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Abstrakt

Faktory působící na určitý región mohou velice výrazně ovlivnit jeho vývoj, tedy, zda se 
bude rozvíjet či nikoli. S tím je spojena konkurenceschopnost tohoto regiónu mezi ostatními 
subjekty. Kraje jsou rozměrné oblasti, které nabízejí nespočet zajímavostí a jen region s vizí 
a jasným cílem má předpoklady stát se více konkurenceschopným. 

Abstract

Factors affecting a certain region can very significantly affect its development, ie, whether 
it will develop or not. That is related to the competitiveness of the region among other 
subjects. The regions are large areas that offer countless attractions and only region with 
a vision and a clear objective has potential to become more competitive.

Úvod

Konkurenceschopnost jednotlivých krajů je závislá na jejich možnostech. Každý kraj 
v České republice je specifický, tedy má jiné silné a slabé stránky. Těchto informací lze velmi 
dobře využít ve svůj prospěch a dále se rozvíjet, pokud jsme si jich vědomi. Cílem tohoto 
článku je seznámit s teoretickou základnou, která je potřebná pro pochopení problematiky, 
a poté navázat konkrétními příklady. Región, v našem případě jeden kraj, bude podroben 
některým statistickým zjištěním. Dále se zaměřím na jeho konkurenceschopnost v závislosti 
na projektech realizovaných v posledních letech nebo projektech před dokončením 
a zhodnocením jejich vlivu na konkurenceschopnost tohoto regiónu.  

Konkurenceschopnost

Konkurenceschopnost je často citovaný pojem, pod nímž se obvykle intuitivně rozumí 
schopnost firmy (podniku) úspěšně odolávat konkurenci se stejným nebo podobným 
zaměřením na domácím nebo zahraničním trhu. Pokud není konkurenceschopnost dále 
specifikována, může si pod tímto pojmem představit každý něco jiného 
a konkurenceschopnost se stává mlhavým pojmem vyjadřujícím subjektivní názor 
posuzovatele.

Pojem konkurenceschopnost se dá chápat na různých úrovních, a to zejména na úrovni 
mikroekonomické (firemní) nebo na úrovni makroekonomické (ekonomiky jako celku).

Existuje tedy mnoho přístupů k pojmu konkurenceschopnost, například:

 Schopnost zapojit se úspěšně do soutěže

(Slovo konkurenceschopnost můžeme chápat jako schopnost úspěšně soutěžit v tržním 
prostředí. Důraz je přitom kladen na slovo úspěšně a na místo, kde soutěž probíhá. Toto 
pojetí znamená, že konkurenceschopnost je vlastnost soutěžících subjektů, že jsou schopni 
zúčastnit se soutěže v tržním prostředí.)

 Označení absolutního vítěze



(Absolutní vítěz konkrétní soutěže v tržním prostředí v daném časoprostorovém řezu je 
v tomto pojetí chápán jako vysoce konkurenceschopný, zatímco poražení jsou 
nekonkurenceschopní. Hranicí mezi těmito póly, tedy mezi tržním úspěchem či 
neúspěchem, může být v likviditě subjektu či výkonových i cenových ukazatelích.)

 Konkurenceschopnost v netržním prostředí

(V disciplínách, které bezprostředně nespadají do tržního soutěžního prostředí, se můžeme 
setkat s tím, že soutěžící jsou dělení na konkurenceschopné a nekonkurenceschopné, a to 
podle metriky, kterou se soutěž hodnotí nebo ve vztahu jen k držiteli stávajícího 
nejlepšího výkonu, parametru.)

