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Abstrakt. Tato diplomová práce se zabývá hodnocením distribuce 
zam�stnavatel� a pracovních míst v okrese Bruntál. Analýza distribuce je 
vyhodnocena z prostorového hlediska, podobn� je sledován vývoj i v �ase. 
Krom� celkového hodnocení distribuce pracovních p�íležitostí je hodnoceno 
ekonomické zam��ení zam�stnavatel� s cílem zjistit distribuci zam�stnavatel� a 
pracovních p�íležitostí podle odv�tví. Vyhodnocení je provedeno zvláš� pro 
významné zam�stnavatele a zvláš� pro ostatní. V práci je používána vizualizace 
dat s využitím jádrových odhad�, kartodiagram� a kartogram�.  
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Abstract. Evalution of Employer´s Distribution in the Bruntal District. This 
diploma thesis is the evaluation of distribution of employers and available jobs 
in the Bruntal district. The analysis of distribution is evaluated from the spatial 
aspect, as well as from development-in-time aspect. Besides the complete 
evaluation of distribution of job opportunities, the economic scope of 
employers is evaluated as well, this with the aim to uncover the distribution of 
employers and job opportunities based on the industries. The evaluation has 
been done for two categories, one being the important employers, the second 
being the other employers. The thesis uses the data visualisation, with the 
application of kernel density, cartodiagrams and cartograms. 
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1 Úvod 

Spole�nost p�ed n�kolika lety p�ešla na tržní hospodá�ství, jehož charakteristickým 
rysem je princip nabídky a poptávky. Tento zákon platí rovn�ž na trhu práce.  
B�žné ekonomické analýzy se zabývají ekonomickou �inností, zam��ením a rozvojem 
podnikatelských aktivit, ale zpravidla již nesledují územní faktor, prostorové 
uspo�ádání jednotlivých objekt� nebo koncentra�ní procesy.  
Na trhu práce vytvá�ejí poptávku po práci firmy jakožto zam�stnavatelé. 
Geografickým uspo�ádáním zam�stnavatel�, jejich �len�ním na ekonomická odv�tví i 
zjiš�ováním pracovních míst z hlediska prostorového uspo�ádání se zabývá tato práce. 
Politika zam�stnanosti je sou�ástí hospodá�ské politiky. Prost�ednictvím r�zných 
regulátor� se snaží o dosažení rovnováhy mezi nabídkou práce a poptávkou po práci. 



P�edstavuje soubor nástroj�, jejichž realizace motivuje zam�stnané, nezam�stnané a 
zam�stnavatele k jistému chování na trhu práce. 
Politiku zam�stnanosti lze rozd�lit na aktivní a pasivní p�i�emž aktivní politika 
zahrnuje p�edevším r�zná školení, podporu vytvá�ení práce pro hendikepované osoby 
i p�ímou tvorbu pracovních míst v místech, kde je situace kritická. Pasivní politika 
zahrnuje zejména vyplácení p�ísp�vk� v nezam�stnanosti nebo p�ed�asný odchod do 
d�chodu. 
Tato práce se zabývá geografickou distribucí zam�stnavatel� v okrese Bruntál, který  
se nachází v oblasti s pravideln� vysokou mírou nezam�stnanosti.  
K 31.12.2006 byla míra registrované nezam�stnanosti v okrese podle nové metodiky 
13,40%, p�i�emž nejvyšší byla v obcích Ji�íkov 33,3% a Hlinka 31,3% a nejnižší 
v obcích M�sto Albrechtice 8,6% a Velká Štáhle 8,8% (podle MPSV) [16].   

2 Cíle 

Cílem práce je hodnocení distribuce zam�stnavatel� a pracovních míst v okrese 
Bruntál z hlediska prostoru i �asu. Analýza distribuce bude vyhodnocena z pohledu 
rovnom�rnosti �i naopak velké nerovnom�rnosti jejího rozmíst�ní. Podobn� bude 
sledován vývoj v �ase tak, aby bylo možné popsat jak se tato geografická distribuce 
m�ní v �ase, zda z�stávají centra ekonomických aktivit stejná nebo se m�ní a 
p�esouvají, zda dochází k další agregaci nebo naopak vyšší distribuci pracovních 
p�íležitostí v území. Krom� celkového hodnocení distribuce pracovních p�íležitostí 
bude p�ihlédnuto k ekonomickému zam��ení podnik� s cílem zjistit strukturální 
situaci, tj. distribuci po�tu zam�stnavatel� a pracovních míst dle odv�tví. Jedin� tak 
bude možné posoudit, zda lidé s ur�itou profesí nacházejí pracovní p�íležitosti pouze 
v n�kolika málo centrech nebo jsou možnosti jejich uplatn�ní distribuovány více po 
sledovaném území. 

