tento fakt má negativní rozmČr v situaci, kdy je tĜeba vnímat
poþátek strukturální krize, identifikovat a vykonat zmČny, provést restrukturalizaci
firem a odvČtví. Praktické pĜípadové studie (nejþastČji z nČmeckého prostĜedí
(Grabher, 1993, Hassink, 2005) demonstrují neochotu (neschopnost) klíþových aktérĤ
vĤbec pĜipustit, že by jejich odvČtví (region) mohl postihnout útlum.
• Politický lock-in – obsahovČ se blíží pĜedchozímu typu, ale zde je zdĤraznČna
politická dimenze regionálních procesĤ a mechanizmĤ. Podstata je v dlouhodobé
podpoĜe stávajících ekonomických a personálních struktur a akceptování pouze
strategie podporující stávající vývojové trajektorie. Dochází k zformování propojené
struktury aktérĤ (management firem, odbory, politici) v podobČ sebeudržující se (selfsustaining coalition), které jedná v rámci svých oportunistických zájmĤ a fakticky
brání novým progresivním a restrukturalizaþním tendencím. Hassink (2005) popisuje
snahu takových koalic bojovat o finanþní intervence z národní a nadnárodní úrovnČ do
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upadajících prĤmyslových odvČtví a tím omezují možnou podporu pro perspektivní
podnikatelské projekty mimo tato odvČtví.
Další stČžejní rozšíĜení vnímání principu uzamþení pĜinášejí pĜední britští autoĜi R. Martin
a P. Sunley (2006), kteĜí dokládají, že princip uzamþení nelze vnímat automaticky od poþátku
negativnČ, a zdĤrazĖují evoluþní fáze jeho vývoje. Podstata je v pĜesunu od pozitivního
rozmČru propojenosti a vazeb mezi aktéry (charakterizovaná úsporami z rozsahu, pozitivními
externalitami) k negativní podobČ principu uzamþení, kdy pĜíliš silné vazby mezi aktéry
podmiĖují rigiditu procesĤ, struktur, celkovou konfiguraci místní situace a dochází k poklesu
výnosĤ z rozsahu. PrávČ tento aspekt je klíþový pro hodnocení situace ve starých
prĤmyslových regionech, kdy pĤvodní silné nastavení vazeb pozitivnČ stimulovalo rĤst jejich
ekonomické výkonnosti, ale následnČ se paradoxnČ stalo faktorem jejich úpadku a ztráty
ekonomické pozice.
Obr. 4 Princip uzamþení a jeho posun do negativní podoby

PĜeloženo, upraveno, zjednodušeno dle Martin (2006)
ͶǤ͵Ǥ͵± ³ «ÀȂ ±
õ±

Propojení teoretických konceptĤ závislosti na zvolené cestČ a principu uzamþení a
pĜedstavuje významný interpretaþní rámec pro hodnocení pĜíþin rĤstu a pádu starých
prĤmyslových regionĤ. Teorie závislosti na zvolené cestČ je pro staré prĤmyslové regiony
klíþová ve zdĤraznČní propojení jejich minulosti a souþasnosti na možnosti jejich budoucího
rozvoje. Vývojová trajektorie starých prĤmyslových regionĤ je nastavena prvotní fází
industrializaþního procesu a charakterizována extenzivní masovou produkcí s negativními
dopady na životní prostĜedí. Samo o sobČ nastoupení na urþitou vývojovou trajektorii ale není
problematické a díky pozitivnČ vazebným faktorĤm (blíže viz tabulka 4) vznikají pĜedpoklady
pro utváĜení odvČtvové struktury a pro rĤst regionální ekonomiky
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Tab. 4 Faktory prohloubení závislosti na zvolené cestČ a implikace pro staré prĤmyslové regiony
Zdroj zvolené cesty
Základna pĜírodních zdrojĤ

Implikace pro SPR
Vývojová trajektorie je ovlivnČna výskytem a tČžbou
surovin (napĜ. uhlí) a lokalizací návazných
ekonomických odvČtví.
TČžký prĤmysl a na nČj návazná infrastruktura,
Klesající náklady aktiv (hodnot) a infrastruktury
dopravní systém, urbánní prostĜedí vytváĜejí prostĜedí
se silnou fixací kapitálu, vstupní náklady jsou již
zainventované, fixní náklady jsou klesající a variabilní
náklady jsou mnohem nižší než náklady na zmČnu, a
tak je prostĜedí celkovČ zakonzervované.
Lokální prĤmyslová odvČtví a klastry jsou posilovány
Externí úspory ze specializace
existencí pozitivních externalit Marshallova typu
pramenících z výhod koncentrace specializovaných
aktérĤ (široká báze kvalifikované pracovní síly, síĢ
subdodavatelĤ a podpĤrných institucí, pĜelévání
znalostí, koordinaþní efekty).
ZpĤsob lokálního procesu vytváĜení znalostí a uþení
Technologické uzavĜení
se, mezifiremní dČlba práce a propojené technologické
a výzkumné instituce vytváĜejí specializovaný
regionální inovaþní systém a vytváĜení nových
technologií.
Pozitivní zpČtná vazba vznikající z koncentrace
Aglomeraþní úspory
diverzifikovaného spektra pracovní síly, blízkosti a
velikosti trhu, husté sítČ vztahĤ, dodavatelĤ, služeb a
informací, široké spektrum specializovaných akcí a
aktivit.
PĜeloženo, upraveno a zjednodušeno dle Martin, Sunley, 2006

Negativní rozmČr získává až situace, kdy dochází, zejména v kontextu projevu
principu uzamþení (lock-in), k velké resistenci prostĜedí vĤþi externČ generovaným
požadavkĤm na zmČny a uzavĜení vývojové trajektorie v neprogresivní a novým nárokĤm na
konkurenceschopnost neodpovídající linii. Transformaþní procesy jsou velmi pomalé a
rigidita stávajících struktur je významná. R. Martin (2010) popisuje dvČ hlavní evoluþní linie
regionální adaptace, kdy staré prĤmyslové regiony spadají do té, která inklinuje k odvČtvové a
technologické stagnaci. Následující obrázek schematicky, ale naprosto jednoduše a výstižnČ,
popisuje samou podstatu pĜechodu starých prĤmyslových regionĤ do problematické podoby,
jejímž finálním výsledkem je pokles výkonosti regionální ekonomiky a celková ztráta
konkurenceschopnosti a významu.
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Obr. 5 Evoluþní linie regionální adaptace

PĜeloženo, upraveno, zjednodušeno dle Martin (2010)
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5 Proces vzniku starých prĤmyslových regionĤ
Souþasná existence vybraných regionĤ nejvyspČlejších státĤ svČta v podobČ, již
oznaþujeme jako staré prĤmyslové regiony, je dána procesem postupného vzniku a evoluce
prĤmyslové výroby (prĤmyslová revoluce, její difúze a fáze industrializace) a prostorovou
variací dosažené fáze pĜevládajícího zpĤsobu produkce (kapitalismu). Tyto procesy mají vždy
konkrétní prostorové ukotvení, a tím dlouhodobČ ovlivĖují zmČny v prostorové organizaci
spoleþnosti. Díky tomu se zároveĖ v þase mČní významové postavení jednotlivých území.
Jinými slovy, proces formování starých prĤmyslových regionĤ je ovlivnČn úlohou tČchto
území v dané vývojové etapČ v kontextu mČnících se podmínek. Je samozĜejmé, že prĤbČh
rozhodujících spoleþensko-produkþních procesĤ mČl v jednotlivých vyspČlých státech svČta
vždy unikátní charakter respektující kontext místní situace, pĜesto lze, pĜi urþitém
zjednodušení, nastínit klíþové mezníky smČĜující k „pádu“ vybraných území do specifické
kategorie sledovaných regionĤ.
Tab. 5 Klíþové mezníky ve vývoji ekonomik vyspČlých státĤ svČta
Fáze kapitalismu

Konkurenþní
Industriální
kapitalismus
kapitalismus
PĜelom18./19. stol. –
PĜelom 19./20. stol. –
ýasové období
pĜelom 19./20. stol.
cca. 1980
Difúze prĤmyslové
PĜevládající fáze
Industrializace
revoluce
industrializace
Manufaktury
Fordismus/Taylorismus
ZpĤsob produkce
NejdĜíve: Žádná
Silná (pĜímá):
Role veĜejného sektoru
PozdČji: Iniciace regulace Manažer/Regulátor
NejdĜíve: Energie vody,
Zpracování ropy a plastĤ,
páry, zpracování bavlny
tČžké strojírenství, výroba
PĜevládající technologie
PozdČji: Využívání uhlí,
automobilĤ, letadel
zpracování oceli,
Adaptováno, zjednodušeno a pĜeloženo z Knox, Agnew, McCarthy, 2008

Globalizovaný
kapitalismus
Cca 1980 - dosud
Deindustrializace
Flexibilní produkce
Silná (nepĜímá):
Partner/Facilitátor
Mikroelektrotechnika,
biotechnologie,
robotizace, Informaþní
systémy

5.1 Vývojové fáze kapitalismu
V odborné literatuĜe (Knox, Marston, 2003, Knox, Agnew, McCarthy, 2008) jsou
vymezeny tĜi základní vývojové fáze pĜevládajícího režimu organizace spoleþnosti, tedy
kapitalismu. Konkurenþní kapitalismus (Competetive Capitalism) je v návaznosti na
merkantilismus uvažován jako iniciaþní fáze kapitalismu charakterizovaná znaþnou svobodou
podnikání a slabou regulací volného trhu (laissez-faire). Ekonomika je charakterizována
konkurenþním vztahem menších (þasto rodinných) firem, existuje silné propojení mezi
výstupy ze stále pĜevažujícího zemČdČlství a jejich manufakturním zpracováním. Z hlediska
vztahu k práci je dominantní ruþní práce a pĜípadnČ pĜevaha fyzické práce na zaþínající
mechanizaci a strojích. Industriální (organizovaný) kapitalismus (Organized Industrial
Capitalism) je spojen s pĜelomem 19. a 20. stol. a dominantním postavením sektoru prĤmyslu
s výrazným nástupem masové produkce, zamČstnanosti, mechanizace a automatizace. ZpĤsob
produkce je oznaþován jako Fordismus, resp. Taylorismus (viz níže), zvČtšuje se velikost
firem a roste závislost produkce na energetických surovinách (zejména ropČ). Oproti
pĜedchozí fázi významným zpĤsobem roste rozsah regulaþních mechanizmĤ (veĜejných i
privátních, napĜ. odbory ve firmách). Soudobou fázi mĤžeme oznaþit jak o Globální
(vrcholný) kapitalismus (Globalized (Advanced) Capitalism) symbolizovaný oslabováním
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sektoru prĤmyslu, zejména ve vztahu k zamČstnanosti, na úkor služeb. Rozpadá se dĤraz na
masovou produkci a roste dĤraz na flexibilní organizaci produkce. Zásadního významu
dosahuje nadnárodní rozmČr ekonomických vztahĤ a vliv nadnárodních korporací (TNCs),
v rámci kterých je produkce organizována podle geograficky rozsáhlých a hierarchicky
organizovaných ĜetČzcĤ a sítí (blíže Dicken, 2007), jež do znaþné míry eliminují regulaþní
mechanizmy z pĜedcházejícího období (stát, odbory) (Amin, Thrift, 1994).

5.2 Difúze prĤmyslové revoluce
Nástup a masové rozšíĜení kapitalismu a jeho evoluce do výše popsaných fází je
provázána s nástupem prĤmyslu jako dominantního ekonomického odvČtví (na úkor
zemČdČlství). Nástup prĤmyslu (PrĤmyslová revoluce (Industrial Revolution)) má zdrojové
místo ve stĜední Anglii v „Black Country“ (oblast s tČžbou uhlí v blízkosti Birminghamu).
Nástup prĤmyslové výroby byl však spíše evoluþní než revoluþní. Norton (2004) uvádí jako
pĜíklad první prĤmyslové továrny mlýn na zpracování hedvábí právČ ve stĜední Anglii, který
byl dokonþený v roce 1722, využíval proud vody jako energetický zdroj a zamČstnání zde
našlo 300 pracovníkĤ. Teprve pozdČjší vynálezy (zejména parní stroj) posílily dynamiku
procesu industrializace a jeho prostorovou difúzi. PrávČ prĤmyslová revoluce mĤže být
demonstrována jako uþebnicový pĜíklad difúze inovaþních procesĤ v prostoru. V první vlnČ
prĤmyslové revoluce (do roku 1840) došlo k industrializaci území ve stĜední Anglii
(Birmingman, Manchester, Liverpool, Sheffield). V rámci druhé vlny prĤmyslové revoluce
(do roku 1850) se industrializace dostala na kontinent Evropy, do Belgie, Nizozemí, západní
þásti NČmecka (Porýní, PorúĜí) a do Francie (Alsasko, Normandie). Ve tĜetí vlnČ prĤmyslové
revoluce probČhla nejdĜíve industrializace v Nizozemí, stĜední Francii a NČmecku, na
západním kraji Rakouska-Uherska (severozápadní ýechy, do 1860) a poté pokraþovala na
další území Rakouska-Uherska (Slezsko), do severní Itálie, severního ŠpanČlsko a severního
Rakouska (do roku 1870) (blíže k vlnám prĤmyslové revoluce deBlij, Murphy, 1998). Pollard
(1981) konstatuje, že toto prostorové šíĜení prĤmyslové revoluce do znaþné míry urþilo
postavení jednotlivých území na dalších více než 50 let, kdy bylo utvoĜeno jádro
industrializované Evropy a zbylé periferní regiony (severní Skandinávie, Irsko, prakticky celý
Iberský poloostrov, východní Evropa a Balkán).

5.3 ZmČny pĜevládajícího zpĤsobu produkce a jeho prostorové dopady
Pro pochopení existence dnešních starých prĤmyslových regionĤ je však zásadní
popsání principu utváĜení jejich ekonomické dominance a následného zlomu do podoby, jež
neodpovídá aktuálním pĜedstavám a nárokĤm na konkurenceschopnost území. Tato zmČna
souvisí pĜedevším s pĜevládajícím zpĤsobem produkþního režimu v dané dobČ a zároveĖ
vytváĜí odlišné požadavky na charakter území, kde jsou vytváĜeny rozhodující hodnoty. Pro
staré prĤmyslové regiony je pak rozhodující pĜechod od zlatého období v þasech fordistického
režimu akumulace, který plnČ využil nashromáždČné znalosti a technologie z prĤmyslové
revoluce k extenzivní masové výrobČ, do pro nČ problematických þasĤ flexibilního režimu
akumulace. Akcelerátorem pĜechodu pak byla ropná krize v 70. letech 20. století, která
vytvoĜila tlak na omezování energeticky nároþných provozĤ masové a energeticky nároþné
výroby. Podstata problému spoþívá ve faktu, že území s výrazným úspČchem v dobČ fordismu
nejsou v zásadČ schopná plynule pĜejít do následného zpĤsobu flexibilní akumulace, neboĢ
pĜedchozí režim vytvoĜil závislost na ekonomických a fyzických strukturách a procesech,
které mají urþitý stupeĖ odolnosti vĤþi zmČnám v þase. Flexibilní režim akumulace se tak
dynamiþtČji mohl projevit tam, kde nebyla taková tradice ve fordisticky orientované produkci,
a pĜedmČtem zájmu kapitálu se tak stala jiná území. NáslednČ budou popsány principy
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rozdílnosti obou produkþních režimĤ s cílem demonstrovat jejich dopad na mČnící se pozici
dnešních starých prĤmyslových regionĤ.
Podstata fordismu ve vztahu k produkci a pracovní síle (Albrechts, Swyngedouw, 1989)
spoþívá v:
• masové produkci homogenních produktĤ;
• uniformní výrobČ;
• výrobČ motivované zdroji;
• silné integraci (zejména vertikální) výrobních firem;
• snižování nákladĤ prostĜednictvím mezd;
• jednoduchých a rutinních úkolech pracovníkĤ;
• vysoké specializaci pracovních pozic;
• dĤrazu na disciplínu pracovníkĤ pĜi tlaku na snižování jejich odpovČdnosti;
• stabilitČ a ochranČ pracovních pozic odbory.
Rámcové podmínky formování ekonomické dominance dnešních SPR v þasech fordismu (blíže
viz Lash a Urry (1987) jsou následující:
• koncentrace a centralizace prĤmyslového, bankovního a obchodního kapitálu ve
vybraných regionech a v malém poþtu zemí;
• nástup tČžebního a zpracovatelského prĤmyslu jako klíþových ekonomických odvČtví;
• regionální ekonomická specializace;
• vzrĤstající oddČlení vlastnictví a kontroly, nárĤst hierarchické organizace firem;
• posilování manažersko-vČdeckých postupĤ v Ĝízení výroby (tzv. Taylorismus);
• posilování významu kolektivních organizací.
Podstata flexibilní akumulace (postfordismu, neofordismu) ve vztahu k produkci a pracovní
síle (Albrechts, Swyngedouw, 1989) spoþívá v:
• malosériové produkci, flexibilní výrobČ pestré Ĝady produktĤ;
• výrobČ motivované poptávkou;
• vertikální dezintegraci firem;
• snižování nákladĤ subdodávkami;
• rozmanitých úkolech pracovníkĤ;
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• eliminaci striktního vymezení pracovních pozic;
• dĤrazu na odpovČdnost pracovníkĤ;
• vysoké stabilitČ a ochranČ pozic pro klíþové pracovníky, žádné stabilitČ a špatných
pracovních podmínkách pro sezónní a nekmenové pracovníky (þi v rámci
subdodávek).
Rámcové podmínky pro oslabování pozice dnešních SPR v þasech flexibilní akumulace (blíže
viz Knox, Agnew, MaCcarthy (2008) jsou následující:
• narĤstající separace finanþních trhĤ od prĤmyslové produkce, nárĤst globální dimenze
podnikání, velké firmy mimo regulaþní a kontrolní mechanizmy národních státĤ;
• pokles (absolutní i relativní) manuálnČ pracujících, pĜesun zamČstnanosti do služeb;
• pokles v prĤmČrné velikosti výrobního podniku (celkové zmČny v produkci,
efektivizaþní procesy, posílení významu subdodávek, pĜesun výrob nejvíce nároþných
na práci do ekonomicky slabších státĤ);
• pokles stupnČ koncentrace prĤmyslu do konkrétních zemí a regionĤ, nová variabilita
mezinárodní dČlby práce jako dĤsledek globálních investiþních tokĤ a nadnárodní
prĤmyslové produkce v rámci produkþních ĜetČzcĤ;
• pokles významu jádrových prĤmyslových aglomerací, dekoncentrace pracovních
pĜíležitostí.

5.4 Deindustrializace jako kontextuální trend pro formování starých
prĤmyslových regionĤ
Samotná existence a aktuální preference nového zpĤsobu produkþního režimu ještČ
není pĜímým zdrojem poklesu významu starých prĤmyslových regionĤ. Za ten je možné
oznaþit až proces deindustrializace, což je v podstatČ dĤsledek nezvládnutého pĜechodu na
flexibilní akumulaþní režim a požadavky nové doby a spoþívá v nutnosti omezovat kapacity
úzce napojené na zpĤsob fordistické produkce. Gregory, Johnston a kol. (2009) definují
deindustrializaci jako pokles prĤmyslových aktivit a omezování prĤmyslových kapacit, který
je spojen relativním snížením výstupu a zamČstnanosti. Bluestone a Harrison (in Pavlínek,
1993) popisují deindustrializaci v USA, kdy velké podniky na severovýchodČ musely po
ropném šoku omezovat produkci a investice a díky obtížné dohodČ s odbory na snížení mezd
radČji volily relokaci své produkce na jih USA, do Evropy þi do rozvojových státĤ svČta.
Regiony pĤvodní lokalizace prĤmyslu ztratily dobĜe placené a kvalifikované pracovní pozice
a ty byly pouze þásteþnČ nahrazeny novými, špatnČ placenými, nestabilními a
nekvalifikovanými pracovní pozicemi. Klasickým vyústČním procesu deindustrializace je
nárĤst nezamČstnanosti se všemi jejími ekonomickými, sociálními a psychologickými dopady,
neboĢ široká masa pĤvodních zamČstnancĤ prĤmyslových podnikĤ se díky svému
znalostnímu a kompetenþnímu profilu ocitá mimo preference regionálního trhu práce v dobČ
flexibilního výrobního režimu
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Z hlediska þasu nebyl nástup procesu deindustrializace v nejvyspČlejších státech svČta
rovnomČrný a byl vždy ovlivnČn kontextem místní ekonomické a politické situace. P.
Pavlínek s využitím prací J. Kolka (obojí Pavlínek, 1993) pĜisuzuje opoždČnČjší nástup
deindustrializace v západní EvropČ oproti USA (konec versus zaþátek 70. let 20. stol.) faktu
vlastnictví významných evropských prĤmyslových podnikĤ státem a neochotou tehdejší
politické reprezentace konat privatizaþní a restrukturalizaþní kroky v první fázi nástupu
problémĤ (i zde jsou však v rámci Evropy rozdíly – viz dĜíve zmínČná rozdílná situace
v Británii a NČmecku).

Obr. 6 Vývoj podílu prĤmyslu na celkové zamČstnanosti ve vybraných státech Evropy

Zdroj dat: 1965-1995 Cumbers, Birch, Mackinnon (2006), 2005 statistika OECD (2011).
Bez ohledu na dílþí specifické variace u jednotlivých státĤ sledujeme zhruba od pol.
70. let 20. století významný pokles podílu prĤmyslu na celkové zamČstnanosti. Navíc je
zĜejmé, že i v rámci jednotlivých národních státĤ byla prostorová distribuce pracovních pozic
v prĤmyslu nerovnomČrná, a tak se tento úbytek nejvíce projevil na trzích práce v regionech
se silnou tradicí a podílem extenzivní fordistické produkce. Zformovala se tak skupina
regionĤ napĜíþ národními státy, které þelily podobným problémĤm a rozvojovým výzvám.
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6 Proces zmČny starých prĤmyslových regionĤ v kontextu
soudobých trendĤ
V pĜedchozím textu byla popsána situace a nastínČny její pĜíþiny, kdy se staré prĤmyslové
regiony dostaly do pozice, která je charakterizována problematiþností místních struktur ve
vztahu k soudobým požadavkĤm a postupující ztrátou celkového významového postavení. V
dalším textu tak musí být diskutovány možnosti zmČny této vývojové trajektorie a hledání
smČrĤ pro transformaci dílþích struktur i celkové pozice. Pavlínek (1997) definuje
transformaci obecnČ jako proces, jehož výsledkem je mČnící se charakter kapitalistického
hospodáĜského a spoleþenského systému. V souþasnosti je klíþovým transformaþním
procesem zmČna postfordistické akumulace na flexibilní výrobní režim. PĜi užším pohledu na
situaci ve starých prĤmyslových regionech chápeme jejich transformaci jako úsilí o celkovou
zmČnu a pĜizpĤsobení klíþových ekonomických, sociálních a fyzických struktur na soudobČ
požadované parametry pro konkurenceschopný rozvoj. Podstatné je zdĤraznit, že cílem není
návrat do pĤvodní dominantní pozice v industriální dobČ, ale snaha hledat novou pozici
s urþitým stupnČm významu v postindustriální dobČ. Transformace (celkový proces zmČny)
starých prĤmyslových regionĤ má následující dílþí komponenty:
• HospodáĜskou dimenzi, jejímž obsahem je oživení þi konverze pĤvodních
ekonomických (prĤmyslových) struktur s cílem nalézt znovu potenciál pro
ekonomickou konkurenceschopnost a výkonnost, a to zejména ve smyslu udržení þi
posílení zamČstnanosti a produkce. Z hlediska ekonomické geografie (a i této práce)
je tato souþást považována pro celkovou transformaci za stČžejní. Tuto dimenzi
oznaþujeme jako ekonomickou restrukturalizaci.
• Fyzickou a environmentální dimenzi, v rámci které dochází k nápravČ extenzivní
prĤmyslovou þinností narušených fyzických struktur a životního prostĜedí. Jedná se
zejména o opuštČné a ekologicky narušené prĤmyslové areály a návazné (napĜ.
dopravní) plochy, celkovou image veĜejných urbánních prostor a zlepšení narušených
složek životního prostĜedí (ovzduší, stav pĤd a podzemních vod, krajinný ráz a
zápach). ByĢ se jedná o finanþnČ velmi nákladnou souþást transformace, tak z hlediska
výstupĤ a možnosti hodnotit celkovou promČnu se jedná o nejlépe uchopitelnou
souþást. Tuto dimenzi oznaþujeme jako fyzickou a environmentální revitalizaci.
• Sociální dimenzi, pĜi níž je nutné projít celkovou zmČnou sociální situace a
charakteristik spoleþnosti. Vychází z faktu, že ve starých prĤmyslových regionech je
zvýšená koncentrace obyvatelstva, které má problémy pĜijímat benefity (zejména na
trhu práce) v postindustriální dobČ a flexibilnČ orientované produkci. Jde zejména o
nesoulad sociálních, vzdČlanostních, kompetenþních a dovednostních charakteristik
místních obyvatel s požadavky nové doby. To vyúsĢuje ve zvýšený výskyt
problematických sociálnČ patologických jevĤ. Zkušenosti ze starých prĤmyslových
regionĤ v nejvyspČlejších státech svČta a z nejpokroþilejší fáze transformace (napĜ.
pozdČji diskutovaný Manchester) jasnČ dokazují, že zmČny v této oblasti jsou
nejpomalejší a nejhĤĜe identifikovatelné. Tuto dimenzi oznaþujeme jako sociální
transformaci.

6.1 Ekonomická restrukturalizace jako zásadní komponenta procesu zmČny
Ekonomická restrukturalizace, chápaná jako hospodáĜská dimenze transformace
(regenerace) starých prĤmyslových regionĤ, sehrává v rámci tohoto procesu celkové zmČny
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zásadní úlohu, neboĢ výraznČ determinuje možnosti zmČn jak ve fyzické podobČ regionĤ, tak
v jejich sociálních charakteristikách. PĜesto není v literatuĜe (a zejména v þeské) dané téma
detailnČ rozpracováno. J. Sucháþek (2004) definuje restrukturalizaci jako dlouhodobý proces
pĜemČn hospodáĜské a institucionální struktury regionu tak, aby mohlo být dosaženo cílĤ,
napĜ. ekonomického rĤstu regionu, zvýšení konkurenceschopnosti regionu a zlepšení
životního a sociálního prostĜedí. Chápání pojmu ekonomická restrukturalizace rozšiĜuje P.
Pavlínek (1993), který považuje restrukturalizaci za postupné smČĜování k bodu, ve kterém je
zachován zisk pĜi nižší výrobČ a nižším odbytu výrobkĤ základních prĤmyslových odvČtví.
Toho lze dosáhnout pĜedevším snížením nákladĤ na pracovní sílu, zavíráním výrobních
kapacit a snižováním podílu lidské práce na výrobČ (zde tedy autor velmi inklinuje
k podobnému chápání restrukturalizace a deindustrializace). Restrukturalizaci lze obecnČji
vnímat dle Clarka (In Pavlínek, 1993) ve vztahu k procesu cílevČdomé nebo plánované
strukturální promČny jako odpovČć na mČnící se podmínky trhu, a jde tedy o ekonomickou a
spoleþenskou strategii koncipovanou k pĜetvoĜení existující krajiny, a tím pĜemístČním (v
pĜeneseném slova smyslu) firmy a prĤmyslového odvČtví na novou dráhu akumulace a
bohatství.
V kontextu dĜíve popsaných teoretických smČrĤ vysvČtlujících pĜíþiny úpadku starých
prĤmyslových regionĤ, jež akcentují evoluþní povahu vývoje a postupnou stylizaci SPR do
rigidní vývojové trajektorie se stagnací místních odvČtví, je nezbytné restrukturalizaci chápat
ne jako pasivní proces ekonomického útlumu, ale jako snahu pĜekonat rigiditu stávajících
struktur, prolomit princip uzamþení a hledat nové možné smČry adaptace regionální
ekonomické trajektorie. P.Cooke (1995) pĜi akceptaci restrukturalizace jako dynamického
procesu, kdy je nutné pĜekonat setrvaþnost a odpor stávajících struktur a institucí, vymezuje
dvČ základní podoby restrukturalizace:
•
•

BouĜlivá restrukturalizace (noisy restructuring), kdy existuje silný institucionální
odpor pro procesy zmČny a existuje silná vĤle konzervovat pĤvodní stav a struktury þi
modernizovat pouze stávající produkþní možnosti.
Poklidná restrukturalizace (quiet restructuring), kdy institucionální odpor k procesĤm
zmČny je slabý a vzniká prostor pro vytvoĜení nových odvČtví, které jen z þásti
navazují na stávající.