 Konkurenceschopnost systémů

(„V globalizovaném prostředí během evolučního vývoje a je jedno, jak dlouho probíhá, 
vznikají systémy, kdy subjekty  místo toho, aby soutěžili samostatně, se slučují s využitím 
vzájemných synergií, schopností a vrstvených kompetencí do nejrůznějších celků 
a systémů, které pak mezi sebou ale také s izolovanými subjekty soutěží. Uvedené 
systémy pak jsou nositeli synergických, tzv. Soft externalit, tedy přínosů do soutěže 
v pojetí Marshallových externalit. Systém pak má konkurenceschopnost tehdy, pokud je 
schopný nejen efektivní existence ale dosahuje úspěchu v soutěži zajišťující mu  efektivní 
existenci a současně poskytuje přitom právě ony systémové přínosy pro členy systému.“)

  [Marketing Journal, 2012]

 Porterovský

(Konkurenceschopnost podle Prof. Portera je schopnost organizace produkující hodnoty 
čelit pěti hybným silám konkurence v konkurenčním prostředí, tj. odběratelům, 
dodavatelům, stávající konkurenci v komoditě či odvětví, nově vstupujícím subjektům 
a substituentům. Později byly přidány ještě další dvě vektorové síly, a to přístupnost 
a mobilizace informací a přístupnost k efektivním zdrojům – finančním, lidským, 
energetickým, atd. Všechny „konkurenční síly“ jsou ve vzájemné vazbě a hranice 
efektivní existence v tržním prostředí určuje interval, od kterého začíná 
nekonkurenceschopnost. Smyslem tohoto pojetí je analyzovat a hodnotit vliv a odolnost 
produkčního systému proti konkurenčním silám v hodnototvorných řetězcích, v nichž se 
k produktu přidává jak konkrétní přidaná hodnota měřitelná EconomicValueAdded -
EVA, Market ValueAdded – MVA, tak i konkrétní část konkurenční výhody.)

 Garellihobenchmarkingová doktrína konkurenceschopnosti

(„Garelli jako tvůrce multikriteriálního hodnocení konkurenceschopnosti národů a států 
v definování konkurenceschopnosti používá jak kvantitativní ekonomické parametry, míru 
růstu ale i prvky měkčí jako hodnocení vlivu vzdělání, inovací a hodnotových systémů 
včetně regulačních opatření  států a jejich společenství. V podstatě jde o benchmarking 
tedy o proces srovnávání ekonomických parametrů, neekonomických ukazatelů, 
regulačních mechanismů  jednotlivých producentů, firem, regionů a států mezi sebou 
a s nejlepším jako světovým standardem ukazatele nebo parametru, kde výsledkem je 
hodnocení ve škále nejlepší – průměrný – nejhorší. Kde však je hranice mezi 
konkurenceschopností a nekonkurenceschopností není logicky možné určit.“)

  [Marketing Journal, 2012]

 Delorsovo a EU pojetí konkurenceschopnosti

(„V roce 2000 Jacques Delors na summitu EU v Kodani definoval cíl EU, tj. stát se do 
roku 2010 nejkonkurenčnějším regionem světa a tento výrok byl vtělen do Lisabonské 
strategie. Přitom jako základ bylo bráno benchmarkingové hodnocení výkonnosti 



národních ekonomik v porovnání s USA, Japonskem, asijskými tygry, Indií a Čínou. Již 
v roce 2005 EU však zjistila, že tento cíl je nereálný a tak místo zvolení jiné strategie 
dosažení cíle změnila raději definici konkurenceschopnosti na znění: 
Konkurenceschopnost je schopnost země poskytovat svým občanům vysokou a stále 
rostoucí životní úroveň a zaměstnanost všem, kdo chtějí pracovat.“ A protože v podstatě 
neexistuje nebo se jen velmi obtížně stanovuje metrika jak cokoliv v této definici změřit 
a tak metricky určit co je a kdy a kdo konkurenceschopný a kdo ne, tudíž se státy opět 
porovnávají benchmarkingem podle ekonomických, a neekonomických včetně 
regulačních kritérií.)     [Marketing Journal, 2012]

 Empiricko – faktorový

(Centrum výzkumu konkurenceschopnosti České republiky od roku 2007 realizuje projekt 
empirického šetření konkurenceschopnosti podniků. Vzniklá databáze je tvořena 2817 
podniky z ČR, které pravidelně vyplňují dotazník o svých aktivitách. Získané informace 
jsou rozděleny dle teritoriálního hlediska, právní formy, odvětví a velikosti dotazovaných 
podniků a následně jsou tyto databáze statisticky zpracovány. Výsledky dávají obraz 
o konkurenceschopnosti českých firem z hlediska stanovení vlivu vnitřních a vnějších 
faktorů na konkurenceschopnost, která je vnímána jako hospodářská úspěšnost na trhu.)