3 Zájmové území 

Zájmovým územím je okres, který se rozkládá v severozápadní �ásti 
Moravskoslezského kraje a je rozd�len na  68 obcí, z �ehož je 7 m�st. Okres Bruntál 
se rozkládá na 1 549 km2 a k 1. 1. 2006 zde žilo 103 678 obyvatel. Míra 
nezam�stnanosti k tomuto datu byla, podle nové metodiky výpo�tu, 13,40%.  

4 Lokalizace zam�stnavatel� 

K hodnocení prostorové distribuce zam�stnavatel� bude nejprve pot�eba provést 
jejich lokalizaci. Protože jsou k dispozici jejich adresy, je pot�eba vhodný podklad pro 
georeferencování pomocí adres. Tímto podkladem je databáze stavebních objekt� 
RSO, která pro jednotlivé objekty uchovává sou�adnice X a Y v sou�adnicovém 
systému JTSK. Adresy zam�stnavatel�, klasifikace ekonomických �inností i po�ty 



zam�stnanc� byly získány z n�kolika zdroj�, Firemního monitoru a ú�adu práce. 
Databáze z t�chto zdroj� byla propojena s databází stavebních objekt� RSO.  
Lokalizace pro rok 2006 je zvláš� provedena pro tzv. významné zam�stnavatele, �ímž 
jsou mín�ny firmy s 25 a více zam�stnanci, a zvláš� pro zam�stnavatele ostatní. Dále 
je také provedena lokalizace zam�stnavatel� pro rok 2006 z dat poskytnutých ÚP 
Bruntál. Tato data obsahují konkrétní hodnoty po�tu zam�stnanc�, kdežto ve 
Firemním monitoru je po�et zam�stnanc� ur�en pouze kódem, který udává rozsah 
hodnot. 
Pro hodnocení vývoje zam�stnavatel� v �ase bude provedena lokalizace pro další 
�asová období. K tomuto ú�elu bude provedena lokalizace firem, které mají 25 a více 
zam�stnanc� pro roky 1997, 2000. 
Propojení databází je provedeno pomocí jazyka SQL v prost�edí programového 
produktu Microsoft Access.  
Sídla významných zam�stnavatel� tzn. nad 25 zam�stnanc� v�etn� se nacházejí v 34 
obcích okresu Bruntál. T�chto firem bylo lokalizováno celkem 218. N�které z nich 
nebylo možné lokalizovat p�esn� podle sou�adnic. Bu� nem�ly zadanou celou adresu 
nebo daná adresa nebyla v databázi stavebních objekt� RSO, proto byly umíst�ny na 
st�ed ulice nebo obce. Tyto firmy jsou vypsány v Tabulce 1. 
 

Tabulka 1. Významní zam�stnavatelé lokalizovaní na st�ed obce nebo ulice 
 
I�O Zam�stnavatel Adresa Zp�sob lok. 
42767342 Aktis, s.r.o Bruntál, Zahradní 15 Ulice 
48397334 Armaturka Krnov, s.r.o Krnov, Bruntálská 2313/5  Ulice 

25846078 Astra M�sto 
Albrechtice, s.r.o 

M�sto Albrechtice, Míru 
230/7 Ulice 

47973293 Elfe, s.r.o Krnov, Chá�ovská 920/120 Ulice 

14571919 Ingenia, Ing. Roman 
Václavík 

M�sto Albrechtice, 
Linhartovy 81 Ulice 

26715961 IVG Colbachini CZ, 
s.r.o 

Krnov, �ervený dv�r 
1126/29 

Ulice 

65140745 Krnovská škrobárna, 
s.r.o 

Krnov, �sl. armády 921/60  Ulice 

60793414 KVS Ekodivize, a.s Horní Benešov, Leskovská 
566 

Ulice 

00296392 Obec Sv�tlá Hora Sv�tlá Hora Obec 
63469936 Rojana, s.r.o Rýma�ov, T�ída Hrdin� 

1288/55 
Ulice 

12669148 Japex, Ing. Petr Krátký M�sto Albrechtice, 
Nerudova 19 

Ulice 

25847104 Rame CZ, s.r.o Krnov, Ve Vrbin� 1117/5 Ulice 
25391810 Rýmstav CZ, s.r.o Rýma�ov, Nerudova 

20/1290 
Ulice 

62362488 Wiplast, s.r.o Krnov, �ervený dv�r 916/5 Ulice 
25363735 Zvos Nova, s.r.o Krnov, �ervený dv�r 918/7 Ulice 

 



