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I. Úvod 

 

     Účelem předložené Analýzy sociálních rizik v Havířově je v rámci přípravy Komunitního 
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit v období 2014-2017 poskytnout podklady 
orientované na sociální rizika zohledňující změny ve společnosti, dále zmapovat 
sociodemografické procesy založené na charakteristikách vývoje počtu obyvatel. Součástí 
analýzy je zmapování struktury obyvatelstva, migrace, prognózy populačního vývoje i vývoje 
vybraných ekonomických procesů (např. míry nezaměstnanosti, situace na trhu práce). 

     V rámci analýzy byla vyhledávána nová sociální rizika, tedy situace, v nichž jedinci zažívají 
ztrátu sociálních jistot, resp. blahobytu způsobenou socioekonomickými změnami. Např. 
změnami ve struktuře pracovních sil, zaměstnaneckých vztahů promítající se do 
nestandardních forem zaměstnávání, změnami ve stabilitě a struktuře domácností. 

     Sociální rizika byla vyhledávána a následně analyzována prostřednictvím skupin obyvatel 
ohrožených novými sociálními riziky (s charakteristikami zadlužování, problémového bydlení, 
nezaměstnanosti, dosaženého vzdělání, rodin s  dětmi apod.). Byly zjišťovány rovněž postoje 
obyvatel k novým sociálním rizikům a k vybraným cílovým skupinám obyvatel v Havířově.  

     Výzkumná zpráva je tvořena několika částmi: 

     Úvodní část a následující druhou část tvoří sociodemografická analýza města, v niž je 
kladen důraz na demografické procesy, jenž mají klíčový vztah ke vzniku sociálních problémů 
a možnému prohlubování sociálních rizik.  

     Další část analyzuje sociální rizika ve vztahu ke specifickým cílovým skupinám obyvatel 
v Havířově, k problematice sociálních služeb a také ve vztahu k procesu komunitního 
plánování. 

    Závěrečná část výzkumné zprávy obsahuje přílohy. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.sociotrendy.cz                                                                                          4 strana | 67 celkem 

 

II. Sociodemografická analýza 

 

1. Deskripce území 

     Statutární město Havířov se nachází v těšínském Slezsku v Moravskoslezském kraji.  
Je situováno na jižním okraji ostravsko-karvinské průmyslové oblasti, asi v poloviční 
vzdálenosti mezi Ostravou a Českým Těšínem. Na severu hraničí s hornickými městy 
Petřvald, Orlová a Karviná. Na západě hraničí s Šenovem a Václavovicemi. Centrum města, 
které bylo vybudované v 50. letech ve stylu socialistického realismu, bylo v roce 1992 
vyhlášeno za chráněnou památkovou zónou. Havířov má 78 713 obyvatel, přičemž ještě 
v roce 2000 to bylo celých 86 591 obyvatel. Ačkoliv z hlediska počtu obyvatel se Havířov řadí 
na 11. místo mezi největšími městy České republiky, počet obyvatel v Havířově rok od roku 
klesá.   

     Město Havířov se rozprostírá do osmi městských částí, jedná se o městské části: Bludovice 
(2 666 obyvatel), Dolní Datyně (498 obyvatel), Dolní Suchá (743 obyvatel), Město (33 549 
obyvatel), Podlesí (14 784 obyvatel), Prostřední Suchá (5 009 obyvatel), Šumbark (20 241 
obyvatel) a Životice (1 223 obyvatel). 

 

Město Havířov – ilustrační mapka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Havířov je největší město v ČR, které nebylo městem okresním ani krajským. Město 
Havířov je obcí s rozšířenou působností, pod jehož správu spadají obce Albrechtice, Horní 
Bludovice, Horní Suchá a Těrlicko.  

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Socialistick%C3%BD_realismus
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2. Demografické procesy a struktura obyvatelstva 

     Pro analýzu sociálních rizik je potřebná znalost sociodemografických procesů té oblasti, 
které se analýza dotýká. Sociodemografická analýza profilu města Havířova je založena na 
analýze sekundárných dat, pro kterou byly využity dostupné statistické údaje týkající se 
charakteristik vývoje počtu obyvatel, struktury obyvatelstva, prognózy populačního vývoje, 
ekonomické aktivity a nezaměstnanosti ve městě. 

2.1  Vývoj počtu obyvatel 

     Populace na sledovaném území je ovlivňována pohybem obyvatelstva (migrací) 
charakterizovaným změnou bydliště, zejména mimo území města. Zdrojem migrace může 
být nedostačující trh práce, problematika dostatečného počtu školských zařízení či dopravní 
obslužnosti. Zdrojem migrace rovněž může být proces stěhování obyvatelstva z centra města 
na předměstí nebo do okolních obcí, tzv. suburbanizace. Takto dochází ke snižování počtu 
obyvatelstva ve městě a k rozšiřování přírodních lokalit zasažených civilizačními procesy. 
Vývoj počtu obyvatel ve městě nemůže být opomíjen zejména v souvislosti s novými 
sociálními riziky.  

     Následující graf prezentuje longitudinální demografický vývoj počtu obyvatel v Havířově  
z dlouhodobějšího pohledu a zachycuje desetiletí. 

Graf  2.1 Vývoj počtu obyvatel od roku 2002 - 2012 

 
Zdroj: ČSÚ 

      

     Vývoj počtu obyvatel se promítá do městských částí Havířova, jak je uvedeno v tabulce 2.1 
a grafu 2.2. U některých městských částí lze (v porovnání s údaji před dvěma léty) vysledovat 
dokonce mírný procentní nárůst. Jedná se o městské části Bludovice, Dolní Datyně, Dolní 
Suchá, Podlesí a Životice. Nárůst obyvatel v uvedených částech je kompenzován poklesem 
počtu obyvatel, zejména v částech Šumbark, Město a Prostřední Suchá, jak je zvýrazněno v 
tabulce. 

     Celkově za rok 2010 se snížil počet občanů Havířova o 715 a za rok 2012 se snížil počet 
občanů o 1 185.  
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Tabulka 2.1 Počet obyvatel v městských částech Havířova  

Městské části k 31.12.2012 % v 2012 k 31.12.2010 % v 2010 Nárůst (+)/pokles(-) % 

Bludovice 2666 3,39 2619 3,23 0,15 

Dolní Datyně 498 0,63 466 0,58 0,06 

Dolní Suchá 743 0,94 673 0,83 0,11 

Město 33549 42,62 34591 42,71 -0,09 

Podlesí 14784 18,78 15071 18,61 0,17 

Prostřední Suchá 5009 6,36 5169 6,38 -0,02 

Šumbark 20241 25,71 21214 26,19 -0,48 

Životice 1223 1,55 1182 1,46 0,09 

Celkem 78713 100,00 80985 100 
 Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor vnitřních věcí  

 Graf 2.2 Podíl obyvatel v městských částech Havířova (k 31.12.2012) (%) 

 

 
 

     Doplnění údajů o počet obyvatel v regionu ORP Havířova je uvedeno v tabulce 2.2 a grafu 
2.3. 

Tabulka 2.2 Počet obyvatel ve městě Havířově a v obcích spadajících do správního obvodu ORP 

 
k 31.12.2012 % v 2012 k 31.12.2010 % v 2010 

Nárůst 
(+)/pokles(-) % 

Město Havířov 78713 83,88 80985 84,58 -0,70 

Albrechtice  3987 4,25 3987 4,16 0,08 

Horní Bludovice 2145 2,29 2032 2,12 0,16 

Horní Suchá 4659 4,96 4500 4,70 0,27 

Těrlicko 4333 4,62 4246 4,43 0,18 

Celkem  93837 100 95750 100 
 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor vnitřních věcí 
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Graf 2.3 Podíl obyvatel ve městě Havířově a v obcích spadajících do správního obvodu ORP (%) 

 

 

 

2.2 Věková struktura a vývoj počtu obyvatel ve věkových skupinách a podle 
pohlaví 

 

     Věková struktura v podílovém vyjádření je uvedena v grafu níže. Více než dvě třetiny 
obyvatel se nacházejí v produktivním věku 15-64 let. V populaci Havířova je necelá pětina 
(18 %) obyvatel v seniorském věku. Podíl dětí do 14 let je o 4,2 % nižší než podíl seniorské 
populace.  

 Graf 2.4 Rozložení věku dle kategorií (%) 

 
 

 

     Demografický vývoj populace Havířova ve věkových skupinách je uveden v grafu níže. 
Z grafu vyplývá, že od roku 2006 dochází k poklesu obyvatel Havířova jak v produktivním 
věku (15-64 let), tak dětí do 14 let, přitom je patrný nárůst seniorské populace nad 65 let. 
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Graf 2.5 Vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Co se týká pohlaví, celkově od roku 2002 je vyšší počet žen než mužů (viz graf níže).  

 

Graf 2.6 Vývoj počtu obyvatel dle pohlaví 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

     Pokud budeme analyzovat vývoj počtu osob podle pohlaví a ve věkových skupinách 
v grafu 2.7, u mužů dochází v posledních dvou letech ke sbližování počtu chlapců do 14 let 
s počtem mužů nad 65 let. Chlapců do 14 let bylo zaznamenáno pouze o 39 méně než mužů 
nad 65 let. (Tabulka 2 v příloze.) 
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Graf 2.7 Vývoj počtu mužů dle věkových skupin 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

     U žen je situace jiná. Dle grafu 2.8 počet žen nad 65 let výrazně převyšuje počet dívek do 
14 let a to průběžně posledních 10 let. V roce 2011 se jednalo o 3 217 žen nad 65 let. 
Důsledky této situace se promítají do potřeby města mít připraveny možnosti pro pobytová 
zařízení žen v situaci jejich potenciální nesoběstačnosti.  

 

Graf 2.8 Vývoj počtu žen dle věkových skupin 

 
Zdroj: ČSÚ 
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2.3 Vývoj struktury obyvatelstva dle mechanické měny 

     Vývoj populace Havířova dle mechanické měny je uveden v grafu 2.9. Odtud vyplývá, že 
nejvyšší pokles obyvatel Havířova je, jak bylo v úvodu uvedeno, způsoben jejich 
vystěhováním. Počet přistěhovalých osob v roce 2010 mírně vzrostl, aby následně opět 
poklesl. Je patrný i nárůst zemřelých v roce 2011, což způsobuje snižování počtu obyvatel 
Havířova. V grafu 2.10 je znázorněn průběh přirozeného přírůstku obyvatel v Havířově, který 
se od roku 2009 pohybuje v záporných hodnotách.  

 

Graf 2.9 Vývoj počtu obyvatelstva dle mechanické měny  

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Graf 2.10 Přirozený  přírůstek počtu obyvatelstva  

 
Zdroj: ČSÚ 
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2.4 Vývoj rodinného stavu, sňatečnost a rozvodovost 

     V 90. letech minulého století začala v České republice klesat prvosňatečnost. Mladí lidé 
spolu často žijí nesezdaně. Pokud mladí lidé plánují mít děti, pravděpodobnost sňatku je 
vyšší než u těch, kteří o rodině neuvažují. Situace odpovídá demografickému vývoji populace 
do 14 let, která uspokojivá není. 

     Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v Havířově je patrný z grafu níže, z něhož vyplývá, že 
klesá jak počet sňatků, tak i počet rozvodů. V roce 2011 bylo uzavřeno o 52 sňatků méně než 
předchozí rok. Situace v Havířově odpovídá celorepublikové situaci, kdy v roce 2011 se 
jednalo o 45 137 svateb jako o nejnižší počet uskutečněných sňatků od roku 1918. 

     Obdobnou situaci lze zaznamenat i ve snižujícím se počtu rozvodů. V Havířově bylo v roce 
2011 uskutečněno o 25 rozvodů méně než v předchozím roce. V České republice bylo 
rozvedeno 28 113 manželství, což bylo o 2,7 tisíce méně než v roce 2010. Šlo o nejvyšší 
meziroční pokles počtu rozvodů s výjimkou roku 1999. 

     Z jakéhokoliv počtu rozvodů, zejména rodin s nezletilými dětmi, vyplývá ohrožení rodin s 
dětmi s jedním rodičem. Ohrožení je dáno faktem, že se stále snižuje příjem na domácnost, 
jehož důsledkem bývá náhlý pokles finančních prostředků v rámci rodiny. Někdy může 
finanční situace hraničit jednak s chudobou, jednak se sociálním odcizením členů rodiny od 
osob z doby před rozvodem manželů.  

Graf 2.11  Vývoj sňatečnosti a rozvodovosti v Havířově  

 
Zdroj: ČSÚ 
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2.5 Sociální zabezpečení 

     Sociální zabezpečení obyvatel Havířova se promítá do počtu plateb státní sociální 
podpory, které se občanům vyplácejí. Příspěvky na porodné byly v roce 2012 vyplaceny o tři 
žadatele méně než v předchozím roce. Většinou ale došlo k nárůstu počtu žadatelů. Jednalo 
se celkem o 3306 žadatelů, kterým byly příspěvky proplaceny. Největší počet žadatelů 
požadoval příspěvek na bydlení. 