 Mezinárodního institutu pro rozvoj managementu v Lausanne – IMD

(„Uvedený IMD přistupuje k hodnocení konkurenceschopnosti zemí podle toho, jak jsou 
schopné vytvářet a udržovat prostředí, které podporuje podnikovou konkurenceschopnost 
neboť právě mikroekonomická úroveň, tedy podniková, je považována za klíčový  zdroj 
tvorby bohatství.“ V roce 2007 zahrnuje provedené hodnocení 55 států, u kterých je 
benchmarkingem porovnáváno 323 kritérií  podle 4 hledisek, jimiž jsou ekonomická 
výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost firem a infrastruktura. Zdrojem pro skórování 
konkurenceschopnostijsou ze 2/3 tvrdá data a z 1/3 data z šetření pracovníků IMD 
v konkrétní zemi, přičemž hodnotící stupnice je od 0 = nízká konkurenceschopnost do 
100 = vysoká konkurenceschopnost.)   [Marketing Journal, 2012]

Regionální konkurenceschopnost

Text odstavce. Hospodářský rozvoj je v tržních ekonomikách jednoznačně spojen 
s pojmem konkurenceschopnosti jako základního měřítka dlouhodobé úspěšnosti firem 
a rovněž států a jejich regionů. Naproti tomu přesné definování pojmu regionální 
konkurenceschopnost zatím není stanoveno. Ovšem řada definic pro tento pojem existuje 
a všechny vychází z několika stejných přístupů:

 regionální konkurenceschopnost jako agregovaná podniková konkurenceschopnost,

 regionální konkurenceschopnost jako odvozená makroekonomická 
konkurenceschopnost.

V rámci vymezení regionální konkurenceschopnosti je možné určit některé obecné faktory 
(rysy) jenž ovlivňují konkurenceschopnost regionu, například dovednost pracovní síly měřená 
rozsahem hladiny dosaženého vzdělání a práceschopným obyvatelstvem nebo výkonnost 
v produktivitě měřená vztahy mezi příjmy a zaměstnaností.

„Produktivita či výkonnost v regionech může tedy záviset na řadě klíčových faktorů 
(zdrojů) konkurenceschopnosti. Regionální rozdíly v ekonomickém růstu jsou také velmi 
často vysvětlovány pomocí regionálních rozdílů v míře technologického pokroku, který může 
být vnímán jako exogenní či endogenní proměnná v závislosti na použitém přístupu. Rozdílná 



úroveň ekonomické výkonnosti a produktivity v regionech se stala také základem 
pyramidového modelu konkurenceschopnosti (obr. č. 1).

Regionální konkurenceschopnost je pak odrazem propojení čtyř hlavních faktorů (zdrojů),
kterými jsou: struktura ekonomických aktivit, úroveň inovací, stupeň dostupnosti regionů 
a úroveň dosaženého vzdělání pracovních sil. Konkurenceschopnost regionu je dána 
schopností regionu etablovat se v národní ekonomice, dokázat předvídat změny její struktury 
a reagovat na hospodářská opatření.“   [Ekonomická revue, 2011]

Obr. 1: Pyramidový model regionální konkurenceschopnosti

Zdroj: Ekonomická revue, 2011

Hlavní faktory konkurenceschopnosti regionů a jejich význam

Lidské zdroje

Lidské zdroje jsou v současnosti z mnoha důvodů považovány za jeden z klíčových 
faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost regionů. Lidské zdroje disponují různou mírou 
přizpůsobivosti na vnější podmínky (tento faktor je schopen pružně a rychle reagovat na 
vzniklou situaci). Také mají schopnost ovlivňovat všechny ostatní spolupůsobící subjekty. Dá 
se tedy říct, že lidské zdroje jsou hlavními nositeli rozvoje.