Z výsledk� lokalizace vyplývá, že distribuce významných zam�stnavatel� je 
nerovnom�rná. Nejvýznamn�jšími centry jsou Krnov a Bruntál, pop�ípad� ješt� 
Rýma�ov a Vrbno pod Prad�dem. N�kolik mén� významných zam�stnavatel� se pak 
nachází v Osoblažském výb�žku, v obcích Horní Benešov, M�sto Albrechtice, 
B�idli�ná a Dvorce a jejich okolí. 
 

 
 

Obr. 1. Distribuce významných zam�stnavatel� v okrese Bruntál 2006 
 

Lokalizace zam�stnavatel� pod 25 zam�stnanc� je provedena stejným zp�sobem jako 
u významných zam�stnavatel�. Data z ú�adu práce zde však nebyla použita, protože 
neevidují firmy s takto malým po�tem zam�stnavatel�. 
Takto lokalizovaných zam�stnavatel� bylo 17125. Dalších 640 firem lokalizováno 
nebylo, protože nem�ly kompletní adresu nebo se daná adresa nenacházela v databázi 
stavebních objekt�. Následn� byla vyhotovena statistika t�chto firem. Bylo stanoveno, 



že pokud po�et zam�stnavatel� v obci, které nejsou lokalizované nep�esáhne 15% 
z celkového po�tu firem v obci a po�et zam�stnavatel� p�sobící v jednotlivých 
odv�tvích, kte�í nejsou lokalizovány nep�esáhne 15% z celkového po�tu firem, které 
p�sobí v tom samém odv�tví v okrese, není pot�eba tyto firmy lokalizovat. Podíl 
t�chto firmy k celkovému po�tu firem v obci není z hlediska statistiky významný a 
nemá zásadní dopad na distribuci v okrese. 

5 Hodnocení úsp�šnosti lokalizace 

Úsp�šnost lokalizace podle adresy v obcích, kde byly n�které firmy lokalizovány na 
st�ed ulice nebo obce je zaznamenána v následující tabulce. V ostatních obcích byla 
úsp�šnost lokalizace 100%. 

 
Tabulka 2. Úsp�šnost lokalizace významných zam�stnavatel� 

 
Obec Po�et firem Lokal. Nelokal. Úsp�šnost lokal. [%] 
Bruntál 49 48 1 97.96 
Horní Benešov 7 6 1 85.71 
Krnov 58 51 7 87.93 
M�sto Albrechtice 12 9 3 75.00 
Rýma�ov 30 28 2 93.33 
Sv�tlá Hora 3 2 1 66.67 

 
Pr�m�rná úsp�šnost lokalizace menších zam�stnavatel� pro okres Bruntál je 95.3%. 
P�i�emž nejmenší úsp�šnost lokalizace je v obcích Slezské Pavlovice (86.96%), 
Milotice nad Opavou (87.91%), Rusín (88%), Osoblaha (88.1%) a Karlova Studánka 
(89.47%). 

6 Jádrové odhady 

Pro interpretaci distribuce zam�stnavatel� v okrese byly využity neparametrické 
jádrové odhady. Byla vyzkoušena r�zná nastavení parametr� a jako nejvhodn�jší bylo 
vybráno nastavení velikosti bu�ky 25x25 m a ší�ka pásma 1000m. Jádrové odhady 
pro ší�ku pásma 500m p�íliš kopírují polohu jednotlivých firem, naopak ší�ka pásma 
1500m ukazuje p�íliš velkou homogenitu distribuce zam�stnavatel�. 
Pomocí jádrových odhad� byla zjišt�na hustota významných zam�stnavatel� na km2. 
Na Obr. 2 je vid�t nejv�tší hustotu významných zam�stnavatel� ve velkých m�stech 
jako Krnov nebo Bruntál. Další významná místa, kde se zam�stnavatelé nacházejí, 
jsou m�sta Rýma�ov, M�sto Albrechtice a Vrbno pod Prad�dem. Naopak v oblasti 
Krasova, Široké Nivy a Ji�íkova je hustota významných zam�stnavatel� nulová. 