Tabulka 2.3 Počet plateb státní sociální podpory 

  2011 2012 Nárůst (+)/pokles(-) 

Porodné 194 191 -3 

Přídavek na dítě 5343 6882 1539 

Příspěvek na bydlení 4482 6252 1770 

Celkem 10019 13325 3306 

Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

 

2.6 Nezaměstnanost  

     Vývoj míry nezaměstnanosti, kterou je podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání  
a obyvatel ekonomicky aktivních, tj. osob ve věku 15 - 64 let, ve správním obvodu města 
Havířov je uveden v grafu 2.12. Míra nezaměstnanosti od roku 2005, kdy byla nejvyšší, 
kolísá přibližně v rozmezí 15 %. Celá oblast Havířovska i samo město vyžaduje rozšiřování 
pracovních příležitostí. 

Graf 2.12 Vývoj míry nezaměstnanosti v ORP Havířov osob ve věku 15-64 let (%) 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

     V grafu níže je uveden vývoj počtu specifických uchazečů o zaměstnání v ORP Havířov, 
který upřesňuje celkový vývoj nezaměstnanosti do roku 2011 uvedený v grafu 2.12.  
Počet uchazečů o zaměstnání ve věku nad 50 let kolísá od roku 2005 okolo počtu 2000 
uchazečů. Ačkoliv v grafu je patrný mírný pokles v roce 2011, s ohledem na údaje z roku 
2012 budou i počty osob specifikovaných v grafu 2.13 v následujícím roce 2012 vyšší. 
Nedostatek pracovních příležitostí se výrazně promítá do rizikových skupin 
v předdůchodovém věku a také zaměstnanosti žen. 
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Graf 2.13 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v ORP Havířov 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

     Na strukturu nezaměstnanosti ve městě Havířov a jeho správním obvodu a poukazuje 
tabulka níže. Ve městě i v obcích náležejících do správního obvodu je míra 
nezaměstnanosti vyšší než 14 % s nárůstem od minulého roku přibližně o více než jeden 
procentní bod.  

 

Tabulka 2.4 Struktura nezaměstnanosti ve správním obvodu a městě Havířov  

 
2011 2012 Nárůst (+)/pokles(-) % 

Počet uchazečů v obcích správního obvodu Havířova 6672 7057 385 

Míra nezaměstnanosti v obcích správního obvodu Havířova 13,18 14,29 1,11 

Počet uchazečů ve městě Havířov 5839 6192 353 

Míra nezaměstnanosti ve městě 13,28 14,61 1,33 
Zdroj: Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí 

 

     Ekonomická aktivita ve městě Havířov a obcích jeho správního obvodu je uvedena 
v tabulce níže. V Havířově je bezmála polovina občanů ekonomicky aktivních, z nichž více 
než třetina je přímo zaměstnaná a necelá desetina jsou samoživitelé (živnostníci apod.) 
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Tabulka 2.5 Ekonomická aktivita ve městě Havířov a obcích ORP 

 

% ekonomicky 
aktivních 

% ekonomicky aktivních - 
zaměstnání 

% ekonomicky aktivních- 
samoživitelé 

Albrechtice 48,8 43,1 5,7 

Havířov 46,1 38,7 7,5 

Horní 
Bludovice 

50,6 45,0 5,6 

Horní Suchá 45,5 38,3 7,2 

Těrlicko 48,0 43,3 4,7 
Zdroj: ČSÚ 

 

2.7 Struktura obyvatelstva dle vzdělání 

     Z celkového počtu obyvatel SO ORP Havířov je 78 5261 jedinců starších 15 let a ti již 
zpravidla dosáhli alespoň základního vzdělání. Vzdělanostní strukturu této skupiny obyvatel 
v kraji ukazují tabulka a graf níže.  

Tabulka 2.6 Vzdělanostní struktura obyvatel SO ORP Havířov 

Obyvatelstvo  
ve věku  
15 a více let  
celkem 

z toho nejvyšší ukončené vzdělání 

základní  
vč.  
neukončeného 

střední vč. 
vyučení  
(bez maturity) 

úplné střední s 
maturitou  
a vyšší  odborné 
vč.  
nástavbového 

vysokoškolské 
bez  
vzdělání 

78 526 15 862 28 442 22 640 7 924 378 

Zdroj: ČSÚ 

     Nejvíce osob má středoškolské vzdělání bez maturity. Jedná se o více než třetinu obyvatel 
nad 15 let. Pouze základní vzdělání má v kraji více než 15 tisíc osob, což je více než jedna 
pětina z celkového počtu osob nad 15 let. Necelá třetina obyvatel má maturitu a 
vysokoškolsky vzdělaných je více než desetina. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Údaje vzdělanostní struktury byly získány k datu 26.3.2011 
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Graf 2.14 Vzdělanostní struktura obyvatel SO ORP Havířov v podílovém vyjádření 

 

 

2.8 Způsob bydlení  a bytová výstavba v SO ORP Havířov 

     Ve Městě  Havířov je z údajů ČSÚ 5201 obydlených domů a 33 191 obydlených bytů. 
Obytná plocha bytu je v průměru 80,5 m2, podmínky vzhledem k obytné ploše pro bydlení 
obyvatel Havířova jsou poměrně dobré. 

 

Tabulka 2.7 Způsob bydlení obyvatelstva 
2
 

  Obyvatelstvo celkem  Obydlené domy  Obydlené byty  

Albrechtice 3795 739 1384 

Havířov 76694 5201 33191 

Horní Bludovice 2027 595 703 

Horní Suchá 4333 972 1613 

Těrlicko 4243 1083 1490 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

Tabulka 2.8 Způsob bydlení osob 

  Bydlící osoby celkem V bytech V zařízeních Jinde Bez domova 

ORP Havířov  90949 89492 1147 310 143 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

                                                           
2
 Údaje jsou uvedeny k datu 20.11.2012. 
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     Vývoj bytové výstavby v ORP Havířov je  uveden v tabulce a grafu níže. 

Graf 2.15 Vývoj bytové výstavby v ORP Havířov 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka 2.9 Vývoj bytové výstavby v ORP Havířov 
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Dokončené byty   96 54 66 156 75 94 98 68 91 73 98 87 

z toho v 
rodinných domech 

% 54,2 88,9 66,7 35,3 86,7 86,2 35,7 97,1 96,7 94,5 84,7 96,6 

Obytná plocha 1 
dokončeného bytu 

m2 70,7 97,5 83,0 59,3 90,0 88,1 46,5 92,3 83,7 96,3 86,6 85,5 

Zdroj: ČSÚ 

 

2.9 Prognóza populačního vývoje  

     Pro zjištění vývoje počtu obyvatel v Moravskoslezském kraji byla použita data z projekce 
Českého statistického úřadu z roku 2009 a jsou uvedena v Příloze 1 jako tabulka 4. Ve vysoké 
variantě bylo počítáno s maximálním očekávaným růstem plodnosti, nejvýraznějším 
snížením úmrtnosti a nejvyšší možnou migrací obyvatelstva ze zahraničí. V nízké variantě byl 
zakomponován přesný opak varianty vysoké. Střední varianta odpovídá 
nejpravděpodobnějšímu vývoji počtu obyvatel v uvedeném období. Se vzdalujícím se 
časovým horizontem od provedení projekce se rozdíly mezi nízkou a vysokou variantou 
zvyšují, což odráží rostoucí nejistotu budoucího vývoje počtu obyvatel. Uvedená projekce 
samozřejmě uvažuje neměnné podmínky do budoucna. 
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Graf 2.16 Prognóza populačního vývoje  

 

 
Zdroj: ČSÚ 

 

     Na základě údajů predikujících počet obyvatel v jednotlivých SO ORP Moravskoslezského 
kraje, které obsahuje tabulka 5 v příloze 1 jako podklad pro vytvořenou mapu prognózy 
změny počtu obyvatel v ORP MSK, bude počet obyvatel ve všech SO ORP klesat.  V SO ORP 
Havířov by se měl snížit počet obyvatel o 9,8 %, jak je uvedeno v tabulce 2.10. Jedná se o 
druhý největší pokles, kdy by se měl nejvíce se snížit počet obyvatel ve SO ORP Karviná (- 9,9 
%).  Nejmenší pokles (- 2,15 %) je predikován pro SO ORP Jablunkov. 

 

Mapa 1.0  Prognóza změny počtu obyvatel v SO ORP MSK 

 
Zdroj: Sociotrendy 

 

Tabulka 2.10 Vývoj počtu obyvatel SO ORP Havířov 

SO ORP 
Počet obyvatel v roce 

Změna (%) 
2010 2015 2020 2025 2030 

Havířov 97 595 95 204 92 812 90 421 88 029 -9,8 

Zdroj: ČSÚ 
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3. Shrnutí 

     Populace v Havířově je ovlivňována pohybem obyvatelstva (migrací) charakterizovaným 
změnou bydliště, zejména mimo území města. Vývoj počtu obyvatel se promítá i do 
městských částí Havířova. U některých městských částí lze v porovnání s údaji před dvěma 
léty vysledovat dokonce mírný procentní nárůst. Jedná se o části Bludovice, Dolní Datyně, 
Dolní Suchá, Podlesí  a Životice. Nárůst obyvatel v těchto částech je kompenzován poklesem 
zejména v částech Šumbark, Město a Prostřední Suchá. Celkově za rok 2012 se snížil počet 
občanů o 1 185.  

     Více než dvě třetiny obyvatel se nacházejí v produktivním věku 15-64 let. V populaci 
Havířova je necelá pětina (18 %) obyvatel v seniorském věku. Podíl dětí do 14 let je přibližně 
o čtyři procentní body nižší než podíl seniorské populace. Od roku 2006 dochází k poklesu 
obyvatel Havířova jak v produktivním věku (15-64 let), tak dětí do 14 let. Je patrný nárůst 
seniorské populace nad 65 let. 

      V posledních dvou letech dochází ke sbližování počtu chlapců do 14 let s počtem mužů 
nad 65 let. Chlapců do 14 let bylo zaznamenáno pouze o 39 méně než mužů nad 65 let. Na 
druhé straně počet žen nad 65 let výrazně převyšuje počet dívek do 14 let a to průběžně 
posledních 20 let. Město by mělo mít připravena pobytová zařízení zejména pro ženy 
v situaci jejich potenciální nesoběstačnosti. 

 V Havířově klesá jak počet sňatků, tak i počet rozvodů. V roce 2011 bylo uzavřeno o 52 
sňatků méně než předchozí rok. Situace v Havířově odpovídá celorepublikové situaci, kdy 
v roce 2011 se jednalo o 45 137 svateb jako o nejnižší počet uskutečněných sňatků od roku 
1918.     Obdobnou situaci lze zaznamenat i ve snižujícím se počtu rozvodů. V Havířově bylo 
v roce 2011 uskutečněno o 25  rozvodů méně než v předchozím roce. Z  počtu rozvodů, 
zejména rodin s nezletilými dětmi, vyplývá ohrožení rodiny s dětmi s jen jedním rodičem. 
Ohrožení je dáno faktem, že se stále snižuje příjem na domácnost, jehož důsledkem bývá 
náhlý pokles finančních prostředků v rámci rodiny. 

     Sociální zabezpečení obyvatel Havířova se promítá do počtu plateb státní sociální 
podpory, které se občanům vyplácejí. Většinou došlo k nárůstu počtu žadatelů a to celkem o 
3 306 žadatelů. Avšak u příspěvků na porodné došlo k velmi mírnému poklesu počtu 
žadatelů, kterých bylo v roce 2012 o tři méně než v předchozím roce. 

     Míra nezaměstnanosti od roku 2005, kdy byla nejvyšší, kolísá přibližně v rozmezí 15 
%. Celá oblast Havířovska i samo město vyžaduje rozšiřování pracovních příležitostí. 
Počet uchazečů o zaměstnání v předdůchodové věkové skupině kolísá od roku 2005 
okolo počtu 2 000 uchazečů. Nedostatek pracovních příležitostí se výrazně promítá do 
rizikových skupin v předdůchodovém věku a také zaměstnanosti žen. 

     V Havířově je bezmála polovina občanů ekonomicky aktivních, z nichž více než třetina 
je přímo zaměstnaná a necelá desetina jsou samoživitelé (živnostníci apod.) 

     Ve Městě  Havířov je (dle údajů ČSÚ) 5 201 obydlených domů a 33 191 obydlených bytů. 
Obytná plocha bytu je v průměru 80,5 m2. 

     Podle prognózy vývoje počtu obyvatel v SO ORP Havířov by se měl přibližně do roku 2030 
snížit počet obyvatel o 9,8 %. Jedná se o druhý největší pokles v Moravskoslezském kraji, kdy 
by se měl nejvíce se snížit počet obyvatel ve SO ORP Karviná o -9,9 %. 
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III.  Analýza sociálních rizik  

    

1. Specifikace a metodologie výzkumu 

     Pojem riziko lze chápat jako určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost neúspěchu či 

nezdaru nějaké události. V sociální oblasti je pojem sociální riziko spojen s neočekávanou 
situací daného jedince, na kterou není pojištěn. Zpravidla se jedná o možné události, 
které jsou důsledkem činnosti lidí. Např. nezaměstnanost, zadlužení, rozpad rodiny.   