R. Hassink (2007) na základČ toho konstatuje, že þím více bude regionální ekonomika
charakterizován diversifikovanČjší produkþní strukturou, tím více se bude restrukturalizace
blížit k poklidné variantČ (a tedy bude slabší princip uzamþení).
Zásadní je také otázka strategického smČĜování, resp. prĤbČh restrukturalizaþního procesu.
M. Trippl, A. Otto (2009) vymezují následující scénáĜe:
• Postupné dílþí zmČny, inovace orientované na promČnu stávajících odvČtví – jedná se
pouze o respektování dosavadní vývojové trajektorie, dochází pouze k organizaþním
zmČnám þi privatizaþním procesĤm v rámci existujících místních velkých firem a k
atrakci zahraniþního kapitálu. Dílþí transformací prochází i znalostní infrastruktura a
ze strany firem vzrĤstá poptávka po výzkumném a vzdČlávacím prostĜedí na
kvalifikovanČjší pracovní síly a nových technologie pro stávající odvČtví.
• Podpora diverzifikace. MĤže mít formu nástupu odvČtví ze sektorĤ, které zde doposud
neexistovaly (tzv. nesouvisející diversifikace (unrelated diversification (variety)), ale
mĤže mít i charakter rozšíĜení ekonomické základny a firem ve stávajících odvČtvích
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(související diversifikace (related) diversification (variety)). Zdroj diverzifikace mĤže
být externí (lokalizace zahraniþní firmy v regionu a k navázání místní subdodavatelé a
partneĜi) þi místní (lokální firma je schopna posunout své aktivity a kapacity do jiného
odvČtví þi využít je jiným zpĤsobem ve stávajícím odvČtví (upgrading)).
• Radikální zmČny, nástup nových (konkurenceschopných, high-tech) odvČtví - jde o
zásadní promČnu vývojové trajektorie, kdy je možné navázat na místní zakoĜenČné
zdroje, kompetence a zkušenosti. Tato zmČna je spojena se vznikem mnoha nových
firem (bez ohledu na to, zda jsou místní þi externí). Nezbytným pĜedpokladem jsou
fundamentální zmČny v rámci místní znalostní infrastruktury a výzkumné báze.
DĤležité jsou zároveĖ finanþní intervence ze státní úrovnČ na podporu tČchto
transformaþních procesĤ. Zdrojem inspirace jsou pozitivní pĜípadové studie takových
scénáĜĤ restrukturalizace (nástup IT odvČtví ve finském Tampere, nČmeckém
Dortmundu þi kanadské provincii Ontario).

6.2 Rozvoj starých prĤmyslových regionĤ – lokální tradice versus globální trendy
Transformaþní a adaptaþní proces regionální ekonomiky a podoba novČ nastoupené
vývojové trajektorie starých prĤmyslových regionĤ jsou výsledkem vzájemné kombinace
dlouhodobé místní tradice a obecných globálních trendĤ rozvoje územních jednotek. Místní
tradice je chápana jako prostorové ukotvení a dlouhodobé zakoĜenČní pĤsobení ekonomických
struktur, institucí a specifického znalostního systému, jehož obsahem je schopnost a zpĤsob
vytváĜení znalostí a uþení se, konvence, rutiny a transfer znalostí (zejména tacitních) (Storper,
1995). Obecné (globální) trendy pak vytváĜejí požadavky na budoucí smČĜování a
pĜizpĤsobení se v zájmu udržení konkurenþní pozice. Jde o schopnost regionální ekonomiky
neustále produkovat poptávané hodnoty a zajišĢovat regionální potĜeby (zamČstnanost, mzdy).
Pro dlouhodobé držení konkurenceschopné trajektorie regionální ekonomiky (þi v pĜípadČ
SPR pro její oživení) je nezbytná existence funkþního inovativního prostĜedí (innovative
milieu). To lze definovat právČ jako schopnost vybraných míst vytváĜet, pĜitahovat a udržovat
ekonomickou aktivitu, držet vztahy a vazby mezi místním znalostním systémem a globálními
trendy (Amin, Thrift, 1992). V následující tabulce jsou pĜedstaveny vybrané tradiþnČ
prĤmyslové oblasti, které byly schopny najít vhodnou novou kombinaci nastavení regionální
ekonomiky a funkþních inovaþních systému v konkrétních odvČtvích.

Tab. 6 PĜíklady transformace regionální ekonomiky jako kombinace místní tradice a globálních trendĤ
PrĤmyslový region

Místní tradice

Manchester

TČžký prĤmysl

PorúĜí

TČžký prĤmysl

North Pas-de-Calais

OdČvnictví

Emilia-Romagna

Textilní prĤmysl

Jutland

NábytkáĜství

Globální trend
Kulturní scéna/ svČtová
pop kultura
Globální turismus,
zážitková ekonomika
Preference spotĜeby a
pohodlnosti
High-tech odvČtví
Preference kvality a
životního stylu

PĜeloženo a upraveno dle Malecki, Hospers (2007)
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Nová kombinace
Kulturní odvČtví
Industriální kultura a
cestovní ruch
OdvČtví zásilkového
prodeje zboží
Módní trendy konfekce
Trendy design nábytek

ǤʹǤͳÀ «À ±õ  āý 
³À 
Jako základní smČr rozvoje starých prĤmyslových regionĤ se nabízí v souþasnosti
akcentované téma podpory procesu uþení se, tvorby a šíĜení inovací, a to zejména
v technologicky (high-tech) orientovaných odvČtvích. Základní koncepce této rozvojové
strategie vychází z teoretického diskursu uþících se regionĤ (Florida, 1995, Rutten, Boekema,
2007) a v praxi z aplikace dnes už klasického schématu inovaþního systému na místní
podmínky. V rámci funkþního regionálního inovaþního systému musí docházet k efektivnímu
propojení tĜí základních subsystémĤ. První prostĜedí generuje a šiĜí znalosti (vzdČlávací a
výzkumné instituce, technologická centra, centra excelence, vČdecké parky, inkubátory),
druhé prostĜedí garantuje rámcové podmínky v regionu, vytváĜí podpĤrné rámce a pobídky,
moderuje vztahy a vazby aktérĤ (regionální instituce, rozvojové agentury, regionální poboþky
centrálních institucí a další intermediální instituce) a tĜetí, rozhodující prostĜedí, pĜedstavuje
aplikaþní sféra v podobČ širokého spektra firem (velké firmy, malé a stĜední podniky,
subdodavatelské sítČ) (napĜ. Asheim, Gertler, 2005, Cooke, 2007).
Implikace trendu pro transformaci starých prĤmyslových regionĤ
V odborné literatuĜe je, pĜi diskusi možných smČrĤ a nástrojĤ transformace starých
prĤmyslových regionĤ, téma opČtovného obnovení funkþního regionálního inovaþního
systému považováno za prioritní, nikoliv však jednoduše proveditelné. M. Trippl, A. Otto
(2009) v této souvislosti zdĤrazĖují specifiþnosti SPR, které souhrnnČ oznaþují jako inovaþní
dilema (innovation dilemma). To spoþívá v kritickém nedostatku schopnosti generovat
radikální inovace a uzavĜení inovaþních aktivit v rámci stávajících vývojových trajektorií.
Problémy ve fungování místních RIS pak pramení z pĜílišné specializace na odvČtví
v pokroþilé fázi životních cyklĤ, na nČ navázané vzdČlávací infrastruktury a instituce a také z
existence silného principu uzamþení. Díky tomu je potĜeba pĜistupovat k podpoĜe formování
existence místních RIS s vČdomím tČchto limitujících prvkĤ a neþekat tvorbu RIS v ideální
podobČ známé z aktuálnČ nejvýkonnČjších regionĤ. Spíše je nutné pĜijímat postupné kroky a
dílþí zmČny v rámci stávajících RIS, které postupem þasu mohou pĜejít v diverzifikaci
ekonomické struktury a k radikálnČjším zmČnám spojeným s nástupem nových odvČtví (blíže
viz tabulka).
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Tab. 7 Strategický pĜístup k restrukturalizaci ekonomiky a regionálních inovaþních
systémĤ starých prĤmyslových regionĤ
Komponenta RIS

Pozvolné zmČny
stávajících odvČtví

Diverzifikace

Firmy

Restrukturalizace a
modernizace místních
firem
Zahraniþní kapitál jako
zdroj nových znalostí

ZakoĜenČní a podpora
inovací u zahraniþních
firem jako katalyzátorĤ
rozvoje
Diverzifikace místních
firem

Znalostní a vzdČlávací
infrastruktura, VaV

Podpora modernizace
tradiþních odvČtví
pomocí nových
technologií a postupĤ

Prolomení rigidní
specializace a technologií
tradiþních odvČtví
Orientace na požadavky
nastupujících odvČtví

Instituce a sítČ vztahĤ

Prolomení nedĤvČry,
nové uspoĜádání
existujících vztahĤ

VytváĜení dodavatelskoodbČratelských sítí
Podpora inovaþních sítí

Koncepce a strategie

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

Atrakce a zakoĜenČní
pĜímých zahraniþních
investic
Podpora zmČny nastavení
znalostní infrastruktury
Propagace inovaþních sítí

Radikální zmČny,
nástup nových odvČtví
NovČ založené malé
firmy jako rozhodující
agenti zmČny
PodpĤrná role velkých
externích i interních
firem
Tlak na základní výzkum
v nových oblastech
Orientace na instituce
terciálního vzdČlávání,
vČdecké parky,
akademické spin-off
centra
Tvorba lokálních
znalostních sítí mezi
univerzitami a podniky
Vstupování do externích
sítí
Propagace možností
podnikání
Podpora transformace
znalostní infrastruktury
Posilování lokálních i
globálních znalostních
sítí

PĜeloženo, upraveno a zjednodušeno dle Trippl, Otto (2009)

ǤʹǤʹõý À 
Do popĜedí 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
vytváĜet a udržovat spoleþenský progres a pĜidanou hodnotu. R. Florida (zejména 2002)
skupinu oznaþuje jako tzv. kreativní tĜídu (creative class) a v rámci ní vymezuje dvČ
podskupiny - tzv. super kreativní jádro (architekti, inženýĜi, designéĜi, umČlci, herci,
programátoĜi, pĜírodovČdci a uþitelé) a tzv. kreativní profesionály (manažeĜi, obchodníci,
finanþníci, právníci a vyšší zdravotnický personál) (blíže viz Slach, 2008). Celý teoretický
koncept, zejména vlastní vymezení kreativní tĜídy a následná empirická snaha podpoĜit teorii
pomocí rozmanitých indexĤ, byl pĜedmČtem široké akademické diskuse a kritiky (napĜ. Peck,
2005), pĜesto se mu dostalo mnohých praktických aplikací v podobČ koncepcí a strategií na
podporu atrakce tČchto skupin obyvatelstva. Základem je pak pĜedpoklad, že tito lidé
upĜednostĖují celkovou kvalitu života v místČ, image prostĜedí a možnosti trávení volného
þasu pĜed stávající nabídkou pracovních pozic (sami ji generují). CelkovČ se to promítá do
zmČny strategie rozvoje území ve mČstech/regionech vyspČlých státĤ svČta, a to ve smyslu
pĜesunu pozornosti od politik zamČĜených primárnČ na podporu podnikání (business climate)
k politikám orientovaným na lidské zdroje (people climate).
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Implikace trendu pro transformaci starých prĤmyslových regionĤ
Situace v této oblasti je pro staré prĤmyslové regiony znaþnČ komplikovaná. To
vyplývá z faktu, že stávající pĜítomnost kreativních (talentovaných, vzdČlaných) skupin
obyvatelstva je v rámci starých prĤmyslových regionĤ relativnČ nízká. To je dáno zejména
dlouhodobou poptávkou na trhu práce po manuální práci, rutinních þinnostech a pĜevaze
využívání ustálených a kodifikovaných postupĤ a znalostí. Dalším negativním aspektem je
neochota tČchto lidí pĜicházet (bydlet, pracovat) do starých prĤmyslových regionĤ, neboĢ ty
nenaplĖují jejich požadavky na podobu a kvalitu veĜejných prostor, na stav životního
prostĜedí i nabídku volnoþasových aktivit. Empirické studie rozložení kreativní tĜídy v EvropČ
jednoznaþnČ potvrzují tendenci tČchto lidí primárnČ smČĜovat do globálních metropolí
(Londýn) þi prestižních urbánních center než do starých prĤmyslových regionĤ (Amsterodam,
Barcelona, Mnichov, Milán) (napĜ. Hall, 2000, Fritsch, 2007, Helbrecht, 2001).

ǤʹǤ͵Àýõǡ 
Dalším z významných globálních trendĤ vrcholné fáze kapitalismu se zásadními
dopady na regionální diferenciaci se stává posilování symbolické a ikonické funkce místních
struktur a procesĤ (blíže Lash, Urry, 1994). DĤležitá je tak nejen jejich vlastní obsahová
podstata, ale i zpĤsob, jakým jsou reprodukovány a sdČlovány. Stále více se tak významnou
stává nástroj regionálního marketingu, aĢ už v podobČ užšího pojetí jako zpĤsobu komunikace
k interním (místní obyvatelstvo, firmy) a externím (potenciální obyvatelstvo, investoĜi)
cílovým skupinám (napĜ. Bianchini, Landry, 1995) þi v širším pojetí jako komplexního
konceptu koordinace procesĤ a priorit regionálního managementu (Rumpel, 2002). Tento stav
je posilován nástupem fenoménu rostoucí konzumní spotĜeby a vytváĜením její poptávky na
globální úrovni. Zajímavé je to, že vedle klasických výrobkĤ a služeb se pĜedmČtem
globálního konzumu (vyjádĜeném zejména cestovním ruchem) stávají i nehmotné a unikátní
statky (zážitky, akce, pĜedstavení) založené na spotĜebČ v neopakovatelném a symbolickém
prostĜedí. PĜedmČtem ekonomických vztahĤ, a tím i meziregionální konkurence (a potažmo
obsahem strategií regionálního rozvoje), se tak stávají i sféry, které dĜíve sehrávaly mnohem
pasivnČjší úlohu (napĜ. kulturní scéna, historické dČdictví).
Implikace pro transformaci starých prĤmyslových regionĤ
Možnosti starých prĤmyslových regionĤ þelit tomuto trendu jsou nejednoznaþné. Na
jednu stranu problematiþnost stávajících struktur a problematická image prostĜedí („þerné
plochy na mapČ“, „mČsíþní krajina“) stČžují možnosti profilace a prezentace území. Jde o
pohyb v kruhu, kdy samotný proces deindustrializace, útlumu þi pĜímo úpadku vybraných
odvČtví pĜináší obrazy zoufalství a beznadČje (Hubbart, 1996) a tím zároveĖ odrazuje kapitál
od investic a lokalizace, což je zásadní element transformace (Schamp, 2000).
Na druhou stranu specifiþnost starých prĤmyslových regionĤ je tĜeba vnímat jako
potenciál pro odlišení (place branding) v marketingových aktivitách, kdy není nutné složitČ a
umČle vytváĜet jakoukoliv jinou stylizaci pro pĜitáhnutí pozornosti a stimulaci spotĜeby.
Industriální krajina, objekty, dČdictví fungují jako výjimeþný a funkþní lokalizaþní
pĜedpoklad cestovního ruchu (blíže napĜ. Hudson, 1994). Ve starých prĤmyslových regionech
tak vznikají unikátní industriální památky schopné lákat klientelu z celého svČta (napĜ. areál
bývalých hutí Völklinger Hütte v Sársku). ZároveĖ ústup prĤmyslových þinností a následné
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demolice plošnČ rozsáhlých fyzických struktur (þasto v exkluzivních lokalitách center mČst)
vytváĜejí pĜedpoklady pro realizaci velkých regeneraþních schémat v podobČ vlajkových
projektĤ (flag ship projekty). Jedná se o finanþnČ nároþné projekty, které svou velikostí (napĜ.
regenerace jižního pĜedmČstí Birminghamu na 170 hektarech), estetickou výjimeþností (napĜ.
budova Guggenheimova muzea od Franka Gheryho v Bilbau) a symbolikou (napĜ. budova
Urbisu v Manchesteru) pĜitahují pozornost a mohou se stát katalyzátorem rozvoje celého
území. OpuštČné nebo architektonicky a historicky nehodnotné prostory jsou snáze využitelné
pro novou výstavbu obchodních a zábavních center (napĜ. obchodní centrum Bull ring
v centru Birminghamu s unikátní stavbou obchodního domu spoleþnosti Selfridges od Jana
Kaplického) þi velkých sportovních arén (napĜ. Manchester City Stadium) vhodných pro
poĜádání vrcholných sportovních a kulturních akcí.
PĜi celkovém zhodnocení nejsou možnosti starých prĤmyslových regionĤ v reakci na
globální trendy zcela ideální, neboĢ problematiþnost a rigidita jejich stávajících struktur a
narušenost prostĜedí je Ĝadí do znevýhodnČné startovací pozice. Na druhou stranu oproti jiným
problematickým regionĤm (napĜ. periferní þi hospodáĜsky slabé) mají potenciál v podobČ
existence pĜedpokladĤ pro funkþnost inovativního prostĜedí. Existuje zde šance na vznik a
šíĜení pozitivních externalit a aglomeraþních úspor generovaných koncentrací a blízkostí
aktérĤ v urbánním prostĜedí. Využitelná je dlouhodobá zkušenost s funkþností ekonomických
struktur a silné infrastrukturní zázemí. Podstatou úspČšného transformaþního procesu je tedy
nalezení a pĜijetí vhodné kombinace tradice a trendĤ, což je, dle zkušeností z nČkolika
vybraných regionĤ (zejména Manchester, PorúĜí) možné.
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7 Transformace Manchesteru jako pĜípadová studie procesu
komplexní zmČny
Následující pasáž publikace pĜedstavuje pĜípadovou studii vybraných aspektĤ
transformaþního procesu britského mČsta Manchester a jeho zázemí. V dĜívČjším textu byl
v kapitole zamČĜené na staré prĤmyslové regiony v EvropČ i v dalších þástech práce hojnČ
zmiĖován britský Manchester, resp. Greater Manchester jako územnČ vyšší celek. Greater
Manchester je regionem na úrovni NUTS II a vedle mČsta Manchester zahrnuje i Salford,
Bolton, Bury, Oldham, Rochdale, Stockport, Tameside, Trafford a Wigan. Jedná se o jednu z
nejstarších prĤmyslových oblastí svČta, zdrojové území prĤmyslové revoluce, ukázkový
pĜípad nástupu raného kapitalismu i demonstraci deindustrializaþních procesĤ. Centrum
regionu, mČsto Manchester, pĜedstavuje celosvČtovČ známý symbol tČchto trendĤ a
neuvČĜitelnČ koncentrovanou pĜípadovou studii vývoje a transformace prĤmyslových mČst,
resp. regionĤ. Následující pasáž je doslovnČ pĜevzata, ale výraznČ zkrácena a zjednodušena
do podoby souhrnu podstatných fragmentĤ, z publikace MČkké faktory rozvoje (Rumpel,
Slach, Koutský, 2008), kde autor v kapitole Manchester, mČsto v kontinuálním procesu zmČny
(str. 96 až 130) detailnČ analyzoval posun mČsta z pozice þelního pĜedstavitele raného
kapitalismu do fáze úpadku a následného úsilí o nastoupení do nové významové pozice
v globální ekonomice. Smyslem zaĜazení výbČru do tohoto textu je nabídnout struþnou, ale
ucelenou ukázku vývoje nejznámČjšího starého prĤmyslového regionu konkrétního území ze
zahraniþí, na nČmž jde zároveĖ nejlépe demonstrovat proces jeho promČny (vize, události,
instituce, aktéĜi). Pro vyþerpávající pĜehled o transformaci mČsta Manchester odkazujeme na
publikaci Manchester – City of Revolution (Peck, Waard, 2002).

7.1 Formování ekonomické pozice
RĤst Manchesteru (populaþní i významový) je úzce spjat s prĤmyslovou revolucí, jejíž
dopady se zde projevily pĜedevším v textilním prĤmyslu (ten zde mČl tradici již od 16.
století). Zásadními lokalizaþními faktory tehdejší doby pro expanzi textilního prĤmyslu byla
geografická poloha v centru Anglie (navíc v dalším vývoji posílená železniþním propojením
s významným pĜístavem Liverpool), zdejší vhodné klima pro zpracování bavlny a prostorová
blízkost vstupních surovin (pomocí Bridgewater Canal bylo dováženo uhlí z okolních oblastí
v Lancashire). Nedílnou souþástí byly samozĜejmČ také technologické inovace (napĜ. pohon
párou, spĜádací kolo apod.), které umožnily výraznČ zvýšit efektivitu výroby. Role snadno
dostupné pracovní síly jako lokalizaþního faktoru byla spíše následná, tedy ve smyslu, že lidé
pĜicházeli za pracovními pĜíležitostmi, které zaþaly vznikat v prĤmyslu. Kombinace výše
zmínČných faktorĤ zpĤsobila výrazný nárĤst významu mČsta na ekonomické mapČ svČta,
které se stalo svČtovým centrem textilního prĤmyslu (vžil se název „Cottonpollis“). P. Dicken
(2002) uvádí, že pro Manchester byl základem dominantního postavení mČsta ve svČtové
hierarchii mČst industriální doby nejenom archetyp továrního kapitalismu, ale také synergie
finanþní a obchodní moci mČsta v textilním prĤmyslu spolu s vysoce integrovanou regionální
dČlbou práce se specializovanou strukturou. Kolem komplexu textilního prĤmyslu se navíc
úspČšnČ rozvinula další prĤmyslová odvČtví, pĜedevším strojírenství a chemický prĤmysl
(zejména v prĤbČhu 19 stol.).
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7.2 Restrukturalizace ekonomiky
ǤʹǤͳ  ýÀÀ
Pokles prĤmyslové výroby zaþal již pĜed druhou svČtovou válkou, ale jeho hlavní
projev mĤžeme sledovat až v pováleþných letech s vrcholem v 80. letech 20. století. Mezi
roky 1972 a 1984 se zmenšil poþet pracovních míst v prĤmyslu o 207 000 bez náhrady
v podobČ rostoucího terciéru. V 80. a na zaþátku 90. let 20. století pĜesahovala
nezamČstnanost v Manchesteru 20 %. PĜíþiny poklesu významu prĤmyslu a ztráty
ekonomické moci Manchesteru ve druhé polovinČ 20. stol. nabízí P. Dicken (2002):
•

NárĤst globální konkurence. Globální ekonomika prochází zásadními zmČnami, které
mČní ekonomické uspoĜádání svČta (blíže a komplexnČji k daným zmČnám napĜ.
Dicken, 1998). V pĜípadČ Manchesteru jde pak zejména o zásadní zmČny v rámci
textilního prĤmyslu, kdy bylo tĜeba þelit nové konkurenci v rámci Evropy (NČmecko,
Itálie, Francie) a v posledních letech rovnČž konkurentĤm z nastupujících asijských
ekonomik.

•

PromČna strategie (velkých) firem. Manchester byl jedním z klasických pĜíkladĤ toho,
jak místní velké firmy v 70. a 80. letech 20. stol. pĜemisĢovaly své kapacity do jiných
regionĤ (zejména do zahraniþí nebo do jihovýchodní Anglie).

•

NeúspČch (zejména poþáteþní) v pĜíchodu pĜímých zahraniþních investic. Manchester
(resp. celý region North West) nevyužil svého postavení ekonomického centra a
zahraniþní investice byly výraznČ kvantitativnČ omezenČjší než ve Skotku, Walesu þi v
severovýchodní Anglii. To bylo zpĤsobeno pĜedevším nedostateþnou aktivitou
v atrakci pĜímých zahraniþních investic.


ǤʹǤʹÀ³ 
Prvotní pĜíþinou strukturálních zmČn byl úpadek konkurenceschopnosti podstatné þásti
místní prĤmyslové výroby a nastartování deindustrializaþních tendencí. V rámci hodnocení
deindustrializace se obecnČ pĜedpokládá, že podíl prĤmyslu (zejména z hlediska
zamČstnanosti) klesá na úkor služeb. Manchester se ocitl v problematické situaci, kdy tento
proces zmČny nebyl z hlediska þasu návazný. V urþité fázi vývoje upadl sektor prĤmyslu, aniž
byl nahrazen dynamickým sektorem služeb. Sektor prĤmyslu upadl z autonomních pĜíþin (viz
výše), a tedy naprosto nezávisle na sektoru služeb. V letech 1981 – 1996 klesla v Manchesteru
zamČstnanost jak v prĤmyslu, tak i službách.
Od druhé poloviny 90. let 20. stol. mĤžeme v rámci Manchesteru hovoĜit o skuteþném
nástupu sektoru služeb a obecnČji o nárĤstu diverzifikace místní ekonomické struktury.
Výrazným zpĤsobem narĤstá hlavnČ podnikání v oblasti nemovitostí, obchodu a v posledních
letech také tzv. kreativní odvČtví (média, reklama, komunikace atd.). V prĤmyslu bylo v roce
2001, dle údajĤ britské národní statistiky, zamČstnáno v Manchesteru 10,7 % z ekonomicky
aktivních, což je pouhý zlomek oproti hodnotám z minulosti.
Z hlediska sociálních zmČn na trhu práce jsou nejvýraznČjšími trendy soudobého
vývoje mČsta vzrĤstající podíl pracujících žen a nárĤst pracovních míst obsazovaných na
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þásteþný úvazek (to je obecným trendem v postindustriálních spoleþnostech s výraznou
preferencí flexibility pracovní síly). Giordano a Twomey (2002) uvádČjí, že mezi lety 1971 –
1997 poklesla v Manchesteru zamČstnanost mužĤ na plný úvazek o 42 % a na þásteþný
úvazek narostla o 52 %, zatímco u žen poklesla zamČstnanost na plný úvazek o 19 % a na
þásteþný úvazek narostla o 12 %. Kritické hlasy smČrem k soudobé tercializaci zdĤrazĖují
fakt, že sice v rámci služeb vznikají nová pracovní místa, ale ta jsou mnohdy mnohem ménČ
placená než dĜívČjší pracovní pĜíležitosti v prĤmyslu, a navíc jsou mnohdy právČ pouze v
režimu þásteþného úvazku (pracovní místa v restauracích, barech, hotelích, personál na
jednorázových kulturních akcích atd.). Nathan, Westwood (2002) navíc zdĤrazĖují v
kontextu tČchto zmČn na trhu práce v Manchesteru výrazný nárĤst preference urþitých
osobnostních vlastností a schopností (napĜ. vizáž, komunikaþní dovednosti, charisma,
empatie), které jsou požadovány po pracovní síle, þímž mĤže vznikat nesoulad mezi
možnostmi a schopnostmi pracovníkĤ z industriální doby a soudobými požadavky.
Odborná literatura diskutuje zajímavý fenomén z oblasti trhu práce, který oznaþuje
jako mezeru (Manchester gap) (pro bližší pĜehled je k dispozici studie vývoje místního trhu
práce od dvojice Giordano a Twomey, 2002). Ten je založen na soubČžném poklesu
nezamČstnanosti a celkové zamČstnanosti. Díky tomu nelze jednoznaþnČ pĜevzít argumentaci
médií a politikĤ, která jako hlavní dĤkaz úspČchu vývoje v Manchesteru deklaruje právČ
pokles nezamČstnanosti. Naopak þastým jevem místního trhu práce je spíše odchod do
pĜedþasného dĤchodu þi pĜechod jedince do stavu pracovní neschopnosti, doplnČný nárĤstem
pracovních míst na þásteþný úvazek. Jak již bylo výše struþnČ naznaþeno, pozoruhodným
vývojem prochází proces nezamČstnanosti. Úpadek prĤmyslu doprovázel nárĤst
nezamČstnanosti a fenomén nezamČstnanosti se stal nedílnou souþástí ekonomické
charakteristiky mČsta v prĤbČhu 20. století. Giordano a Twomey (2002) vymezují þtyĜi
základní vývojové fáze nezamČstnanosti ve mČstČ: 1. vysoká nezamČstnanost mezi roky 1983
– 1986 2. klesající nezamČstnanost mezi roky 1986 – 1990 3. opČtovný nárĤst
nezamČstnanosti mezi roky 1990 – 1993 a 4. klesající nezamČstnanost od roku 1993. V roce
2001 byl poþet nezamČstnaných 14 316, což byla nejnižší hodnota od poþátku 70. let, a míra
nezamČstnanosti byla 5,0 %. PĜesto tato hodnota pĜesahovala míru nezamČstnanosti v regionu
North West (3,6 %) a prĤmČrnou míru nezamČstnanosti ve Velké Británii (3,35 %).