Lidské zdroje jsou hodnoceny z hlediska vzdělanostní úrovně, neboť kvalifikovaná 
pracovní síla má dobrý předpoklad směřovat ekonomiku směrem využívání získaných 
zkušeností i nových poznatků, a to představuje konkurenční výhodu. Neopomenutelným 
spolupůsobícím faktorem je i oborová struktura vzdělanosti a její vztah k poptávce po 
pracovní síle na trhu práce. Ta podmiňuje okamžitou využitelnost pracovní síly. Doplňující 
vliv mají tzv. psychologické aspekty kvality lidských zdrojů. Každá společnost funguje na 
základě určitého hodnotového systému a preference některých konkrétních hodnot má dopad 
na chování lidí v určitých situacích, což může podstatně ovlivňovat ekonomickou 
konkurenceschopnost.



VaV inovace

Regiony jsou dnes vystaveny mnohem intenzivnější konkurenci za strany rozvíjejících se 
zemí a nemohou se již spoléhat na dřívější konkurenční výhodu, která plynula z dostupných 
přírodních zdrojů a levné pracovní síly. „Regiony v rozvinutých zemích nejsou schopny 
konkurovat nesrovnatelně nižším cenám vstupů (zejména pracovní síly) v rozvíjejících se 
ekonomikách. Musí proto svou konkurenceschopnost zakládat na kvalitě a technologickém 
pokroku. Kvalita činí zboží atraktivním na straně poptávky a technologický rozvoj vede 
k vývoji nových výrobků a služeb na straně nabídky (vznik nových trhů) a růstu produktivity 
výrobních faktorů.“ Jediná cesta pro udržení konkurenční výhody je prostřednictvím 
technologického náskoku a kvality, a to znamená neustále a úspěšně inovovat procesy 
i samotné výstupy.

     [Regionální hospodářská konkurenceschopnost, 2006]

Základem inovací je získávání a aplikace nových znalostí prostřednictvím vědy 
a výzkumu. Věda, výzkum a vývoj představují spolu s kvalitou lidských zdrojů základ 
inovačního potenciálu regionů a jejich výsledky jsou nositeli základních zdrojů inovací. 
Důležitou podmínkou inovačního procesu je neustálé vzájemné učení a předávání znalostí, 
což vyžaduje úzkou spolupráci mezi výzkumnými a vývojovými institucemi, i soukromým 
a veřejným sektorem.

Ekonomická struktura

Dříve byla ekonomická struktura regionu stavěna na existenci velkých regionálních firem, 
což garantovalo určitou stabilitu místní ekonomiky. Tyto firmy byly klíčovými partnery pro 
malé a střední podniky. Do určité míry tito regionální „obři“ hnali vývoj celé místní 
ekonomiky.

S nástupem post-industriální ekonomiky se však charakter i role velkých firem zásadním 
způsobem mění, protože původní model velkých firem přestává být konkurenceschopný. 
Tento model byl založen na firmách zahrnujících velké množství činností souvisejících 
s produkcí konečného výrobku tzv. “pod jednou střechou“. Dnes se velká firma mnohem více 
podobá síti několika dílčích subjektů specializujících se na určitou konkrétní činnost a některé 
z dílčích subjektů dokonce nemusí být vlastnicky spojeny s firmou, pod jejímž názvem se 
daný výrobek prodává.

Těmito skutečnostmi se pozornost obrátila více k malým a středním firmám, které jsou již 
schopny konkurovat firmám velkým. Velice důležitou roli hrají malé a střední podniky na 
pozici tvorby nových pracovních míst, vytváření podnikatelského klima v regionu a udržování 
konkurenčního prostředí v ekonomice.