     Nová sociální rizika, tedy situace, v nichž jedinci zažívají ztrátu sociálních jistot, resp. 
blahobytu způsobenou socioekonomickými změnami, např. změnami ve struktuře 
pracovních sil, zaměstnaneckých vztahů promítajících se do nestandardních forem 
zaměstnávání, změnami ve struktuře domácností projevujících se nestabilitou.3 

     Za nová sociální rizika lze považovat: 
- zaměstnanost s minimální mzdou,  
- nejen celkovou nezaměstnanost, ale i nezaměstnanost občanů s VŠ vzděláním, 
- stáří prožité v chudobě, ačkoliv si dotčená osoba celý život platila penzi, 
- onemocnění živitele/lky rodiny, kdy se celá rodina náhle může nacházet bez 

finančních prostředků,  
- problém samoživitelů, kteří mají v důsledku rozpadu rodin v péči dítě/děti a může 

být problémem zajistit jim adekvátní výživu, 
- potenciální zvýšení rizika chudoby rodiny s narozením dítěte, 
- zadlužování domácnosti nejen u finančně negramotných, 
- udržení bydlení u všech typů domácností.  

 

     V rámci analýzy provedené výzkumnou agenturou Sociotrendy bylo provedeno výzkumné 
šetření zaměřené na vyhledání postojů obyvatel k sociálním rizikům a k rizikovým cílovým 
skupinám obyvatel v Havířově. Analýza je postavena na výsledcích výzkumu vycházejícího z 
dotazníkového šetření provedeného v červenci a srpnu v roce 2013. 

 

1.1 Metodologie výzkumu 

     Výzkumný soubor tvořil 552 jedinců žijících ve městě Havířově minimálně tři roky 
s trvalým pobytem. Dle řízených rozhovorů byli respondenti zařazeni do příslušných 
městských částí vzhledem ke svému trvalému bydlišti. Počet respondentů odpovídá početní 
struktuře obyvatel v uvedených městských částí. Nejvíce respondentů pochází z Městské 
části Město (40,6 %) a Městské části Šumbark (27,5 %). 

      Prostřednictvím stratifikovaného výběrového šetření bylo zajištěno optimální rozložení 
charakteristik a obsahové pokrytí předmětu výzkumu. S jednotlivými občany byly provedeny 
osobní strukturované rozhovory prostřednictvím tazatelské sítě. Síť tazatelů byla sestavena 
z proškolených osob s profesionálními a osobnostními kompetencemi vést řízené rozhovory.  

   Pro řešení úkolu byla použita integrovaná výzkumná strategie s převahou kvantitativních 
postupů. Výzkumným cílem bylo vyhledat nová sociální rizika s ohledem na specifika města 
Havířov.  

                                                           
3 Podrobněji např. Keller, J. 2012. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: SLON 
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   Datová struktura obsahovala 552 záznamů a 105 znaků, celkem 57 960 číselných údajů. Z 
těchto dat byly odvozeny sekundární kvantitativní údaje, které byly podkladem pro další 
analytické činnosti. Obsahovému zpracování byly podrobeny i informace verbálního 
charakteru.  

 

2. Deskripce výzkumného souboru 

 2.1  Pohlaví 

     Pohlaví dotázaných bylo ve výzkumném souboru zastoupeno mírně vyšším počtem žen 
(58 %), jak je uvedeno v grafu 2.1. 

Graf 2.1 Pohlaví (N = 552) 

 

 

 

Tabulka 2.1 Pohlaví (N = 552) 

 
Počet % 

muž 232 42 

žena 320 58 

 

2.2  Věková struktura 

    Věková struktura výzkumného souboru je popsána jednak prostřednictvím kategorizace 
do tří věkových skupin, jednak kategorizací v desetileté struktuře. 

     Výzkumný soubor obsahoval více než polovinu dotázaných v produktivním věku 27-58 let. 
Necelá desetina náležela osobám mladších věkových kategorií (18-26 let). Jednalo se o ty 
osoby, které se ještě v této době mohly připravovat studiem na své povolání, případně již 
byly zaměstnané. Více než třetinu dotázaných tvořily osoby předdůchodového a 
důchodového věku, tj. osoby starší 59 let. Tento věkový znak je používán pro analytické a 
komparační práce jako třídící.  Podílové vyjádření je uvedeno v grafu 2.2. 
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Graf 2.2 Kategorizovaný věk (mládež, produktivní, předdůchodový a důchodový) (N = 542) 

 
     V přibližně desetiletém rozvrstvení jsou zastoupeny všechny zkoumané věkové kategorie 
a jsou uvedeny v tabulce 2.2.  Až čtvrtinový podíl tvoří zastoupení respondentů ve věkové 
kategorii 36-45 let.  Věkovou kategorii 18-25 let tvoří 6,5 % dotázaných. V ostatních 
věkových kategorií se nacházela jednotlivě přibližně více než jedna desetina dotázaných, viz 
grafické sloupcové znázornění. 

Graf 2.3 Kategorizovaný věk (N = 542) 

 

Tabulka 2.2 Kategorizovaný věk (N = 542) 

Kategorizovaný věk Počet % 

18-25 35 6,5 

26-35 66 12,2 

36-45 149 27,5 

46-55 63 11,6 

56-65 76 14 

66-75 81 14,9 

76 a více 72 13,3 

Celkem 542 100 
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2.3  Rodinný stav 

     Nejčetnější zastoupení ve výzkumném souboru měly vdané respondentky a ženatí 
respondenti (70,9 %). Dále se jednalo o malé podíly svobodných (13,5 %), rozvedených (6 %) 
a ovdovělých (9,7 %). Podíly v rozložení rodinného stavu jsou uvedeny v grafu 2.4. 

Graf 2.4 Rodinný stav (N = 549) 

 

 

Soužití ve společné domácnosti  

     Jako další charakteristiky respondenti uváděli, jaké mají v domácnosti soužití. Na dotaz, 
s kým respondenti žijí v domácnosti, téměř polovina odpovědí uvádí společné soužití 
s manželem/manželkou (47,9 %). Větší třetina odpovědí uvádí společnou domácnost s dětmi 
(35,7 %). Téměř desetina odpovědí uvádí samostatnou domácnost (8,9 %). Dále odpovědi se 
týkaly společné domácnosti s rodiči, vzdálenými příbuznými, případně s ostatními členy. 

Tabulka 2.3 Soužití ve společné domácnosti 
4
 

 
Počet pozitivních odpovědí  % 

1. S manželem, partnerem/ manželkou partnerkou 430 47,9 % 

2. S dětmi  320 35,7 % 

3. Žiji sám/sama  80 8,9 % 

4. S rodiči  40 4,5 % 

5. Se vzdálenými příbuznými  26 2,9 % 

6. S ostatními osobami  1 ,1 % 

Celkem 897 100,0% 

 

 

 

 

                                                           
4
 Jedná se o vícenásobné výběrové odpovědi, kdy bylo možno uvádět více možností, proto soubor odpovědí je větší něž počet 

respondentů.   
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Graf 2.5 Soužití ve společné domácnosti - podíly odpovědí (N = 897)  

 

Rodiny s dětmi 

     Dotazovaní se vyjadřovali také k domácnosti s dětmi mladšími 18 let. Soubor obsahuje  
větší polovinu dotazovaných (52,2 %), kteří nežijí s dětmi do 18 let. 47,8 % respondentů žije 
s dětmi do 18 let. 

Graf 2.6 Rodiny s dětmi (N = 552) 

 

 

Rodina s nemohoucím členem 

     Specifikum rodiny může být dáno také nutností starat se o nemohoucího člena 
domácnosti. Starost o závislou osobu je potenciálním sociálním rizikem pro danou rodinu či 
starající se osobu. Pouze necelá pětina (15,9 %) má ve své domácnosti nemohoucího člena a 
je tak potenciálně ohrožena. Zjištění odpovídá okolnosti, že v populaci obyvatel je přibližně 
10 % osob s nějakým zdravotním postižením 5  také podíl seniorů v Havířově dle 
demografických údajů činí 18 %. Většina dotazovaných (84,1 %) nemohoucího rodinného 
příslušníka ve své domácnosti nemá.    

                                                           

5     Dle kvalifikovaných odhadů se jedná přibližně o odhad 10 % obyvatel ČR, kteří jsou chápány jako osoby se zdravotním 

postižením. Tomuto odhadu odpovídá i výzkum, která v roce 2008 proběhl mezi 548 praktickými lékař, kteří poskytli údaje o od 
10645 zdravotně postižených osob. Jiné obdobné šetření provedeno nebylo. Poznamenáváme, že toto šetření se nezabývalo 
problematikou spojenou se sociálními službami. Slouží k argumentaci pro odhad podílu osob se zdravotním postižením 
v obyvatelstvu. 
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Graf 2.7 Rodina s nemohoucím členem (N = 552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Vzdělání 

     Vzdělání respondentů patřilo mezi další základní třídící znaky. Téměř polovina dotázaných 
měla maturitu (47,1 %), přibližně čtvrtina dotázaných měla vysokoškolské vzdělání (26,3 %), 
necelá pětina dotázaných (15,9 %) byla vyučena, necelá desetina (9,8 %) měla základní 
vzdělání, případně byla bez vzdělání a vyšší odbornou školu mělo necelé procento 
dotázaných (0,9 %).   

Graf 2.8 Vzdělání (N = 552) 

 

Pracovní pozice 

     Pracovní pozice dotázaných je uvedena v grafu níže. Více než třetina dotázaných (38,1 %) 
patřila zaměstnaným a o dvě desetiny větší podíl (38,3 %) náležel důchodcům, včetně 
invalidních. Necelou desetinu souboru (8,3 %) tvořily ženy v domácnosti, kam spadaly i ženy 
na mateřské dovolené. Další skupinu dotázaných tvořili nezaměstnaní (7,3 %) a soukromí 
podnikatelé (5,1 %). Studenti tvořili nejmenší skupinu souboru  (2,7 %).  
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Graf 2.9 Pracovní pozice (N = 551)  

 
  

     Pracovní pozice dotázaných je uvedena a také podrobně popsána v tabulce níže. 

 

Tabulka 2.4 Pracovní pozice (N = 551) 

 
Počet % 

Důchodce (nepracující), invalidní 211 38,30 

Zaměstnán/a 210 38,10 

V domácnosti (i mateřská a rodičovská dovolená) 46 8,30 

Nezaměstnaný 40 7,30 

Soukromý podnikatel/ka 28 5,10 

Student, učeň, žák 15 2,70 

Ostatní 1 0,20 

Celkem 551 100 
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Odvětví práce 

     Sledované pracovní odvětví pouze u souboru produktivních respondentů navazuje na 
vzdělání a pracovní pozice respondentů. Přibližně třetina dotázaných pracuje v provozu a 
obsluze (33,1 %), obdobně také třetina dotázaných pracuje v nevýrobním sektoru jako 
pracovníci školství, kultury, vědy apod. (31,4 %). Větší desetina (13,6 %) pracuje v odvětví 
„dělníci zpracovatelé“ a přibližně desetina respondentů pracuje ve vedoucích funkcích, řízení 
a správy (13,1 %). Ostatní odvětví, techničtí pracovníci, stavební dělníci se vyskytují pod 
desetinou souboru (5,5 % a méně), viz uvedený graf níže.   

Graf 2.10 Odvětví práce (N = 236) 
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3. Postoje obyvatel k sociálním rizikům 

     Nová sociální rizika byla analyzována prostřednictvím vyhledání skupin obyvatel 
ohrožených sociálními riziky (problematika zadlužování, bydlení a úhrada nákladů za bydlení, 
zaměstnanost a vzdělání, rodiny s malými dětmi apod.). Byly zjišťovány postoje obyvatel k 
novým sociálním rizikům a k rizikovým cílovým skupinám obyvatel v Havířově. 

     Postoj je názor resp. připravenost k aktivitě vztažené k určitému problému. Postoje jsou 
složkou komunikace jednotlivých osob. Jsou součástí osobností jedinců a jelikož jsou 
hodnotící, jejich prostřednictvím se promítají pocity ve vztahu k určitým situacím. Postoje 
obsahují složku kognitivní (poznávací), afektivní (citovou) a konativní (chování či sklon k 
jednání či chování ve vztahu k předmětu postoje). Jsou zjistitelné prostřednictvím odpovědí 
na konkrétní dotazy, týkajících se zkoumaných oblastí.  

     Do výzkumného šetření byly zařazeny dotazy na názory jedinců na jednotlivé tematické 
oblasti sociálních rizik a na skupiny ohrožených těmito riziky. Odpovídající baterie otázek 
jsou operacionalizací postojů obyvatel k sociálním rizikům. Postoje vycházejí z hodnotových 
hierarchií osob, proto byly do zjišťování zařazeny i hodnotové hierarchie občanů. 

     Vnímání sociálních problémů a rizik z pohledu dotazovaných bylo zjišťováno 
prostřednictvím baterií otázek, kdy respondenti byli vyzvání k posouzení a oznámkování 
jednotlivých sociálních rizik a problémů (na standardní školní stupnici 1 až 5, kdy známka 1 
znamenala, že dané téma je velkým rizikem, velkým problémem, až po známku 5, že dané 
téma rizikem ani problémem dle dotázaných není). Pro každé téma byly vypočítány indexy 
sociálního rizika jako vážená průměrná hodnocení v dané tematické oblasti a 
prostřednictvím vypočítaných indexů bylo možno vytvořit pořadí témat, které občané 
Havířova vnímají jako nejsilnější,  až po nejméně silná sociální rizika. 