 
 

Obr. 2. Hustota významných zam�stnavatel� v okrese Bruntál 2006 
 

Na Obr. 3 je potom hustota pracovních míst u významných zam�stnavatel�. Po�et 
zam�stnanc� je p�evzat z dat ÚP Bruntál a tam kde hodnota není známa, je zvolena 
st�ední hodnota z intervalu, který udává kód po�tu zam�stnanc�. Zde je oproti 
p�edešlému obrázku vid�t, že nejv�tší hustota zam�stnanc� je op�t ve velkých 
m�stech, ale Krnov se rozd�lil na dv� �ásti, ve kterých se nacházejí firmy s velkým 
po�tem zam�stnanc�. Další rozdíl je potom vid�t v B�idli�né, kde celkový po�et 
zam�stnavatel� není tak velký, ale podle po�tu zam�stnanc� je významn�jší než nap�. 
obec Rýma�ov. Je to proto, že ve m�st� se nachází  nejvýznamn�jší firma v okrese 
zabývající se výrobou válcovaných polotovar� z hliníku a flexibilních obalových 
materiál� - AL INVEST B�idli�ná, a.s. (d�íve Kovohut� B�idli�ná, a.s.), která 
zam�stnává p�es 1000 zam�stnanc�. 

 



 
 

Obr. 3. Hustota zam�stnanc� – po�et dán st�edem intervalu, Bruntál v roce 2006 

7 Klasifikace ekonomických �inností 

Vedle jádrových odhad� byla pro hodnocení využita odv�tvová klasifikace 
ekonomických �inností (OKE�) a klasifikace podle ekonomických sektor�. 
Hlavním ú�elem klasifikace OKE� je poskytnutí hierarchického t�íd�ní ekonom. 
�inností, které je možno využít pro roz�len�ní informací podle t�chto �inností pro 
analytické práce ve statistice i v jiných oblastech. 
K polovin� roku 2006 obsahuje klasifikace 17 sekcí, 16 subsekcí, 62 oddíl�, 224 
skupin, 513 t�íd a 663 podt�íd �inností. 
 



D�lení �inností podle sekcí: 
A    Zem�d�lství, myslivost, lesnictví 
B    Rybolov a chov ryb 
C    T�žba nerostných surovin 
D    Zpracovatelský pr�mysl 
E    Výroba a rozvod elekt�iny, plynu a vody 
F     Stavebnictví 
G    Obchod; opravy motorových vozidel a výrobk� pro osobní pot�ebu a p�evážn� 
pro domácnost 
H    Ubytování a stravování 
I      Doprava, skladování a spoje 
J     Finan�ní zprost�edkování 
K    �innosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské �innosti 
L    Ve�ejná správa a obrana; povinné sociální zabezpe�ení 
M   Vzd�lávání 
N    Zdravotní a sociální pé�e; veterinární �innosti 
O    Ostatní ve�ejné, sociální a osobní služby 
P    �innosti domácností 
Q    Exteritoriální organizace a instituce 
 
Na Obr. 4 je už vid�t rozd�lení významných zam�stnavatel� podle jednotlivých 
ekonomických odv�tví. Jsou zde zobrazeny na základ� celkového po�tu firem v dané 
obci. 
Ve velkých m�stech se v�tšina zam�stnavatel� zabývá zpracovatelským pr�myslem, 
který je také zastoupen v jihozápadní �ásti okresu. Dále se v�tšin� obcí nacházejí 
školy a zdravotnická za�ízení. Ve východní a severní �ásti okresu se nacházejí 
významní zam�stnavatelé zabývající se zem�d�lstvím nebo lesnictvím. V Krnov� 
pracuje tém�� 40% všech zam�stnanc� ve zpracovatelském pr�myslu a dalších 15% - 
20% shodn� ne stavebnictví a školství. Bruntál má stejný po�et zam�stnanc� 
pracujících ve zpracovatelském pr�myslu a školství a to 20%. Dalším významným 
odv�tvím je zde obchod s 15% zastoupením. V Rýma�ov� potom p�evládá 
zpracovatelský pr�mysl s více než 40% pracujících v tomto odv�tví. 
 