Přímé zahraniční investice

„ Se zvyšující se provázaností světové ekonomiky, roste význam nadnárodních korporací 
a přímých zahraničních investic. Příchozí přímé zahraniční investice jsou zprostředkovaným 
faktorem ekonomického rozvoje. Přínos zahraničních investic pro ekonomický rozvoj lze 
sledovat jak na místní/regionální úrovni (např. transfer technologií, zvýšení kvality lidských 
zdrojů, vznik nových pracovních míst ad.), tak na úrovni národní (např. stabilizace platební 
bilance, růst exportu apod.).“

     [Regionální hospodářská konkurenceschopnost, 2006]



Obr. 2: Potenciální pozitivní a negativní důsledky přímých zahraničních investic

Zdroj: Regionální hospodářská konkurenceschopnost, 2006

Dopravní a telekomunikační infrastruktura

Pro zajištění ekonomického růstu je potřeba mít k dispozici dobrou infrastrukturu.  
Moderní infrastruktura je v rámci výkonu mnohých podniků významným faktorem, který 
ovlivňuje hospodářskou a sociální přitažlivost místa. Tím je myšleno, že moderní 
infrastruktura je faktor umožňující ekonomický rozvoj a jeho nedostatečnost nebo dokonce 
zastaralost podstatně snižuje investiční atraktivitu regionů a měst a tím i jejich 
konkurenceschopnost.

Ve vyspělých zemích, ve kterých se snižuje význam dopravní infrastruktury se, naopak 
zvyšuje význam moderních informačních a telekomunikačních technologií (pilíř znalostní 
ekonomiky). Zavádění a efektivní využívání moderních informačních a telekomunikačních 
technologií představuje potenciál pro růst celkové produktivity ekonomiky. Díky těmto 
možnostem lidé získávají stále více dovedností a informací, potažmo vzdělání, což zvyšuje 
konkurenceschopnost firmy.

Další faktory regionálního rozvoje

Výše zmíněné faktory ekonomické konkurenceschopnosti lze považovat za základní, 
protože působí vždy a ve všech regionech. Nicméně nejsou jedinými faktory působícími na 
regionální trh. Ostatní faktory bývají časově nebo územně omezené nebo představují vnější 
prostředí socioekonomického rozvoje. Takovými příklady mohou být kvalita životního 
prostředí, která má úzký vztah na atraktivnost prostředí pro obyvatele, podnikatele 
i návštěvníky, a tím i na samotný cestovní ruch.



Základní informace o Moravskoslezském kraji v závislosti na jeho 
konkurenceschopnost

Tento kraj se nachází v nejvýchodnější oblasti České republiky. Více jak z poloviny je 
toto území lemováno pohořími a nejvyšší horou kraje je Praděd (1 492 m.n.m.). Hlavními 
řekami, které protékají krajem, jsou Odra, Opava, Ostravice, Olše atd. Z pohledu Evropy se 
Moravskoslezský kraj i Ostrava nacházejí na velmi výhodné a zajímavé geografické pozici. A 
jak zveřejňují oficiální stránky Ostravy: „sílu polohy celé oblasti se snaží ještě více zdůraznit 
regionální aktéři, kteří dlouhodobě usilují o propojení některých aktivit Moravskoslezského 
kraje, Žilinského samosprávného kraja a Województwa Śląskiego v určitých aktivitách 
s výhledem na vytvoření významného územního centra v celoevropském pohledu.“

        [Moravskoslezský kraj, 2010]

Tab. 1: Podíl Moravskoslezského kraje na HDP v ČR

Podíl regionu na hrubém domácím produktu ČR v %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10,4 10,1 10,1 10,2 9,8 10,0 10,2

Zdroj: Český statistický úřad, 2013

Obr. 3: Koeficient konkurenceschopnosti HDP na 1 zaměstnaného
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Výsledek vypočteného koeficientu (HDP na 1 zaměstnaného / zaměstnaní celkem) 
vypovídá, že ačkoli počet zaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji klesá, hrubý domácí 
produkt v průběhu let roste. To znamená, že zaměstnanci pracují podstatně produktivněji než 
v dřívějších letech. 