     Jako velký problém a největší možné sociální riziko občané vnímají problematiku týrání, 
zneužívání, násilí a agresivitu ve vztazích. Druhým nejsilněji hodnoceným sociální rizikem 
bylo užívání návykových látek. Mezi další sociální rizika jsou dotazovanými vnímány skupiny 
nepřizpůsobivé a vyloučené. Na čtvrtém místě se jedná o vysokou kriminalitu jako další 
sociální riziko a následně sen jedná o výpadek jednoho příjmu v rodině. Na posledním místě 
se umístila témata týkající se početnějších rodin, vzdělání ve vztahu k perspektivní práci a 
netolerance k menšinovým skupinám. Početná rodina tedy není celkově vnímaná jako velké 
sociální riziko, dokonce ani vzdělání, ačkoliv to nemusí být vždy zárukou perspektivní práce. 
Situace je znázorněna v grafu níže. 
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Graf 3.1 Vnímání témat jako sociální rizika (N = 541) 

 

 

     Postoje občanů Havířova se liší v závislosti na specifických skupinách dotázaných, a to na 
pohlaví dotázaných, věku a rodin s dětmi do 18 let či rodin bez těchto dětí. Výsledky 
zjišťování jsou uvedeny v tabulce níže, v níž v řádcích jsou témata odpovídající sociálním 
rizikům a ve sloupcích specifické skupiny dotázaných. V polích tabulky jsou odpovídající 
indexy rizika. V každé skupině je vyznačeno prvních pět nejvýznamnějších indexů rizik, které 
odpovídají vnímání témat sociálních rizik dle specifických skupin.  

     Rodiny s dětmi do 18 let vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika témata:  
Týrání, zneužívání, násilí, agresivita ve vztazích; skupiny nepřizpůsobivé a vyloučené; hraní 
hazardních her (gamblerství) mimo domov, např. v různých hernách, klubech; užívání 
návykových látek - alkohol a drogy a výpadek jednoho příjmu v rodině - ohrožení rodiny 
chudobou. 

     Rodiny bez dětí nebo mající starší děti vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika 
témata: Týrání, zneužívání, násilí, agresivita ve vztazích; zdravotně postižení v chudobě; 
nezaměstnanost; užívání návykových látek - alkohol a drogy; vysoká kriminalita. 

     Muži vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika témata: Týrání, zneužívání, násilí, 
agresivita ve vztazích; vysoká kriminalita; užívání návykových látek - alkohol a drogy, mladé 
rodiny žijící v chudobě, skupiny nepřizpůsobivé a vyloučené. 

     Ženy vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika témata: Týrání, zneužívání, násilí, 
agresivita ve vztazích; výpadek jednoho příjmu v rodině - ohrožení rodiny chudobou; skupiny 
nepřizpůsobivé a vyloučené; užívání návykových látek - alkohol a drogy; zdravotně postižení 
v chudobě. 
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     Mladí občané ve věku 18-26 let vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika témata: 
Týrání, zneužívání, násilí, agresivita ve vztazích; nezaměstnanost; bezdůvodné ničení a 
poškozování veřejného a soukromého majetku (vandalismus); skupiny nepřizpůsobivé a 
vyloučené; vysoká kriminalita. 

     Občané ve věku 27-58 let vnímají na prvních pěti místech jako sociální rizika témata: 
Užívání návykových látek - alkohol a drogy; týrání, zneužívání, násilí, agresivita ve vztazích; 
výpadek jednoho příjmu v rodině - ohrožení rodiny chudobou; skupiny nepřizpůsobivé a 
vyloučené; vysoká kriminalita. 

     Občané ve věku 59 a více let vnímají na prvních šesti místech jako sociální rizika (poslední 
tři témata získala stejný index) témata: Týrání, zneužívání, násilí, agresivita ve vztazích; 
zdravotně postižení v chudobě; užívání návykových látek - alkohol a drogy; nezaměstnanost; 
hraní hazardních her (gamblerství) mimo domov, např.  v různých hernách, klubech; vysoká 
kriminalita. 
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Tabulka 3.1 Indexy sociálních rizik u témat podle specifických skupin dotázaných 

Témata odpovídající sociálním 
rizikům 

muži ženy 
18-26 
let 

27-58 
let 

59 a 
více 

rodiny s 
dětmi do 
18 let 

bez 
dětí 
nebo 
starší 
děti 

Neochota pobírat minimální 
mzdu 

1,64 1,52 1,49 1,62 1,45 1,58 1,55 

Vzdělání není zárukou 
perspektivní práce 

1,86 2,04 1,45 1,93 2,01 1,95 1,97 

Chudí senioři 1,48 1,41 1,36 1,27 1,63 1,26 1,6 

Zdravotně postižení v chudobě 1,22 1,16 1,36 1,22 1,08 1,2 1,16 

Mladé rodiny žijící v chudobě 1,17 1,26 1,41 1,28 1,1 1,2 1,24 

Nezaměstnanost 1,28 1,23 1,12 1,37 1,08 1,32 1,18 

Výpadek jednoho příjmu v rodině 
- ohrožení rodiny chudobou 

1,28 1,11 1,41 1,18 1,15 1,12 1,24 

Čím početnější rodina, tím větší 
ohrožení chudobou 

1,59 2,03 3,75 1,72 1,63 1,79 1,91 

Finanční a dluhová gramotnost na 
nízké úrovni 

1,33 1,28 1,38 1,31 1,27 1,17 1,45 

Vysoké náklady na bydlení 1,47 1,52 1,69 1,48 1,48 1,52 1,47 

Skupiny nepřizpůsobivé a 
vyloučené 

1,2 1,15 1,26 1,18 1,11 1,09 1,25 

Vysoká kriminalita 1,14 1,22 1,33 1,2 1,08 1,18 1,19 

Užívání návykových látek - alkohol 
a drogy 

1,15 1,15 1,52 1,13 1,07 1,11 1,18 

Netolerance k menšinovým 
skupinám (rasismus) 

2,18 1,94 1,5 2,23 1,88 1,97 2,12 

Nezájem o problémy druhých 1,32 1,36 1,33 1,32 1,37 1,23 1,46 

Bezdomovectví 1,82 1,46 1,4 1,75 1,4 1,51 1,7 

Týrání, zneužívání, násilí, 
agresivita ve vztazích 

1,12 1,08 1,03 1,14 1,03 1,05 1,14 

Hraní hazardních her 
(gamblerství) mimo domov, např.  
v různých hernách, klubech 

1,22 1,17 1,44 1,22 1,08 1,1 1,27 

Závislost na nových mediích, 
např. nadměrné používání 
internetu, hazardní online sázení,  
online hry apod. 

1,4 1,45 1,46 1,48 1,32 1,35 1,51 

Bezdůvodné ničení a poškozování 
veřejného   a soukromého 
majetku (vandalismus) 

1,29 1,17 1,24 1,3 1,1 1,21 1,23 

Demografické změny ve 
společnosti, např. snižující se 
porodnost, stárnutí populace 

1,42 1,31 1,41 1,31 1,4 1,21 1,5 

Zvyšující se počet osob s 
psychiatrickou diagnózou 

1,3 1,28 1,33 1,32 1,22 1,2 1,38 
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3.1  Sociální skupiny ohrožené sociálními riziky 

          Vnímání některých sociálních skupin jako ohrožených novými sociálními riziky 
z pohledu dotazovaných bylo zjišťováno prostřednictvím baterie otázek, kdy respondenti byli 
vyzváni k posouzení a oznámkování jednotlivých sociálních skupin podle intenzity jejich 
ohrožení (na standardní školní stupnici 1 až 5, kdy známka 1 znamenala, že daná skupina je 
maximálně ohrožena sociálními riziky, až po známku 5, kdy daná skupina nebyla vnímaná 
jako ohrožená novými sociálními riziky). Pro každou skupinu byly vypočítány indexy 
sociálního rizika jako vážená průměrná hodnocení v dané sociální skupině a prostřednictvím 
vypočítaných indexů bylo možno vytvořit pořadí sociálních skupin, které občané Havířova 
vnímají jako nejsilněji ohrožené, až po sociální skupiny ohrožené nejméně. 

      Mezi nejohroženějšími skupinami dotazovaní vnímají osoby nemocné a osoby 
s psychiatrickým onemocněním (index=1,2). Za ohrožené skupiny jsou považovány osoby 
se zdravotním postižením, zadlužené domácnosti a lidé bez stálého zaměstnání (index 1,3). 
Dále se jedná o skupinu seniorů a rodičů samoživitelů (index 1,4). Následují rodiny s malými 
dětmi (index 1,5). Na posledních místech vnímá veřejnost osoby s nízkým vzděláním 
(index=1,8), nízkou PC gramotností (index=2,1) nebo osoby do 30 let (index=2,3) jako ty 
skupiny, které jsou ohroženy sociálními riziky. Podrobné hodnocení viz graf 3.2. 

  

Graf 3.2 Sociální skupiny ohrožené sociálními riziky  (N = 541) 
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3.2  Hodnotové hierarchie jako zdroj postojů a názorů na sociální rizika 

     Hodnoty zaujímají zásadní místo v životě člověka. Jsou vymezovány jako „koncepce“ 
individua, které potenciálně reprezentují jeho žádoucí psychické interakce, tedy způsoby, 
prostředky a cíle jednání. Vědění zvláště o cílových individuálních hodnotových hierarchiích 
zkoumaných osob má velký význam v aspektu, že nelze žádný problém správně formulovat, 
pokud nejsou jasně formulovány i související hodnoty a viditelné příznaky jejich ohrožení. 

   Důležitost jednotlivých hodnot v konkrétním kontextu závisí na hierarchii, která je tvořena  
ve vztahu k situacím, s nimiž jedinec spojuje konkrétní psychickou interakci. Jako události 
vnitřního světa osoby jsou hodnoty promítány do vnějšího světa. Proto je lze zjistit nejen z 
verbálních vyjádření, ale badatel je může odvodit též z viditelných projevů osoby. Avšak 
slovní vyjádření zůstává podstatným aspektem jejich existence. Hodnoty mohou být 
identifikované zejména prostřednictvím zjištění úrovně konkrétní hodnoty u zkoumaných 
osob. Bylo uskutečněno použití stupnic a baterií, pomocí nichž byly hierarchie hodnot 
zjišťovány. 

   Jako baterie zjišťující hodnotové hierarchie dotázaných byla použita skupina položek 
označujících pro respondenta konkrétní terminální hodnotu. Ze seznamu hodnot volili první, 
druhou až pátou hodnotu podle pořadí důležitosti.  

     Celkovou informaci o hodnotovém systému respondentů můžeme zjistit jednak podle 
pořadí v první až páté volbě, jednak součtovým znakem. Pro analýzu byl použit součtový 
znak, který shrnuje všechny volby, které byly dotázanými učiněny. 

     Dotázaní kladou na první pozici jako nejdůležitější hodnotu zdraví. Následují hodnoty 
zaměřené na důležitost spokojenosti s nejbližším okolím. 

 

     Na prvních pěti místech výběrech byly z pěti možných voleb voleny hodnoty: 

1. Stabilní a (relativně) dobré zdraví  
2. Mít dobré vztahy s příbuznými 
3. Spokojený vztah s partnerem/partnerkou  
4. Mít dobré vztahy s přáteli 
5. Pocit bezpečí ve svém okolí 

 

     Z uvedeného pořadí vyplývá, že „pocit bezpečí ve svém okolí“ získává vysokou pozici 
v hierarchii hodnot.  

     Následuje dobré zaměstnání, úspěch v práci a dobré bydlení jako předpoklad dobrého 
způsobu života.  

     Prostřední hodnotou je potřeba mít dobré sousedské vztahy, což je zohledňováno ve 
výběru lokality pro bydlení. Potřeba peněz se objevuje jako první z druhé poloviny 
hodnotových hierarchií a předchází postmaterialistické potřebě duchovně orientovaného 
života, mít radost z práce a potřebě sebevzdělávání. 

      Na posledních třech místech se objevuje potřeba pracovat pro druhé či pro společnost 
jako jedna z postmaterialistických hodnot, což se promítá do výsledných zjištění týkajících se 
např. účasti v komunitním plánování sociálních služeb, následuje potřeba vlastního majetku 
a potřeba politické angažovanosti.  

     Hodnotová hierarchie uspořádaná podle procenta, kterým byla daná hodnota volena, je 
uvedena v grafu níže. Procenta byla vypočítaná z počtu pěti voleb, celkem bylo provedeno 
2 156 voleb. 
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 Graf 3.3 Hodnotové hierarchie (N = 2 156) 

 
     Hodnotové hierarchie se liší podle specifických skupin dotázaných, a to jejich pohlaví, 
věku a rodin s dětmi do 18 let či rodin bez těchto dětí. Podíly, kterými byly volby realizované, 
jsou uvedeny v tabulce níže. V každé skupině jsou vyznačeny první tři nejvýznamnější 
hodnoty, které byly dotázanými voleny, ty se ale liší jen velmi málo. Rozdíly se však projevují 
zejména s ohledem na další hodnoty, zejména podle pohlaví, jak je uvedeno v grafu níže. 