7.3 Souþásti a aktéĜi transformace
Ǥ͵Ǥͳ 
Jedním z klíþových prvkĤ regenerace mČsta Manchester byla profilace silné vize
budoucí pozice mČsta, a tedy nastavení orientace regenerace. Výchozím pĜedpokladem byla
akceptace mezimČstské konkurence (druhá polovina 80. let) a vize byla založena na získání
konkurenceschopné pozice v postindustriální spoleþnosti. Brian Robson za základní elementy
postupnČ krystalizující se vize považuje (2002):
•

•

repopulaci mČstského centra. Bylo pĜedevším nutné zmČnit trend odchodu lidí z centra
mČsta, snížit velký podíl nemovitostí vlastnČných mČstem a pĜivést do centra mČsta
vysoce pĜíjmové skupiny obyvatelstva, aby byl podpoĜen rĤst konzumu v centru
mČsta;
kapitalizaci sportovní tradice mČsta. V prvé ĜadČ se jednalo o podporu místních
fotbalových klubĤ (Manchester City a Manchester United) a kandidaturu na poĜádání
olympijských her;
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•
•
•

posílení významu centra mČsta jako místa spotĜeby. To bylo založeno na podpoĜe
kulturní scény s návaznou spotĜební funkcí (bary, kluby, kina, hotely);
podpora high-tech báze. ÚstĜedním tématem bylo využití potenciálu místních
univerzit, které vyústilo napĜ. ve vznik VČdeckotechnického parku (iniciativa
Manchester City Council a tĜí místních univerzit);
zdĤraznČní role mezinárodního letištČ v atrakci zahraniþních investic.

Urþitý posun od vize založené na selektivním úspČchu vybraných skupin k
plošnČjšímu rozložení benefitĤ v rámci probíhající regenerace mČsta je patrný i z mČstské
komunitní strategie (Manchester Community Strategy 2006 – 2015 (blíže viz koncepþní
rozvojový dokument od firmy KMPG, 2007), kde je definována vize: Manchester – mČsto
svČtové tĜídy – kde každý získává benefity ze života, práce a studia v jedineþném moderním
mČstČ. Dosažení této vize je pak založeno na následujících cílech:
•
•
•
•
•
•
•
•

úspČch mČsta se musí projevit ve všech þástech mČsta;
lidé v Manchesteru by mČli být bohatší, zdravČjší a šĢastnČjší;
dČti a mladí lidé budou žít v bezpeþí a budou moci naplnit svĤj potenciál;
dude zde více pracujících rodin;
v 6 z 10 nemovitostí bude bydlet pĜímo vlastník;
produktivita (pĜidaná hodnota na hlavu) bude v Manchesteru pĜevyšovat prĤmČr ve
Velké Británii;
Manchester bude v první desítce mČst evropského businessu;
populace mČsta dosáhne 480 000 lidí.

Ǥ͵Ǥʹ  Ȃǲ ǳ
Regenerace mČsta Manchester byla realizována pĜedevším prostĜednictvím
jedineþného organizaþního modelu, který vešel v obecnČjší známost jako “Manchester model
of regeneration”. Základem tohoto modelu je vytvoĜení výkonné jednotky (spoleþnosti), která
je odpovČdná za realizaci regenerace v konkrétním území. Ve mČstČ byl tento model uplatnČn
v regeneraci þásti Hulme (spoleþnost: Hulme City Challenge), centru Manchesteru (Central
Manchester Development Corporations) a v souþasnosti je tento model jádrem regenerace
New East Manchester (New East Manchester Limited). Brian Robson (2002) uvádí základní
principy modelu:
•
•
•
•
•
•

je vytvoĜena samostatná organizaþní jednotka (spoleþnost) s výkonnou pravomocí;
vysoká míra autonomie vĤþi lokální vládČ;
je vedena specializovaným týmem lidí pĜevedených z relevantních odborĤ City
Council;
spoleþnost jako taková nevlastní majetek, ale spojuje dohromady klíþové aktéry z
relevantních institucí, kteĜí mohou pĜispČt k realizaci programu regenerace;
tento typ spoleþnosti, která je z velké þásti nezávislá na lokální vládČ, je pĜitažlivČjší
pro privátní sektor, který je tak více vtažen do procesu regenerace;
model nabízí úzkou a flexibilní rozhodovací platformu (klíþoví politici a úĜedníci).
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Ǥ͵Ǥ͵±
Dvojí kandidatura Manchesteru na olympijské hry (OH) je odbornou literaturou i
pĜímo místními experty považována za jednu z klíþových (vedle výbuchu bomby v centru
mČsta) událostí, které výraznČ ovlivnily prĤbČh regenerace mČsta. Manchester kandidoval na
OH dvakrát a vždy neúspČšnČ (v roce 1996 zvítČzila Atlanta a v roce 2000 Atény). PĜes dvojí
neúspČch kandidatury jako takové jednoznaþnČ pĜevažuje pozitivní hodnocení kandidatur pro
rozvoj mČsta (Cochrane, Peck a Tickell, 2002). Je možno diskutovat nad výchozím principem,
zda kandidatura na OH posloužila jako katalyzátor regenerace mČsta plánovitČ (kandidatura
jako nástroj regenerace mČsta) nebo zda téma regenerace mČsta bylo podpĤrným tématem
vlastní kandidatury (regenerace jako nástroj kandidatury).

Vymezení pozitiv, která pĜinesla kandidatura mČsta na OH:
•
•
•
•
•

nastavení vize, která byla obecnČ akceptována;
aktivizace místních klíþových hráþĤ;
vytvoĜení komunikaþní platformy pro partnerství rozhodujících aktérĤ rozvoje mČsta;
zmČna fungování lokální vlády – pragmatická, orientovaná na cíl, pĜátelská k privátnímu
sektoru;
v rámci kandidatury pĜišlo do mČsta mnoho finanþních prostĜedkĤ, které by bez
kandidatury zĜejmČ nepĜišly.

V pĜípadČ kandidatury mČsta na OH jednoznaþnČ platilo, že pĜínosný mĤže být už
samotný proces kandidatury, aniž na konci stojí úspČch v podobČ získání poĜadatelství akce.
Navíc mČsto zúroþilo nabyté zkušenosti, a i proto následnČ uspČlo v kandidatuĜe na
Commonwealth Games 2002, které se staly velice úspČšnou akcí (ekonomicky i sportovnČ).
Ǥ͵ǤͶý  ³
Regenerace mČsta byla výraznČ ovlivnČna neþekanou situací, kdy v þervnu (15. 6.)
roku 1996 Irská republikánská armáda odpálila nálož v centru mČsta. Jednalo se o nejvČtší
výbuch bomby v dobČ míru ve Velké Británii (zranČno bylo okolo 250 lidí). Bomba zasáhla
území velké pĜes 1 km2, poniþeno bylo pĜes 1 200 budov a negativní dopady akce pocítilo
pĜes 670 firem. Celkové náklady na obnovu nejhĤĜe zasaženého území dosáhly 500 mil. liber
(blíže k události napĜ. Williams, 2000). SamozĜejmČ není pochyb, že se jednalo o tragickou a
odsouzeníhodnou akci, pĜesto panuje pozoruhodná shoda v hodnocení expertĤ i odborné
literatury, že z þistČ „úzkého“ pohledu regenerace mČsta mČla tato událost mnoho pozitivních
dopadĤ.
•
•
•
•

VytvoĜil se pocit sounáležitosti ve mČstČ, stimulovalo se odhodlání aktérĤ rozvoje a
podpora veĜejnosti pro rychlou nápravu fyzických škod.
Byl „vyþištČn“ stĜed mČsta od starých budov, tudíž bylo možné vytvoĜit nové
urbanistické Ĝešení. Mohlo tak vzniknout nČkolik architektonicky unikátních staveb a
prostorĤ, které jsou dnes základem pro soudobý marketing mČsta.
Z hlediska regenerace založené na rĤstu spotĜeby tak mohlo vzniknout mnohem
atraktivnČjší centrum (zejména luxusní apartmány a obchody).
Spolupráce na novém regeneraþním schématu mČsta výraznČ prohloubila vztah
veĜejného a soukromého sektoru
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Ǥ͵Ǥͷ³ 
Výraznou souþástí regenerace Manchesteru je aktivní využití konceptu mČstského
marketingu. MČstský marketing je dnes, v dobČ globální konkurence, nedílnou souþástí politik
všech významných mČst, pĜesto je mu tĜeba vČnovat v rámci soudobého Manchesteru
samostatnou pozornost, neboĢ v regeneraci hraje zcela mimoĜádnou roli. MČstský marketing
je významný zejména z následujících dĤvodĤ:
•
•

•

Jde o jeden z nástrojĤ, který mĤže napomoci oslabení negativní image, kterou vytvoĜil
úpadek tČžkého prĤmyslu (ze své podstaty Ĝeší formu, nikoliv obsah, a tak negarantuje
vlastní promČnu struktur).
Regenerace Manchesteru je založena na spotĜební profilaci centra mČsta (bydlení,
kultura, zábava, business). MČstský marketing tak musí být z hlediska daných témat i
cílových skupin, na které je primárnČ regenerace orientována, jedním z klíþových
konceptĤ rozvoje mČsta.
Nedílnou souþástí regenerace mČsta byla sázka na “velkolepé akce” (kandidatura na
OH, Commonwelth Games, velké kulturní akce), kde je použití konceptu marketingu
nutným pĜedpokladem.

Zajímavá je i otázka institucionalizace konceptu mČstského marketingu v
Manchesteru. Od roku 1996 funguje spoleþnost Manchester Marketing, neboĢ rozhodující
aktéĜi rozvoje území dospČli k názoru, že je tĜeba koordinovat marketingové akce. Manchester
Marketing, aþ byl prvotnČ iniciován lokálními politiky, nyní Ĝeší koordinaci marketingu na
vyšší regionální úrovni, což Deas a Ward (2002) považují za souþást širší strategie, která se
snaží zakotvit do reálného života pĤvodnČ umČlou metropolitní dimenzi a konstruuje tak
“nový ekonomický prostor”.
Ǥ͵ǤâýÀ±  
Rozhodujícím aktérem veĜejného sektoru na lokální úrovni byl (je) Manchester City
Council (MCC). K. Ward (dle provedeného interview) zdĤrazĖuje význam MCC zejména od
konce 80. let v souvislosti se zmČnou jeho politiky ve smyslu odklonu od podpory
municipálního socialismu a inklinace k podpoĜe podnikatelských aktivit, pĜínos vidí zejména
v rámci organizace, koordinace, usmČrĖování procesu regenerace (navíc v rámci MCC
pĤsobily vždy klíþové osobnosti pro rozvoj mČsta, napĜ. Graham Stringer þi Sir Howard
Bernstein). M. Hebbert (dle provedeného interview) vidí pĜínos MCC zejména v oblasti
marketingové profilace mČsta, koordinace partnerství s privátním sektorem, "pĜípravy" území
a usmČrĖování regeneraþního procesu pomocí územního plánování. Z organizaþního hlediska
je dĤležité, že v rámci struktury MCC funguje oddČlení regenerace, které komplexním
zpĤsobem pokrývá problematiku regenerace mČsta.
Na regionální úrovni funguje Association of Greater Manchester Authorities (AGMA)
jako semi-formální seskupení lokálních autorit (10 þlenĤ The Greater Manchester +
Blackburn, Blackpool a Warrington). Semi-formální pozice plyne ze situace, kdy je na jedné
stranČ pevnČ nastavená organizaþní struktura fungování asociace, na druhé stranČ nejde o
instituci legislativnČ definovanou. Jde o následovníka regionální vlády (Greater Manchester
Council), která byla zrušena v roce 1986. V rámci AGMA fungují komise pro specifické
oblasti (napĜ. pro dopravu, životní prostĜedí, ekonomický rozvoj), které se snaží koordinovat a
usmČrĖovat dČní v daných tematických oblastech na regionální úrovni (napĜ. v rámci
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regionální dopravy to však není pĜíliš úspČšné, viz neexistence jednotného integrovaného
systému autobusové dopravy). Dalšími dĤležitými hráþi na této hierarchické úrovni jsou
Manchester Marketing (viz výše) a Manchester Investment and Development Agency Service
(MIDAS), kteĜí mají na starosti marketingovou prezentaci území a atrakci investic.
Odborná veĜejnost se jednoznaþnČ shoduje nad výrazným pĜíspČvkem národní úrovnČ
pro regeneraþní proces mČsta Manchester. Je ovšem velmi složité v rámci formátu této práce
pĜíspČvek ucelenČ posoudit, neboĢ národní vláda se úþastnila procesu regenerace mnoha
zpĤsoby, mnoha finanþními toky a pĜes rozliþné instituce. NicménČ panuje obecná shoda, že
bez výrazné pomoci vlády (smČĜující zejména do infrastruktury a podpory prostĜedí) by nikdy
regeneraþní proces Manchesteru nedosáhl souþasné podoby.
Hlavním nástrojem centrální vlády v rámci podpory rozvoje dílþích území v Anglii
bylo vytvoĜení 9 regionálních rozvojových agentur, pĜes které dochází k mnoha finanþním
transferĤm do jednotlivých regionĤ. 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 veĜejného a
privátního sektoru, rozvoj turismu, zvyšování kvalifikace místních lidí a zlepšování kvality
života v regionu.
DĤležitou úlohu v rámci regenerace mČsta hraje privátní sektor pĜedevším na poli
aktivit, které skýtají výrazný tržní potenciál, a jsou tedy pro privátní sektor výrazným
zpĤsobem atraktivní (napĜ. kandidatura na OH, profilace mČsta jako kulturnČ-spotĜebního
centra, projekty residenþního bydlení v centru). K rozhodujícím podnikatelským aktérĤm v
rozvoji mČsta tak patĜí pĜedevším developerské spoleþnosti (zejména Urban Splash, která
prakticky urþuje trendy bydlení ve mČstČ), finanþní instituce (napĜ. Co-operative Bank, jež
byla první bankou ve Velké Británii, která mČla centrálu mimo Londýn) a firmy z
marketingové a mediální oblasti (napĜ. TV studia Granada). Privátní sektor sehrává
dominantní roli pĜedevším v ekonomickém oživení úzce vymezeného mČstského centra, kdy
urþuje tĜi základní témata dnešního života v centru Manchesteru:
•
•
•

Bydlení – v centru vznikají stovky luxusních bytĤ, které pĜitahují zpČt do centra mČsta
skupiny obyvatel s vyššími pĜíjmy a vyšším sociálním statusem.
SpotĜeba – centrum mČsta je prostorem s výraznou preferencí spotĜební funkce
(restaurace, bary, hotely, kluby, sportovní centra, obchodní domy, butiky apod.).
Práce – privátní sektor generuje nové pracovní pĜíležitosti zejména ve službách a
kreativním prĤmyslu.
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Klíþové osobnosti jako aktéĜi procesu transformace
Významným dílem pĜispČlo k regeneraci Manchesteru i nČkolik výrazných
individualit, které sehrály, zejména díky svým vlastnostem a schopnostem, klíþovou roli
iniciátorĤ zmČn a tahounĤ progresu (Robson, 2002, Cochrane, Peck, Tickell, 2002). VČtšinou
se jedná o charismatické jedince, kteĜí výrazným zpĤsobem pĜesáhnou "svou náplĖ práce" þi
jsou schopni vytváĜet aktivity a þinnosti, které se vymykají konvenþnímu 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, neboĢ ti zde nacházeli možnost
realizovat své nápady. Není smyslem této práce pĜinést kompletní seznam výrazných
osobností regenerace mČsta, podstatné je upozornit na obecný jev a nabídnout hlavní pĜíklady.
Za ty je možno považovat zejména klíþové pĜedstavitele 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 pĜedstavitele lokální kulturní scény. V obecné rovinČ není doposud role
iniciativních jedincĤ pro rozvoj území pĜíliš rozpracována a právČ zkušenost z Manchesteru
mĤže být vhodnou inspirací.

7.4 Zhodnocení úspČšnosti transformaþního procesu
CelkovČ lze tedy zhodnotit dosavadní regeneraþní proces jako úspČšný, neboĢ zejména
v rámci promČny fyzických struktur bylo dosaženo pozoruhodných výsledkĤ. V rámci
sociálních struktur dochází k transformaci pomaleji a výsledky bude tĜeba hodnotit z delší
þasové perspektivy. Za hlavní dobré zkušenosti a inspiraci pro rozvoj ostatních starých
prĤmyslových regionĤ se rozhodnČ dají považovat:
•
•
•

•
•

podnikatelské chování mČsta – jde zejména o zmČnu pĜístupu veĜejného sektoru
k privátnímu a zmČnu v chování samotného veĜejného sektoru;
nutnost investic do fyzického prostĜedí a infrastruktury – jedním z determinant
regenerace mČsta byla zcela zásadní promČna fyzických struktur, což je dĤležité pro
novČ pĜíchozí obyvatele, investory þi turisty;
marketing jako nástroj regenerace – v rámci narĤstající mezimČstské a regionální
konkurence je tĜeba usilovat i prostĜednictvím úspČšnČ nastaveného konceptu
mČstského marketingu o klíþové cílové skupiny (potenciální obyvatelé mČsta,
investoĜi, turisté).
docenČní role mČkkých faktorĤ rozvoje – souþástí regeneraþního procesu byla i
výrazná profilace mČkkých faktorĤ rozvoje mČsta;
významná role silných osobností – je zcela nepochybné, že jednu z klíþových rolí
v regeneraci Manchesteru sehrály silné osobnosti ochotné angažovat se v realizaci
veĜejných vČcí.
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8 ýeský prĤmysl - struþný historický pĜehled s dĤrazem na

transformaci po roce 1989
PrĤmysl pĜedstavuje na þeském území dlouhodobČ významnou souþást národního
hospodáĜství a je to právČ promČna konkurenceschopnosti prĤmyslové výroby, co do znaþné
míry ovlivĖuje mČnící se celkové postavení státu ve svČtové ekonomice. Vzhledem k faktu, že
prĤmyslová výroba je vždy zasazena do konkrétního území, tak se v souvislosti s jejím
vývojem mČní i významová pozice jednotlivých regionĤ, kde byla þi je lokalizována.
Existovala tak území, která díky síle svého prĤmyslu patĜila v urþité dobČ k nejvyspČlejším
v EvropČ, naopak po ztrátČ výkonnosti a oslabení konkurenþní pozice se potýkala se
zásadními rozvojovými problémy. PĜed detailní analýzou Ústeckého kraje, jako pĜíkladu této
promČny, považujeme za pĜínosné struþnČ nastínit vývoj prĤmyslu na þeském území, a to
zejména s dĤrazem na transformaþní procesy po roce 1989. Dosažený stav, probíhající zmČny
a regionální rozdíly v þeském prĤmyslu (blíže zejména Vanþura, Toušek, 1996, Kunc, 2005,
Šerý, 2010) totiž pĜedstavují základní kontext, ve kterém se vybrané regiony v ýR formují do
podoby odpovídající definici starých prĤmyslových regionĤ popsané v teoretické þásti práce.

8.1 Historické vývojové etapy prĤmyslu na území ýR
8.1.1 PrĤmysl za Rakouska-Uherska
ýeské zemČ patĜily k nejvíce industrializovaným a ekonomicky nejvýkonnČjším
územím Rakouska-Uherska i celé Evropy. V rámci monarchie zde byly soustĜedČny dvČ
tĜetiny všech prĤmyslových kapacit, vČtšina výroby cukru, textilního a obuvnického
prĤmyslu. Na zaþátku 20. století byla vyšší zamČstnanost v prĤmyslu pouze ve Velké Británii,
Belgii a Švýcarsku. Nástup prĤmyslové revoluce byl pĜitom na našem území opoždČný, její
výraznČjší projevy lze zaznamenat až v druhé polovinČ 19. století. JeštČ k roku 1869 bylo více
než 50 % ekonomicky aktivních zamČstnáno v primárním sektoru ekonomiky (zemČdČlství,
lesnictví, rybolov), zatímco v celém sekundárním sektoru (prĤmysl vþetnČ stavebnictví) to
bylo necelých 30 % (Häufler, 1960). ŠíĜení prĤmyslové revoluce bylo však velice dynamické.
Difúzní inovaþní vlna šla pĜedevším ze sousedního ekonomicky a technologicky vyspČlého
Saska, zatímco hlavní mČsto monarchie VídeĖ plnila spíše politicko-kulturní funkce, a tak
jednoznaþnČ pĜevažoval postup lokalizace prĤmyslu ze severozápadu na východ. Dalším
zdrojem pokroku bylo pruské Slezsko, odkud se prĤmyslová revoluce rozšíĜila na Ostravsko.
Rychlé zakoĜení a úspČšný rozvoj prĤmyslu byly podmínČny zejména možností navázat na
tradici v Ĝemeslné a manufakturní výrobČ (zejména výroba textilu a skla v severních ýechách
(Purš, 1980, Mareš, 1980)), možností využít zásoby hnČdého a þerného uhlí (mostecká pánev,
kladenský revír, radnicko-nýĜanský revír, ostravsko-karvinský revír, rosicko-oslavanský revír)
a kvalitní dopravní dostupností území pomocí železnice a vnitrozemské plavby. PĜed první
svČtovou válkou tak poþet zamČstnaných v prĤmyslu dosahuje skoro 700 tis. pracujících.
Z hlediska odvČtvového jasnČ dominuje textilní prĤmysl, následovaný agregací prĤmyslu
hutnického, kovozpracujícího a strojírenského (blíže k odvČtvím zpracovatelského prĤmyslu
viz tabulka þ. 8). Z územního pohledu se znatelnČ profiluje lokalizace prĤmyslu v pásu Aš –
Liberec – Ostrava a význam velkých mČsta v blízkosti uhelných revírĤ (Praha, Brno, PlzeĖ).
Na poþátku 20. století nejvíce industrializovaným územím v þeských zemích byla oblast
severních ýech (zhruba v dnešním vymezení krajĤ Ústeckého a Libereckého). Zde na 1000
obyvatel pĜipadalo více než 100 zamČstnaných v prĤmyslu (103,4). Hodnota 100 v té dobČ již
nebyla dosažena v žádném z dnešních krajĤ.
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Tab. 8 ZamČstnanost v odvČtvích zpracovatelského prĤmyslu v þeských zemích v roce 1902
OdvČtví prĤmyslu

Poþet zamČstnaných

Textilní
KovoprĤmysl*
Stavebních hmot**
PotravináĜský
DĜevozpracující
OdČvnický a kožedČlný
SkláĜský
Chemický
Papírenský
Polygrafický
Celkem
Zdroj dat: Mareš (1976),
VysvČtlivky: * agregace prĤmyslu hutnického, kovozpracujícího a
surovin

224 843
106 193
77 580
69 353
31 060
28 194
25 367
17 838
16 554
13 270
610 252

Podíl na zpracovatelském
prĤmyslu (%)
36,8
17,4
12,7
11,4
5,1
4,6
4,2
2,9
2,7
2,2
100

strojírenského, ** vþetnČ tČžby stavebních

8.1.2 PrĤmysl v meziváleþném období
Po první svČtové válce vzniklé ýeskoslovensko (r. 1918) patĜilo k ekonomicky
nejvyspČlejším státĤm Evropy, což urþovala zejména výkonnost a technologická vyspČlost
prĤmyslové výroby. ZĤstaly zde výrobní kapacity vybudované za monarchie, vznikaly nové a
mnohé firmy získaly celosvČtové renomé (BaĢa, Škodovy závody, ýKD, Zbrojovka Brno
(Komárek, 1990)). Výrazným rysem prĤmyslové výroby byl vysoký stupeĖ
internacionalizace. Významné bylo zapojení do mezinárodního obchodu, kdy podniky
vstupovaly na trhy v západní EvropČ a zároveĖ využívaly dominantní pozici v bývalé
monarchii (trh s cca 60 mil. obyvatel). NejvýznamnČjší þást zahraniþního obchodu byla
realizována s NČmeckem (rok 1929 – 23 % vývozu, 39 % dovozu). Dalším aspektem bylo
rostoucí zastoupení zahraniþního kapitálu v domácí ekonomice (napĜ. skupina SchneiderCreusot ve Škodových závodech, skupina Rotschild ve Vítkovických železárnách (Häufler,
1984) a naopak vstupování þeského kapitálu do podnikĤ v jihovýchodní EvropČ a na Blízkém
východČ. ZamČstnanost v prĤmyslu kontinuálnČ narĤstala až do nástupu hospodáĜské krize
v roce 1929. V našich podmínkách dĤsledky krize postihly prĤmysl až v druhé polovinČ roku
1930. Podrobné sþítání živnostenských závodĤ z kvČtna 1930 ukázalo na nárĤst poþtu
pracujících ve všech odvČtvích zpracovatelského prĤmyslu oproti roku 1902 (blíže viz
následující tabulka).
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Tab. 9 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích v þeských zemích v roce 1930 a její zmČny od roku 1902
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
zamČstnaných
283 119
257 783
123 021
112 950
108 291
82 223
75 335
45 658
36 867
29 692
26 806
10 220
1 191 965

Podíl na
prĤmyslu (%)
23,8
21,6
10,3
9,5
9,1
6,9
6,3
3,8
3,1
2,5
2,2
0,9
100,0

Index 1930/1902

NárĤst
zamČstnaných
58 276
151 590
45 441
43 597
N
51 163
44 035
20 291
19 029
13 138
13 536
N
463 202

125,9
Textilní
242,7
KovoprĤmysl*
158,6
Stavebních hmot**
162,9
PotravináĜský
N
TČžba paliv
264,7
DĜevozpracující
267,2
OdČvní a kožedČlný
180,0
SkláĜský
206,7
Chemický
179,4
Papírenský
202,0
Polygrafický
N
Energetický
Celkem
N
Zdroj dat: Mareš (1976)
VysvČtlivky: N - nedostupné, vzhledem k absenci údajĤ za rok 1902, * agregace prĤmyslu hutnického,
kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** vþetnČ tČžby stavebních surovin

Poþet zamČstnaných vrostl ve zpracovatelském prĤmyslu bČhem 28 let na území
þeských zemí z 610,3 tis. na 1 073,5 tis., tzn. o více než 75 %. NejvČtším absolutním
pĜírĤstkem zamČstnancĤ se prezentoval kovoprĤmysl; nárĤst pĜekraþoval hranici 150 tis.
osob. ZamČstnanost se více než zdvojnásobila také v dalších odvČtvích zpracovatelského
prĤmyslu (odČvní a kožedČlný, dĜevozpracující, chemický a také polygrafický prĤmysl).
V pĜedchozí tabulce jsou uvedena data také o poþtu pracujících v prĤmyslu paliv a energetiky,
tedy údaje, které za rok 1902 nebyly k dispozici. Na poþátku 30. let se na celkové
zamČstnanosti v prĤmyslu podílela tČžba palivo energetických surovin témČĜ 10 %.
PrĤmyslová výroba po roce 1918 rostla významnČ zejména v období let 1921 až 1929.
V uvedených letech byl registrován její nárĤst zhruba o 2/3. NejvČtší dynamikou se
prezentovaly kovoprĤmysl a chemický prĤmysl, ve kterých vzrostla výroba o více než 150 %.
Zatímco na poþátku 20. století byl prĤmysl, kromČ nejvČtších mČstských aglomerací,
koncentrován výraznČ do území severních ýech, poté se proces industrializace zaþal zesilovat
i na dalších územích dnešní ýeské republiky. NicménČ nadále pokraþovala pĜevaha
koncentrace prĤmyslu severnČ od linie Cheb, Praha, Olomouc, Ostrava (3/5 produkce a 54 %
zamČstnaných (Mareš, 1980)). Mezi ménČ industrializovaná území v té dobČ patĜily
pĜedevším jižní ýechy a oblast ýeskomoravské vrchoviny.
DĤležitým mezníkem byl nástup svČtové hospodáĜské recese ve 30. letech, která se
projevila, díky propojení prĤmyslu na mezinárodní obchod a finanþní trhy, poklesem externí
poptávky a vyústila úbytkem výroby i zamČstnanosti. V celém ýeskoslovensku zaznamenala
prĤmyslová výroba mezi roky 1929 a 1933 pokles o 40 %, pĜiþemž nejvíce byl zasažen
kovoprĤmysl, výroba cukru a porcelánu. Poþet nezamČstnaných v þeských zemích pĜesahoval
800 tis. Po roce 1934 nastalo ekonomické oživení, rostla výroba i zamČstnanost, pĜesto se již
výkonové ukazatele ve 30. letech nedostaly na úroveĖ roku 1929.
Následovaly mnichovská dohoda a druhá svČtová válka, které svým pĤsobením a
koneþnými dĤsledky zcela narušily kontinuitu vývoje þeského prĤmyslu. BČhem války byla
Ĝada prĤmyslových kapacit na našem území zabrána ve prospČch plnČní nČmeckých
vojenských a strategických cílĤ, výroba se zmenšila na polovinu a ke konci války byly mnohé
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fyzické struktury prĤmyslu poniþeny. Zcela zásadní vliv na další fungování prĤmyslu pak mČl
odsun nČmeckého obyvatelstva, jež se významným zpĤsobem podílelo na vlastnictví, Ĝízení,
výrobČ i rozvíjení obchodních vztahĤ v prĤmyslové výrobČ. NČmecké obyvatelstvo žilo
pĜedevším v pohraniþních oblastech naší zemČ s NČmeckem a toto silnČ industrializované
území muselo být dosídleno obyvatelstvem z jiných regionĤ ýeské republiky a Slovenska.
VČtšina prĤmyslových kapacit zde byla obnovena a þást jich byla pĜesunuta. NárĤst
prĤmyslové výroby po válce byl výrazný, ale v roce 1948 po nástupu komunistické vlády byl
na krátkou dobu zbrzdČn. PrĤmyslové podniky, jak velké tak malé, byly bČhem krátké doby
znárodnČny.