Obr. 4: Míra regionálního rozvoje
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Zdroj: Český statistický úřad, 2013

Míra regionálního rozvoje byla zjištěna jako podíl investic vynaložených krajem na 
ochranu životního prostředí a počtu celkem registrovaných subjektů v kraji. Byla zjištěna 
závislost jednotlivých vstupů. Můžeme konstatovat, že s rostoucím počtem registrovaných 
subjektů v kraji rostou i investice vynaložené krajem na ochranu životního prostředí, tedy na 
rekultivaci území. Moravskoslezský kraj je znám jak industriální oblast ČR, nicméně finance 
vynaložené krajem jsou viditelné. Prostředí už nevypadá jako před 10 či 20 lety dříve. Pomalu 
do kraje vstupují noví investoři, a tak se v souvislosti s tím pomalu mění i krajinný ráz. Nejen 
že se například v Ostravě vybudovalo nové velké nákupní centru „Nová Karolina“, a současně 
s tím vznikla i lepší dopravní infrastruktura (vznikly nové zastávky MHD, nové cesty), nové 
administrativní prostory a hlavně nové, velmi žádaní byty v centru města. Jako koncept 
nákupní centrum vzniklo s myšlenkou rozšíření malého centra města a přilákání obyvatel do 
tohoto centra i o víkendech a svátcích (dříve bylo centrum jen kancelářskou a pracovní 
oblastí), viz fota níže. 

Obr. 5: Soubor fotek „Nové Karoliny“ a okolí



Zdroj: MHD Ostrava, 2013; Stavby v Moravskoslezském kraji, 2013



Dalším výrazným investorským plánem v Moravskoslezském kraji, který byl dokončen a 
slavnostně otevřen 2.5.2012 je Golf Resort Lipiny (viz. fota níže). Mladé golfové hřiště je 
situováno v karvinské oblasti Lipiny, konkrétně vzniklo mezi dvěma činnými šachtami, se těší 
rychle vzrůstajícímu počtu golfistů. Společnosti OKD1 se pomocí zdrojů vlastních a fondů 
Evropské unie povedlo vybudovat golfový areál na ploše ještě nedávno viditelně 
poznamenané důlní činností. OKD tímto výrazně zatraktivnilo tuto oblast a každodenně láká 
do regionu nejen golfisty, ale i turisty obecně. 

Investorovi se povedlo výhled z golfového hřiště na fungující důlní činnost proměnit 
v zajímavou, lákavou a netradiční podívanou, což zvýšilo atraktivitu mezi konkurenčními 
golfovými resorty. Dalším velmi zajímavým investičním záměrem je cenová politika Golf 
Resortu Lipiny. Obecně se dá říci, že golfový klub vsadil na nízké ceny při zachování vysoké 
úrovně zázemí a služeb. Tato akce má mezi golfisty velmi pozitivní ohlas a je to i důvod 
rychlému nárůstu počtu klubových členů i trenérskému zázemí. Významnou výhodou jsou 
volné okolní plochy, na kterých bude v případě finančních zdrojů a zájmu možnost tento 
resort rozšířit.     [Golf Resort Lipiny, 2013]

Obr. 6: Soubor fotek “Golf Resort Lipiny”

                                                
1 Ostravsko – karvinské doly (OKD) je jediná společnost v České republice, která produkuje černé uhlí. Firemní 

náplní je vyhledávání, těžba, úprava, zušlechtění a prodej tohoto uhlí, jenž má nízký obsah síry a dalších 
příměsí – tedy je vhodné jako palivo. Společnost má v činnosti 4 doly a v konzervaci důl 1. Roční produkce se 
pohybuje okolo 11 miliónů tun uhlí.     [OKD, 2012]



Zdroj: Stavby v Moravskoslezském kraji, 2013; Lipiny Golf Resort, 2013

Město Ostrava se začalo významněji rozvíjet i v oblasti kancelářských a výrobních prostor 
vybudováním „Prologis Parku“. Tento park se nachází v ostravské západní části. Výhodou 



situování parku je blízkost dálnice D47 a ostravského okruhu. Jeho vzdálenost od 
mezinárodního letiště (Leoš Janáček Ostrava  Airport) je asi 20 km. Také dostupnost 
ostravské MHD je velmi dobrá. Prologis park je moderní distribuční centrum poskytující 
skladovací a kancelářské prostory logistickým firmám a společnostem působícím v odvětví 
lehkého průmyslu. Prostory parku využívají firmy jako jsou například: Richter + Frenzel, 
In Time Spedice, Geis, Pemic, B2B Partner, Maurice Ward nebo AT Computers.