     Je třeba zdůraznit hodnotu pocitu bezpečí, mít dobré sousedské vztahy, dobré 
zaměstnání, úspěch v práci a dobré bydlení jako předpoklad dobrého způsobu života. Na 
druhé straně vzdělávání není pro dotázané příliš vysokou hodnotou, nicméně tuto hodnotu 
preferují výrazněji ženy než muži. 
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Graf 3.4 Hodnotové hierarchie podle pohlaví (N = 551) 
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Tabulka 3.2 Hodnotové hierarchie podle pohlaví, věku a rodin s dětmi  

Hierarchie hodnot muži ženy 
18-26 
let 

27-58 
let 

59 a 
více 

děti do 
18 let 

bez dětí 
nebo starší 
děti 

Stabilní a relativně 
dobré zdraví 

92,20% 89,70% 81,00% 87,50% 97,10% 91,60% 89,90% 

Mít dobré vztahy 
přáteli 

30,20% 87,80% 31,00% 32,90% 49,00% 40,70% 38,50% 

Mít dobré vztahy s 
příbuznými 

76,70% 43,90% 81,00% 76,50% 93,80% 81,00% 85,10% 

Spokojený vztah s 
partnerem/partnerkou 

45,30% 46,40% 92,90% 47,80% 31,40% 44,10% 44,80% 

Příjemný život v 
dostatku (uspokojivá 
životní úroveň) 

18,10% 26,30% 14,30% 18,70% 13,80% 12,90% 19,10% 

Dobré zaměstnání, být 
v něm úspěšný 

15,90% 9,40% 23,80% 36,30% 1,40% 33,10% 11,10% 

Úspěch a radost ze 
svých zájmů a koníčků 

5,60% 14,70% 4,80% 3,10% 4,30% 0,80% 6,90% 

Vlastní majetek 1,30% 25,70% 2,40% 1,00% 1,00% 0,80% 1,40% 

Radost nebo úspěch z 
práce 

14,20% 1,30% 2,40% 11,40% 1,40% 8,00% 5,60% 

Vzdělávat se 3,00% 6,00% 9,50% 8,70% 1,40% 9,10% 3,10% 

Pracovat pro druhé, 
pro společnost (členství 
v klubech,          
organizacích, nadacích, 
plnit sociální úkoly) 

0,90% 26,00% 0,00% 1,70% 1,00% 1,50% 1,00% 

Žít duchovně nebo 
nábožensky 
orientovaným životem 

6,50% 6,90% 4,80% 3,50% 11,40% 9,50% 4,20% 

Zajímat se o politiku, 
mít úspěch v politické 
práci 

0,00% 2,80% 0,00% 0,00% 2,90% 0,00% 2,10% 

Dobré sousedské 
vztahy 

19,00% 8,20% 0,00% 11,80% 18,60% 15,60% 11,50% 

Dostatek peněz 12,10% 0,90% 14,30% 6,90% 9,50% 1,10% 15,30% 

Mít kvalitní a bezpečné 
bydlení 

11,60% 1,60% 19,00% 21,10% 19,00% 17,90% 21,90% 

Pocit bezpečí ve svém 
okolí 

27,60% 1,90% 9,50% 35,60% 16,70% 34,60% 19,80% 

 

3.3  Kriminalita v souvislosti se sociálními riziky 

      Téma kriminality je veřejností vnímané jako odpovídající velkému sociálnímu riziku. Každý 
může být konfrontován s případem spáchání trestného činu.  Respondenti byli dotazování, 
zda by věděli, na koho by se v takovém případě mohli obrátit. Významná většina 
odpověděla, že by se obrátila na Policii ČR (91,5 %). Pouze necelá desetina by se obrátila na 
rodinu a přátele (7,8 %), viz graf níže. 
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Graf 3.5 Zdroje pomoci případné oběti (N = 549) 

 
     Dotazovaní odpovídali na specifický dotaz, zda se stali někdy obětí trestného činu. 
Významná většina odpověděla, že se nestala obětí trestného činu (91,6 %), menší desetina 
však odpověděla, že se stala obětí trestného činu (6,9 %). Pouze 1,5% respondentů na otázku 
neodpovědělo. 

 

Graf 3.6 Oběť trestného činu (N = 548) 
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4. Nová sociální rizika 

4.1  Zkušenosti s nezaměstnaností  

     Zkušenost dotázaných s nezaměstnaností byla zjišťována dotazem na dobu, po kterou byl 
dotázaný za celou dobu pracovní kariéry bez práce v evidenci na úřadě práce. 

     Téměř dvě pětiny dotázaných (39,8 %) uváděly, že bez zaměstnání nebyly, tudíž zkušenost 
s nezaměstnaností fakticky nemají. Zbylý podíl, tedy více než polovina dotázaných (60,2 %), 
zkušenost s nezaměstnaností má.  Více než třetina dotázaných (37,8 %) byla bez zaměstnání 
do jednoho roku.  Do dvou let bylo bez zaměstnání 14,2 % dotázaných a necelá desetina 
dotázaných (8,3 %) má zkušenost s nezaměstnaností více než 3 roky, viz graf níže. 

       

Graf 4.1 Výskyt nezaměstnaných (N = 543) 

 
     Zkušenost s nezaměstnaností do jednoho roku se dotkla zejména mladých ve věku 18-26 
let a se středoškolským vzděláním s maturitou i osob s VŠ vzděláním. 

     Obdobně platí i pro populaci v produktivním věku 27-58 let. Zde má zkušenost 
s nezaměstnaností do jednoho roku významný podíl osob bez vzdělání či vyučených s délkou 
nezaměstnaností tři i více let, ale i osoby s maturitou s délkou nezaměstnanosti do dvou let. 
Zkušenost s nezaměstnaností osob v této věkové skupině byla uvedena i vysokoškoláky a to 
jak v délce do jednoho roku, tak i v délce tří a více let. 

     V předdůchodové věkové skupině 59 a více let mají zkušenost s nezaměstnaností do 
jednoho roku  osoby se středoškolským vzděláním a to osoby vyučené bez maturity, rovněž i 
osoby s maturitou. Osoby s maturitou se vyskytly i s uvedením doby nezaměstnanosti tři a 
více let. V této věkové skupině byl zjištěn i významný podíl osob, které nikdy nebyly 
nezaměstnané. Jednalo se o vysokoškoláky a osoby se základním vzděláním. V této věkové 
skupině se pravděpodobně projevily principy zaměstnávání z období před rokem 1990.  
Odpovídající tabulka 6 „Osoby podle nejvyššího dokončeného vzdělání,  doby 
nezaměstnanosti a věkové struktury“ je uvedena v příloze. 

     Z výše uvedených zjištění vyplývá, že vzdělanost, ačkoliv osoba má vzdělání vyšší než 
základní, nemusí být zárukou stabilní zaměstnanosti.  
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Pracovní smlouvy 

     Pracovní smlouva byla sledována u souboru produktivních respondentů. Nejčastějším 
typem je pracovní smlouva na úplný pracovní poměr a dobu neurčitou (58,9 %). Na druhém 
místě má třetina dotázaných pracovní smlouvu na úplný pracovní poměr na dobu určitou 
(33,2 %). Méně než desetina dotázaných (3,3 % a méně) má smlouvu na dohodu, případně 
částečný pracovní poměr.    

Graf 4.2 Druh pracovní smlouvy (N = 236) 

 
     Necelých 5% obyvatel Havířova z těch, kteří jsou v současnosti zaměstnaní, může být 
ohroženo rizikem ztráty zaměstnání z důvodu druhu pracovní smlouvy a to na dohodu, 
případně částečný pracovní poměr. Necelé dvě třetiny tímto způsobem rizika ohroženy 
nejsou. Celkově více než 90 % zaměstnaných má úplný pracovní poměr na dobu neurčitou či 
určitou. 

     Typ pracovní smlouvy se nejeví jako významné sociální riziko. Většina pracovních smluv 
skýtá zaměstnaným relativní stabilitu. 

Dojíždění do zaměstnání 

     Nemožnost dojíždění do zaměstnání může být jedním z dalších nových sociálních rizik, 
neboť vyjížďka za prací je v současnosti jednou z možností, jak si zajistit stálý finanční příjem. 
U produktivní části souboru, tedy u těch, kteří jsou zaměstnaní, dojíždění do zaměstnání bylo 
nejčastěji uskutečňováno více než dvěma pětinami dotázaných v rámci města Havířova (42,8 
%). Dotázaní také poměrně často dojíždějí do zaměstnání v rámci okresu (40,8 %). Přibližně 
desetina dotázaných dojíždí do zaměstnání v rámci Moravskoslezského kraje a zbylých 
necelých 5 % dojíždí dál mimo bydliště. 
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Graf 4.3 Dojíždění do zaměstnání (N = 250) 

 

4.2  Forma bydlení 

     Součástí dotazování byla i otázka na formu bydlení. Dotazovaní nejčastěji užívají pronajatý 
byt ve vlastnictví jiného subjektu (29 %). Tato situace může být i riziková, záleží však na 
subjektu a konkretizaci nájemní smlouvy.  Větší čtvrtina dotázaných má družstevní byt (27 
%).  Rodinný dům v osobním vlastnictví má čtvrtina respondentů (25,4 %). Necelá desetina 
dotázaných žije v obecním bytě, případně užívá jinou formu bydlení. 

       

Graf 4.4 Forma bydlení (N = 552) 

 

Změna bydlení mimo město Havířov 

     V další otázce byla řešena otázka změny bydlení mimo Havířov. Čtyři pětiny (80 %) 
respondentů nezvažuje změnu bydliště v jiném městě. Pětina souboru zvažuje změnu 
bydlení mimo město Havířov (20 %). 
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Graf 4.5 Změna bydlení (N = 552) 

 

 

 

Časový horizont 

     Pokud následovala upřesňující otázka pro zvažující změnu bydlení mimo město Havířov, 
téměř dvě pětiny zvažují stěhování do roka. Přibližně stejný počet respondentů zvažuje 
stěhování do pěti let, viz následující graf. 

Graf 4.6 Časový horizont pro změnu bydlení (N = 552) 
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4.3  Čistý měsíční příjem domácnosti  

     Respondentům byla položena otázka na celkový čistý měsíční příjem domácnosti. Necelá 
pětina dotazovaných uvedla, že se měsíční příjem domácnosti pohybuje v rozmezí 20-25 tisíc 
čistého (19,20 %). Více než desetina respondentů uvedla příjem domácnosti ve výši 30-50 
tisíc čistého. Přibližně stejný podíl respondentů uvedl příjem do 10 tisíc čistého. Dále viz 
tabulka níže.  

Tabulka 4.1 Čistý měsíční příjem domácnosti (N = 396) 

 

Počet % Kumulativní % 

do 10 000 Kč 58 10,60% 10,6 

10 001 - 12 000 Kč 20 3,60% 14,2 

12 001 - 15 000 Kč 39 7,10% 21,4 

15 001 - 20 000 Kč 54 9,90% 31,2 

20 001 - 25 000 Kč 105 19,20% 50,4 

25 001 - 30 000 Kč 49 8,90% 59,3 

30 001 - 50 000 Kč 65 11,90% 71,2 

50 001 - 60 000 Kč 3 0,50% 71,7 

60 001 Kč a více 3 0,50% 72,3 

Celkem 396 100 

  

     Z celkového počtu 552 dotázaných 66 občanů (11,9 %) příjem domácnosti neznalo a 90 
občanů (16,3 %) odpovědět nechtělo. V tabulce 4.2 je uveden počet domácností podle 
čistého měsíčního příjmu a počtu členů domácnosti. Odpovídající podílové vyjádření je 
uvedeno v grafu 4.7. 

 

Tabulka 4.2 Počet domácností podle čistého měsíčního příjmu a  počtu členů domácnosti 

 
počet členů 

Celkem 
1 2 3 4 5 6 7 8 

čistý 

měsíční 

příjem 

domácnosti 

do 10 000 Kč 35 3 0 20 0 0 0 0 58 

10 001 - 12 000 Kč 19 0 0 0 0 1 0 0 20 

12 001 - 15 000 Kč 15 19 0 4 0 0 0 1 39 

15 001 - 20 000 Kč 7 40 5 0 2 0 0 0 54 

20 001 - 25 000 Kč 0 30 9 63 3 0 0 0 105 

25 001 - 30 000 Kč 0 18 4 22 4 1 0 0 49 

30 001 - 50 000 Kč 0 9 9 26 1 0 20 0 65 

50 001 - 60 000 Kč 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

60 001 Kč a více 0 3 0 0 0 0 0 0 3 

Celkem 76 122 27 138 10 2 20 1 396 
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Graf 4.7  Podílové a četnostní vyjádření  domácností podle čistého měsíčního příjmu a  počtu členů domácnosti 

 

 

Domácnosti  s dětmi do 18 let      

     Finanční situace u domácností  s dětmi do 18 let je uvedena v grafu 4.8. Největší podíl 40 
% domácností s dětmi do 18 let disponuje částkou 20 001 - 25 000 Kč. Na druhém místě se 
jedná o částku 30 001 - 50 000 Kč, s níž disponuje 28 % domácností s dětmi do 18 let a  
následuje 15 % domácností s částkou 25 - 30 000,- Kč.  