 
 

Obr. 4. Distribuce významných zam�stnavatel� -  ekonomická odv�tví v roce 2006 
 
Další obrázek potom ukazuje situaci v ekonomických odv�tvích významných 
zam�stnavatel� pro rok 1997. Nejv�tší zm�ny zaznamenalo odv�tví zem�d�lství, 
lesnictví, které se v roce 1997 nacházelo tém�� v celém Osoblažském výb�žku a 
v sou�asnosti se významní zam�stnavatelé v tomto odv�tví nacházejí pouze v obcích 
Hlinka a Bohušov. Dále se zem�d�lství a lesnictví vyskytuje také v obci Horní 
Benešov a okolních obcích. V ostatních odv�tvích v�etn� zpracovatelského pr�myslu 
nedošlo k významn�jším zm�nám. Na obrázku z roku 1997 jsou navíc zaznamenány 
obce Huzová, Moravský Beroun a Norber�any, které byly sou�ástí tohoto okresu. 
 



 
 

Obr. 5. Distribuce významných zam�stnavatel� - ekonomická odv�tví v roce 1997 
 
Protože sou�ástí zpracovatelského pr�myslu je velké množství r�zných druh� 
pr�myslu, je pot�eba ho dále rozlišit na jednotlivá odv�tví. To je vid�t na Obr. 6, 
p�i�emž velikost kruhu znázor�uje po�et zam�stnavatel� v obci. Mezi významný 
pr�mysl pat�í v okrese Bruntál pr�mysl d�evozpracující, který je nejvíce zastoupen 
v obci Stará Ves, kde se nachází firma Katr, a.s., která je nejd�ležit�jší firmou tohoto 
pr�myslu v okrese. Ve velkém množství je také zastoupen v Rýma�ov�, D�t�ichov� 
nad Byst�icí, Nové Pláni a M�st� Albrechtice. 
Dále je zde pr�mysl potraviná�ský, který navazuje na vysoké zastoupení zem�d�lství 
v okrese, p�i�emž nejvýznamn�jší zam�stnavatelé se nacházejí v Krnov�.  
Pr�mysl zabývající se výrobou základních kov�, hutních a kovod�lných výrobk� je 
velké mí�e zastoupen p�edevším v B�idli�né a také v Krnov�, Malé Morávce, M�st� 
Albrechtice a Horním Benešov�.  
Dalším významným odv�tví v tomto okrese, který má dlouhou tradici je pr�mysl 
textilní. Ten se nachází v hlavn� ve Vrbn� pod Prad�dem a Liptáni, ale i v Bruntále, 
Rýma�ov� a Malé Štáhly. 



Bruntál má rovnom�rné zastoupení všech druh� pr�myslu, naopak v Krnov� p�evládá 
s 40% pr�mysl, který se zabývá výrobou základních kov�. Dalším významným 
pr�myslem je pr�mysl potraviná�ský s 20% po�tem zam�stnanc�. V Rýma�ov� 
p�evládá pr�mysl d�evozpracující se 45% zam�stnanc� a ve Vrbn� pod Prad�dem  
pracuje 65% zam�stnanc� ve významných firmách ve výrob� pryžových a plastických 
výrobk� a 35% v textilním pr�myslu.  
 
Pro ostatní malé zam�stnavatele je vhodné provést rozd�lení na ekonomické sektory, 
jejichž sou�ástí jsou jednotlivá ekonomická odv�tví. Ekonomické sektory se d�lí na 
primární, sekundární a terciární. 
Sou�ástí primárního sektoru jsou zem�d�lství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov 
ryb. Sekundární sektor se skládá z t�žby nerostných surovin, zpracovatelského 
pr�myslu, stavebnictví a výroby a rozvodu elekt�iny, plynu a vody. Posledním 
sektorem je sektor terciární jehož sou�ástí jsou všechny služby [18]. 
Níže uvedený kartogram ukazuje podíl zam�stnavatel� v obcích p�sobící v primárním 
sektoru k po�tu všech zam�stnavatel� p�sobících v obcích. 
Nejvíce zam�stnavatel� p�sobící v tomto sektoru se nachází v severním výb�žku 
okresu, na jihu v obcích Ji�íkov, Roudno, D�t�ichov nad Byst�icí a Lomnice �ásti 
okresu a také v obcích a okolí obcí Krasov a He�manovice. Naopak ve velkých 
m�stech je zam�stnavatel� p�sobících v primárním sektoru mezi 3-11%. 
 