       [Cushman & Wakefield, 2013]

Obr. 7: Soubor fotek “Porlogis Park”

Zdroj: CUSHMAN & WAKEFIELD, 2013

Projekt, který by měl být ukončen cca v listopadu letošního roku je stavba nové 
multifunkční budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky a dislokované těžké laboratoře 
Automatizovaného dopravného centra Ostrava (umožní zkoumat a inovovat technologie) 
v areálu VŠB-TU v Ostravě – Porubě. Cílem promyšleně propojené budovy s laboratořemi je 
spojení kvalitní výuky a výzkumu. Vysoká škola na projekt získala dotaci z „Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace“. Celkové náklady projektu jsou 1 045 948 024 Kč, 
přičemž dotace z EU je ve výši 743 887 969,45 Kč a dotace ze státního rozpočtu činí 
131 274 347,55 Kč.

            [VŠB-TU Ostrava: FEI, 2013]



Obr. 8: Soubor fotek “nové budovy VŠB – TU: FEI”

Zdroj: Stavby v Moravskoslezském kraji, 2013; Nová FEI VŠB – TU Ostrava, 2013



Poslední projekt, který zmíním, je projekt „Nové Vítkovice“ v dolní oblasti vítkovického 
areálu. Tzv. Dolní oblast byla zaměřena na výrobu surového železa, koksu a aglomerátu. Tato 
činnost byla v roce 1998 ukončena a od té doby dodnes oblast potkávají turisticky příznivé 
skutky. Začalo to prohlášením části této lokality spolu s dolem Hlubina za kulturní památku 
(r. 2002) a následně zařazením do Evropského kulturního dědictví (r. 2008). Nové Vítkovice 
mají zachovat průmyslové dědictví s novým, moderním a užitečným vzhledem. Cílem je 
zaměřit se a podpořit následující oblasti: vysoké školství, vědu, výzkum, kulturu, sport, také 
vytvořit centrum technického vzdělávání a byty. V rámci projektu budou rekonstruovány 
a reaktivovány tři základní objekty – VI. Energetické ústředny, Vysoké pece č.1 a plynojem, 
dále vytvořena expozice s názvem „Svět Techniky“ a naučná stezka zaměřená na výrobu 
železa, koksu a těžbu uhlí. Také bude v rámci projektu vytvořena možnost ubytování přímo 
v areálu průmyslového závodu, a to v ubytovně VP1. Realizace projektu již probíhá (počátek 
12/2011) a datum ukončení realizace je stanoven na 09/2014. Za již hotovou část Dolní 
oblasti Vítkovic projekt získal v roce 2011 ocenění EDEN (soutěž o evropskou destinaci 
nejvyšší kvality). Oblíbenost této oblasti stoupá i díky organizaci mezinárodně známého 
hudebního festivalu „Colours of Ostrava“, který se zde koná od loňského roku.

       [Dolní oblast Vítkovice, 2013]