Graf 4.8 Podíl domácností s dětmi do 18 let podle čistého měsíčního příjmu 
 

  
 

 4.4  Půjčky v domácnosti 

     V domácnosti bylo sledováno rozšíření půjček a zadlužení domácností. Téměř tři čtvrtiny 
dotazovaných (70,8 %) uvedly, že půjčku v domácnosti nemají. Domácnosti bez zadlužení 
tímto nových sociálním rizikem ohroženy nejsou. 
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    Téměř čtvrtina dotazovaných uvedla, že jejich domácnost půjčku má (22,7 %).  Ostatní 
respondenti na otázku neodpověděli (6,5 %). Necelá čtvrtina domácností může být tímto 
rizikem ohrožena, což není zanedbatelný podíl. 

Graf 4.9 Půjčky v domácnosti (N = 552)  

 

 

     Rodiny s dětmi do 18 let mají nejčastěji půjčky do 10 000,- Kč, tato částka se nejeví být 
riziková. 

 

 

Graf 4.10 Půjčky v domácnosti dle rodiny (N = 552)  

 

 
 

Měsíční splátka půjček 

     V případě specifikace souboru respondentů s půjčkou v domácnosti, tři pětiny z nich 
uvedly měsíční splátku půjčky do 500 Kč (61,6 %). Zhruba třetina těchto respondentů uvedla 
měsíční splátku v rozmezí 5 až 10 tisíc (35,2 %), dále viz graf níže. 
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Graf 4.11 Měsíční splátka půjček (N = 125) 

 

Domácností s dětmi do 18 let      

     Necelé dvě třetiny domácností s dětmi do 18 let splácí částku do 5 000,- Kč. Více než 
třetina domácností splácí částku do 10 000,- Kč. Pouze jednou byla uvedena měsíční splátka 
20 000,- Kč u čtyřčlenné domácnosti.   

 

Graf 4.12 Domácnosti s dětmi (N = 125) 

 
 

4.5  Doba splácení 

     Upřesňující otázka se týkala také doby splácení. Respondenti s půjčkou specifikovali dobu 
splácení, přičemž větší polovina těchto dotázaných splácí 2 – 5 let (57,4 %). Zhruba třetina 
odpovídajících respondentů splácí do jednoho roku (29,5 %). Přibližně další desetina splácí 
v rozmezí 6 – 10 let. Dále viz následující graf. 
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Graf 4.13 Doba splácení (N = 125) 

 
 

 

Domácnosti s dětmi do 18 let      

     Doba splácení domácností s dětmi do 18 let je uvedena v tabulce 4.3. Z celého 
výzkumného souboru se jedná o malý podíl (12,6 %) těch, kteří mají půjčky. Nejčastěji je 
půjčka splácena v rozmezí 2 - 5 let, jedná se o 20 čtyřčlenných a jednu tříčlennou domácnost 
(3,8 %). Pouze jedna čtyřčlenná rodina splácí déle než 20 let.  

 

Tabulka 4.3 Počty domácností podle doby splácení a rodin s dětmi 

děti do 18 let 
počet členů 

Celkem 
1 2 3 4 5 6 

děti do 18 let 

Doba 

splácení 

do 1 

roku 
  1 20 0 0 21 

2 - 5 let   0 40 1 1 42 

6 - 10 let   0 0 5 0 5 

11 - 20 

let 
  1 0 0 0 1 

21 a více 

let 
  0 1 0 0 1 

Celkem   2 61 6 1 70 

bez dětí nebo 

starší děti 

Doba 

splácení 

do 1 

roku 
3 9 3 0   15 

2 - 5 let 6 17 1 4   28 

6 - 10 let 0 4 4 0   8 

21 a více 

let 
0 0 1 0   1 

Celkem 9 30 9 4   52 
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5. Kvalita života - spokojenost - sociální služby 

5.1  Celková spokojenost 

     Dotazovaní se vyjadřovali k celkové životní spokojenosti. Muži jsou o něco mírně 
spokojenější než ženy. Tento souhrnný údaj doplňuje popis hierarchie hodnot, které jsou 
uvedeny v předchozí části analýzy. 

Graf 5.1 Celková spokojenost (N = 539) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Dotázaní se vyjadřovali i k pocitu bezpečí jako důležitému faktoru celkové životní 
spokojenosti a stability občanů. Největší pocit bezpečí v Havířově mají osoby ve věku 27-58 
let, jedná s o téměř tři čtvrtiny z této skupiny dotázaných. Velký pocit bezpečí mají i rodiny s 
dětmi do 18 let, jedná se o téměř dvě třetiny z této skupiny dotázaných. Rovněž více než 
polovina žen má v Havířově pocit bezpečí. Pocit bezpečí u dalších skupin respondentů je 
uveden v tabulce níže. 

Tabulka 5.1 Pocit bezpečí jako důležitý faktor celkové životní spokojenosti a stability občanů 

pocit 
bezpečí 

rodiny s 
dětmi do 18 
let 

rodiny bez 
dětí do 18 
let 

18-26 let 27-58 let 59 a více muž žena 

 
91 57 4 103 35 64 84 

 
61,5% 38,5% 2,8% 72,5% 24,6% 43,2% 56,8% 

 

5.2  Orientace ve složité životní situaci 

     Pokud by se dotazovaný dostal do složité životní situace, většina dotázaných by rozhodně 
věděla, co dělat (69,2 %) Rozhodně by nevěděla přibližně desetina dotazovaných (13,2 %). 
Dále viz graf níže. 
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Graf 5.2 Orientace ve složité životní situaci (N = 551) 

 

5.3  Zdroje pomoci v oblasti sociálních služeb  

     S ohledem na sociálně demografickou situaci a skutečnost, že v populaci se nachází 
přibližně 10 % osob se zdravotním postižením, což jsou významná sociální rizika, je důležité 
zajistit občanům podmínky pro případnou pomoc, pokud by se občané dostali do složité 
životní situace. Systém, který standardně poskytuje pomoc potřebným a to jak informacemi, 
tak radou, jsou sociální služby. 

     Na otázku, kde by si respondent vyhledal pomoc v rámci sociálních služeb, nejčastěji 
dotazovaní odpovídali, že by se obrátili na úředníka města (41,1 %). Zhruba třetina by pomoc 
vyhledala na webových stránkách města (32,5 %). Necelá desetina by se obrátila na svoji 
blízkou osobu (8,7 %), na lékaře (7,3 %), sociálního pracovníka (5,1 %), viz graf níže. 

Graf 5.3 Zdroje pomoci v oblasti sociálních služeb (N = 550) 
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5.4  Upřednostňovaný druh pomoci v případě špatného zdravotního stavu 

     Respondenti se vyjadřovali k možnosti řešit případný svůj špatný zdravotní stav. Nejčastěji 
dotázaní  upřednostňovali domácí péči (až 65,3 %). Necelá pětina upřednostňovala službu 
pobytového zařízení (17,2 %). Přibližně desetina volila dům s pečovatelskou službou (10,7 
%),  viz graf níže. 

Graf 5.4 Upřednostňovaný druh pomoci (N = 495) 

 
     Mezi další srovnání patřilo provedení testu zjištění významnosti rozdílů mezi pohlavím a 
upřednostňovaným druhem pomoci. Přičemž bylo prokázáno, že ženy na rozdíl od mužů, 
významně častěji preferují docházky do denního centra nebo denního stacionáře. 

Graf 5.5 Upřednostňovaný druh pomoci dle pohlaví (N = 495)  
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Tabulka 5.2 Upřednostňovaný druh pomoci 

  

Pohlaví Celkem 

muž žena 
 

Upřednostňovaný druh 
pomoci v případě špatného 
zdravotního stavu 

Domácí péče 154 169 323 

Docházka do denního centra, denního stacionáře 4 25 29 

Chráněné bydlení 0 2 2 

Pobytové zařízení (např. domov pro seniory, 
léčebna dlouhodobě nemocných, domov pro 
zdravotně postižené) 

37 48 85 

Dům s pečovatelskou službou 23 30 53 

Jiná možnost 3 0 3 

Celkem 
 

221 274 495 

 

5.5  Využívání sociálních služeb 

     Otázka na osobní využívání sociálních služeb, případně z okruhu blízkých osob a přátel, 
vymezila respondenty následujícím způsobem. Více než polovina respondentů sociální služby 
osobně, ani z okruhu blízkých osob, nevyužívá (54,4 %). Větší třetina zná sociální služby 
zprostředkovaně (36,9 %). Sociální služby užívala necelá desetina ze všech dotázaných (8,5 
%)  

Graf 5.6 Využívání sociálních služeb (N = 550) 
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5.6  Nejvíce užívaná nebo zprostředkovaně známá sociální služba 

     Mezi nejvíce užívanou nebo známou službu se mezi dotazovaným zařadila pečovatelská 
služba (38,1 %). Dále to byly domovy pro seniory (22,9 %) a na třetím místě se jednalo o 
sociální poradenství (16,1 %). Ostatní služby se dostaly pod 10% hranici užívané nebo známe 
služby, viz graf níže. 

  

Graf 5.7 Nejvíce užívaná nebo známá sociální služba (N = 236) 

 

5.7  Zabezpečení osoby blízké 

     Respondenti se vyjadřovali k možnostem zabezpečení blízké osoby. Necelá třetina se 
vyjádřila, že by sobě blízkou osobu zabezpečila ve vlastním bytě za pomoci členů rodiny (30,1 
%). Obdobně se respondenti vyjádřili pro zabezpečení v jejím bytě, tedy bytě osoby blízké, 
ale za pomoci určité sociální služby (28,5 %). Přibližně pětina respondentů by dojížděla za 
členem rodiny do jeho vlastního bytu do počtu kilometrů, který je uveden v tabulce 5.3 (22,3 
%). Průměrně se jedná o 8,8 km s tím, že rozsah údajů se pohybuje od minimální vzdálenosti 
jednoho km (jedna osoba) do maximální vzdálenosti 30 km (3 osoby). Nejčetnějším údajem 
je vzdálenost do 10 km. Variantu zajištění specializovaného zařízení pro blízkou osobu své 
rodiny by volila desetina respondentů (10 %) a možný počet kilometrů uvedli pouze dva 
dotázaní s volbou 3 km a 30 km.  Možnost zabezpečení ve vlastním bytě za pomocí sociální 
služby by preferovalo jen 8,5 % respondentů.  
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Graf 5.8 Zabezpečení osoby blízké (N = 471) 

 
 

Vzdálenost pro ochotu dojíždět za osobou blízkou je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 5.3 Počet km do místa osoby blízké 

 Počty osob % Validní % Kumulativní % 

Validní 

1 1 0,2 1,8 1,8 

2 7 1,3 12,7 14,5 

3 2 0,4 3,6 18,2 

5 13 2,4 23,6 41,8 

10 27 4,9 49,1 90,9 

15 1 0,2 1,8 92,7 

20 1 0,2 1,8 94,5 

30 3 0,5 5,5 100,0 

Celkem 55 10,0 100,0  

Bez odpovědi  497 90,0   

Celkem 552 100,0   
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6. Informovanost o komunitním plánování 

     Obecně informovanost o komunitním plánování je nízká. Dotazovaní se většinou 
s tématem komunitního plánování nesetkali (71,7 %).  Pokud se o komunitním plánování 
dozvěděli, obvykle z regionálního zpravodajství (7,8 %), případně z internetu (5,8 %) a jiných 
zdrojů, viz graf níže. 

 Graf 6.1 Informovanost o komunitním plánování (N = 552) 

 

6.1  Zájem o zapojení do komunitního plánování 

     Mezi další zkoumanou oblast patřil zájem o zapojení se do komunitního plánování. Mezi 
dotazovanými zájem z větší části nebyl, obvykle z časových, předmětných nebo jiných 
důvodů 52,4 %. Také necelá pětina respondentů se vyjádřila, že spíše zájem nemá (17,9 %). 
Nerozhodných respondentů byla přibližně desetina (12,5 %). Ostatní zájem projevili. Zhruba 
deset procent oslovených spíše zájem má a menší desetina (6,4 %) má rozhodný zájem. 

     Situace odpovídá údajům zjištěným analýzou hodnotových hierarchií. Hodnota pracovat 
pro druhé či pro společnost jako jedna z postmaterialistických hodnot byla uvedena jako 
třetí nejméně důležitá s ohledem na preference ostatních hodnot, které byly uváděny. Tato 
situace se promítá do zájmu o účast v komunitním plánování sociálních služeb. Avšak celkový 
součet 28 % poukazuje na potencialitu se do procesu komunitního plánování zapojit.  
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Graf 6.2 Zájem o zapojení do komunitního plánování (N = 546) 

 
 

 

 

7. Shrnutí 

     Pojem riziko lze chápat jako určité nebezpečí a vysokou pravděpodobnost neúspěchu či 

nezdaru nějaké události. V sociální oblasti je pojem sociální riziko spojen s neočekávanou 
situací daného jedince. Zpravidla se jedná o možné události, které jsou důsledkem 
činnosti lidí. Např. nezaměstnanost, zadlužení, rozpad rodiny.   