8.1.3 PrĤmysl v socialistickém období
Po roce 1948 prochází prĤmyslová (resp. celá ekonomická) produkce radikální
zmČnou. Zásadní je odklon od tržnČ fungující ekonomiky a pĜíklon k centrálnČ plánovanému
národnímu hospodáĜství se silnými pĜerozdČlovacími mechanismy. PrĤmysl jako producent
materiálních výstupĤ reprezentuje hlavní odvČtví ekonomiky státu. Podstata prĤmyslové
produkce spoþívá v extenzivním využívání pĜírodních surovin (zejména þerné a hnČdé uhlí) a
preferenci tČžkého prĤmyslu (energetika, metalurgie, tČžké strojírenství, chemie a stavební
materiály). Problémem se stává postupná ztráta konkurenceschopnosti v energetické
nároþnosti výroby a produktivitČ práce, což vede k nutnosti dotovat prakticky veškerá odvČtví
a výstupy prĤmyslu (blíže viz Komárek, 1990). BČhem socialismu rostl poþet zamČstnaných v
prĤmyslu (mezi roky 1948 - 1989 nárĤst o 700 tis. z 1,4 mil. na 2,1 mil.). K nejvČtšímu
nárĤstu došlo v 50. letech, kdy poþet zamČstnaných v prĤmyslu vzrostl na 1,85 mil. (úvazky
plné i þásteþné). Podíl zamČstnaných v prĤmyslu se na celkové zamČstnanosti od roku 1948
do roku 1960 zvýšil z 35,2 % na 41,6 %. DvoupČtinová zamČstnanost v prĤmyslu byla poprvé
na území ýeské republiky zaznamenána v roce pĜedchozím, tj. v roce 1959 (40,2 %).
Tab. 10 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích v ýeské republice v roce 1960 a její zmČny od roku
1930
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
zamČstnaných
739 999
181 448
163 523
113 248
108815
87 567
75 099
75 050
43 260
34 742
30 398
16 659
1 669 808

Podíl na
prĤmyslu (%)
44,3
10,9
9,8
6,8
6,5
5,2
4,5
4,5
2,6
2,1
1,8
1
100

Index 1960/1930

NárĤst (pokles)
zamČstnaných
482 216
-76 335
55 232
298
28 733
50 700
-7 124
-47 971
-2 398
24 522
706
-10 147
503 179

287,1
KovoprĤmysl*
64,1
Textilní
151,0
TČžba **
100,3
PotravináĜský
144,4
OdČvní a kožedČlný
237,5
Chemický
91,3
DĜevozpracující
61,0
Stavebních hmot***
94,7
SkláĜský
339,9
Energetický
113,4
Papírenský
62,1
Polygrafický
Celkem
140,1
Zdroj dat: Mareš (1976)
VysvČtlivky: * agregace prĤmyslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** vþetnČ
tČžby stavebních surovin, *** bez tČžby stavebních surovin
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O nČco nižší poþet zamČstnaných na konci roku 1960 uvádí Mareš (1976), který se
neopírá o data oficiální statistiky (dnešní ýSÚ), ale vychází z výsledkĤ speciálního šetĜení o
prĤmyslu realizovaného tehdejší Státní plánovací komisí. Dle tohoto informaþního zdroje
pracovalo v prĤmyslu k 31. 12. 1960 pouze 1,67 mil. osob.
Co se týká odvČtvové struktury, tak odvČtvová agregace kovoprĤmyslu zahrnovala
koncem roku 1960 témČĜ 45 % všech zamČstnaných v prĤmyslu na území dnešní ýR. Oproti
roku 1930 poklesla výroba textilního prĤmyslu, která byla doprovázena také podstatným
snížením zamČstnanosti. Podíl textilu na celkové zamČstnanosti v prĤmyslu bČhem
analyzovaných 30 let klesl zhruba ze þtvrtiny (23,8 %) na desetinu (10,9 %). Mezi odvČtví
s nárĤstem poþtu zamČstnaných lze Ĝadit tČžbu, chemický prĤmysl, prĤmysl odČvní a
kožedČlný a také prĤmysl energetický. NárĤst poþtu pracovníkĤ v tČžbČ však ve skuteþnosti
nebyl tak vysoký, neboĢ pracovníci zabývající se tČžbou stavebních surovin byli ještČ v roce
1930 zahrnováni do prĤmyslu stavebních hmot. Tato skuteþnost ovlivĖuje i pomČrnČ velký
úbytek pracovníkĤ v prĤmyslu stavebních hmot v období 1930 až 1960. Statistická data
naznaþují výrazný úbytek pracovníkĤ v prĤmyslu polygrafickém a mírný úbytek v prĤmyslu
dĜevozpracujícím a v prĤmyslu skla, keramiky a porcelánu.
Vyššími pĜírĤstky zamČstnaných v prĤmyslu se vyznaþovala ještČ první polovina 60.
let. Do konce roku 1962 se poþet zamČstnaných zvýšil na 1,95 mil. a podíl prĤmyslu na
celkové zamČstnanosti dosáhl v tomto roce maximální hodnoty 42,3 %. V roce 1966 registruje
Statistický úĜad na území dnešní ýR poprvé více než 2 mil. osob zamČstnaných v prĤmyslu.
Tímto datem v podstatČ konþí první etapa socialistického vývoje prĤmyslu, kterou lze
charakterizovat dynamickým nárĤstem poþtu pracovníkĤ, a to zejména v odvČtvích
kovoprĤmyslu. Z dílþích odvČtví kovoprĤmyslu se na nárĤstu zamČstnanosti podílelo
pĜedevším hutnictví a tČžké strojírenství. Od poloviny 60. let až do konce roku 1989 poþet
pracovníkĤ prĤmyslu vzrostl již jenom o 100 tis. (druhá etapa socialistického vývoje). NárĤst
poþtu zamČstnaných v prĤmyslu i podíl prĤmyslu na celkové zamČstnanosti v období let 1948
-1989 znázorĖuje obrázek þ. 7. První etapa socialistického období se tedy vyznaþovala
rychlou rekonstrukcí válkou poniþených a utlumených výrobních kapacit, prudkým nárĤstem
prĤmyslové výroby a zamČstnanosti. K tomuto zásadnímu rĤstu došlo i pĜes odsun nČmeckého
obyvatelstva, které se výraznČ podílelo na zamČstnanosti v prĤmyslu v tradiþnČ
prĤmyslových oblastech þeského pohraniþí. Dostupné pracovní pĜíležitosti v prĤmyslu byly
tak hlavním stimulaþním faktorem pro pĜíchod nového obyvatelstva do vysídlených oblastí.
KromČ obnovy pohraniþí byla velká pozornost vČnována posilování role Ostravska (výstavba
Nové huti v OstravČ – Kunþicích, zvyšování tČžby þerného uhlí) i pánevních regionĤ
v severozápadních ýechách (severoþeská a sokolovská pánev). Z ménČ industrializovaných
území byla pozornost zamČĜena pĜedevším na oblast ýeskomoravské vysoþiny (rozhodnutí
vlády o zprĤmyslnČní tohoto území však bylo pĜijato již v Ĝíjnu 1946). PĜi hodnocení vývoje
prĤmyslu v letech 1948 – 1989 u nás však nelze opomenout ani mohutnou industrializaci
pĜevážnČ zemČdČlského Slovenska.
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Obr. 7 Vývoj poþtu zamČstnaných v prĤmyslu a podílu prĤmyslu na zamČstnanosti v socialistickém
období

Zdroj dat: ýasové Ĝady základních ukazetelĤ statistiky práce (ýSÚ, 2010)

Od druhé poloviny 60. let klesá podíl prĤmyslu na celkové zamČstnanosti, a to
zejména postupným nástupem trendu tercializace, nejprve v nejvČtších mČstech, pozdČji i
v menších, pĜedevším mČstech okresních. V roce 1980 podíl prĤmyslu na celkové
zamČstnanosti klesl pod 40 % a o dva roky pozdČji pracovalo v terciárním sektoru již více
osob než v samotném prĤmyslu.
Velice dĤležitým faktorem ovlivĖujícím technologickou úroveĖ prĤmyslu jako
takového byla reakce centrálnČ plánovaných ekonomik státĤ sovČtského bloku na svČtovou
energetickou krizi v 70. letech. V nejvyspČlejších státech svČta došlo v souvislosti s rĤstem
cen energií k zásadnímu pĜehodnocení zpĤsobu prĤmyslové výroby, tlaku na nové
technologie, opuštČní energeticky nároþných výrob a výrobních kapacit. V þeském prĤmyslu,
kde byly tržní mechanismy regulovány, pĜetrvávala nulová sensitivita výrobních faktorĤ
(zamČstnanost, mzdy, technologie) vĤþi externí ekonomické situaci. Možnost reagovat na
trendy byla omezená i díky organizaþnímu uspoĜádání firem, kdy v ekonomice dominovaly
velké firmy se silnou horizontální i vertikální integrací, naopak prakticky neexistovaly
nezávislé malé a stĜední firmy (blíže viz Toušek, Vanþura, 1996). Komárek (1990) kriticky
zhodnotil pokraþující dopĜedu naplánované investice do zcela nekonkurenceschopných a
energeticky neudržitelných výrob i v posledních letech socialismu.
Na konci roku 1989 pracovalo v prĤmyslu více než 2,1 mil. osob, z toho na podniky
ústĜednČ (ministerstvy) Ĝízeného prĤmyslu pĜipadalo 1,85 mil. osob, na výrobní družstva
prĤmyslového charakteru 200 tis. osob a na komunální prĤmysl (okresní, mČstské podniky)
50 tis. osob. Poþet pracovníkĤ v kovoprĤmyslu pĜekroþil hranici 1 mil. a podíl tohoto
agregovaného odvČtví na celkové zamČstnanosti v prĤmyslu se blížil polovinČ (47,3 %). Na
rozdíl od 1. etapy vývoje socialistického prĤmyslu, kdy nárĤst zamČstnanosti táhlo pĜedevším
hutnictví a tČžké strojírenství, v druhé etapČ se zamČstnanost zvyšovala pĜedevším v lehkém
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strojírenství a elektrotechnice. VČtšina odvČtví v období let 1960 – 1989 zaznamenala mírný
nárĤst poþtu pracovníkĤ. Mezi odvČtví s výrazným nárĤstem zamČstnanosti patĜila, i díky
výstavbČ nových tepelných elektráren a jaderné elektrárny v Dukovanech, energetika a dle
oficiálních statistických dat také prĤmysl skla, keramiky a porcelánu. V analyzovaném období
pokraþoval úbytek pracovníkĤ v textilním prĤmyslu a v prĤmyslu stavebních hmot. MírnČ se
snížil poþet zamČstnancĤ také v papírenském prĤmyslu.
Tab. 11 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích v ýeské republice k 31. 12. 1989 a její zmČny od roku
1960
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
Podíl na
Index 1989/1960 NárĤst (pokles)
zamČstnaných
prĤmyslu (%)
zamČstnaných
1 012 334
47,6
136,8
272 335
KovoprĤmysl
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
204 978
9,6
125,4
41 455
TČžba paliv
155 423
7,3
85,7
-26 025
Textilní
144 959
6,8
128,0
31 711
PotravináĜský
122 672
5,8
112,7
13 857
OdČvní a kožedČlný
z toho: odČvní
55 233
2,6
N
N
kožedČlný
67 439
3,2
N
N
118 971
5,6
135,9
31 404
Chemický
76 837
3,6
102,3
1 738
DĜevozpracující
73 880
3,5
170,8
30 620
SkláĜský
58 464
2,7
N
N
Ostatní
57 470
2,7
165,4
22 728
Energetický
54 143
2,5
72,1
-20 907
Stavebních hmot
28 865
1,4
95,0
-1 533
Papírenský
17 077
0,8
102,5
418
Polygrafický
100,0
Celkem
2 126 073
126,7
397 801
Zdroj dat: Mareš (1976), Toušek, Tonev (2002), Informaþní systém o prĤmyslu CRR, MU (200)
vysvČtlivky: N – údaje za rok 1960 nebyly k dispozici

Od druhé poloviny 70. let rostly ukazatele prĤmyslové výroby zejména v okresech
Ostrava-mČsto, Sokolov, Chomutov, Most a Teplice (Kopaþka, 1992). Tento nárĤst,
nekorespondující se svČtovými trendy, lze považovat za jeden z faktorĤ formování Ostravska
a Ústecka do podoby starých prĤmyslových regionĤ s existencí zastaralých ekonomických a
fyzických struktur, technologického vybavení a nekonkurenceschopné výroby (na rozdíl od
dalších tradiþnČ industrializovaných území z dob prĤmyslové revoluce a meziváleþného
období (nejen PlzeĖsko nebo BrnČnsko, ale napĜ. i Zlínsko)).
Souhrnný úþet finálnímu stavu þeskoslovenského prĤmyslu na konci socialismu
vystavil prognostik W. Komárek (1990, volnČ dle str. 13 a 37): „Dle prĤmyslového potenciálu
jsme nejnasycenČjší zemí na svČtČ, z toho ovšem nevyplývá závČr o celkové ekonomické
úrovni. PĜedevším jde o modernost a strukturu prĤmyslu, jeho výkonnost a koneþné
národohospodáĜské výsledky. PrĤmysl je charakterizován širokým sortimentem výrobkĤ,
souhrnným poklesem efektivnosti, klesající úþastí na mezinárodní dČlbČ práce a omezováním
využívání vČdeckotechnických informací. Vyrábí se na sklad, do zásob, bez ekvivalentu na
efektivní rozvoj ekonomiky a za nevýhodných cen þi na rozsáhlé úvČry bez nadČje na
splacení.“
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8. 2 Transformace prĤmyslu po roce 1989
Po roce 1989 prošla prĤmyslová výroba na našem území zásadní transformací
ovlivnČnou celkovou promČnou politické, ekonomické a spoleþenské situace. Byla opuštČna
koncepce ekonomiky založené na kolektivním vlastnictví výrobních kapacit a centrálním
plánování výroby a byly obnoveny principy tržního hospodáĜství fungujícího pĜed rokem
1938. ZmČny po roce 1989 nelze však chápat pouze jako návrat na „ztracenou cestu“, neboĢ i
vývojové trajektorie vyspČlých kapitalistických státĤ zaznamenaly v prĤbČhu 20. stol. znaþný
posun. M. Hampl (1996) popisuje nutnost zvládnout dva paralelní transformaþní procesy, kdy
místní (specifická) postsocialistická transformace centrálnČ plánované ekonomiky na tržní
probíhá v kontextu obecnČjších transformaþních tendencí smČrování nejvyspČlejších státĤ
svČta k postindustriální spoleþnosti. Z pohledu prĤmyslu transformace prvního typu (místní,
specifická, postsocialistická transformace) obsahuje rychlé fundamentální procesy nutné k
možnosti prĤmyslových podnikĤ existovat v podmínkách tržního kapitalismu. Druhý typ
transformace (obecná, postindustriální) chápeme jako úsilí podnikĤ o stabilní fungování a
posilování konkurenceschopné pozice v globální ekonomické soutČži. Je zĜejmé, že mezi
obČma transformaþními proudy je oboustranná vazba a probíhají kontinuálnČ, pĜesto je možné
zdĤraznit startovací a iniciaþní význam postsocialistické transformace a teprve na ni následnČ
navazujících intenzifikaþních procesĤ. TČžištČ postsocialistické transformace je možné zasadit
mezi roky 1989 – 1999 a je charakteristické výrazným projevem deindustrializace. Naopak od
roku 2000 dochází ke stabilizaci výkonových ukazatelĤ prĤmyslu a vývojová trajektorie je
odvislá zejména od cyklického vývoje globální ekonomiky.
8.2.1 PrĤmysl v 90. letech
Toto období je charakterizováno radikálními zmČnami v podobČ poklesu
zamČstnanosti a výroby v prĤmyslu spojenými s nárĤstem problémĤ na trhu práce.
Z celkového pohledu na národní hospodáĜství významným zpĤsobem poklesla zamČstnanost
v zemČdČlství a prĤmyslu, naopak rostl poþet zamČstnaných ve službách. Rozsáhlé
strukturální zmČny zapoþaly až po zahájení transformace hospodáĜství na poþátku roku 1991.
V první etapČ transformace ekonomiky (do roku 1992) probíhalo uvolĖování pracovníkĤ
z priméru a sekundéru velmi dynamicky. BČhem dvou let se snížil poþet pracovníkĤ v prvním
sektoru o více než 205 tis. a ve druhém sektoru o 221,4 tis. (v samotném prĤmyslu dokonce o
227 tis.). Po období stagnace zamČstnanosti (1993 - 1996) došlo v poslední etapČ
hodnoceného období (ekonomická recese trvala zhruba do poloviny roku 1999) k dalšímu
poklesu zamČstnanosti jako dĤsledku reálného projevu opoždČných transformaþních procesĤ.
V období 1989 - 1999 ubylo v prĤmyslu více než 700 tis. pracovníkĤ.
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Tab. 12 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích v ýeské republice k 31. 12. 1999 a její zmČny od roku
1989
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
Podíl na
Index 1999/1989
zamČstnaných
prĤmyslu (%)
Strojírenský
239 814
17,1
39,8
Kovozpracující
153 951
11,0
136,7
Elektrotechnický
149 074
10,6
98,0
PotravináĜský
146 472
10,5
101,0
Chemický
101 859
7,3
85,6
SkláĜský a stavebních hmot
78 089
5,6
61,0
OdČvní a kožedČlný
77 255
5,5
63,0
Hutnický
75 643
5,4
51,9
Textilní
72 575
5,2
46,7
Ostatní
69 206
4,9
118,4
DĜevozpracující
68 487
4,9
89,1
TČžba
60 358
4,3
29,4
Energetický
51 008
3,6
88,8
Polygrafický
35 902
2,6
210,2
Papírenský
20 516
1,5
71,1
PrĤmysl celkem
1 400 209
100,0
65,9
Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informaþní systém o prĤmyslu, CRR, MU (2000)

Pokles (nárĤst)
zamČstnaných
-362 093
41 329
-2 998
1 513
-17 112
-49 934
-45 417
-70 090
-82 848
10 742
-8 350
-144 620
-6 462
18 825
-8 349
-725 864

NejvČtší úbytek pracovníkĤ zaznamenal prĤmysl strojírenský a tČžební. Na tomto
místČ je však nutno zdĤraznit, že již pĜed privatizací þi v prĤbČhu privatizace docházelo k
„atomizaci“ velkých strojírenských podnikĤ a Ĝada nástupnických subjektĤ byla Ĝazena do
jiných odvČtví. NejþastČji šlo o odvČtví hutnického a kovozpracujícího prĤmyslu, ménČ þasto
o jiná odvČtví prĤmyslu (napĜ. výroba a rozvod energií). KromČ toho nČkteré novČ vzniklé
subjekty podnikaly v dílþích odvČtvích terciéru, takže ve skuteþnosti úbytek poþtu pracovníkĤ
v prĤmyslu byl nižší. NejvČtším indexem poklesu výroby (ale i zamČstnanosti) se v 90. letech
prezentoval prĤmysl kožedČlný. Výroba obuvi i dalšího kožedČlného zboží byla prakticky
utlumena. V tomto období byla také uzavĜena Ĝada skláĜských provozĤ, výraznČ se snížila
v dĤsledku poklesu bytové výstavby i výroba stavebních hmot. V elektrotechnickém
prĤmyslu se poþet pracovníkĤ zvýšil o 3 tis. Vývoj tohoto odvČtví se však podstatnČ lišil od
ostatních odvČtví prĤmyslové výroby. K významnému poklesu produkce zde došlo hned
v roce 1990 (nekonkurenceschopné výrobky) a to se promítlo do snížení pĤvodní
zamČstnanosti na polovinu. Poté se poþet pracovníkĤ zaþal zvyšovat. Jednoznaþný podíl na
nárĤstu mČly nČkteré zahraniþní investice v druhé polovinČ 90. let. Z tabulky þ. 12 plyne, že
v 90. letech existovala pouze dvČ analyzovaná odvČtví s nárĤstem poþtu pracovníkĤ. Jednalo
se o polygrafický prĤmysl a potravináĜský prĤmysl, u kterého vzrostl poþet pracovníkĤ v
pekárenství a výrobČ nápojĤ.
Následující tabulka vyjadĜuje úbytek poþtu pracovníkĤ zpracovatelského prĤmyslu
v jednotlivých krajích ýR. NejvČtší úbytek byl zjištČn v hlavním mČstČ Praze a v krajích
Jihomoravském a Ústeckém. Kdybychom vzali v potaz i tČžbu, která se v této dobČ
vyznaþovala útlumem a výrazným snížením zamČstnanosti, tak bychom zjistili, že nejen
v Ústeckém, ale i Moravskoslezském kraji klesl poþet zamČstnaných v celém prĤmyslu bČhem
deseti let o více než dvČ pČtiny.
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Tab. 13 ZamČstnanost ve zpracovatelském prĤmyslu v krajích ýeské republiky k 31. 12. 1999 a její
zmČny od roku 1989
Kraj

Poþet
zamČstnaných
87 637
Praha
141 891
StĜedoþeský
82 932
Jihoþeský
81 434
PlzeĖský
38 038
Karlovarský
86 565
Ústecký
73 496
Liberecký
87 669
Královehradecký
74 549
Pardubický
75 392
Vysoþina
136 212
Jihomoravský
83 085
Olomoucký
93 871
Zlínský
151 832
Moravskoslezský
Celkem
1 294 603
Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002)

Podíl na
prĤmyslu (%)
6,8
11,0
6,4
6,3
2,9
6,7
5,7
6,8
5,8
5,8
10,5
6,4
7,3
11,7
100,0

Index 1999/1989
53,8
72,9
84,9
84,4
85,4
65,8
71,0
70,4
69,2
81,3
64,2
66,3
69,5
67,9
69,9

Pokles poþtu
zamČstnaných
-75 255
-52 618
-14 697
-15 039
-6 520
-45 041
-30 046
-36 892
-33 229
-17 336
-75 909
-42 300
-41 288
-71 661
-557 831

Lze konstatovat, že strukturální zmČny takovéto intenzity, které se uskuteþnily v 90.
letech, nemají v historii ýR obdoby. Výkonová diferenciace jednotlivých podnikĤ však
nebyla primárnČ podmínČna pĜíslušností k vybranému prĤmyslovému odvČtví, ale schopností
managementu zvládnout transformaþní procesy a zmČny (blíže viz napĜ. Toušek, Vanþura,
2006). Na konci tohoto období však mĤžeme hodnotit þeský prĤmysl již jako
konkurenceschopný sektor schopný participovat na globální tržní ekonomice.