Obr. 9: Soubor fotek „Dolní oblast Vítkovic“



Zdroj: Stavby v Moravskoslezském kraji, 2013



Závěr

Konkurenceschopnost regiónů je důležitou součástí jejich růstu a atraktivity pro investory, 
turisty i stávající občany. Pro zjištění stavu a porovnání konkurenceschopnosti regionů (krajů) 
jsem si vybrala Moravskoslezský kraj. Tento kraj hraničí s krajem Olomouckým a Zlínským 
dále se Slovenskem a Polskem. V současné době se v Moravskoslezském kraji dokončily 
velké projekty, které velmi významně působí na lepší konkurenceschopnost s jinými kraji, 
popřípadě i s pohraničními oblastmi (zlákání pohraničních obyvatel k turismu - nákupům, 
zábavě, poznávání). Všechny projekty zmíněné v tomto článku odrážejí schopnost kraje 
představit se jako atraktivnější než dříve a změnit všeobecné mínění, že zde není nic než uhlí 
a přes smog není vidět. Region si uvědomuje svou zodpovědnost za prvky, které se v něm 
nacházejí i za vazbu na životní prostředí. Úspěšnost zmíněných projektů je nepopíratelná. 
Dolní oblast Vítkovic je hitem festivalu „Colours of Ostrava“ i návštěvníků při prohlídkách 
města Ostravy. Pro milovníky golfu je nově vybudované golfové hřiště na bývalých haldách 
velkým lákadlem a to i v závislosti na faktu, že tento resort svou strategii nastavil na velmi 
příznivých cenách. Tento průmyslový kraj dostal díky projektům pozitivnější a zajímavější 
tvář, a díky tomu atraktivitu pro investory a turisty. Konkurenceschopnost a funkčnost 
regiónu je viditelná i ze statistických údajů, které jasně reflektují růst regiónu. Závěrem se dá 
říci, že konkurenceschopnost Moravskoslezského kraje se v průběhu posledních let značně 
zlepšila a tento trend by měl pokračovat i nadále.  



Literatura:

[1] Marketing Journal: Marketing a 18 pojetí významu slova konkurenceschopnost. 
REDAKCE MARKETING JOURNAL. Marketing Journal [online]. 2012
[cit. 2013-04-3]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/blog/Cichovsky/?detail=23

[2] Moravskoslezský kraj [online]. 2010 [cit. 2013-06-10]. 

Dostupné z: http://o-kraji.kr-moravskoslezsky.cz/

[3] Český statistický úřad: Časové řady - Moravskoslezský kraj [online]. 2013, 2013-06-6 [cit. 
2013-06-10]. 

Dostupné z: http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/casove_rady_regionalni

[4] Stavby v Moravskoslezském kraji [online]. 2009, 2013 [cit. 2013-06-10].

 Dostupné z: http://www.msstavby.cz/

[5] MHD Ostrava [online]. 2005 [cit. 2013-06-10]. 

Dostupné z: http://www.mhd-ostrava.cz/?s=hlavni_stranka

[6] Lipiny Golf Resort [online]. 2012 [cit. 2013-06-10].

[7] Dostupné z: http://www.golflipiny.cz/

[8] Nová FEI VŠB - TU Ostrava. Nová FEI VŠB - TU Ostrava [online]. 2013 [cit. 2013-06-
10]. Dostupné z: http://www.fei.vsb.cz/cs/okruhy/o-fakulte/nova-fei-vsb-tu-ostrava/

[9] Dolní oblast Vítkovice [online]. 2010 [cit. 2013-06-10].

Dostupné z: http://www.dolnioblastvitkovice.cz/

[10] CUSHMAN & WAKEFIELD: Prologis Park Ostrava. CUSHMAN & WAKEFIELD: 
Prologis Park Ostrava [online]. 2009, 2013-04-26 [cit. 2013-06-10]. 

Dostupné z: http://www.czech-industrial.cz/properties/prologis-park-ostrava

[11] Ekonomická revue: Hodnocení konkurenceschopnosti regionů České republiky v 
kontextu Lisabonské strategie [online]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita, 2011 [cit. 2013-05-1]. ISSN ISSN 1212-3951. 
Dostupné z: http://www.ekf.vsb.cz/miranda2/export/sites-
root/ekf/cerei/cs/okruhy/Papers/VOL14NUM03PAP04.pdf

[12] Regionální hospodářská konkurenceschopnost: Projekt identifikace klastrů v ČR. In: 
Regionální hospodářská konkurenceschopnost [online]. 2006 [cit. 2013-05-1]. 

Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/prirucka-verejna-sprava-208.pdf