      Výzkumný soubor tvořil 552 jedinců žijících ve městě Havířově minimálně tři roky 
s trvalým pobytem. Dle řízených rozhovorů byli respondenti zařazeni do příslušných 
městských částí vzhledem ke svému trvalému bydlišti. Počet respondentů odpovídal početní 
struktuře obyvatel v uvedených městských částech. Pohlaví dotázaných bylo ve výzkumném 
souboru zastoupeno mírně vyšším počtem žen. Výzkumný soubor obsahoval více než 
polovinu dotázaných v produktivním věku 27-58 let. Necelá desetina náležela osobám 
mladších věkových kategorií (18-26 let). Jednalo se o ty osoby, které se ještě v této době 
mohly připravovat studiem na své povolání, případně již byly zaměstnané. Více než třetinu 
dotázaných tvořily osoby předdůchodového a důchodového věku, tj. osoby starší 59 let.     
Nejčetnější zastoupení ve výzkumném souboru měly vdané respondentky a ženatí 
respondenti. Dále se jednalo o malé podíly svobodných, rozvedených a ovdovělých. Na 
dotaz, s kým respondenti žijí v domácnosti, téměř polovina odpovědí uvádí společné soužití 
s manželem/manželkou. Větší třetina odpovědí uvádí společnou domácnost s dětmi. Téměř 
desetina odpovědí uvádí samostatnou domácnost. Dále malý podíl odpovědi se týkal 
společné domácnosti s rodiči, vzdálenými příbuznými, případně s ostatními členy. Více než 
třetina dotázaných patřila zaměstnaným a důchodcům, včetně invalidních. Necelou desetinu 
souboru tvořily ženy v domácnosti, kam spadaly i ženy na mateřské dovolené. Další skupinu 
dotázaných tvořila přibližně desetina nezaměstnaných a malý podíl soukromých podnikatelů. 
Studenti tvořili nejmenší skupinu souboru. 

     Starost o závislou osobu je potenciálním sociálním rizikem pro danou rodinu či starající se 
osobu. Pouze necelá pětina má ve své domácnosti nemohoucího člena a je tak potenciálně 
ohrožena. Většina dotazovaných nemohoucího rodinného příslušníka ve své domácnosti 
nemá. 

      Postoje, jako názory resp. připravenost k aktivitě vztažené k určitému problému, jsou 
součástí osobností jedinců a jelikož jsou hodnotící, promítají se do vztahu k určitým situacím. 
Postoje k sociálním rizikům byly zjišťovány prostřednictvím odpovědí na konkrétní dotazy 
týkající se zkoumaných oblastí. Jako největší sociální riziko občané vnímají problematiku 
týrání, zneužívání, násilí a agresivitu ve vztazích. Druhým nejsilněji hodnoceným sociálním 
rizikem bylo vnímáno užívání návykových látek. Mezi další sociální rizika jsou dotazovanými 
vnímány skupiny nepřizpůsobivé a vyloučené. Na dalších místech se jedná o vysokou 
kriminalitu a o riziko výpadku příjmu v rodině. Na posledním místě se umístila témata týkající 
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se početnějších rodin, vzdělání ve vztahu k perspektivní práci a netolerance k menšinovým 
skupinám. Početná rodina tedy není celkově vnímaná jako velké sociální riziko, dokonce ani 
vzdělání, ačkoliv nemusí být vždy zárukou perspektivní práce. 

     Jako sociálními riziky nejvíce ohrožené skupiny obyvatel vnímají dotazovaní osoby 
nemocné a osoby s psychiatrickým onemocněním. Za další ohrožené skupiny v uvedeném 
pořadí jsou považovány osoby se zdravotním postižením, zadlužené domácnosti a lidé bez 
stálého zaměstnání. Dále se jedná o skupinu seniorů a rodičů samoživitelů. Následují rodiny 
s malými dětmi. Na posledních místech vnímá veřejnost jako rizikové skupiny osoby s nízkým 
vzděláním, nízkou PC gramotností nebo osoby do 30 let. Nebylo tedy prokázáno, že by 
veřejnost vnímala rodiny s dětmi jako sociálně rizikové. 

     Vědění zvláště o cílových individuálních hodnotových hierarchiích zkoumaných osob má 
velký význam v aspektu, že nelze žádný problém správně formulovat, pokud nejsou jasně 
formulovány i související hodnoty a viditelné příznaky jejich ohrožení. Zkoumání 
hodnotových hierarchií bylo použito jako zdroj postojů a názorů na sociální rizika. Dotázaní 
tradičně kladou na první pozici jako nejdůležitější hodnotu zdraví. Následují hodnoty 
zaměřené na důležitost spokojenosti s nejbližším okolím. Hodnota „pocit bezpečí ve svém 
okolí“ však získává v hierarchii hodnot vysokou pozici.  Proto je třeba zdůraznit hodnoty jak 
pocitu bezpečí, tak mít dobré sousedské vztahy, což je žádoucí zohledňovat ve výběru 
lokality pro bydlení, dále dobré zaměstnání a úspěch v práci jako předpoklad dobrého 
způsobu života. Na druhé straně vzdělávání není pro dotázané příliš vysokou hodnotou, 
nicméně tuto hodnotu preferují výrazněji ženy než muži. 

     Téma kriminality je veřejností vnímané jako velké sociální riziko. Respondenti byli 
dotazování, zda by věděli, na koho by se v takovém případě mohli obrátit. Významná většina 
respondentů by se v případě konfrontace s trestným činem obrátila na Policii ČR. Pouze 
necelá desetina by se obrátila na rodinu a přátele. Necelá desetina dotázaných uvedla, že se 
obětí trestného činu již stala. 

     Zkušenost dotázaných s nezaměstnaností byla zjišťována dotazem na dobu, po kterou byl 
dotázaný za celou dobu pracovní kariéry bez práce - v evidenci na úřadě práce. Téměř dvě 
pětiny dotázaných uváděly, že bez zaměstnání nikdy nebyly, tudíž zkušenost 
s nezaměstnaností fakticky nemají. Více než polovina dotázaných ale zkušenost 
s nezaměstnaností má.  Více než třetina dotázaných byla bez zaměstnání do jednoho roku.  
Do dvou let byla bez zaměstnání více než desetina dotázaných a necelá desetina dotázaných 
má zkušenost s nezaměstnaností více než 3 roky. 

     Zkušenost s nezaměstnaností do jednoho roku se dotkla zejména mladých ve věku 18-26 
let a se středoškolským vzděláním s maturitou i vysokoškoláků. 

     Obdobně platí i pro populaci v produktivním věku 27-58 let. Zde má zkušenost 
s nezaměstnaností do jednoho roku jak významný podíl osob bez vzdělání či vyučených 
s délkou nezaměstnaností tři i více let, ale i osoby s maturitou s délkou nezaměstnanosti do 
dvou let. Zkušenost s nezaměstnaností osob v této věkové skupině byla uvedena i 
vysokoškoláky a to jak v délce do jednoho roku, tak i v délce tří a více let. 

     V předdůchodové věkové skupině 59 a více let má zkušenost s nezaměstnaností do 
jednoho roku  osoby se středoškolským vzděláním a to osoby vyučené bez maturity, rovněž i 
osoby s maturitou. Osoby s maturitou se vyskytly i s uvedením doby nezaměstnanosti tři a 
více let. V této věkové skupině byl zjištěn i významný podíl osob, které nikdy nebyly 
nezaměstnané. Jednalo se o vysokoškoláky a osoby se základním vzděláním.  

     Z výše uvedených zjištění vyplývá, že vzdělanost, ačkoliv osoba má vzdělání vyšší než 
základní, nemusí být zárukou stabilní zaměstnanosti.  

     Malý podíl obyvatel Havířova z těch, kteří jsou v současnosti zaměstnaní, může být 
ohrožen rizikem ztráty zaměstnání z důvodu druhu pracovní smlouvy a to na dohodu, 
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případně částečný pracovní poměr. Necelé dvě třetiny tímto způsobem rizika ohroženy 
nejsou. Celkově více než 90 % zaměstnaných má úplný pracovní poměr na dobu neurčitou či 
určitou. Ani typ pracovní smlouvy občanů v Havířově se nejeví jako významné sociální riziko. 
Většina pracovních smluv skýtá zaměstnaným relativní stabilitu. 

     Omezená možnost dojíždění do zaměstnání může být jedním z dalších nových sociálních 
rizik, neboť vyjížďka za prací je v současnosti jednou z možností, jak si zajistit stálý finanční 
příjem. U produktivní části souboru, tedy u těch, kteří jsou zaměstnaní, dojíždění do 
zaměstnání bylo nejčastěji uskutečňováno necelou polovinou dotázaných v rámci města 
Havířova. Dotázaní také poměrně často dojíždějí do zaměstnání v rámci okresu, jedná se o 
dvě pětiny zaměstnaných. Zbylé podíly dojíždí do zaměstnání v rámci Moravskoslezského 
kraje a  mimo své bydliště. Necelá pětina dotázaných může být chápána jako ohrožena 
dojížděním do zaměstnání. 

    Dotazování nejčastěji užívají pronajatý byt ve vlastnictví jiného subjektu, jedná se o 
necelou třetinu. Tato situace může být pojímána jako riziková, záleží však na subjektu a 
konkretizaci nájemní smlouvy.  Větší čtvrtina dotázaných má družstevní byt, rodinný dům 
v osobním vlastnictví má čtvrtina respondentů  a necelá desetina dotázaných žije v obecním 
bytě, případně užívá jinou formu bydlení. 

     Pětina souboru zvažuje změnu bydlení mimo město Havířov. S ohledem na časový 
horizont dvě pětiny dotázaných zvažují stěhování do roka a přibližně stejný počet 
respondentů zvažuje stěhování do pěti let. 

      Co se týká finančního zajištění domácností, necelá pětina dotazovaných uvedla, že se 
měsíční příjem domácnosti pohybuje v rozmezí 20-25 tisíc čistého. Desetina respondentů 
uvedla příjem domácnosti ve výši 30-50 tisíc čistého. Přibližně stejný podíl respondentů 
uvedl příjem do 10 tisíc čistého. Rizikovou skupinou obyvatel jsou domácnosti se čtyřmi 
členy s příjmem do 20 tisíc čistého. Na jednoho člena rodiny by připadala částka 2 500,- Kč. 

     Největší podíl (dvě pětiny) domácností s dětmi do 18 let disponuje částkou 20 001 - 25 
000,-  Kč. Na druhém místě se jedná o částku 30 001 - 50 000,-  Kč, s níž disponuje více než 
čtvrtina domácností s dětmi do 18 let a  následuje více než desetina  domácností s částkou 
25 - 30 000,- Kč.  

     Bylo sledováno rozšíření půjček a zadlužení domácností. Téměř tři čtvrtiny dotazovaných 
uvedly, že půjčku v domácnosti nemají. Domácnosti bez zadlužení tímto nových sociálním 
rizikem ohroženy nejsou. Rodiny s dětmi do 18 let mají půjčky přibližně do 10 000,- Kč, tato 
částka se nejeví být riziková.  

      V případě specifikace souboru s půjčkou v domácnosti, tři pětiny uvedly měsíční splátku 
půjčky do 5 000,- Kč. Více než třetina dotázaných uvedla měsíční splátku v rozmezí 5 až 10 
tisíc Kč.  Necelé dvě třetiny domácností s dětmi do 18 let splácí částku do 5 000,- Kč. Více než 
třetina domácností splácí částku do 10 000,- Kč. Pouze jednou byla uvedena měsíční splátka 
20 000,- Kč u čtyřčlenné domácnosti. Zhruba třetina respondentů splácí půjčku do jednoho 
roku. Přibližně desetina dotázaných splácí v rozmezí 6 – 10 let. Větší polovina dotázaných 
splácí 2 – 5 let, menší třetina respondentů splácí do jednoho roku a přibližně desetina 
dotázaných splácá v rozmezí 6 – 10 let. 

     Dotazovaní se vyjadřovali k celkové životní spokojenosti. Muži obecně jsou o něco mírně 
spokojenější než ženy. Dotázaní se vyjadřovali i k pocitu bezpečí jako důležitému faktoru 
celkové životní spokojenosti a stability občanů. Největší pocit bezpečí v Havířově mají osoby 
ve věku 27-58 let, jedná se o téměř tři čtvrtiny z této skupiny dotázaných. Z rodin s dětmi do 
18 let pocit bezpečí uvedly téměř dvě třetiny z této skupiny dotázaných. Rovněž více než 
polovina žen má v Havířově pocit bezpečí. 

     S ohledem na sociálně demografickou situaci a skutečnost, že v populaci se nachází 
přibližně 10 % osob se zdravotním postižením, což jsou významná sociální rizika, je důležité 
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zajistit občanům podmínky pro případnou pomoc, pokud by se občané dostali do složité 
životní situace. Systém, který standardně poskytuje pomoc potřebným a to jak informacemi, 
tak radou, jsou sociální služby. Na otázku, kde by si respondent vyhledal pomoc v rámci 
sociálních služeb, nejčastěji dotazovaní odpovídali, že by se obrátili na úředníka města. 
Zhruba třetina by pomoc vyhledala na webových stránkách města.  Necelá desetina by se 
obrátila na svoji blízkou osobu, na lékaře, případně na sociálního pracovníka. 