Hlavní témata 90. let týkající se þeského prĤmyslu:
ZmČna vlastnictví prĤmyslových podnikĤ - privatizace
Jednou z prvních nutností postsocialistické transformace bylo obnovení pĜevažujícího
soukromého vlastnictví, které je základem kapitalistického pojetí fungování ekonomických
vztahĤ. Privatizaþní proces zahrnoval jednak navrácení majetku pĤvodním vlastníkĤm (resp.
jejich dČdicĤm), jednak distribuci státního majetku k novým privátním majitelĤm pomocí
prodeje majetku þeským þi zahraniþním investorĤm a prostĜednictvím tzv. malé a velké
privatizace. PĜedmČtem tzv. malé privatizace byly pĜedevším provozy obþanské vybavenosti
(restaurace, obchody atd.), ale tato privatizace se týkala také prĤmyslu komunálního (výrobní
družstva se Ĝešila podle zákona o transformaci družstev z roku 1992). Podniky pĤvodnČ tzv.
ústĜednČ Ĝízeného prĤmyslu zahrnujícího i nejvČtší prĤmyslové zamČstnavatele byly
privatizovány z vČtší þásti bČhem dvou vln velké kuponové privatizace. Toušek, Vanþura
(2006) uvádČjí, že už do roku 1995 bylo privatizováno 1719 podnikĤ, které reprezentovaly 70
% prĤmyslové výroby.
PozdČji se ukázalo, že problematickým aspektem kupónové privatizace byla
nedotažená legislativní opora procesu (zejména role tzv. podílových fondĤ, které skupovaly
kupóny od obþanĤ), což vyústilo v mnohdy netransparentní vlastnictví podnikĤ þi problémy
spojené se specifickými zájmy nových majitelĤ. Ze zpČtného pohledu se jako chybné jeví, že
pouze málo dĤležitých výrobních a exportních podnikĤ bylo privatizováno pĜímo do rukou
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zahraniþních investorĤ. PĜíklad Škody Mladá Boleslav (privatizace do rukou nČmecké firmy
Volkswagen) nebyl v dostateþné míĜe následován dalšími makroekonomicky významnými
podniky. V první polovinČ devadesátých let tak byl v sektoru velkých podnikĤ s možností
exportu realizován pouze vstup mezinárodního konsorcia IOL (spoleþností Shell, AIP a
Conoco) do ýeské rafinérské, vstup Procter&Gamble (P&G) do Rakony Rakovník a Philip
Morris do þeské þásti ýeskoslovenského tabákového prĤmyslu.
Fungování odvČtví a podnikĤ v tržních podmínkách
V podmínkách tržního hospodáĜství nemohly být nadále uplatĖovány základní atributy
socialistického Ĝízení ekonomiky: plánovité Ĝízení ekonomiky jako celku, systém plánování
pĜenesený na jednotlivé podniky a regulace cen na trhu, která neodpovídala reálné hodnotČ
ekonomických statkĤ. Byla pĜipravena ekonomická reforma, jejímž cílem bylo zavedení
principĤ tržního hospodáĜství a volné hospodáĜské soutČže. Bylo nutné deregulovat cenovou
politiku producentĤ, kteĜí tak novČ mohli reálnČ urþovat ceny svých výstupĤ (liberalizace
cen). V podmínkách tržní ekonomiky bylo nutné pĜistoupit k restrukturalizaci fungování
podnikĤ, které byly kvantitativnČ pĜedimenzované (pĜezamČstnanost - zejména na Ĝídícím a
administrativním úseku, nadbyteþné produkce a provozy) a technologicky zaostalé a jejich
pozice v otevĜené mezinárodní ekonomice byla velmi problematická. Došlo k emancipaci
vybraných souþástí velkých horizontálnČ i vertikálnČ integrovaných podnikĤ, kdy menší
jednotky byly schopné efektivnČji fungovat v tržním prostĜedí. NČkteré podniky zanikly,
neboĢ jejich existence v tržním prostĜedí byla nemožná.
Nové parametry zahraniþního obchodu
Zásadní promČnou prošla celková orientace státu i pozice jednotlivých podnikĤ v
rámci mezinárodního obchodu. Došlo k rozpadu Rady vzájemné hospodáĜské pomoci a k
výraznému oslabení dĜíve pĜevažujících dodavatelsko-odbČratelský vztahĤ v rámci této sítČ.
Uvedená zmČna mČla však spíše ekonomické (neschopnost partnerĤ platit za výrobky reálné
tržní ceny po jejich liberalizaci) než politické pĜíþiny. Bylo tĜeba vytváĜet vztahy a sítČ s
novými partnery, a to zejména ve vyspČlých ekonomikách západních státĤ. Podmínkou bylo
stanovení kurzu koruny tak, aby mČna mohla být prostĜedkem mezinárodního obchodu. Kurz
byl úmyslnČ podhodnocen, a tak podniky mČly usnadnČný vstup na zahraniþní trhy (blíže viz
Toušek, Vanþura, 2006). ZároveĖ byla oslabena regulativní opatĜení deformující mezinárodní
obchod (vývozní licence, nutnost využívat zprostĜedkující organizace mezinárodního
obchodu). To umožnilo podnikĤm vstoupit do otevĜených mezinárodnČ-obchodních vztahĤ a
udržet dlouholetou proexportní tradici ekonomiky. Na druhou stranu podniky byly v otevĜené
ekonomice vystaveny silným konkurenþním tlakĤm (na domácí i zahraniþní scénČ) a to bylo
pro mnohé z nich, díky technologické zaostalosti a neefektivní výrobČ, likvidaþní.
8.2.2 PrĤmysl na zaþátku 21. století
Od zaþátku nového tisíciletí dochází v ýeské republice k významnému oživení
prĤmyslové výroby a zamČstnanosti. Byl zastaven radikální propad jejich hodnot
zpĤsobených deindustrializaþními procesy. Rozhodujícím faktorem opČtovného posilování
prĤmyslu je pĜíchod velkého poþtu zahraniþních investic, kdy mnoho investiþních projektĤ
bylo prĤmyslové povahy (pĜedevším ze zpracovatelského prĤmyslu). Mezi roky 1999 a 2008
se zdvojnásobila prĤmyslová výroba, prĤmČrnČ rostla roþnČ o 9 %. Oživení prĤmyslu je
patrné i z dat o zamČstnanosti v prĤmyslové výrobČ, kdy v roce 2008 pracovalo v prĤmyslu ve
srovnání s rokem 1999 takĜka o 90 tis. více osob. Jako jediný se na rĤstu zamČstnanosti
podílel zpracovatelský prĤmysl, kde ve stejném období vzrostl poþet zamČstnaných o 116 tis.
Konjunkturální vývoj þeského prĤmyslu byl zastaven na konci tĜetího þtvrtletí roku 2008, kdy
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se v ýR zaþaly více projevovat dopady celosvČtové hospodáĜské krize, která se negativnČ
promítla do hodnot prĤmyslové výroby i zamČstnanosti. CelkovČ lze konstatovat, že þeský
prĤmysl je díky silné internacionalizaci, zapojení do mezinárodního obchodu a mezinárodní
dČlby práce primárnČ závislý na vývoji svČtové ekonomiky a vývoji prĤmyslové výroby
v nejvyspČlejších státech svČta. Na základČ údajĤ z publikace Panorama zpracovatelského
prĤmyslu (MPO, roky 2000 - 2008) posilovala mezi roky 1999 a 2008 nejvíce prĤmyslová
odvČtví spojená s automobilovým prĤmyslem, elektrotechnika a chemický prĤmysl. Naopak
pokles byl nejvýznamnČjší absolutnČ v prĤmyslu textilním a odČvním a relativnČ v prĤmyslu
kožedČlném. Lze Ĝíci, že v prĤbČhu transformace prĤmyslu v ýR po roce 1989 toto odvČtví
prakticky zaniklo.
Tab. 14 ZamČstnanost v prĤmyslu v ýeské republice k 31. 12. 2008 a její zmČny od roku 1999
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
zamČstnaných
55,2 tis.
TČžba
1 378,5 tis.
Zpracovatelský prĤmysl
60,1 tis.
Výroba a rozvod energií
PrĤmysl celkem
1 493,8 tis.
Zdroj dat: Trh práce v ýR 1993 - 2010 (ýSÚ, 2011)

Podíl na
prĤmyslu (%)
3,7
92,3
4,0
100,0

Index 2008/1999
72,1
109,1
91,3
106,3

NárĤst (pokles)
zamČstnaných
-21 tis.
116 tis.
-6 tis.
88 tis.

Hlavními tématy tohoto období byly:
PĜíliv zahraniþních investic
Od druhé poloviny 90. let mĤžeme zaznamenat v ýR významný pĜíliv zahraniþního
kapitálu, a to pĜedevším formou pĜímých zahraniþních investic (PZI). Damborský, Dobrá (In
Wokoun et al., 2010) za hlavní faktory nárĤstu považují privatizaci bankovního sektoru,
prodej státních podílĤ velkých firem, pĜíchod obchodních ĜetČzcĤ a dopady investiþních
pobídek. Dle údajĤ ýeské národní banky (ýNB, 2011) dosáhl k 31. 12. 2009 stav pĜímých
zahraniþních investic v ýeské republice 2,3 bilionu Kþ. VČtšina investic míĜila do sektoru
služeb (54 %) a na zpracovatelský prĤmysl pĜipadla zhruba tĜetina (32 %) na investice do
služeb a 32 % do zpracovatelského prĤmyslu. NejvČtší podíl na investicích v ýR mČl kapitál
z Nizozemska (29 %), NČmecka (14 %) a Rakouska (12 %). PĜi analýze transformace
þeského prĤmyslu je pĜínosné sledovat pĜíliv kapitálu využívajícího systém investiþních
pobídek. V rámci nČho pĜicházely projekty prostĜednictvím agentury CzechInvest a míĜily
pĜedevším do zpracovatelského prĤmyslu a technologických center. Mezi lety 1993 - 2010
(tČžištČ však po roce 1998) pĜišlo do ýR celkem 1565 projektĤ v celkové výši investice 68
mld. Kþ (CzechInvest, 2010). Z pohledu preference prĤmyslových odvČtví dominovalo
smČĜování investic do výroby dopravních prostĜedkĤ (41 % z celkového objemu investic),
elektrotechnického prĤmyslu (11 %) a všeobecného strojírenství (8 %).
Podíl jednotlivých krajĤ ýR na celkovém objemu PZI je velmi rozdílný. Tyto
diference jsou podmínČny celkovou ekonomickou situací v regionu a také zvýhodnČním
vybraných krajĤ, resp. okresĤ u vybraných finanþních nástrojĤ (blíže viz níže). JednoznaþnČ
pĜevažuje smČĜování zahraniþního kapitálu do ekonomicky silného stĜedoþeského prostoru a
následnČ do Moravskoslezského kraje.
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Tab. 15 Stav pĜímých zahraniþních investic (PZI) v krajích ýR k 31. 12. 2009
Kraj
Stav PZI (mld. Kþ.)
Praha
StĜedoþeský
Jihoþeský
PlzeĖský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký
Pardubický
Vysoþina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský
ýR
Zdroj dat: PĜímé zahraniþní investice za rok 2009 (ýNB, 2011)

118,5
27,4
8,3
7,1
2,2
10,4
5,8
3,6
4
5,8
13,4
3,3
4
17,3
231,1

PZI (v tis. Kþ) na 1 obyvatele
949,0
219,5
130,4
124,9
72,1
124,2
133,0
65,1
76,6
113,2
115,9
52,0
66,9
138,4
220,0

Produkþní sítČ a ĜetČzce
S postupující ekonomickou globalizací a v kontextu pĜílivu zahraniþního kapitálu do
þeské ekonomiky se stále významnČjší stává zapojení prĤmyslových podnikĤ do globálních
produkþních sítí a hodnotových ĜetČzcĤ. Jde o vytváĜení silných vazeb v rámci mezinárodní
dČlby práce a posilování vnitrofiremních (v rámci nadnárodních korporací) a
subdodavatelských vazeb s výraznými prvky hierarchického uspoĜádání subjektĤ. Tato
hierarchie ovlivĖuje jak podíl na vytváĜení pĜidané hodnoty, tak vtažení do informaþních tokĤ
a inovaþních procesĤ (Sturgeon a kol., 2008; a na pĜíkladu automobilového prĤmyslu viz blíže
Pavlínek, Ženka, 2010). J. Blažek (2010) uvádí, že vČtšina þeských firem hraje v rámci
produkþních sítí a hodnotových ĜetČzcĤ úlohu subdodavatelĤ druhého a tĜetího Ĝádu (s
narĤstajícím Ĝádem klesá míra autonomie, celková informovanost a ucelenost produkce).
Projevy globální krize
DĤležitým tématem závČreþné fáze této dekády bylo sledování dopadĤ svČtové
ekonomické a finanþní krize. HospodáĜská krize se v ýR projevila od konce tĜetího kvartálu
roku 2008, vrchol zaznamenala v prĤbČhu roku 2009 a bČhem roku 2010 docházelo
k ekonomickému oživení (pĜedevším v posledním þtvrtletí). StejnČ jako u krize ve 30. letech
20. století, tak i nyní se projevila vysoká sensitivita našeho prĤmyslu, kdy krize opČt
zpĤsobila významný propad výroby a zamČstnanosti. Vzhledem k poklesu prĤmyslové výroby
až ke konci roku 2008 tak ještČ v roce 2008 v meziroþním srovnání s pĜedešlým rokem rostla
produkce o 0,4 %. Zásadní propad prĤmyslové výroby nastal v roce 2009, kdy meziroþní
pokles þinil zhruba 14 %. V roce 2010 zaznamenala prĤmyslová výroba rĤst, oproti nízkým
hodnotám roku 2009, o více než 10 %.
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Obr. 8 Meziroþní index zmČny prĤmyslové produkce a zamČstnanosti v ýR dle kvartálĤ v letech 2008 a
2010

Zdroj dat: Rychlé informace o prĤmyslu (ýSÚ, 2011)

Pro sledování vývoje zamČstnanosti v prĤmyslu na úrovni státu lze využít data
z VýbČrového šetĜení pracovních sil (ýSÚ, 2011), která jsou k dispozici za jednotlivá þtvrtletí
a v podobČ zprĤmČrovaných hodnot také za jednotlivé roky. Tato data uvádČjí v roce 2009
zhruba 1,35 mil. zamČstnaných v prĤmyslu, což je o 140 tis. osob ménČ než v roce 2008. Ve
zpracovatelském prĤmyslu pak pokles dosáhl 135 tis. V roce 2010 se poþet zamČstnaných
zmenšil celkovČ o dalších 12 tis. Ekonomická krize vedla napĜíþ spektrem prĤmyslových
odvČtví k zániku posledních neefektivních provozĤ, které pĜežily pĜedchozí transformaþní
procesy. V roce 2009 propadla výroba všech odvČtví vyjma potravináĜského prĤmyslu.
Toušek, Novák (2010) vymezují dvČ základní nejvíce zasažené skupiny odvČtví z pohledu
poklesu výroby. První skupina odvČtví, kde poklesla výroba pĜedevším v prĤmyslu
strojírenském, následovaná prĤmyslem chemickým, plastikáĜským a kovozpracujícím, nabrala
v prĤbČhu roku 2010 opČt dynamiku výroby (i zamČstnanosti) a tlaþila þeskou ekonomiku
z krize. Druhá skupiny odvČtví pokraþovala i v roce 2010 v poklesu a dopady krize tak
znamenaly konce pro mnohé jejich provozy (pĜedevším prĤmysly odČvní, kožedČlný, skláĜský
a nábytkáĜský). Také z pohledu zamČstnanosti došlo v roce 2009 k poklesu všech odvČtví,
nejvíce se pokles projevil v prĤmyslu strojírenském, textilní, odČvním, kožedČlném,
elektrotechnickém a nábytkáĜském.
8.2.3 Vybrané podpĤrné nástroje restrukturalizace prĤmyslu po roce 1989
V následujícím textu budou struþnČ nastínČny a zhodnoceny vybrané podpĤrné
nástroje, které byly po roce 1989 v ýR využity ve snaze udržet význam prĤmyslové výroby a
eliminovat vzrĤstající regionální rozdíly zpĤsobené úpadkem prĤmyslu v konkrétních
regionech. Za nejdĤležitČjší byla vybrána problematika prĤmyslových zón a investiþních
pobídek. Jde o vzájemnČ související témata, kterým se dostalo základní politicko-strategické
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podpory, finanþního a institucionálního zajištČní a k jejich realizaci a dopadĤm probíhá širší
akademicko-odborná diskuse.
7.2.3.1 PrĤmyslové zóny
VytváĜení prĤmyslových zón (PZ) a jejich další podpora (napĜ. marketing) byly
zejména v 90. letech 20. stol. chápány jako stČžejní nástroj podpory regionální ekonomické
výkonnosti. Šlo o vymezení, pĜípadnČ nové vytvoĜení ploch, které byly z hlediska územnČ
plánovací dokumentace zastavČné þi zastavitelné objekty vhodnými pro prĤmyslovou
produkci, pĜípadnČ obchod a služby. Souþástí realizace projektĤ bylo zajištČní dopravní
dostupnosti nemovitostí a inženýrských sítí. Tyto prostory mohly vznikat jak v intravilánu,
tak extravilánu obcí. Stát reagoval na trend v realizaci prĤmyslových zón zajištČním
organizaþní (institucionální) a finanþní podpory. Problematika byla svČĜena agentuĜe
CzechInvest podĜízené Ministerstvu prĤmyslu a obchodu ýR a zároveĖ vznikl Program na
podporu rozvoje prĤmyslových zón. Tento program fungoval mezi roky 1998 – 2005 a
umožĖoval investice ze strany státu (finanþní nebo pĜevod pozemkĤ z pĤdního fondu) do
tvorby prĤmyslových zón.

Tab. 16 PrĤmyslové zóny podpoĜené v rámci Programu na podporu prĤmyslových zón
Kraj
Jihoþeský
Jihomoravský
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
PlzeĖský
StĜedoþeský
Ústecký
Vysoþina
Zlínský

Poþet PZ
4
11
5
2
13
8
4
5
10
17
9
4

Velikost PZ (ha)
110
243
77
31
584
170
107
289
452
811
140
49

Dotace (mil. Kþ.)
49
378
144
PĤdní fond
750
152
91
1076
2016
754
165
42

Zdroj dat: Databáze agentury CzechInvest (2007)

Agentura CzechInvest uvádí, že v roce 2009 na 91 podpoĜených prĤmyslových zónách
investovalo celkem 535 podnikĤ, kde bylo zamČstnáno 98 tis. lidí. PrĤmČrná zaplnČnost
zainventovaných ploch firmami je 70%. Po roce 2005 byl pĤvodní podpĤrný program
nahrazen Programem na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, který je spíše
alternativou pro financování výrobních ploch a regeneraci brownfields z disponibilních
prostĜedkĤ v rámci relevantních operaþních programĤ (zejména Operaþní program Podnikání
a inovace – program Nemovitosti).
CelkovČ lze hodnotit realizaci a podporu prĤmyslových zón jako významný nástroj
podpory lokálního a regionálního rozvoje v období transformace. Je velice obtížné vymezit
celková pozitiva a negativa, neboĢ je tĜeba hodnotit realizované zóny samostatnČ. Celková
úspČšnost zóny je dána pĜedevším kvantitou a kvalitou jejího obsazení (hodnocení
prĤmyslových zón je tak úzce spjato a mnohdy úplnČ neoddČleno od hodnocení dopadu
investiþní pobídky pro pĜilákání konkrétní firmy). PrĤmyslové zóny mají každopádnČ
významný dopad na místní trh práce s pozitivy i negativy, mČní celkovou podobu a orientaci
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pracovní dojížćky a pĜináší environmentální rizika a problémy (zástavba a zatížení volné
krajiny, narušení krajinného rázu atd.). Existuje nČkolik odborných studií, které se zabývaly
dopadem prĤmyslových zón na regionální rozvoj (napĜ. Kunc, Tonev, 2009), kdy doposud
nejdetailnČjší zhodnocení provedli Wokoun a kol. (2010) a konstatují, že „lze prĤmyslové
zóny oznaþit za významné akcelerátory rozvoje sekundárního sektoru s pomČrnČ omezeným
pozitivním vlivem na kvartér a kvintér a na základČ realizovaného empirického šetĜení lze
hodnotit vliv prĤmyslových zón na komplexní rozvoj místní, regionální i národní ekonomiky
pozitivnČ.“
7.2.3.2 Investiþní pobídky
Investiþní pobídky jsou nástroj na podporu pĜíchodu PZI do státu. Postupem þasu
existovalo nČkolik rĤznČ se lišících specifických programĤ, prostĜednictvím kterých byly
pobídky udČlovány konkrétním domácím i zahraniþním subjektĤm (napĜ. Program na podporu
zpracovatelského prĤmyslu, Program na podporu tvorby nových pracovních míst v regionech
postižených nezamČstnaností, Rámcový program pro podporu technologických center a center
strategických služeb). ZmČny v nastavení programĤ odrážely tehdejší požadavky ýR na
preferované investice. Prvotní legislativní oporou pro udČlování veĜejných prostĜedkĤ
privátním subjektĤm investujícím v ýR bylo usnesení vlády þ. 298 z roku 1998. Zde byla
stanovena základní podmínka pro možné pĜidČlení pobídky v podobČ nutnosti investovat
minimálnČ 25 mil. USD (ještČ v prĤbČhu roku 1998 vláda pĜijala nové usnesení a tuto hranici
snížila na 10 mil. USD). V roce 2000 pak pro zabezpeþení realizace investiþních pobídek
v ýR vznikl samostatný zákon (þ. 72/2000 Sb.).
NejþastČjší formou stimulace investiþních projektĤ jsou úlevy na dani z pĜíjmu, pĜímá
podpora pracovních míst, pĜíspČvky na rekvalifikace a finanþní zvýhodnČní þi poskytnutí
pozemkĤ a zajištČní infrastruktury. Do podpĤrného systému byly zabudovány mechanismy,
které zvýhodĖovaly regiony s nadprĤmČrnou mírou nezamČstnanosti (napĜ. pomocí nižší
povolené investice s nárokem na pobídky), pĜípadnČ existovaly vybrané podpĤrné programy
orientované pouze na tyto problémové regiony. Díky tomu Moravskoslezský a Ústecký kraj
patĜily k investicemi nejvíce preferovaným regionĤm. TČžištČ nastavení investiþních pobídek
se postupnČ posunovalo od pĤvodní absolutní pĜevahy podpory investic smČĜujících do
zpracovatelského prĤmyslu k postupné orientaci na technologická centra a centra
strategických služeb (call centra, úþetní centra atd.).

74

Obr. 9 Investiþní projekty realizované prostĜednictvím agentury CzechInvest

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

Z celkového souboru byl zásadní podíl investiþních projektĤ realizovaných ve
zpracovatelském prĤmyslu, neboĢ sem míĜilo mezi lety 1993 - 2010 94 % z objemu
celkových investic, 82 % z vytvoĜených pracovních míst a 59 % z celkového poþtu
investiþních projektĤ realizovaných agenturou CzechInvest. V rámci zpracovatelského
prĤmyslu pak dominovaly investice navázané na výrobu dopravních prostĜedkĤ (zejména
automobilový prĤmysl). Pro jednotlivé kraje ýR je zajímavé sledovat, vedle celkového poþtu
projektĤ a vytvoĜených pracovních míst, také dílþí skupinu projektĤ zamČĜených na realizaci
technologických center a strategických služeb. Jedná se „elitnČjší klub“ mezi celkovým
seznamem projektĤ, kde lze oþekávat výraznČjší tvorbu pĜidané hodnoty, významnČjší
využívání kodifikovaných i tacitních znalostí. Odlišné jsou i lokalizaþní faktory, kdy
významnost nákladĤ na pracovní sílu a dostupnost investiþních pobídek je nahrazena
poptáváním kvalifikované pracovní síly a celkovou úrovní podnikatelského a inovaþního
prostĜedí (viz Viturka a kol., 2010). Na pĜíkladu krajĤ ýR mĤžeme tento rozdíl dokumentovat
na rozdílném zastoupení Prahy a Ústeckého kraje v pĜípadČ tČchto projektĤ a u celkového
poþtu projektĤ (kde dominuje zpracovatelský prĤmysl).
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Tab. 17 Regionální rozložení investiþních projektĤ realizovaných prostĜednictví agentury CzechInvest
Poþet projektĤ

VytvoĜená prac. místa

Kraj
Abs.
%
79
5
Praha
209
13
StĜedoþeský
51
3
Jihoþeský
116
7
PlzeĖský
21
1
Karlovarský
185
12
Ústecký
61
4
Liberecký
63
4
Královéhradecký
71
5
Pardubický
58
4
Vysoþina
264
17
Jihomoravský
98
6
Olomoucký
84
5
Zlínský
204
13
Moravskoslezský
ýR
1 564
100
Zdroj dat: databáze agentury CzechInvest (2011)

Abs.
15 725
36 155
6 550
13 829
2 022
29 411
6 809
10 540
12 088
9 087
28 706
12 305
5 695
26 841
215 763

%

Projekty center služeb a
tech. centra
Abs.

7
17
3
6
1
14
3
5
6
4
13
6
3
12
100

61
84
22
51
7
19
30
31
38
21
150
39
47
84
684

%
9
12
3
7
1
3
4
5
6
3
22
6
7
12
100

Investiþní pobídky se staly pĜedmČtem širší odborné i politické diskuse, a to zejména
díky svojí finanþní nároþnosti na veĜejné výdaje. ěešily se otázky efektivnosti vynaložených
zdrojĤ i územní a environmentální dopady realizace významných projektĤ (blíže viz Wokoun
a kol., 2010, Toušek, Kunc, 2004, Hlaváþek, 2009). PĜi celkovém zhodnocení je dĤležité
zdĤraznit pĜínos investiþních pobídek jako bezprostĜedního nástroje na Ĝešení nárĤstu míry
nezamČstnanosti zpĤsobené transformaþními procesy v þeském prĤmyslu. Je k dispozici
nČkolik detailnČjších studií, které konstatují pozitiva (napĜ. Deloitte, 2010) i negativa
(Schwarz, 2007) využití tohoto podpĤrného nástroje.

8.3 Staré prĤmyslové regiony v ýR
V teoretické þásti práce byly definovány staré prĤmyslové regiony na základČ pĜevzetí
poznatkĤ z literatury, kde byly generalizovány vývojové tendence tČchto území ve vyspČlých
evropských státech. V této kapitole byl nastínČn specifický vývoj þeského prĤmyslu, jeho
historické etapy i základní aspekty transformace pro roce 1989. PĜi snaze vymezit na našem
území staré prĤmyslové regiony pak musíme propojit právČ obecné teoretické poznatky s
vývojem a aktuálním stavem þeského prĤmyslu. Zásadní je také dopad transformaþních
procesĤ na výslednou situaci v regionální ekonomice a na trhu práce. Jednotlivé kraje
vstupovaly do transformaþní fáze s rĤznorodou specializací prĤmyslu, s odlišnými parametry
v zamČstnanosti i fázemi životního cyklu svých rozhodujících prĤmyslových výrob.
DĤsledkem období zmČn jsou odlišné stavy zamČstnaných v prĤmyslu, absolutní i relativní
poklesy v zamČstnanosti mezi jednotlivými etapami (viz tabulky v pĜedchozím textu).
Pro vymezení starých prĤmyslových regionĤ je také nutné sledovat, vedle vývoje
vlastních parametrĤ prĤmyslové výroby, celkové postavení regionálních ekonomik v rámci
státu, a to zejména ve vztahu k hodnocení úspČšnosti transformaþních procesĤ po roce 1989.
Existuje mnoho možností a široké spektrum ukazatelĤ využitelných pro taková hodnocení.
Ideální je zohlednit pĜístupy, které syntetizují více faktorĤ regionální konkurenceschopnosti a
jsou schopny vyjádĜit ucelenČjší pohled na pozici regionální ekonomiky. V této souvislosti se
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jako nejvhodnČjší, metodicky a empiricky nejlépe podložené, jeví celkové zhodnocení
regionální konkurenceschopnosti na základČ dosažené úrovnČ v oblasti kvality
podnikatelského prostĜedí, využití lidských zdrojĤ a inovaþního potenciálu firem. Takto
zamČĜené regionální analýzy dlouhodobČ zpracovává výzkumný tým pod vedením M. Viturky
(blíže k metodologii i detailním parametrĤm konkurenceschopnosti konkrétních území ýR
pĜedevším Viturka 2007, 2010). Kvalita podnikatelského prostĜedí (KPP) agreguje pĤsobení
tržních i netržních vlivĤ vyjadĜujících podmínky pro fungování firem v regionu, využívání
lidských zdrojĤ (VLZ) je vztah mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách v regionu
s pĜihlédnutím k existenci odvČtví citlivých k dlouhodobé stagnaci a poklesu
konkurenceschopnosti, inovaþní potenciál firem (IPF) vyjadĜuje schopnost firem v regionu
vytváĜet, pĜijímat i šíĜit technické i netechnické inovace. Výsledky hodnocení krajĤ ýeské
republiky pĜedstavuje tabulka þ. 18. Na základČ ní mĤžeme konstatovat problematické
postavení Moravskoslezského a Ústeckého kraje v souhrnném hodnocení regionální
konkurenceschopnosti a z toho vyplývající neúspČšnost dosavadního transformaþního procesu
tČchto regionĤ.