 
 

Obr. 6. Podíl zam�stnavatel� v primárním sektoru k po�tu firem v obci 



 
Na Obr. 7 je potom zobrazen sekundární sektor. Tento sektor je v okrese zastoupen 
tém�� rovnom�rn�. Nejv�tší podíl zam�stnavatel� p�sobících v sekundárním sektoru 
se nachází v okolí obce Dvorce a Jind�ichova, ale i ve velkých m�stech a jejich okolí, 
kde p�sobí okolo 25% zam�stnavatel� v tomto sektoru. 
 

 
 

Obr. 7. Podíl zam�stnavatel� v sekundárním sektoru k po�tu firem v obci 
 
Na Obr. 8 je zobrazen terciární sektor, který zahrnuje veškeré služby. Zam�stnavatelé 
p�sobící v tomto sektoru p�sobí p�edevším ve velkých m�stech jako Bruntál, Krnov, 
Rýma�ov, Vrbno pod Prad�dem, M�sto Albrechtice, ale i v p�ilehlých obcích. Dále je 
také hojn� tento sektor zastoupen v obci Dív�í Hrad. Ve velkých m�stech a p�ilehlých 
obcích se zastoupení tohoto sektoru pohybuje od 50% všech zam�stnavatel�. Naopak 
nízké zastoupení tohoto sektoru je v obcích Roudno, Václavov u Bruntálu, Bíl�ice, 
Krasov, Oborná nebo He�manovice, kde je podíl tohoto sektoru mezi 17 a 35%. 
Tam kde je v obcích ve velké mí�e zastoupen terciární sektor je nízká koncentrace 
primárního sektoru a naopak. Ve velkých m�stech je zastoupen p�evážn� terciární 
sektor, naopak primární se ve m�stech tém�� nenachází.  



 
 

Obr. 8. Podíl zam�stnavatel� v terciárním sektoru k po�tu firem v obci 

8 �asové �ezy 

Pro hodnocení z hlediska �asu byla použita data z let 1997, 2000 a 2006 a srovnání 
bylo provedeno pouze pro významné zam�stnavatele. Následující graf ukazuje zna�ný 
pokles významných zam�stnavatel� v okrese b�hem t�chto let. Zdá se, že od roku 
2000 do 2006 je pokles v�tší ale to m�že být dáno nestejnou velikostí rozmezí na ose. 

 



Celkový po�et významných zam�stnavatel� v okrese Bruntál
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Obr. 9. Srovnání po�tu zam�stnavatel� v okrese Bruntál 
 
Na následujícím grafu je potom znázorn�na zm�na v letech mezi jednotlivými 
velikostními t�ídami. Tyto t�ídy jsou dány podle po�tu zam�stnanc� jednotlivých 
firem. Nejv�tší snížení po�tu zam�stnavatel� zaznamenala t�ída pro 25 – 49 
zam�stnanc�. U t�chto zam�stnavatel� došlo bu�to k likvidaci firem nebo p�ešly do 
vyšší nebo nižší kategorie. Nižší kategorie zde již však není zaznamenána z d�vodu 
významnosti zam�stnavatel�. Významný pokles také zaznamenaly firmy s 200 – 249 
a 250 – 499 zam�stnanci. Naopak nepatrný nár�st zaznamenala kategorie 100 - 199 a 
1000 - 1499 zam�stnanc� což m�že znamenat, že n�která z firem snížila p�ípadn� 
rozší�ila svojí výrobu a tím i po�et svých zam�stnanc�. 
 

 
 

Obr. 10. Po�ty zam�stnavatel� v okrese Bruntál podle po�tu zam�stnanc� 



Distribuce všech t�chto zam�stnavatel� v prostoru je na Obr. 11. Pokles významných 
firem je zaznamenán v oblasti Osoblažského výb�žku, n�kolik jich také ubylo v okolí 
obcí And�lská Hora, Ludvíkov a Sv�tlá Hora. Dále také n�kolik zam�stnavatel� 
p�ibylo, ale i ubylo ve M�st� Albrechtice. Úbytek byl zaznamenán i v obcí Huzová a 
Moravský Beroun, které již do okresu nepat�í, ale v letech 1997 a 2000 byly jeho 
sou�ástí a v této práci byly tyto obce použity.  
 