      Pokud by respondenti byli z důvodu špatného zdravotního stavu nuceni tuto situaci řešit, 
více než dvě třetiny respondentů by upřednostňovaly domácí péči. Necelá pětina by 
upřednostňovala službu pobytového zařízení a přibližně desetina by volila dům 
s pečovatelskou službou. Navíc ženy, na rozdíl od mužů, by významně častěji preferovaly 
docházky do denního centra nebo denního stacionáře. 

     Více než polovina respondentů sociální služby osobně, ani z okruhu blízkých osob, 
nevyužívá. Více než třetina zná sociální služby zprostředkovaně a sociální služby užívá či již 
užívala necelá desetina ze všech dotázaných. Mezi nejvíce užívanou nebo známou službu se 
mezi dotazovaným zařadila pečovatelská služba ve více než třetinovém podílu, dále to byly 
domovy pro seniory necelou čtvrtinou a na třetím místě se jednalo o sociální poradenství 
necelou pětinou užívané nebo známé služby. 

     Respondenti se vyjadřovali k možnostem zabezpečení blízké osoby. Necelá třetina se 
vyjádřila, že by sobě blízkou osobu zabezpečila ve vlastním bytě za pomoci členů rodiny. 
Obdobně se respondenti vyjádřili pro zabezpečení v jejím bytě, tedy bytě osoby blízké, ale za 
pomoci určité sociální služby. Přibližně pětina respondentů by byla ochotna dojíždět za 
členem rodiny do jeho vlastního bytu do vzdálenosti přibližně do 10 km. Variantu zajištění 
specializovaného zařízení pro blízkou osobu své rodiny by volila desetina respondentů. 
Možnost zabezpečení ve vlastním bytě za pomocí sociální služby by preferovala méně než 
desetina respondentů. 

     Obecně informovanost o komunitním plánování je nízká, necelé tři čtvrtiny dotázaných se 
s tímto tématem nesetkaly. Pokud se o komunitním plánování dozvěděli, obvykle 
z regionálního zpravodajství, případně z internetu a jiných zdrojů. 

     Mezi další zkoumanou oblast patřil zájem o zapojení se do komunitního plánování. U 
dotazovaných zájem z větší části deklarován nebyl, obvykle z časových, předmětných nebo 
jiných důvodů. Nerozhodných respondentů byla více než desetina. Celková situace tak 
odpovídá údajům zjištěným analýzou hodnotových hierarchií. Hodnota pracovat pro druhé či 
pro společnost jako jedna z postmaterialistických hodnot byla uvedena jako třetí nejméně 
důležitá. Tato situace se promítá do zájmu o účast v komunitním plánování sociálních služeb. 
Nicméně celkový součet téměř pětiny dotázaných vyjádřil spíše nebo rozhodně souhlas se 
zapojením do procesu komunitního plánování.  
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IV. Příloha 

  

 

 

  



 

 

1. Tabulková příloha 

 

Tabulka 1 Vývoj počtu obyvatel Havířova a struktury obyvatel dle mechanické měny 

 

Počet obyvatel k 1. 1. 20111) 

Živě  
narození 

Zemřelí 
Přistěho- 

valí 
Vystěho- 

valí 

Přírůstek (úbytek) 

celkem 
v tom přiro- 

zený 
stěho- 
váním 

celkový 
muži ženy 

2011 79 690 38 728 40 962 723 890 1 127 2 147 -167 -1 020 -1 187 

2010 82 896 40 591 42 305 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874 

2009 83 558 40 992 42 566 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662 

2008 84 033 41 227 42 806 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475 

2007 84 219 41 292 42 927 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186 

2006 84 427 41 393 43 034 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208 

2005 84 784 41 569 43 215 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357 

2004 84 914 41 598 43 316 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130 

2003 85 271 41 761 43 510 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357 

2002 85 502 41 790 43 712 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231 
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Tabulka 2 Vývoj věkové struktury obyvatel Havířova a podle pohlaví 

 
Počet obyvatel k 31. 12. 2011 

v tom 

Střední stav  
1. 7. 2011 

muži ženy 

celkem 
v tom ve věku 

celkem 
v tom ve věku 

celkem 
v tom ve věku 

0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 

2011 78 503 10 700 53 867 13 936 38 068 5 442 27 165 5 461 40 435 5 258 26 702 8 475 79 101 

2010 82 022 10 896 57 254 13 872 40 054 5 560 29 006 5 488 41 968 5 336 28 248 8 384 82 425 

2009 82 896 10 967 58 273 13 656 40 591 5 576 29 594 5 421 42 305 5 391 28 679 8 235 83 284 

2008 83 558 11 159 59 125 13 274 40 992 5 715 29 995 5 282 42 566 5 444 29 130 7 992 83 873 

2007 84 033 11 448 59 699 12 886 41 227 5 910 30 210 5 107 42 806 5 538 29 489 7 779 84 164 

2006 84 219 11 723 59 971 12 525 41 292 6 011 30 320 4 961 42 927 5 712 29 651 7 564 84 360 

2005 84 427 12 082 60 297 12 048 41 393 6 185 30 445 4 763 43 034 5 897 29 852 7 285 84 662 

2004 84 784 12 552 60 570 11 662 41 569 6 430 30 492 4 647 43 215 6 122 30 078 7 015 84 775 

2003 84 914 12 862 60 679 11 373 41 598 6 566 30 520 4 512 43 316 6 296 30 159 6 861 85 084 

2002 85 271 13 341 60 788 11 142 41 761 6 810 30 497 4 454 43 510 6 531 30 291 6 688 85 436 
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Tabulka 3  Vývoj průměrného věku obyvatel Havířova, sňatečnosti a rozvodovosti  

 
Průměrný věk k 31. 12. 2011 

Sňatky Rozvody 

celkem muži ženy 

 

     2011 41,8 40,1 43,4 345 247 

2010 41,5 39,8 43,0 397 272 

2009 41,2 39,6 42,7 387 311 

2008 40,9 39,3 42,4 439 348 

2007 40,6 39,0 42,1 491 322 

2006 40,3 38,7 41,8 488 313 

2005 39,9 38,4 41,4 437 281 

2004 39,6 38,1 41,1 442 379 

2003 39,3 37,8 40,8 354 357 

2002 38,9 37,5 40,4 415 349 

Zdroj: ČSÚ 

 



 

 

Tabulka 4: Vývoj počtu obyvatel do roku 2065
6 

Rok Počet obyvatel k 1.1. Živě narození Zemřelí 

 nízká střední vysoká nízká střední vysoká nízká střední vysoká 

2008 10 381 130 10 381 130 10 381 130 119 570 119 570 119 570 104   948 104 948 104 948 

2009 10 467 542 10 467 542 10 467 542 116 997 118 430 118 556 1 080 908 107 564 106 819 

2010 10 490 631 10 503 408 10 519 279 115 025 116 609 118 297 108 508 106 831 105 642 

2020 10 613 188 10 797 484 11 025 030 96 789 103 534 110 462 111 947 107 637 104 680 

2030 10 490 588 10 908 419 11 408 028 79 356 88 778 98 752 120 252 114 111 109 574 

2040 10 186 695 10 873 660 11 687 306 86 597 100 117 114 549 134 028 128 856 124 656 

2050 9 837 300 10 842 320 11 998 183 78 611 98 550 118 680 132 743 129 199 126 816 

2065 9 111 235 10 689 713 12 376 180 68 092 91 231 114 933 140 703 139 889 139 429 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka 5: Prognóza počtu obyvatel do roku 2013 dle ORP 

SO ORP 
Počet obyvatel v roce 

Změna (%) 
2010 2015 2020 2025 2030 

Bílovec 25 926 25 680 25 434 25 188 24 942 -3,8 

Bohumín 29 826 29 266 28 706 28 146 27 586 -7,51 

Bruntál 38 723 38 135 37 547 36 959 36 371 -6,07 

Český Těšín 26 650 26 324 25 999 25 673 25 347 -4,89 

Frenštát pod Radhoštěm 19 106 18 755 18 404 18 053 17 702 -7,35 

Frýdek-Místek 109 977 108 525 107 073 105 620 104 168 -5,28 

Frýdlant nad Ostravicí 23 224 22 692 22 161 21 629 21 097 -9,16 

Havířov 97 595 95 204 92 812 90 421 88 029 -9,8 

Hlučín 40 101 39 275 38 450 37 624 36 798 -8,24 

Jablunkov 22 512 22 391 22 270 22 148 22 027 -2,15 

Karviná 73 240 71 427 69 615 67 802 65 989 -9,9 

Kopřivnice 41 543 41 202 40 860 40 519 40 177 -3,29 

Kravaře 21 320 21 072 20 823 20 575 20 326 -4,66 

Krnov 42 334 41 652 40 970 40 288 39 606 -6,44 

Nový Jičín 48 529 48 201 47 873 47 545 47 217 -2,7 

Odry 17 459 17 307 17 155 17 003 16 851 -3,48 

Opava 101 719 100 269 98 820 97 370 95 920 -5,7 

Orlová 45 826 45 052 44 279 43 505 42 731 -6,75 

Ostrava 335 425 329 423 323 421 317 419 311 417 -7,16 

Rýmařov 16 576 16 277 15 979 15 680 15 381 -7,21 

Třinec 55 769 54 959 54 150 53 340 52 530 -5,81 

Vítkov 13 993 13 803 13 613 13 423 13 233 -5,43 

Zdroj: Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje, KU MSK 2012 

 

 

 

                                                           
6
 Zdroj:  http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4020-09 → tabulka  Tab. 1: Základní výsledky Projekce 

2009 
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Tabulka 6:  Osoby podle nejvyššího dokončeného vzdělání,  doby nezaměstnanosti a věkové struktury 

kategorizovaný věk (mládež, produktivní, předdůchodový) 

Nezaměstnaný 

Celkem 
Do 

jednoho 

roku 

1-2 

roky 

3 a 

více let 
nebyl/a 

18-26 

let 

vzdělání 
Vyučen(a) bez 

maturity 

 1 0  5 6 

% sloupcová 4,5% ,0%  31,3% 14,6% 

Rezidua -2,0 -,7  2,4  

Maturita 

Počet 20 3  6 29 

% sloupcová 90,9% 100,0%  37,5% 70,7% 

Rezidua 3,1 1,2  -3,7  

Vyšší odborná 

škola 

Počet 0 0  2 2 

% sloupcová ,0% ,0%  12,5% 4,9% 

Rezidua -1,6 -,4  1,8  

Vysoká škola 

Počet 1 0  3 4 

% sloupcová 4,5% ,0%  18,8% 9,8% 

Rezidua -1,2 -,6  1,6  

Celkem Počet 22 3  16 41 

% sloupcová 100,0% 100,0%  100,0% 100,0% 

27-58 

let 

nejvyšší 

dokončené 

vzdělání  

Základní bez 

vyučení, 

případně bez 

vzdělání 

Počet 1 1 4 0 6 

% sloupcová ,8% 1,5% 9,5% ,0% 2,1% 

Rezidua -1,5 -,4 3,6 -1,1  

Vyučen(a) bez 

maturity 

Počet 5 3 7 14 29 

% sloupcová 3,8% 4,5% 16,7% 30,4% 10,1% 

Rezidua -3,3 -1,7 1,5 5,0  

Maturita 

Počet 61 63 9 14 147 

% sloupcová 46,2% 94,0% 21,4% 30,4% 51,2% 

Rezidua -1,6 8,0 -4,2 -3,1  

Vyšší odborná 

škola 

Počet 3 0 0 0 3 

% sloupcová 2,3% ,0% ,0% ,0% 1,0% 

Rezidua 1,9 -1,0 -,7 -,8  

Vysoká škola 

Počet 62 0 22 18 102 

% sloupcová 47,0% ,0% 52,4% 39,1% 35,5% 

Rezidua 3,7 -6,9 2,5 ,6  

Celkem Počet 132 67 42 46 287 

% sloupcová 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

59 a 

více 

nejvyšší 

dokončené 

vzdělání 

Základní bez 

vyučení, 

případně bez 

vzdělání 

Počet 0 1 0 42 43 

% sloupcová ,0% 14,3% ,0% 28,2% 21,0% 

Rezidua -4,0 -,4 -,9 4,1  

Vyučen(a) bez Počet 18 6 0 22 46 
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kategorizovaný věk (mládež, produktivní, předdůchodový) 

Nezaměstnaný 

Celkem 
Do 

jednoho 

roku 

1-2 

roky 

3 a 

více let 
nebyl/a 

maturity % sloupcová 39,1% 85,7% ,0% 14,8% 22,4% 

Rezidua 3,1 4,1 -,9 -4,3  

Maturita 

Počet 28 0 3 46 77 

% sloupcová 60,9% ,0% 100,0% 30,9% 37,6% 

Rezidua 3,7 -2,1 2,2 -3,2  

Vysoká škola 

Počet 0 0 0 39 39 

% sloupcová ,0% ,0% ,0% 26,2% 19,0% 

Rezidua -3,7 -1,3 -,8 4,3  

Celkem 
Počet 46 7 3 149 205 

% sloupcová 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4. Seznam zkratek 

 

ČSÚ -  Český statistický úřad 

KU -  krajský úřad 

MSK -  Moravskoslezský kraj 

N - počet 

ORP - Obec s rozšířenou působností 

PC gramotnost - počítačová gramotnost 

SO - správní obvod 

VŠ - vysoká škola 
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