Tab. 18 Celková regionální konkurenceschopnost krajĤ v ýR
Typová skupina a

Kraj

Klasifikaþní skupina
VLZ
IPF

KPP
typ A:
1
2

Pražský
StĜedoþeský

1
2

1
1

1
1

2
2
1
1
2
2

PlzeĖský
Jihomoravský
Pardubický
Liberecký
Královéhradecký
Jihoþeský

2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
1
1

2
1
2
2
3
3

3
2
2
1
1
1

Zlínský
Vysoþina
Olomoucký
Karlovarský
Ústecký
Moravskoslezský

3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
3

2
3
2
3
3
3

typ B:

typ C:

PĜevzato: Viturka (2010), pozn.: þím vyšší hodnota, tím je konkurenceschopnost v rámci dané klasifikace slabší
VysvČtlivky: KPP – Kvalita podnikatelského prostĜedí, VLZ – využití lidských zdrojĤ, IPF – Inovaþní potenciál
firem

S respektováním obecných poznatkĤ o starých prĤmyslových regionech a pĜijetím specifik
situace v ýR mĤžeme pro vymezení místních SPR nabídnout následující kritéria:
• Lokalizace prĤmyslových odvČtví, resp. struktur fungujících od zaþátkĤ
industrializace þeských zemí. Tato odvČtví došla do finální fáze životního cyklu a
jejich fyzické struktury pozbyly vČtšinu využitelné hodnoty (tČžební prĤmysl,
hutnictví, resp. infrastruktura nevyužitelná pro soudobou výrobu v jakémkoliv
odvČtví).
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• Kvantitativní rĤst a preference neperspektivních prĤmyslových odvČtví až do závČru
období socialismu bez ohledu na trendy ve vyspČlých zemích a bez inovací výrobních
procesĤ a technologií.
• Významný absolutní i relativní pokles pracujících v prĤmyslu bČhem transformace (v
podmínkách ýR jde absolutnČ o desítky tisíc a relativnČ o více než 30 %).
• Problematická transformace charakterizovaná celkovČ slabou pozicí regionální
konkurenceschopnosti symbolizovaná zejména vysokou mírou nezamČstnanost (v
podmínkách ýR jde o hodnotu pĜesahující 10 %).
• Celková narušenost prostĜedí symbolizovaná nízkou kvalitou životního a estetického
prostĜedí a podprĤmČrnou sociální situací.
ZároveĖ by se mČlo jednat, v souladu s teorií, o silnČ urbanizovaná území se silnou
koncentrací aktérĤ a procesĤ, kde však stávající silná specializace na tradiþní prĤmyslová
odvČtví, zastaralá technologická vybavenost, celková rigidita prostĜedí a problematická
sociální skladba zpĤsobují negativní orientaci aglomeraþních efektĤ. Z výše popsaného
vyvozujeme, že ideálními pĜíklady starých prĤmyslových regionĤ jsou v ýR Ostravsko
(zejména okresy Ostrava-mČsto, Karviná) a Ústecko (okresy Most, Teplice, Chomutov, DČþín
a Ústí nad Labem).
Pro ještČ detailnČjší diskusi parametrĤ þeských starých prĤmyslových regionĤ mĤžeme
využít srovnání s dalšími územími, kde byla/je tradice prĤmyslové výroby, ale jejichž výchozí
situace, rámcové podmínky nebo výsledná podoba transformace je odlišná. F. Tödtling a M.
Trippl (2005) vymezují v této souvislosti na základČ rakouských zkušenosti vedle starých
prĤmyslových regionĤ ještČ další dvČ kategorie regionĤ s tradicí prĤmyslové výroby.
Fragmentované mČstské regiony chápeme jako vČtší mČsta a jejich zázemí se silnou tradicí
prĤmyslových aktivit, která však prošla úspČšnČ procesem transformace a dnes tvoĜí
výkonností základ ekonomiky. Periferní regiony pĜedstavují lokality s tradicí prĤmyslové
výroby mimo hlavní sídelní koncentraþní areály. Jejich úspČšnost v transformaþním období je
znaþnČ individuální. Domníváme se, že tyto kategorie je možné aplikovat na podmínky v ýR
a kategorizaci použít. Je tĜeba zdĤraznit, že jde primárnČ o snahu blíže pospat místní staré
prĤmyslové regiony než detailnČ Ĝešit ostatní kategorie území v ýR.
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Tab. 19 Kategorizace území s tradicí prĤmyslové výroby a specifika starých prĤmyslových regionĤ v ýR
Fragmentované mČstské
regiony v ýR

Staré prĤmyslové
regiony v ýR

Periferní lokality v ýR

PĜíklad

Brno, PlzeĖ

Ostravsko, Ústecko

Semily, Jeseník

Aglomeraþní efekty

Pozitivní

Negativní

Slabé þi žádné

Mnoho firem a odvČtví
(prĤmysl i služby),
výjimeþnČ znalostnČ
orientované

PĜevaha velkých firem

Firmy a odvČtví

Malé a stĜední firmy,
absence nebo slabá
rozvinutost klastrĤ

Inovaþní aktivity

PĜítomnost VaV ve
vČtších a high-tech
firmách, produktové
inovace

Technologická
zaostalost, dominance
inkrementálních a
procesních inovací

Slabá úroveĖ VaV, slabé
produktové inovace,
pĜevaha inkrementálních
a procesních inovací

VytváĜení a šíĜení
znalostí (univerzity,
výzkumné organizace)

Mnoho a kvalitní,
absentují hlubší vazby
k prĤmyslové produkci

Slabé þi pĜevažuje
orientace na tradiþní
odvČtví

Žádné þi nekvalitní

DĤraz na technické
znalosti, chybí soudobČ
poptávané kvalifikace a
manažerské dovednosti

DĤraz na nízké þi stĜední
kvalifikace

Široká škála škol a
vzdČlávacích organizací
VzdČlávání
UplatnČní nejvyšších
kvalifikací

Transfer znalostí

SítČ

Vysoká hustota
specializovaných
výrobních služeb,
komercializace znalostí

TržnČ orientované, þasto
nČkolik klastrĤ a
inovaþnČ orientovaných
sítí

Specializace na odvČtví
na konci životního cyklu

Existují organizace
specializované na
transfer, slabá
koordinace
Slabá orientace na
poptávku
Charakterizovány
technologickým a
politických uzamþením
a rigiditou (lock-in)

PĜevzato, zjednodušeno a adaptováno dle F.Tödtling, M.Trippl (2005)
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Slabá pĜítomnost
specializovaných služeb,
slabá orientace na
poptávku

Pouze nČkolik díky
slabému propojení firem
a slabé institucionální
hustotČ

9 Ústecký kraj jako modelový pĜíklad starého prĤmyslového
regionu - vývojové tendence, možnosti rozvoje
V pĜedchozím textu byla pĜedstavena území, která nejvíce odpovídají definici starých
prĤmyslových regionĤ v podmínkách ýR. ZaĜazení Moravskoslezského kraje a Ústeckého
kraje (resp. jejich podstatných þástí) do této kategorie je potvrzeno i dalšími autory (napĜ.
KadeĜábková, 1992, Skokan, 2009). K transformaci ostravské aglomerace již byla
publikována Ĝada odborných publikací (napĜ. Kern, 1992, Sucháþek, 2008, Rumpel, Slach,
2010), a tak je následující text zamČĜen na zhodnocení tématu starých prĤmyslových regionĤ
na pĜíkladu Ústeckého kraje, kde obdobné práce chybČjí. Území kraje se vyznaþuje
dlouhodobČ významnou úlohou prĤmyslu jak v rámci své regionální ekonomiky, tak v rámci
národního hospodáĜství v dané dobČ exitujících státních útvarĤ. V prĤbČhu þasu však zmČnám
podléhá konkurenþní pozice prĤmyslu, míra jeho inovativnosti a technologické vyspČlosti.
Tyto zmČny mají negativní smČĜování, 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 detailnČjší diskuse
vývoje prĤmyslu a nástin možných témat pro transformaci regionální ekonomiky v kontextu
soudobých trendĤ rozvoje územních jednotek. Pro komplexnČjší geografické charakteristiky
kraje a vývoj ostatních struktur (sídelních, sociální a environmentálních) je tĜeba odkázat na
další literární prameny (Šašek, 1996 a 2010, Balej, AndČl, JeĜábek, 2004, Vráblíková a kol.,
2008).

9.1 PrĤmysl na území Ústeckého kraje pĜed rokem 1989
9.1.1 Nástup prĤmyslové tradice
Formování prĤmyslové tradice na území kraje vychází už z poþátkĤ industrializace
ýeských zemí. Již pĜed prĤmyslovou revolucí zde existovaly základy Ĝemeslné a
manufakturní výroby i tČžby nerostných surovin. Zásadní rozvoj prĤmyslu pĜichází ale právČ
v souvislosti s nástupem prĤmyslové revoluce po roce 1870. Díky postupnému šíĜení nových
zpĤsobĤ výroby a technologií ze západní Evropy patĜí kraj k nejrychleji a nejintenzívnČji
„zasaženým“ oblastem monarchie. Dynamika rozvoje prĤmyslu byla stimulována relativní
geografickou blízkostí a sociálnČ kulturní provázaností s nČmeckým prostĜedím, koncentrací
obyvatelstva a výskytem surovinových zdrojĤ (Votrubec, Mareš, 1959). Na tČchto základech
stály zejména prvotní úspČchy textilního prĤmyslu v celých severozápadních ýechách.
Od druhé poloviny 19. stol. bylo posíleno využívání zásob hnČdého uhlí z podkrušnohorské
pánve, což umožnilo rozvoj dalších prĤmyslových odvČtví (zejména prĤmysl chemický,
skláĜský a také potravináĜský). Na pĜelomu 19. a 20. stol. slouží území jako názorná ukázka
raného kapitalismu v geografických podmínkách stĜední a východní Evropy. Regionální
ekonomika se vyznaþovala dynamikou, ekonomickou výkonností, vznikem nových
prĤmyslových podnikĤ s pokrokovými technologiemi a formováním nových spoleþenských
elit v podobČ vlastníkĤ a manažerĤ významných firem. Jsou zaznamenány i návazné sociální
problémy, kdy se zejména stávka horníkĤ v MostČ stala, dle pozdČjší socialistické
interpretace, symbolem napjatých sociálních vztahĤ v meziváleþném období.
V roce 1930 pracovalo na území kraje v prĤmyslu zhruba 170 tis. pracovníkĤ, což
pĜedstavovalo 15 % z poþtu pracujících v prĤmyslu na území dnešní ýR. Z hlediska odvČtví
bylo nejvíce pracovníkĤ zamČstnáno v textilním (36 tis. pracujících, 13 % ze zamČstnaných
v textilním prĤmyslu na území dnešní ýR) a tČžebním prĤmyslu (31 tis. v kraji, zhruba 30%
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podíl na hodnotČ za ýR). NadprĤmČrnou koncentraci v kraji mČl i chemický prĤmysl, kde
skoro 10 tis. zamČstnaných v kraji pĜedstavovalo také 30 % pracujících v tomto odvČtví na
území dnešní ýR.
Tab. 20 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích v Ústeckém kraji v roce 1930
OdvČtví prĤmyslu
Poþet zamČstnaných
Podíl na prĤmyslu (%)
36 165
21,4
Textilní
31 151
18,4
TČžba paliv
26 948
15,9
KovoprĤmysl*
17 529
10,4
Stavebních hmot**
14 006
8,3
PotravináĜský
12 225
7,2
SkláĜský
9 681
5,7
Chemický
8 211
4,9
DĜevozpracující
5 714
3,4
OdČvní a kožedČlný
3 429
2,0
Papírenský
2 681
1,6
Polygrafický
1 378
0,8
Energetický
Celkem
169 118
100,0
Zdroj dat: Mareš (1976)
VysvČtlivky: * agregace prĤmyslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** vþetnČ
tČžby stavebních surovin

Okresem s nejvČtším poþtem osob zamČstnaných v prĤmyslu v roce 1930 byl DČþín
(47 tis.). V porovnání s ostatními okresy kraje zde nejvíce lidí pracovalo v textilním
prĤmyslu (21 tis.), kovoprĤmyslu (10 tis.), prĤmyslu potravináĜském (3 tis.),
dĜevozpracujícím (2,3 tis.), papírenském (0,35 tis.) a polygrafickém (0,3 tis.). Okres Teplice
(s celkovým poþtem zamČstnaných v prĤmyslu 43 tis.) mČl v kraji dominantní postavení
v zamČstnanosti ve skláĜském prĤmyslu (7,7 tis.), prĤmyslu stavebních hmot (5,9 tis.) i
prĤmyslu odČvním a kožedČlném (2 tis.). Nejvyšší poþet zamČstnaných v chemickém
prĤmyslu a energetickém prĤmyslu byl v kraji v okrese Ústí nad Labem. TČžební prĤmysl byl
nejvíce zastoupen v okrese Most s poþtem zamČstnaných zhruba 13 tis. K nejznámČjším
prĤmyslovým podnikĤm tehdejší doby patĜily ústecké chemické závody Spolek pro
chemickou a hutní výrobu (výroba sody, kyselin, vápna) a Schichtovy závody (výroba tukĤ,
olejĤ, margarínĤ 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 ZamČstnanost v prĤmyslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1930

Zdroj dat: J. Mareš (1976)
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Nastoupená vývojová trajektorie byla pĜerušena zásadními událostmi po roce 1930
(celosvČtová hospodáĜská krize, II. svČtová válka, odsun nČmeckého obyvatelstva, nástup
socialismu). Spojitost tČchto fenoménĤ s vývojem þeského prĤmyslu byla blíže diskutována
v pĜedešlé kapitole. V Ústeckém kraji byl jejich projev a dopady velmi intenzivní, což bylo
dáno pĜedevším silným stupnČm internacionalizace a vazbami místního prĤmyslu na
zahraniþní trhy (dĤsledkem byly tvrdé dopady hospodáĜské krize) a pozicí v pohraniþí
s pĜítomností pĜevažujícího nČmeckého obyvatelstva. Výsledkem byl, v prĤbČhu a po konci
II. svČtové války, významný pokles výroby, opuštČné þi zniþené výrobní kapacity, odchod
vČtšiny vlastníkĤ a dosavadních pracovníkĤ prĤmyslu.
9.1.2 PrĤmysl v socialistickém období
Po roce 1948 bylo pĜistoupeno k zásadní rekonstrukci prĤmyslových kapacit, obnovČ
zamČstnanosti v prĤmyslu a posílení extenzivního charakteru výroby založeném na využívání
pĜírodních zdrojĤ, ale i zatČžování krajiny. Odchod nČmeckého obyvatelstva a další aspekty
spoleþenského vývoje se promítly do fundamentálních zmČn v prĤmyslové výrobČ:
• V oblasti vlastnictví a Ĝízení podnikĤ, kdy všechny prĤmyslové kapacity pĜešly do
vlastnictví státu. Zánik podstaty a funkce vlastnictví majetku a omezení osobní
angažovanosti a odpovČdnosti za dlouhodobé prosperování podniku se staly zdrojem
problémĤ podnikĤ v dalších letech existence.
•

V oblasti dodavatelsko-odbČratelských vztahĤ, kdy pĜevaha dosavadních obchodních
vztahĤ byla pĜerušena þi pĜeorientována do jiných geografických prostĜedí. PĤvodnČ
silná orientace zejména na nČmecké prostĜedí byla nahrazena vazbami na státy
socialistického bloku a jejich sympatizanty.

• V oblasti báze zamČstnancĤ prĤmyslových podnikĤ, kdy došlo mnohde takĜka k totální
obmČnČ pracovního kolektivu. Byla narušena kontinuita v uchovávání a pĜedávání
znalostí a zkušeností (zejména tacitních).
První fáze socialistického období (1948 – první polovina 60. let) se vyznaþuje masivní
obnovou válkou poniþených provozĤ a budováním zcela nových prĤmyslových kapacit
pĜevážnČ orientovaných na chemický, hutnický, kovozpracující a strojírenský prĤmysl.
VýraznČ rostla prĤmyslová výroba i zamČstnanost. J. Zahálka (1963) uvádí pro celý bývalý
Severoþeský kraj mezi roky 1955 - 1961 nárĤst prĤmyslové produkce o 69 % a nárĤst
zamČstnanosti o 16 %. Celkový poþet zamČstnaných v prĤmyslu k roku 1960 na území
Ústeckého kraje (158 tis.) byl o více než 10 tis. nižší než v roce 1930. Zde je však tĜeba si
uvČdomit masivní odchod nČmeckého obyvatelstva a situaci, kdy ani do dnešní doby mnohé
obce ani kraj jako celek nemají stejný stav obyvatel jako pĜed druhou svČtovou 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. PrĤmysl byl tak naopak jednou z prvních geografických struktur, jejichž
kvantitativní obnova probČhla nejrychleji. Z hlediska odvČtví zaznamenaly významný
absolutní i relativní propad výroby spojené s industrializací v prvních fázích prĤmyslové
revoluce a navázané na nČmecký kapitál a trhy (zejména textilní prĤmysl, ale i skláĜský a
dĜevozpracující prĤmysl). Naopak významné absolutní posílení zaznamenaly tČžba, agregace
kovoprĤmyslu a chemický prĤmysl. RelativnČ skoro þtyĜnásobným rĤstem poþtu
zamČstnaných ve srovnání s hodnotami v roce 1930 se prezentoval energetický prĤmysl.
Z hlediska celorepublikového byl významný pĜedevším tČžební (40 tis. pracujících v kraji
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tvoĜilo 25 % všech pracujících v tČžbČ na území dnešní ýR) a chemický prĤmysl (18,3 tis.
pracujících, 21% podíl na hodnotČ ýR).
Tab. 21 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích na území Ústeckého kraje v roce 1960 a její zmČny od
roku 1930
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
zamČstnaných
39 906
39 007
18 345
17 052
11 213
8 241
7 854
5 298
3 935
3 235
2 959
643
157 688

Podíl na
prĤmyslu (%)
25,3
24,7
11,6
10,8
7,1
5,2
5,0
3,4
2,5
2,1
1,9
0,4
100,0

Index 1960/1930

NárĤst (pokles)
zamČstnaných
8 755
12 059
8 664
-19 113
-2 793
-3 984
-9 675
3 920
506
-2 479
-5 252
-2 038
-11 430

128,1
TČžba **
144,7
KovoprĤmysl*
189,5
Chemický
47,2
Textilní
80,1
PotravináĜský
67,4
SkláĜský
44,8
Stavebních hmot***
384,5
Energetický
114,8
Papírenský
56,6
OdČvní a kožedČlný
36,0
DĜevozpracující
24,0
Polygrafický
Celkem
93,2
Zdroj dat: Mareš (1976)
VysvČtlivky: * agregace prĤmyslu hutnického, kovozpracujícího, strojírenského a elektrotechnického, ** vþetnČ
tČžby stavebních surovin, *** bez tČžby stavebních surovin

StejnČ jako v roce 1930, tak i v roce 1960 bylo nejvíce osob zamČstnáno v prĤmyslu v okrese
DČþín (37 tis. pracovníkĤ), kde nadále byla nejvČtší zamČstnanost v kraji v agregaci
kovoprĤmyslu (15 tis.), textilním prĤmyslu (už ale pouze zhruba 10 tis.), papírenském (3,3
tis.), dĜevozpracujícím (1,2 tis.) a v polygrafickém prĤmyslu (0,3 tis.). V okrese Teplice
(celkovČ 34 tis. pracujících v prĤmyslu) byl ve srovnání s ostatními okresy nejvýznamnČjší
prĤmysl skláĜský (5,4 tis.) a stavebních hmot (2 tis.) a rovnČž novČ také prĤmysl energetický
(2,3 tis.). Oba okresy (DČþín, Teplice) zaznamenaly nejvČtší úbytek pracovníkĤ v prĤmyslu
mezi roky 1930 a 1960 (v souþtu skoro 20 tis.). Okres Most (celkovČ k roku 1960 33 tis.
pracujících v prĤmyslu) se v uvedeném období prezentoval nejvČtší nárĤstem poþtu
zamČstnaných v prĤmyslu (12 tis.). V rámci kraje zde nejvíce osob pĤsobilo v tČžbČ (17 tis.)
a v prĤmyslu chemickém (9 tis.).
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Obr. 11 ZamČstnanost v prĤmyslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1960

Zdroj dat: J. Mareš (1976)
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V druhé polovinČ 60. let a v letech 70. dochází na území kraje, z pohledu
zamČstnanosti, ke stagnaci vývoje prĤmyslu. Kopaþka (1992) popisuje trend nivelizaþních
tendencí v prĤmyslu, kdy docházelo k poklesu tradiþnČ silných prĤmyslových okresĤ a
naopak k posilování oblastí, v nichž do té doby prĤmysl nemČl zásadní postavení. V pĜípadČ
Ústeckého kraje tak dochází k úbytku pracovníkĤ v prĤmyslu v okresech Most, Teplice, Ústí
nad Labem a pozdČji i DČþín, naopak rostl poþet zamČstnaných v okresech spíše
zemČdČlských (Louny, LitomČĜice) a díky dalšímu rozšíĜení tČžby i v okrese Chomutov.
Od konce 70. let a v prĤbČhu celých 80. let nastává opČtovné období extenzivního
rĤstu symbolizované intenzivní investiþní þinností do prĤmyslových kapacit a rĤstem
zamČstnanosti v hlavních odvČtvích (tČžba, chemie) v pánevních okresech kraje (Most,
Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem). Jak již bylo v práci nČkolikrát naznaþeno, tato expanze
absolutnČ neodrážela potĜeby regionální ekonomiky, výkonnost firem a byla zcela v rozporu
s tehdejšími trendy ve vyspČlých státech, které po ropné krizi utlumovaly provozy tČžkého
prĤmyslu s velkou energetickou nároþností. Lze ji tedy pokládat za základ pozdČjšího
formování kraje do podoby starého prĤmyslového regionu. K 31. 12. 1989 pĜesahoval poþet
osob zamČstnaných v prĤmyslu v Ústeckém kraji hodnotu 186 tis. Více než þtvrtina všech
zamČstnaných osob v prĤmyslu byla zamČstnána v agregaci kovoprĤmyslu (25,8 %).
V prvních tĜech nejvČtších odvČtvích (kovoprĤmysl, tČžba a chemický prĤmysl) pĤsobilo více
než 60 % pracovníkĤ prĤmyslu. Tato tĜi odvČtví zaznamenala i významný absolutní rĤst
pracovníkĤ ve srovnání s hodnotami z roku 1960 (souhrnnČ více než 19 tis. osob, z toho v
kovoprĤmyslu více než 9 tis.). RelativnČ oproti roku 1960 opČt registrujeme nárĤst prĤmyslu
energetického (tentokrát dvojnásobný) zpĤsobený výstavbou tepelných elektráren.
Dle dostupných statistických dat mezi roky 1960 a 1989 rostl, pĜedevším relativnČ,
rovnČž prĤmysl skláĜský a také polygrafický. Naopak stejnČ jako mezi roky 1930 – 1960, tak i
v období 1960 až 1989 došlo k dalšímu, tentokráte však již pozvolnČjšímu, poklesu prĤmyslu
textilního, dĜevozpracujícího a stavebních hmot. Z hlediska podílu na zamČstnanosti v daných
odvČtvích prĤmyslu v ýR byla v kraji významná koncentrace tČžebního a chemického
prĤmyslu (oba se podílely na zamČstnanosti ve svých odvČtvích na území dnešní ýR zhruba
20 %).
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Tab. 22 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích na území Ústeckého kraje k 31. 12. 1989 a její zmČny
od roku 1960
OdvČtví prĤmyslu

Poþet
Podíl na
Index 1989/1960
NárĤst (pokles)
zamČstnaných
prĤmyslu (%)
zamČstnaných
48 143
25,8
123,4
9 136
KovoprĤmysl
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
44 347
23,8
111,1
4 441
TČžba paliv
22 597
12,1
123,2
4 252
Chemický
16 404
8,8
96,2
-648
Textilní
12 874
6,9
114,8
1 661
PotravináĜský
12 245
6,6
148,6
4 004
SkláĜský
10 673
5,7
201,5
5 375
Energetický
5 110
2,7
129,9
1 175
Papírenský
2 721
1,5
92,0
-238
DĜevozpracující
4 182
2,2
129,3
947
OdČvní a kožedČlný
z toho: odČvní
2 448
1,3
N
N
kožedČlný
1 734
0,9
N
N
4 091
2,2
52,1
-3 763
Stavebních hmot
1 980
1,1
N
N
Ostatní
1 259
0,7
195,8
616
Polygrafický
100
Celkem
186 626
118,4
26 958
Zdroj dat: Mareš (1976), Toušek, Tonev (2002), Informaþní systém o prĤmyslu, CRR. MUNI (2000)

vysvČtlivky: N – údaje za rok 1960 nebyly k dispozici

Na konci socialistického období pracovalo v meziokresním porovnání nejvíce osob
v prĤmyslu v okrese Most (42 tis. pracovníkĤ). Zde byla v kraji nejvČtší zamČstnanost v tČžbČ
(24 tis.), v chemickém prĤmyslu (11 tis.) a v dĜevozpracujícím prĤmyslu (0,7 tis.). V okrese
DČþín s 35 tis. pracovníky v prĤmyslu celkovČ byla z pohledu zastoupení v ostatních okresech
kraje nejvyšší zamČstnanost v kovoprĤmyslu (16 tis.) a prĤmyslu textilním (10 tis.). SkláĜský
prĤmysl byl v kraji nejvíce zastoupen tradiþnČ v okrese Teplice (7,7 tis.), nejvyšším poþtem
zamČstnaných v energetickém prĤmyslu v kraji (3,8 tis.) se prezentoval okres Chomutov.
Pozoruhodná je dynamika prĤmyslu v okrese LitomČĜice, který se sice v rámci celkového
poþtu pracujících v prĤmyslu i v roce 1989 držel na pĜedposledním místČ mezi okresy v kraji
(19 tis.), ale byla zde na úrovni okresĤ kraje nejvČtší zamČstnanost v potravináĜském
prĤmyslu (3,5 tis.), papírenském prĤmyslu (3,4 tis.) a v prĤmyslu stavebních hmot (1 tis.).
PrávČ v okrese LitomČĜice byl mezi roky 1960 a 1989 zaznamenám nejvyšší nárĤst
pracujících v prĤmyslu (11 tis.), následovaly okresy Most (9 tis.) a Chomutov (6 tis.).
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Obr. 12 ZamČstnanost v prĤmyslu v okresech Ústeckého kraje v roce 1989

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002)
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Jednou ze základních metod analýzy prĤmyslu v území je posouzení jeho
specializace. K hodnocení je možné využít index specializace (IS), který udává pomČr podílu
daného odvČtví na celkové zamČstnanosti kraje (okresu) k podílu tohoto odvČtví na celkové
zamČstnanosti v ýR. Abychom mohli hovoĜit o tom, že kraj je specializován na urþité
prĤmyslové odvČtví, musí index specializace pĜekroþit hodnotu 2, v pĜípadČ okresu hodnotu 3
(blíže viz tabulka).