 
 

Obr. 11. Distribuce zam�stnavatel� v letech 1997, 2000 a 2006 podle po�tu firem 

9 Záv�r 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo hodnocení distribuce zam�stnavatel� 
v okrese Bruntál. K hodnocení byla využita data o zam�stnavatelích z databáze 



Firemního monitoru a data z Ú�adu práce Bruntál. Významní i ostatní zam�stnavatelé 
byli lokalizovány na základ� dat z databáze stavebních objekt� Registru s�ítacích 
obvod� �SÚ, která obsahuje sou�adnice jednotlivých objekt� v S-JTSK. Poté byly 
provedeny neparametrické jádrové odhady pro zjišt�ní hustoty zam�stnavatel� i 
hustoty zam�stnanc� v okrese. Následn� byla provedena klasifikace firem na základ� 
jejich p�íslušnosti k primárnímu, sekundárnímu nebo terciárnímu sektoru a poté 
klasifikace na základ� jednotlivým odv�tví ekonomických �inností. 
Prostorová distribuce ukazuje na koncentraci významných i ostatních zam�stnavatel� 
ve velkých m�stech jako Bruntál, Krnov a Rýma�ov. Z klasifikace významných 
zam�stnavatel� na základ� odv�tví ekonomických �inností vyplývá, že nejv�tší 
zastoupení v okrese má zpracovatelský pr�mysl, stavebnictví a obchod. 
Zpracovatelský pr�mysl je ve velkých m�stech zastoupen mezi 15% - 40%, p�i�emž 
nejv�tší množství pracovních míst je v d�evozpracujícím a hutním pr�myslu. 
Podrobn�jším �len�ním zpracovatelského pr�myslu lze nalézt i další významné 
oblasti. D�evozpracující pr�mysl má nejv�tší po�et zam�stnanc� ve Staré Vsi, kde 
jediná významná firma Katr a.s. zam�stnává okolo 250 zam�stnanc�. Dalším 
významnou oblastí tohoto pr�myslu je obec Rýma�ov, kde v tomto odv�tví pracuje 
45% všech zam�stnanc�. Pr�mysl zabývající se výrobou základních kov�, hutních a 
kovod�lných výrobk� má nejv�tší zastoupení v B�idli�né. V tomto odv�tí zde pracuje 
1000 zam�stnanc� a ti tvo�í celou �tvrtinu všechv ýznamných zam�stnavatel� v obci. 
Textilní pr�mysl se zase nejvíce nachází ve Vrbn� pod Prad�dem a Liptáni. 
Významní zam�stnavatelé zde zam�stnávájí p�es 100 lidí. D�ležitým pr�myslem je i 
výroba pryžových a plastových výrobk�, která má nejv�tší zastoupení ve Vrbn� pod 
Prad�dem, kde je v tomto pr�myslu zam�stnáno 60% všech zam�stnanc� obce. 
K hodnocení prostorové distribuce ostatních zam�stnavatel� byla použita klasifikace 
ekonomických sektor� a hodnocení bylo následn� provedeno pomocí kartogram�. 
Ukázalo se, že zam�stnavatelé ve velkých m�stech se zabývají p�edevším službami, a 
proto je zde nejv�tší koncentrace terciárního sektoru. Naopak primární sektor se 
nachází p�evážn� v okrajových �ástech okresu a v obci Krasov a okolí. 
Sekundární sektor je  celém okrese rozmíst�n rovnom�rn�.  
Zem�d�lství a lesnictví v okrese je od roku 1997 na ústupu. Toto odv�tví je p�evážn� 
v obcích Vrbno pod Prad�dem a Nová Plá�, v�tší množství zam�stnanc� je také 
zastoupeno v obcích Bruntál, Zátor a M�sto Albrechtice a také v severním výb�žku a 
jihovýchodní �ásti okresu. 
Hodnocení z hlediska �asu bylo provedeno pro 3 období. Distribuce zam�stnavatel� 
zde ukazuje, že po�et významných zam�stnavatel� v Krnov� a Bruntále rovnom�rn� 
klesá, zatímco ve Vrbn� pod Prad�dem a M�st� Albrechtice stoupá. U velkého 
množství malých obcí došlo k nepatrnému nár�stu zam�stnavatel�. Zde je v�tšinou 
jedná o 1 až 2 firmy. K poklesu zam�stnavatel� došlo b�hem let u obcí, které se 
nacházejí v Osoblažském výb�žku. Z dlouhodobého hlediska se dá usuzovat, že 
nastavený trend bude v této oblasti pokra�ovat. 
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