Tab. 23 Specializace prĤmyslových odvČtví v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 1989
Index odvČtvové specializace
UK

DC

CH

LT

LO

MO

TP

UL

TČžba

2,67

0,05

2,76

0,02

0,07

8,93

3,79

PotravináĜský

1,10

1,10

0,59

2,38

1,47

0,31

0,35

1,50
1,84

Textilní

1,30

4,81

0,45

0,35

0,36

0,96

0,94

0,41

OdČvní

0,55

0,47

0,22

1,45

0,91

0,59

0,38

0,11

KožedČlný

0,32

0,15

0,15

0,92

0,41

0,15

0,45

0,14

DĜevozpracující

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

SkláĜský

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

PrĤmysl celkem

1,09

1,22

1,09

0,90

0,62

1,51

1,19

0,86

Zdroj dat: Pracovníci a mzdové fondy socialistického sektoru národního hospodáĜství v krajích a okresech podle
odvČtví národního hospodáĜství ýSR za rok 1989, ýSÚ (1990)
VysvČtlivky: UK – Ústecký kraj, DC – okres DČþín, CH-okres Chomutov, LT – okres LitomČĜice, LO – okres
Louny, MO – okres Most, TP-okres Teplice, UL – okres Ústí nad Labem

Na konci socialistického období pracovalo v prĤmyslu 44 % z celkového poþtu
zamČstnaných v Ústeckém kraji. Regionální ekonomika kraje byla vysoce specializována na
prĤmysl tČžební, chemický, energetický, papírenský a skláĜský. K 31. 12. 1989 pracovalo
v tČžbČ zhruba 10 % všech pracujících v kraji. TČžební prĤmysl je ze své podstaty nezbytný
pro fungování národního hospodáĜství, pro regionální ekonomiku však znamená specializaci a
závislost na þasovČ limitované aktivitČ, která nezakládá pĜedpoklady pro dlouhodobou
udržitelnost a konkurenceschopnost. PrĤmyslovou specializaci kraje táhly okresy Most,
DČþín, Teplice a Chomutov. Okres Ústí nad Labem plnil funkci správního centra kraje
s výraznČjším zastoupením zamČstnanosti ve veĜejné správČ a dalším terciéru. Ve dvou
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okresech, které nelze oznaþit jako specializované na prĤmysl (Louny, LitomČĜice), byl
tradiþnČ silný zemČdČlský sektor. Na úrovni okresĤ byla významná specializace okresu Most
na tČžební a chemický prĤmyslu. V tČžbČ pracovalo na konci roku 1989 skoro 35 % všech
pracujících v okrese a v chemickém prĤmyslu pak dalších 16 %. V okrese Most se
zamČstnanost v prĤmyslu podílela 60 % na celkové zamČstnanosti. Zhruba 50 %
zamČstnaných v prĤmyslu se prezentovaly okresy DČþín a Teplice, což bylo dáno pĜedevším u
okresu DČþín specializací na textilní a kovozpracující prĤmysl, u okresu Teplice pak silnou
tradicí skláĜského prĤmyslu. Vybudované tepelné elektrárny v prĤbČhu 70. a 80. let urþily
specializaci okresĤ Chomutov a Louny na prĤmysl energetický. Papírny ve ŠtČtí podmínily
specializaci okresu LitomČĜice na papírenský prĤmysl, který se podílel na celkové
zamČstnanosti v okrese hodnotou 7 %. V tomto okrese pracovalo mezi všemi okresy kraje
nejménČ lidí v prĤmyslu (25 %).
V regionální ekonomice hrály dominantní úlohu velké, vertikálnČ organizované
podniky. NejvČtší doly (Jan Šverma a ObráncĤ míru na Mostecku a ýeskoslovenské armády
na Chomutovsku) byly sdruženy do podniku Severoþeský hnČdouhelný revír, kde celkovČ
pracovalo až 40 tis. pracovníkĤ. Po vzoru sovČtského Donbasu byl napodoben koncept
územnČ výrobních komplexĤ (Kolosovskij, 1958) a v blízkosti tČžby byla soustĜedČna
návazná prĤmyslová odvČtví. Jde zejména o tepelné elektrárny spalující uhlí (KomoĜany,
ErvČnice, Tušimice, Ledvice, PrunéĜov a Poþerady) a energeticky nároþné provozy
kovoprĤmyslu a chemického prĤmyslu.

Tab. 24 NejvČtší prĤmyslové podniky dle poþtu zamČstnancĤ (stav k 31. 12. 1989)
Podnik
PrĤmysl
TČžební
Severoþeský hnČdouhelný revír
Chemický
Chemická závody Záluží
Hutnický
Válcovny trub a železárny
Chomutov
Chemický
Spolchemie
Papírenský
Severoþeské papírny ŠtČtí
SkláĜský
Sklo-Union Teplice
Textilní
Benar
Energetický
Elektrárna Tušimice
Chemický
Secheza
Textilní
Bonex
Zdroj dat: Informaþní systém o prĤmyslu, CRR, MU (2000)

Lokalizace
pánevní okresy
Litvínov
Chomutov

ZamČstnanci
36 359
11 087
7 750

Ústí nad Labem
ŠtČtí
Teplice
Benešov nad Plouþnicí
Tušimice
Lovosice
Teplice

5 257
4 935
4 749
3 993
3 661
3 291
2 733

Souhrnná charakteristika stavu prĤmyslové výroby na území Ústeckého kraje na konci
socialistické industrializace striktnČ smČĜuje k budoucí podobČ území odpovídající definování
starých prĤmyslových regionĤ:
• Rozhodující odvČtví jsou založená na extenzivním využívání vyþerpatelných surovin
(jak samotná tČžba hnČdého uhlí, tak technologické nastavení tepelných elektráren þi
vstupy pro nČkteré výroby v chemickém prĤmyslu).
• Výrazný podíl tČžkého prĤmyslu a produkce vstupních komponent pro
specializovanČjší odvČtví zpracovatelského prĤmyslu v jiných regionech, menší
kontakt s trhem a spotĜebiteli, omezenČjší tlak na dlouhodobou tvorbu produktových
inovací.
• StriktnČ fordisticky orientovaná produkce založená na extenzivním využívání
nekvalifikované pracovní síly, fyzického prostĜedí a krajiny.
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• Dominance velkých, vertikálnČ organizovaných firem charakterizovaných
pĜezamČstnaností a produkujících þasto výrobky s problematickou uplatnitelností na
svČtových trzích. Díky absenci tržních mechanismĤ firmy nebyly ochotny zavádČt
produktové a procesní inovace.
• Lokalizace významných strategických odvČtví z hlediska fungování státu (tČžba,
chemie) s výrazným podílem rozhodovacích mechanismĤ mimo region, omezenČjší
výskyt ekonomických elit s vazbou na region.

9.2 Transformace prĤmyslu po roce 1989
Celospoleþenské zmČny v 90. letech a jejich dĤsledky pĜinesly pro regionální
ekonomiku Ústeckého kraje (a zvláštČ její prĤmyslové 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 þasového horizontu v tČžbČ hnČdého uhlí,
nutnosti pĜikroþit k restrukturalizaci velkých podnikĤ s neefektivní výrobou v zájmu
zachování holé existence a k ukonþení provozu mnohých stĜednČ velkých podnikĤ.
Transformaþní období lze rozdČlit do dvou vývojových etap. První etapa (pĜibližnČ do konce
roku 1999) je charakterizována silnou spontánní deindustrializací generovanou pĤsobením
tržních mechanismĤ a Ĝízených transformaþních procesĤ z centrální úrovnČ (privatizace,
liberalizace, restituce). Výsledkem je úbytek prĤmyslových kapacit, pokles výroby a
zamČstnanosti. Druhá etapa (od roku 2000) vychází z urþité reakce na pĜedchozí celkový
propad regionální ekonomiky a za politické, finanþní a institucionální asistence dochází
k podpoĜe organizované reindustrializace, což vede, zejména prostĜednictvím pĜílivu
zahraniþních investic, k opČtovnému posílení prĤmyslových kapacit, výroby a ke stabilizaci
zamČstnanosti v prĤmyslu (a tím k zastavení rostoucí míry nezamČstnanosti).
9.2.1 PrĤmysl v 90. letech (spontánní deindustrializace)
Jak již bylo naznaþeno výše, mezi roky 1989 a 1999 probíhal nevyhnutelný a
sponntání proces redukce prĤmyslových kapacit. Celkový poþet zamČstnaných poklesl za
prvních deset let transformace o skoro 80 tis. na celkovou hodnotu 108 tis. pracujících.
Zásadní byl propad v zamČstnanosti v odvČtví tČžby (úbytek zhruba 30 tis. pracovníkĤ).
Jednalo se pĜedevším o tČžbu hnČdého uhlí, kde nízká efektivita zpĤsobu tČžby, omezená
konkurenceschopnost vytČženého uhlí a postupné vyþerpávání zásob vedly k zavedení
útlumových programĤ, skokového propuštČní zamČstnancĤ a rušení provozĤ. Významné
poklesy absolutního poþtu zamČstnaných zaznamenaly také textilní výroba, chemie a
hutnictví.
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Tab. 25 ZamČstnanost v prĤmyslu a jeho odvČtvích na území Ústeckého kraje k 31. 12. 1999, její zmČny od
roku 1989
OdvČtví prĤmyslu
TČžba
Kovozpracující
Chemický
Strojírenský
PotravináĜský
Elektrotechnický
SkláĜský a stavebních hmot
Energetický
Textilní
Ostatní
OdČvní
DĜevozpracující
Papírenský
Hutnický
Polygrafický
KožedČlný
PrĤmysl celkem

Poþet
zamČstnaných
14 996
12 251
11 767
10 996
10 714
8 689
8 547
6 494
5 060
3 623
3 218
3 205
3 204
3 096
1 508
682

Podíl na
prĤmyslu (%)
13,88
11,34
10,89
10,18
9,92
8,04
7,91
6,01
4,68
3,35
2,98
2,97
2,97
2,87
1,40
0,63

108 050

Index 1999/1989
33,82
87,99
52,07
63,92
83,22
150,54
52,32
60,85
30,85
182,98
131,45
117,79
62,70
27,53
119,78
39,33

100,00

Pokles (nárĤst)
zamČstnaných
-29 351
-1 672
-10 830
-6 208
-2 160
2 917
-7 789
-4 179
-11 344
1 643
770
484
-1 906
-8 148
249
-1 052

57,90

-78 576

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informaþní systém o prĤmyslu, CRR, MU (2000)

NejvČtší pokles zamČstnaných v prĤmyslu mezi roky 1989 a 1999 byl zaznamenán
v okrese Most (21 tis. osob). NejvČtší podíl na propadu mČla redukce pracovníkĤ v odvČtví
tČžby, neboĢ se jejich poþet v prĤbČhu deseti let zmenšil o 16 tis. O více než 5 tis. osob
poklesla zamČstnanost v chemickém prĤmyslu. Okresem s druhým nejvČtším poklesem byl
DČþín (více než 16 tis. osob), kde se konal úbytek pĜedevším v textilním prĤmyslu v poþtu
zhruba 7 tis. pracovníkĤ. V okrese Teplice ubylo v prĤmyslu zhruba 15 tis. pracovníkĤ, na
þemž se podílelo pĜedevším omezení pracovníkĤ v tČžebním prĤmyslu (7 tis.). PĜes výše
uvedené dramatické poklesy zĤstalo v prĤmyslu k 31. 12. 1999, nejvíce osob zamČstnáno
v okrese Most (21 tis. pracovníkĤ). PĜi srovnání s ostatními okresy Ústeckého kraje zde byla
nejvyšší zamČstnanost v tČžebním (8 tis. pracovníkĤ) a chemickém prĤmyslu (5 tis.). V okrese
DČþín pracovalo v roce 1999 v prĤmyslu 16 tis. osob a v žádném dalším okresu kraje nebyla
vyšší zamČstnanost v prĤmyslu textilním a odČvním (3,7 tis.), agregaci prĤmyslĤ dĜevaĜského,
papírenského, polygrafického a ostatního (2,8 tis.), v prĤmyslu strojírenském (2,3 tis.) a
elektrotechnickém (2,1 tis.). SkláĜský prĤmysl byl v kraji tradiþnČ nejsilnČji z pohledu
zamČstnanosti zastoupen v okrese Teplice, prĤmysly energetický, hutnický a kovozpracující
v okrese Chomutov. Poþet zamČstnaných v potravináĜském prĤmyslu byl nejvyšší v okrese
Ústí nad Labem (3,2 tis. pracovníkĤ).
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Obr. 13 ZamČstnanost v prĤmyslu 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
mĤžeme opČt, stejnČ jako pro období socialismu, využít index specializace (hodnoty pro
Ústecký kraj a jeho okresy nabízí tabulka). Index specializace poklesl pro prĤmysl celkem
k 31. 12. 1999, oproti stejnému datu roku 1989, u Ústeckého kraje a u všech prĤmyslovČ
specializovaných okresĤ. Naopak hodnota indexu specializace vzrostla u okresĤ LitomČĜice a
Louny, ale to je dáno spíše transformaþními procesy v jejich zemČdČlském sektoru.
K poslednímu dni roku 1999 byl podíl prĤmyslu na celkové zamČstnanosti v kraji 30% a
v žádném okrese nepĜesáhl hodnotu 40 %. Nejvyšší podíl pracujících v prĤmyslu byl v okrese
Most (37 %), DČþín a Teplice (oba 33 %). Ústecký kraj byl v rámci republiky specializován
na prĤmysl tČžební a papírenský. Silná úloha tČžebního prĤmyslu je dána jeho silnou
specializací v okresech Most, Teplice a Chomutov. V kraji pracovalo v tČžbČ zhruba 5 %
z celkového poþtu pracující, v okrese Most to bylo 14 %, v okresech Teplice a Chomutov
zhruba 6 %. Specializace na papírenský prĤmysl byla tlaþena pĜedevším lokalizací výrobních
podnikĤ na LitomČĜicku s celkovým podílem 4 % na zamČstnanosti v okrese.

Tab. 26 Specializace prĤmyslových odvČtví v Ústeckém kraji a jeho okresech k 31. 12. 1989
Index odvČtvové specializace
UK

DC

CH

LT

0,37

MO

TP

UL

3,40

0,19

PotravináĜský

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

4,71

0,17

LO

TČžba

11,20

5,26

0,42

OdČvní

0,80

0,59

0,86

1,16

1,75

0,53

0,89

0,28

KožedČlný

0,42

0,11

0,61

0,58

0,48

0,12

1,04

0,15

DĜevozpracující

0,64

1,14

0,67

0,67

0,38

0,34

0,66

0,54
0,22

Papírenský

2,13

2,85

0,48

9,08

0,40

1,10

0,97

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

SkláĜský 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

PrĤmysl celkem

1,05

1,14

1,07

0,93

0,96

1,25

1,13

0,84

Zdroj dat: Toušek, Tonev (2002), Informaþní systém o prĤmyslu, CRR, MU (2000)
VysvČtlivky: UK – Ústecký kraj, DC – okres DČþín, CH - okres Chomutov, LT – okres LitomČĜice, LO – okres
Louny, MO – okres Most, TP - okres Teplice, UL – okres Ústí nad Labem

Nižší hodnoty indexu prĤmyslové specializace a klesající podíl prĤmyslu na celkové
zamČstnanosti mĤžeme interpretovat jako projev diverzifikaþních tendencí regionální
ekonomiky Ústeckého kraje. Potvrzují se tak teoretické koncepce i zkušenosti z mnohých
starých prĤmyslových regionĤ v EvropČ, že výraznou složkou jejich transformace je pokles
prĤmyslové specializace a rĤst diverzifikace regionální ekonomiky.

94

PromČnou prošla skladba a podoba rozhodujících regionálních podnikĤ.
Restrukturalizaþní a privatizaþní procesy ve velkých podnicích vedly k omezení
zamČstnanosti, rušení nejménČ efektivních provozĤ, ale také k zachování existence a nalezení
konkurenceschopné pozice na trhu (Chemopetrol, Spolchemie, Lovochemie, Glaverbel
(pozn.: názvy podnikĤ se postupem þasu rĤznČ mČnily)). Vybrané významné regionální
podniky díky neúspČšným privatizaþním projektĤm smČĜovaly k jejich úplné (železárny
Chomutov) þi postupné (Setuza Ústí nad Labem) likvidaci. Jako problematická se ukázala
velikostní kategorie podnikĤ, které na konci socialismu mČly okolo 1000 zamČstnancĤ, kdy
tyto podniky mnohdy nebyly schopné fungovat v otevĜeném konkurenþním prostĜedí (napĜ.
Tonaso (NeštČmice), KovohutČ a Desta DČþín, Chemofarma, Armaturka (oboje Ústí nad
Labem), Šroubárna Žatec). Jako následek deindustrializaþních procesĤ 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 % prĤmČru ýR a v roce 2000 ve výši 81 %),
nárĤst míry nezamČstnanosti, zhoršení sociální situace a celkové klima úpadku s prvky
deziluze a bezvýchodnosti.
9.2.2 PrĤmysl na zaþátku 21. století (organizovaná reindustrializace)
Vzhledem k faktu, že problematiþnost situace dosáhla ke konci pĜedešlé etapy kritické
hranice pro možnou eskalaci, bylo pĜistoupeno ke koncepþní politické, finanþní a
institucionální podpoĜe místního ekonomického rozvoje. Základním smČĜováním bylo úsilí
získat do regionu nazpČt výrobní kapacity a tak držet prĤmyslovou tradici regionální
ekonomiky (to korespondovalo s celkovou politikou státu – viz bližší pĜedstavení podpĤrných
nástrojĤ v ýR v pĜedchozí kapitole). Výsledkem byl pĜíliv zahraniþních investic do Ústeckého
kraje. Podstatná þást z nich smČĜovala do zpracovatelského prĤmyslu a to pĜedevším do
odvČtví napojených na automobilový a elektrotechnický prĤmysl. Na zlomu tisíciletí tak došlo
k zastavení problematické vývojové trajektorie a k celkové stabilizaci ekonomických pomČrĤ.
Poþet zamČstnaných v prĤmyslu jako celku mezi roky 1999 a 2008 vzrostl zhruba o 15 tis.
osob. CelkovČ se tak v regionální ekonomice potvrdily trendy probíhající na úrovni státu.
Tab. 27 ZamČstnanost v prĤmyslu v Ústeckém kraji k 31. 12. 2008 a její zmČny od roku 1999
Poþet
Podíl na
zamČstnaných
prĤmyslu (%)
TČžba
12 tis.
10
Zpracovatelský prĤmysl
99 tis.
83
Výroba a rozvod energií
9 tis.
7
PrĤmysl celkem
120 tis.
100
Zdroj dat: Trh práce v ýR 1993 - 2010 (ýSÚ, 2011)

Index 2008/1999
82
123
94
114

NárĤst (pokles)
zamČstnaných
-3 tis.
18 tis.
-1 tis.
15 tis.

Z pohledu pokraþujících restrukturalizaþních procesĤ je dĤležitá stabilizace tČžebního
prĤmyslu, v nČmž se nadále postupuje podle dlouhodobých koncepþních útlumových
programĤ a prakticky dochází pouze k pĜirozenému úbytku pracovníkĤ odchodem do penze
(mezi roky 1999 a 2008 se poþet pracovníkĤ v odvČtví zmenšil o 3 tis.). Velké regionální
podniky prošly zmČnami vlastnické struktury, které dále prohloubily transfer rozhodovacích
mechanismĤ mimo region (Chemopetrol – vlastník polský koncern PKN Orlen, Glaverbel vlastník AGC Glass Europe se sídlem v Bruselu, Lovochemie – vlastník spoleþnost Agrofert
a. s., Spolchemie – vlastnická struktura není známa a za vše vypovídá citace z výroþní zprávy
za rok 2010 „Spoleþnost se domnívá, že je kontrolována spoleþností ViaChem Group a. s.“).
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Výše bylo naznaþeno, že dĤležitým faktorem reindustrializace a stabilizace regionální
ekonomiky byly pĜímé zahraniþní investice smČĜující pĜedevším do zpracovatelského
prĤmyslu. Jedním z faktorĤ pĜíchodu investic byla dostupná infrastruktura v podobČ novČ
vybudovaných prĤmyslových zón. PĜehled plošnČ nejvČtších prĤmyslových zón v kraji nabízí
tabulka. Projekt realizace prĤmyslové zóny Triangle, na bývalém letišti v blízkosti mČsta
Žatec, se dokonce stal prioritním projektem regionálního rozvoje Ústeckého kraje po roce
1989. Zóna byla zaĜazena mezi tzv. strategické prĤmyslové zóny v ýR (dále napĜ. zóna
v Nošovicích þi areál Škody PlzeĖ), u kterých byl oþekáván pĜíchod významného
zahraniþního investora. Z dnešního pohledu se problematicky jeví vysoká nákladnost
projektu, potíže se souþasnou obsazeností zóny a celková neprogresivnost zvoleného Ĝešení ve
vztahu k soudobým trendĤm územního rozvoje ve vyspČlých regionech svČta.

Tab. 28 NejvČtší novČ vybudované prĤmyslové zóny v Ústeckém kraji po roce 1989
Název zóny
Lokalita
Rozloha (ha)
Žatec
363
Triangle
Most
190
Joseph
Klášterec n. O
142
Industriální park Verne
Lovosice
120
PrĤmyslové a logistické centrum Lovosice
KadaĖ
81
PZ KadaĖ
Krupka
77
PZ Krupka
Zdroj dat: Databáze prĤmyslových zón Krajského úĜadu Ústeckého kraje (2011)

Varianta
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield
Greenfield

Vedle prĤmyslových zón byly dále, ve spolupráci s národní úrovní, vytvoĜeny finanþní
a institucionální stimulaþní mechanismy pro lákání zahraniþního kapitálu. Vedle již dĜíve
zmínČného systému investiþních pobídek nabízeného ze strany státu a fungování Agentury
CzechInvest, byly nastaveny regionální a lokální finanþní zdroje (napĜ. mČsto Ústí nad Labem
disponovalo vlastním subsystémem investiþních pobídek) a podpĤrné institucionální prostĜedí
(existoval Odbor hospodáĜské strategie Ústeckého kraje; pozdČji striktnČ orientovaný pouze
na strategickou zónu Triangle, odbor podporující zahraniþní investice na mosteckém
magistrátu, Investiþní centrum v rámci magistrátu Ústí nad Labem).
Dostupná infrastruktura i podpĤrné rámce vyústily v pĜíliv zahraniþního kapitálu do
regionu, a to právČ zejména v podobČ prĤmyslovČ orientovaných firem. CelkovČ pĜišlo do
Ústeckého kraje mezi roky 1993 a 2010 prostĜednictvím agentury CzechInvest 185
investiþních projektĤ, které pĜi žádosti o investiþní pobídky deklarovaly v souhrnu vytvoĜit
skoro 30 tis. pracovních míst. Z celkového poþtu projektĤ 90 % smČĜovalo do
zpracovatelského prĤmyslu. VČtšinou se jedná o firmy, které se pohybují na druhém až tĜetím
Ĝádu hierarchie produkþních ĜetČzcĤ, kde klíþovými faktory jejich pĜíchodu do regionu byly
právČ nabízené stimuly, nízké náklady na pracovní sílu (bez zásadnČjší kvalifikace) a nízký
stupeĖ regulativních opatĜení v regionu (napĜ. ve vztahu k životnímu prostĜedí – zde je
ukázkový pĜípad firmy Nemak, jejíž podoba výroby byla v Plzni shledána jako
neakceptovatelná, zatímco pro Most se stala preferovanou investicí).
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Tab. 29 NejvýznamnČjší pĜímé zahraniþní investice v kraji realizované prostĜednictvím agentury
CzechInvest v Ústeckém kraji
Investor

PrĤmysl

ZemČ pĤvodu

Lokalizace

Deklarovaný
poþet pracovníkĤ
Elektrotechnický
Japonsko
PZ Triangle
2 100
IPS Alpha Technology
Automobilový
Mexiko
Most
1 361
Nemak
Strojírenský
USA/VB
Ústí nad Labem
1 300
Black & Decker
Strojírenský
Itálie
PodboĜany
600
Candy
Automobilový
NČmecko
PodboĜany
588
FTE Automotive
Zdroj dat: databáze Agentury CzechInvest (2011), pozn.: deklarovaný poþet pracovníkĤ v dobČ žádosti o
investiþní pobídky neodpovídá pozdČjšímu reálnému stavu

Poþínaje rokem 2009 se v kraji projevily dĤsledky svČtové hospodáĜské krize, které
mČly za následek pokles prĤmyslové výroby a zamČstnanosti. V pĜedchozí kapitole jsou
nastínČny dopady krize na þeský prĤmysl jako celek. Hodnocení regionálních dopadĤ je
problematické z hlediska pomalejšího zveĜejĖování regionálních dat ze strany ýSÚ a jejich
celkovČ slabé vypovídající schopnosti. Dle doposud publikovaných výsledkĤ VýbČrového
šetĜení pracovních sil (ýSÚ, 2011) v roce 2009 v Ústeckém kraji zaþala ve srovnání s rokem
2008 zamČstnanost v prĤmyslu klesat (pokles zhruba 2 tis. pracovníkĤ ve zpracovatelském
prĤmyslu). V roce 2010 byl zaznamenán v prĤmyslu celkovČ pokles zhruba 9 tis. pracovníkĤ,
z toho 6 tis. ve zpracovatelském prĤmyslu. DetailnČjší hodnocení krize v Ústeckém kraji,
zejména ve vztahu k sensitivitČ jednotlivých odvČtví prĤmyslu, musí být pĜedmČtem
budoucích výzkumĤ.
Celkové zhodnocení zmČn v prĤmyslové výrobČ po roce 1989 v Ústeckém kraji
PrĤmyslová 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 % prĤmČru ýR). To je dáno pĜedevším
poklesem ve výrobČ a zamČstnanosti v prĤmyslu jako celku, ale s výrazným symbolickým
projevem v tČžebním prĤmyslu. Silný proces deindustrializace byl na pĜelomu tísiciletí
kompenzován atrakcí zahraniþního kapitálu do výrobních firem v nižších hierarchiích
globálních produkþních ĜetČzcĤ. Výkonnost a parametry regionální ekonomiky se díky tomuto
procesu reindustrializace stabilizovaly, ale za cenu striktní strategie založené na politice
nízkých cen a omezené kvalitČ výrobních faktorĤ (low road strategy). Tato strategie reflektuje
potĜeby širších mas pracujících s tradicí práce v prĤmyslu þi s nižší kvalifikací, ale na druhou
stranu nenabízí pĜíliš mnoho adekvátních možností užší skupinČ lidí s vyšším vzdČlanostním
profilem. Další charakteristikou regionální ekonomiky je její stylizace do þistČ pasivní role.
Dochází k postupnému vyþerpávání ložisek hnČdého uhlí a k pouhému oþekávání urþení
priorit z pohledu managementu tradiþních podnikĤ a nových zahraniþních investorĤ.
Kompletní vlastnické struktury tČchto subjektĤ jsou mimo region, takže pokraþuje deficit
aktérĤ z regionu v podílu na rozhodovacích mechanismech, informacích a ziscích.
Z hlediska podoby podnikĤ došlo k výraznému omezení jejich velikosti a rozpadu jejich
vertikální organizace (viz tabulka).
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Tab. 30 NejvČtší prĤmyslové podniky dle poþtu zamČstnancĤ (stav k 31. 12. 2008)
Podnik
Severoþeské doly a. s.
Unipetrol RPA s. r. o.
Czech Coal Services a. s.
IPS Alpha Technology Europe s. r. o.
Litvínovská uhelná a. s.
Johnson Controls Automobilové Souþástky, k. s.
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
AGC Automotive Czech a. s.
TRCZ s. r. o.
AGC Flat Glass Czech a. s.
Zdroj dat: Piknerová (2011)

PrĤmysl
TČžební
Chemický
TČžební
Elektrotechnický
TČžební
Automobilový
Chemický
SkláĜský
Automobilový
SkláĜský

Lokalizace
Most, Teplice,
KadaĖ
Litvínov
Most
Žatec (Triangle)
Litvínov
Roudnice n.L.
Ústí nad Labem
Bílina
Lovosice
Teplice

ZamČstnanci
3 342
2 072
1 930
1 530
1 020
1 015
974
922
909
848

StČžejním prostĜedím pro hodnocení transformaþního procesu je regionální trh práce a
v rámci nČho pak zejména míra nezamČstnanosti. PĜi analýze dat mezi roky 1993 – 2010
sledujeme vedle vlastního prĤbČhu kĜivky míry nezamČstnanosti i inverzní vztah mezi mírou
nezamČstnanosti a zamČstnaností v prĤmyslu.

Obr. 14 Vývoj zamČstnanosti v prĤmyslu a míry nezamČstnanosti v Ústeckém kraji mezi roky 1993 a 2010

Zdroj dat: ZamČstnanost v prĤmyslu - Trh práce v ýR 1993 -2010 (ýSÚ, 2011), Registrovaná míra
nezamČstnanosti - Portál zamČstnanosti na MPSV (2011)

PodmiĖující faktory rĤstu a poklesu nezamČstnanosti jsou rozliþné, pĜesto se nabízí
interpretace, že lidé, kteĜí pracují v Ústeckém kraji v prĤmyslu, nejsou pĜíliš schopni hledat
zamČstnání mimo tento sektor a úbytek zamČstnanosti v prĤmyslu se automaticky promítá do
rĤstu nezamČstnanosti. Potvrzují se tak zkušenosti z nČkterých starých prĤmyslových regionĤ
v západní EvropČ, kde se ukazuje, že lidé dlouhodobČ pracující v prĤmyslu (zejména na
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pozicích vyžadujících manuální práci) se obtížnČ pĜizpĤsobují trhĤm práce v ekonomikách
založených na preferenci služeb (mj. díky horším sociálnČ-komunikaþním kompetencím).

9.3 Možnosti rozvoje Ústecké kraje jako starého prĤmyslového regionu
Tématem následující þásti publikace je pokusit se nabídnout koncepþní rámec pro
možné smČĜování rozvoje Ústeckého kraje jako starého prĤmyslového regionu. Na jedné
stranČ je nutné samozĜejmČ respektovat dosavadní podobu vývojové trajektorie, tradice a
výkonnost regionální ekonomiky. Na druhé stranČ nelze opomenout nutnost reagovat na
soudobé trendy a požadavky, kdy právČ schopnost regionĤ flexibilnČ se adaptovat na mČnící
se podmínky stanovuje možnosti jejich konkurenceschopnosti v globální ekonomice. Obojí
bylo diskutováno v pĜedchozím textu. Bylo jasnČ demonstrováno, že pro staré prĤmyslové
regiony je možnost propojit „staré“ a „novČ požadované“ klíþem k obnovení výkonnosti
regionální ekonomiky. Nyní jde o nastínČní vhodné kombinace pro Ústecký kraj. Nejde o
detailní pĜehled konkrétních praktických krokĤ, postupĤ a nástrojĤ (to je úloha relevantní
decizní sféry), ale o snahu vybrat dĤležitá ideová témata využitelná pro další smČĜování kraje.
Tato syntéza vychází ze selekce podstatného z dosud provedených šetĜení a výzkumĤ a pro
detailnČjší pohled je tĜeba odkázat na relevantní publikaþní þinnost (napĜ. BednáĜ, Slach,
Koutský, Olšová, 2009, Slach, Rumpel, Koutský, 2010, Koutský, 2010). Také je tĜeba pĜedem
zdĤraznit, že pohled je zúžen na vybrané problémy transformace Ústeckého kraje s dĤrazem
na fungování regionální ekonomiky. V této souvislosti jsou za klíþová témata další
transformace Ústeckého kraje považována:
• Tlak na diverzifikaci regionální ekonomiky a podpora dílþích regionálních inovaþních
systémĤ v selektivních progresivních odvČtvích
• Podpora stabilizace a snaha o atrakci perspektivních skupin obyvatelstva s VŠ
vzdČláním
• Další tlak na zlepšování fyzického prostĜedí industriálního a urbánního prostĜedí
• Profilace industriální krajiny jako tématu cestovního ruchu
• Posílení managementu územního rozvoje

ͻǤ͵Ǥͳ ÀÀ«À À 
«À ±õ
V teoretické þásti textu bylo konstatováno, že jednou z pĜíþin úpadku starých
prĤmyslových regionĤ je jejich monostrukturnost a spoléhání na odvČtví ve finální fázi
životního cyklu. Regionální ekonomika se naopak musí dostat do podoby fungování
s nČkolika soubČžnými odvČtvími, která jsou schopna být v dlouhodobém horizontu
progresivní a konkurenceschopné. Mnohem podstatnČjší než jejich tematické zamČĜení je
jejich nepĜetržitá schopnost adaptace na zmČny v externích podmínkách. To mají z dnešního
pohledu ta odvČtví, v nichž lze alespoĖ základním zpĤsobem nastavit inovaþní systémy
s jejich základními prvky (VaV a vzdČlávání, firmy a intermediální instituce) a reálnými
funkþními vazbami mezi nimi. ZároveĖ inovaþní systém mĤže vzniknout tam, kde je tradice
urþitého odvČtví, zkušenosti s vytváĜením a transferem znalostí a technologií nebo alespoĖ
pĜedpoklad jejich adaptace zvenþí. Není problém, pokud je regionální ekonomika orientovaná
99

na prĤmysl, naopak pokud je prĤmyslové odvČtví progresivní, mĤže nabízet stabilnČjší a lépe
placené pracovní pozice než podstatná þást terciéru. Jinými slovy, pĜedstava o klíþových
odvČtvích pro Ústecký kraj musí vycházet z reálného základu podoby místní situace a tradice
a celkových trendĤ v globální ekonomice. Je tĜeba nadále spoléhat na existenci prĤmyslu,
neboĢ úvahy o masivní tercializaci jsou, vzhledem ke znalostním a kompetenþním
charakteristikám pĜevažující pracovní síly, idealistické.
Za odvČtví, která splĖují výše zmínČné (zejména byla schopna se v dlouhodobém
horizontu adaptovat na mČnící se podmínky) a jsou tedy pro Ústecký kraj perspektivní i do
budoucna, lze považovat pĜedevším chemický prĤmysl, energetický prĤmysl a progresivní
formy skláĜského prĤmyslu. V tČchto odvČtvích existují dílþí prvky regionálního inovaþního
systému. Dosavadním problémem je spíše jejich propojení funkþními vazbami. Nástin podoby
RIS i s dosavadními limity pro chemický prĤmysl obsahuje schéma a podobnČ by šlo
komponovat i pro ostatní odvČtví. Chemický prĤmysl je nejperspektivnČjší díky kvalitČ
výzkumného prostĜedí, které jako jediné v kraji je v rámci republiky nadprĤmČrné. Je to dáno
zejména dlouhodobČ silnou pozicí Výzkumného ústavu anorganické chemie (VÚAnCH),
který v kraji pĜedstavuje jediné výzkumné pracovištČ s reálnými vazbami na aplikaþní sféru
v podobČ zakázkových úkolĤ. Tato instituce byla jako jediná schopná v kraji získat finanþní
zdroje z prioritní osy Operaþní programu Výzkum a vývoj pro inovace zamČĜené na podporu
regionálních výzkumných center. V rámci vzdČlávání je možné využít blízkosti Vysoké školy
technologické v Praze, která má v regionu dlouhodobé pedagogické (napĜ. za socialismu
fungující dvouleté odborné studium realizované v Ústí nad Labem, souþasné úvahy o zĜízení
detašovaného pracovištČ) i vČdecko-výzkumné aktivity.
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Obr. 15 Nástin podoby regionálního inovaþního systému v chemickém prĤmyslu
Výzkumné
organizace
Výzkumný
ústav
anorganické
chemie
(Ústí nad Labem)
Výzkumné
a
vzdČlávací
centrum
(VÚAnCH+VŠCHT+
AV ýR)
Ústecké materiálové
centrum (UJEP)

VzdČlávací
organizace
Vysoká
škola
chemickotechnologická Praha
UJEP
(obory
–
Aplikované
nanotechnologie,
Toxikologie a analýza
škodlivin,
Environmentální
analytická chemie)

Transfer technologií
a podpĤrné instituce
VČdecko-technický
park UJEP
Regionální rozvojová
agentura
Regionální
kanceláĜ
CzechInvest
Samospráva

Firmy v oblasti chemického prĤmyslu
Velké firmy: Unipetrol RPA s. r. o,
Spolchemie a. s., Lovochemie a. s.
MSP: napĜ. Chemotex DČþín, Lovela
Terezín s. r. o., Enaspol a. s., Habrinol
DČþín s. r. o., Lybar a. s.,
NovČ vzniklé firmy a spin -offs

Dosavadní problémy
vlastnická struktura a konkurenþní vztahy velkých firem, nízká kritická masa subjektĤ, slabá
propojenost produkþního a výzkumného prostĜedí, slabé podpĤrné instituce, nulová
koncepþní vize a strategie ze strany managementu rozvoje území

Síla energetického prĤmyslu spoþívá v obecném rĤstu jeho významu v þase a v kraji
silném firemním prostĜedí díky existenci nČkolika celorepublikovČ významných tepelných
elektráren a tepláren, lokalizaci vČtrných elektráren v Krušných horách a obecnému trendu
rozšíĜení solární energetiky. VzdČlávací a výzkumná komponenta by do budoucna mohla být
zajišĢována ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty PurkynČ (UJEP), kde se na FakultČ
výrobních technologií a managementu novČ etabloval obor Energetika a teplárenství.
Obdobná situace je ve skláĜském prĤmyslu, kde jsou regionálnČ významné firmy produkující
ploché sklo pro automobilový prĤmysl a stavebnictví (zejména AGC Glass s. r. o.) a
vzdČlávací a potenciální výzkumný subsystém opČt garantuje UJEP (Ústecké materiálové
centrum, VČdecko-výzkumný park, ale i Fakulta umČní a designu).
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ͻǤ͵Ǥʹ  Àe
³À
Schopnost regionální ekonomiky adaptovat se na mČnící se podmínky i schopnost
výzkumného prostĜedí generovat inovativní koncepty a technologie jsou podmínČny
pĜedevším kvalitním potenciálem v lidských zdrojích. I samotný vznik prĤmyslu v kraji stál
na úsilí mimoĜádných jedincĤ schopných pĜekroþit rámec tehdejších standardĤ a možnosti
budoucí adaptability prĤmyslových odvČtví spoþívají v tomtéž. Díky tomu je nezbytné
neustále usilovat o atrakci jedincĤ, kteĜí jsou schopni vytváĜet progres uplatnitelný na trhu
práce, aktivnČ pracovat s kodifikovanými i nekodifikovanými znalostmi a tvĤrþím zpĤsobem
vytváĜet pĜidanou hodnotu. PĜes mnoho pochybností lze obecnČ do takové kategorie zaĜadit
lidi schopné dosáhnout vysokoškolského vzdČlání. Základními cíli by mČly být snahy o
stabilizaci stávajícího obyvatelstva a oslabování nepĜíznivého trendu v odchodu
nejkvalifikovanČjších skupin obyvatelstva do jiných regionĤ. Velké možnosti existují i
v oblasti znovu-získání „pĤvodních“ obyvatel, kteĜí v dĤsledku absence pracovních možností
þi kvalitního studia doþasnČ zamíĜili mimo region. V budoucnu je pak možným cílem finální
úsilí o pĜíchod „nových“ skupin obyvatelstva. Ústecký kraj má díky tradici prĤmyslové
produkce a jejímu následnému poklesu problematickou image a limitovaný poþet nabídek na
trhu práce pro takto kvalifikované lidi. Ale v kontextu soudobých teoretických pĜístupĤ se
ukazuje jako efektivní vsadit na konkurenceschopnou nabídku v oblasti bydlení a volného
þasu, což jsou faktory stále více preferované tČmito skupinami. Pokud si kraj lidé zvolí jako
místo bydlení a byĢ budou díky dobré dopravní dostupnosti kraje dojíždČt za prací do jiných
regionĤ, tak existuje šance, že v budoucnu se budou podílet i na místním trhu práce.

ͻǤ͵Ǥ͵æÀæÀ ±ÀÀâÀ
I v kontextu pĜedchozího bodu a obecnČ narĤstajících požadavkĤ na estetizaci a
stylizaci prostĜedí a význam jejich marketingové reprodukce nemĤže kraj dlouhodobČ
konkurovat a pĜitahovat rozhodující kapitál a lidské zdroje s narušeným fyzickým prostĜedím
a upadajícími veĜejnými prostory zejména v rámci velkých mČst. PozĤstatky po prĤmyslové
produkci bohužel kraj velmi limitují a je tĜeba vyvinout mimoĜádné úsilí, aby se vĤbec dostal
do srovnatelných kategorií s „bČžnými“ regiony. Výraznými promČnami prochází
postindustriální krajina a vytváĜení zelených pásĤ doplnČných mimoĜádnČ rozsáhlou
hydrickou rekultivací v podobČ vytváĜení jezer v pĤvodních lokalitách povrchové tČžby (okolí
Mostu, Bíliny, Ústí nad Labem) je krok správným smČrem. Velkým tématem jsou možnosti
zlepšení podoby veĜejných prostor v hlavních mČstech kraje, které jsou narušeny jak
pozĤstalými strukturami po prĤmyslové produkci, tak necitlivými architektonickými
realizacemi z doby socialismu (zvláštČ problematická se ze zpČtného pohledu jeví výstavba
80. let. 20 stol.). V demokratické spoleþnosti nelze zcela korigovat soukromé investice, ale je
možné u nich efektivnČ využívat nástroj územního plánování a u staveb financovaných
veĜejnými prostĜedky striktnČ zavést evaluace esteticko-funkþní hodnoty realizací odborným
panelem expertĤ.
ͻǤ͵ǤͶ À± À 
Cestovní ruch se stále více stává souþástí meziregionální konkurence a jednotlivé
regiony usilují o zlepšení stavu a externí prezentaci svých lokalizaþních a realizaþních
pĜedpokladĤ. DĤležité je založit konkurenþní výhodu na profilaci jedineþného tématu, které
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pĜitahuje obecnou pozornost. V této souvislosti musí Ústecký kraj otoþit slabinu v podobČ
pozĤstalých struktur po prĤmyslové produkci v pĜednost a využít industriální dČdictví jako
nenapodobitelný lokalizaþní faktor cestovního ruchu. K efektivnímu naplnČní tématu lze
pĜistoupit pragmaticky v podobČ imitace dobrých zkušeností ze starých prĤmyslových regionĤ
v západní EvropČ. Již þásteþnČ bylo v tomto smČru zapoþato (napĜ. prohlídky povrchové tČžby
na Mostecku, hornická štola v Krupce), ale chybí nabídka širšího spektra industriálních
památek (atraktivní se jeví areál válcoven v ChomutovČ, nevyužívané provozy Chemopetrolu,
Spolchemie a Setuzy, dČþínské podniky, textilky v okolí Varnsdorfu a Rumburku). ZároveĖ je
tĜeba využít další nástroje destinaþního marketingu (napĜ. jednotná komplexní propagace,
jednotná vstupenka).

ͻǤ͵ǤͷÀÀïÀ
V rámci snah o usmČrĖování rozvoje území je dĤležitým faktorem i kvalita
managementu územního rozvoje. Na pĜíkladu starých prĤmyslových regionĤ ze zahraniþí se
jasnČ ukazuje, že jedním z faktorĤ úspČšné transformace byla pokroková þinnost
rozhodujících institucí, které byly schopné sledovat promČnu externích podmínek a vytváĜet a
podporovat vize, strategie a konkrétní projekty a tím ovlivnit proces zmČny. V Ústeckém kraji
vidíme v této souvislosti výrazné možnosti zlepšení, a to jak na krajské úrovni (relevantní
odbory Krajského úĜadu, Regionální rozvojová agentura, ale i regionální pracovištČ státních
organizací (napĜ. CzechInvest)), tak na úrovni obcí (zejména relevantní odbory magistrátĤ
velkých mČst). SamozĜejmČ z pohledu odpovČdnosti a Ĝízení institucí je kvalitativní deficit
primárnČ v politické rovinČ, ale její soudobá úroveĖ nemĤže být argumentem pro všeobecnou
pasivitu a institucionální rigiditu. Pokud se podíváme na uznávané inovativní koncepty
vhodné i pro transformaci starých prĤmyslových regionĤ (napĜ. podnikatelské inkubátory,
klastry, integrované dopravní systémy), musíme konstatovat, že v kraji nebyl realizován ani
jeden. Není nadále udržitelné, aby rozhodující instituce odpovČdné za usmČrĖování rozvoje
kraje sehrávaly striktnČ pasivní „úĜednickou“ úlohu a transformaþní procesy v kraji probíhaly
bez adaptace na soudobé trendy a inovativní koncepty, bez koncepþního definování klíþových
rozvojových témat a jejich praktické naplĖování.
PĜes veškerý respekt k dosavadní práci je nutné posílit institucionální prostĜedí.
Zkušenosti ze zahraniþních území ukazují, že zlomovým faktorem transformace jsou
mimoĜádnČ tvĤrþí osobnosti v nadstandardnČ a progresivnČ fungujících institucích. Vzhledem
k vytížení stávajících institucí a jejich pracovníkĤ administrativou se jako nejpĜínosnČjší jeví
úvahy o založení specializované instituce, vyvázané ze stávajících „úĜednických“ struktur,
Ĝešící problematiku rozvoje území nebo jeho dílþích komponent. Takto etablované instituce
mohou reagovat flexibilnČji a Ĝešit specifické problémy transformace kraje. PĜíkladem „dobré
praxe“ mĤže být v podmínkách starých prĤmyslových regionĤ dnes již témČĜ legendární
nastavení, pĤsobení a výsledky organizace IBA Emscher Park (napĜ. Slach, Boruta, Rumpel,
2009), kdy se této instituci pĜikládá stČžejní role v procesu transformace PorúĜí þi organizace
Manchester marketing zamČĜené na komplexní externí i interní propagaci mČsta. V þeských
podmínkách je to pak napĜ. Útvar rozvoje a koncepce mČsta PlznČ primárnČ Ĝešící koncepþní
þinnost v oblasti pĜípravy dokumentĤ pro územní rozvoj a výstavbu.
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10. ZávČr
Staré prĤmyslové regiony pĜedstavují specifická území vyspČlých státĤ svČta
s historicky silnou specializací na prĤmyslovou výrobu a výkonnou regionální ekonomikou,
která však postupnČ procházejí zmČnou produkþních struktur spojenou s deindustrializaþními
procesy. Výsledkem je (doþasný) pokles významové pozice v regionální soustavČ a nutnost
þelit dĤležitým transformaþním a adaptaþním výzvám. Do skupiny starých prĤmyslových
regionĤ zaĜazujeme území disponující základními vstupními pĜedpoklady v podobČ existence
koncentraþních areálĤ obyvatelstva s vysokou hustotou zalidnČní a pĜítomností
pĜedimenzované infrastruktury jako symbolu nČkdejší výkonnosti a pozdČjší stagnace výkonu
regionální ekonomiky. PrĤmyslová výroba je charakteristická industrializací v prvních vlnách
prĤmyslové revoluce a také pĜítomností konkrétních výrobních odvČtví (nejþastČji spojených
s tČžbou surovin a textilním prĤmyslem), která se postupnČ dostávají do finální fáze životního
cyklu. Regionální ekonomika ztrácí schopnost adaptovat se na mČnící se podmínky a pĤvodnČ
pozitivní aglomeraþní efekty se dostávají do negativní podoby a v prostĜedí narĤstá výskyt
negativních externalit. Celkovou charakteristikou starých prĤmyslových regionĤ je jejich
problematiþnost a zaostalost ve smyslu negativní kumulace problémĤ a zastaralosti struktur,
které nejsou v souladu s požadavky aktuální doby.
Ze širokého spektra teoretických pĜístupĤ regionálních vČd považujeme za nejvíce
využitelné pro analýzu starých prĤmyslových regionĤ smČry inspirované souþasnými
poznatky evoluþní ekonomické geografie. Podstatou je zdĤraznČní propojení historických
konsekvencí a celkového kontextu do souþasných parametrĤ a možností rozvoje územních
jednotek. Zejména rozpracování konceptu závislosti na zvolené cestČ (path dependency) a
principu uzamþení (lock-in) poskytuje vhodný explanaþní rámec pro pochopení formování
starých prĤmyslových regionĤ i procesĤ jejich zmČny.
Fundamentální otázkou pĜi studiu starých prĤmyslových regionĤ je diskuse možného
obnovení výkonnosti regionální ekonomiky a celkové významové pozice v soustavČ regionĤ.
Proces zmČny (transformace) starých prĤmyslových regionĤ chápeme jako úsilí o
pĜizpĤsobení rozhodujících ekonomických, sociálních a fyzických struktur na soudobČ
definované požadavky regionální konkurenceschopnosti. Smyslem transformace není návrat
do pĤvodní dominantní pozice v industriální dobČ, ale pokus najít novou pozici s urþitým
stupnČm významu v postindustriální dobČ. Ekonomická restrukturalizace, chápaná jako
hospodáĜská dimenze transformace (regenerace) starých prĤmyslových regionĤ, sehrává
v rámci tohoto procesu celkové zmČny zásadní úlohu, neboĢ výraznČ determinuje možnosti
zmČn jak ve fyzické podobČ regionĤ, tak v jejich sociálních charakteristikách. Jednou z jejích
podob je narĤstající diverzifikace regionální ekonomiky starých prĤmyslových regionĤ.
Podstata spoþívá ve vytvoĜení regionálního inovaþního systému založeného na vhodné
kombinaci dosavadní prĤmyslové tradice a nových trendĤ rozvoje územních jednotek.
Zkušenosti a pĜípadové studie starých prĤmyslových regionĤ z vyspČlých státĤ svČta
dokumentují reálnost tohoto pĜedpokladu.
V práci byly pĜedstaveny vybrané pĜíklady starých prĤmyslových regionĤ v EvropČ a
zároveĖ struþnČ nastínČny parametry stavu jejich regionálních ekonomik ke konci roku 2008.
Na základČ toho byla pĜedstavena možná regionálnČ ekonomická typologie starých
prĤmyslových regionĤ v evropském prostoru. Jednotlivé kategorie byly následující:
ekonomicky významné regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (pĜíklad Greater
Manchester), ekonomicky významné regiony s pokraþující úlohou prĤmyslu (Düsseldorf),
ekonomicky prĤmČrné regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (Pas-de-Calais),
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ekonomicky prĤmČrné regiony s pokraþující úlohou prĤmyslu (Steiermark), ekonomicky
marginální regiony bez zásadnČjšího pĜíspČvku prĤmyslu (South Yorkshire), ekonomicky
marginální regiony s pokraþující úlohou prĤmyslu (Severozápad).
V podmínkách ýeské republiky Ĝadíme mezi staré prĤmyslové regiony Ostravsko a
pĜevažující þást Ústeckého kraje (okresy Most, Chomutov, Teplice, Ústí nad Labem, DČþín).
Tato území vykrystalizovala do podoby starých prĤmyslových regionĤ v kontextu
dlouhodobého vývoje þeského prĤmyslu. Jejich souþasná pozice je urþena pĜedevším
regionálními dĤsledky vývoje prĤmyslu v zaþátcích industrializace za Rakousko-Uherské
monarchie, v dynamickém meziváleþném období, v þasech druhé svČtové války,
v socialistické extenzivní etapČ a hlavnČ v transformaþním období po roce 1989. Za hlavní
faktory formování þeských starých prĤmyslových regionĤ považujeme lokalizaci
prĤmyslových odvČtví z prvních fází industrializace ýeských zemí, jejich kvantitativní rĤst a
preference až do závČru období socialismu bez ohledu na trendy ve vyspČlých zemích a
technologický vývoj, výrazný absolutní i relativní pokles pracujících v prĤmyslu bČhem
transformace po roce 1989 a celkovČ problematický prĤbČh transformace.
Ústecký kraj pĜedstavuje názornou ukázku modelového starého prĤmyslové regionu.
Na rozdíl od Ostravska však toto území nebylo doposud pĜedmČtem odpovídajícího zájmu
odborné veĜejnosti pĜi sledování dlouhodobého vývoje prĤmyslové výroby jako souþásti
regionální ekonomiky a pĜi hledání možností rozvoje kraje. Region náležel k nejdĜíve
industrializovaným v þeských zemích a do 30. let 20. století patĜil k nejprogresivnČji se
rozvíjejícím oblastem Evropy. Pokrok byl generován zejména konkurenceschopnou,
technologicky vyspČlou prĤmyslovou výrobou s vysokým stupnČm internacionalizace. První
zlomový moment v pĜerušení úspČšného vývoje je druhá svČtová válka a její dĤsledek
v podobČ odchodu pĜevažujícího, na prĤmysl vázaného, nČmeckého obyvatelstva.
Následovalo socialistické období charakterizované rĤstem významu pĜedevším tČžebního,
chemického a energetického prĤmyslu. Druhý zlomový moment ve smČĜování území
k podobČ starého prĤmyslového regionu vidíme v období konce 70. a prĤbČhu 80. let, když
v návaznosti na svČtovou energetickou krizi nebylo pĜistoupeno, zcela v rozporu s trendy
v nejvyspČlejších státech svČta, k útlumu energeticky nároþných a technologicky zastaralých
výrob. Na konci období socialismu tak regionální ekonomika disponovala výrobními
kapacitami s výraznČ omezenou konkurenceschopností v tržním prostĜedí. Problematická byla
i specializace regionální ekonomiky. Hodnoty indexu specializace jasnČ potvrzují v rámci ýR
výraznou specializaci regionu na tČžební prĤmysl, který ze své podstaty pĜedstavuje odvČtví
bez dlouhodobČ možné udržitelnosti. Po roce 1989 probČhly celospoleþenské transformaþní
procesy se znatelnými dĤsledky právČ v sektoru prĤmyslu. Prvních deset let transformace lze
oznaþit jako období spontánní deindustrializace a je symbolizováno radikálním propadem
výroby i zamČstnanosti v prĤmyslu. Z této situace pramení nárĤst míry nezamČstnanosti a
celková eskalace problémové situace v regionu. Od roku 2000 hovoĜíme o organizované
reindustrializaci, dochází k uklidnČní situace a zejména díky pĜílivu zahraniþního kapitálu
k zastavení propadu výroby i zamČstnanosti v prĤmyslu. Období konjunktury je ukonþeno ve
þtvrtém þtvrtletí roku 2008 nástupem nové ekonomické krize.
V samotném závČru textu je dĤležité pĜipomenout potvrzení prvních dvou na zaþátku
práce stanovených hypotéz. Tedy, že staré prĤmyslové regiony jsou specifická území, u
kterých lze, pĜes jejich jedineþnost, nalézt spoleþné znaky a rámcovou podobu jejich vývoje, a
že tato území mohou projít komplexním procesem zmČny a nadále fungovat jako ekonomicky
významné prostory (viz napĜ. Manchester). U tĜetí hypotézy zamČĜené na Ústecký kraj není
situace úplnČ jednoznaþná. Dochází sice k diverzifikaci regionální ekonomiky a postupnému
etablování regionálních inovaþních systémĤ ve vybraných odvČtvích. Na druhou stranu dále
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pokraþuje marginalizace významu regionální ekonomiky ve srovnání s vývojem ostatních
regionĤ ýR. Ukazuje se, že je nutné doplnit strukturální analýzy vývoje prĤmyslové výroby
sledováním role dĤležitých jedincĤ, institucí, konkrétních firem a hodnocením pĤsobení
širokého spektra mechanismĤ územního rozvoje v kraji. PĜedmČtem dalšího výzkumu a
publikaþních výstupĤ by mČly být také konkretizace projevu principu uzamþení a pĤsobení
aglomeraþních nákladĤ 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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