
ÚVOD

Město České Budějovice představuje přirozené
středisko osídlení jižních Čech. Téměř stotisícová re-
gionální metropole však neexistuje v tomto prostoru
sama o sobě, ale ovlivňuje a zároveň je zpětně
ovlivňována celou řadou sídel v jejím zázemí. V sou-
vislosti s nastartováním transformačních procesů po
roce 1990 se však výrazně mění uspořádání a inter-
akce sídel v zázemí velkých měst, což lze považovat
především za důsledek kvalitativně vyšší formy územní
organizace společnosti spjaté s procesem suburbani-
zace, příp. jejími dalšími fázemi (metropolizace). Tyto
změny se zároveň obecně promítají do změn ve vzta-
hové organizaci geografického prostoru – především
vyšší dojížďka za prací, migrační pohyby, reorgani-
zace dopravních vazeb apod. (bližší diskuse v Hamp l
2004; To u š e k et al. 2009; S ý k o r a – Mu l í č e k
2009).

Dojížďka za prací představuje v současné době
nejvýznamnější regionální proces, který je spjat s krát-
kodobými a periodickými přesuny obyvatel mezi
místem bydliště a místem pracoviště. Právě dojížď-
ka za prací je považována za klíčový prvek vytváření
funkčních socioekonomických regionů a je jí připiso-
vána integrální vypovídací schopnost (např. H amp l

2005). Význam dojížďky za prací spočívá jednak ve
skutečnosti, že při posledním populačním censu
(Sčítání lidu, domů a bytů – SLDB) z roku 2001 do-
jíždělo za prací (přes hranice obce) téměř 37 % pracu-
jícího obyvatelstva, a jednak ve skutečnosti, že v dnešní
době dojížďka za prací do jisté míry nahrazuje dříve
relativně nejvýznamnější pohyby migrační. Nepo-
chybnou výhodou je zároveň fakt, že česká statistika
poskytuje o tomto regionálním procesu relativně přesné
údaje v dostatečné územní podrobnosti. Nevýhodou
je, že se dojížďka za prací zjišťuje pouze při Sčítáních
obyvatelstva, tedy zhruba v desetiletých periodách, a to
od roku 1961. Výzkumy dojížďky za prací v Česku
sahají však již do období kolem poloviny 20. století
(Š i l h a n 1947; Mrko s 1948; Mack a 1962). Později
již studie zabývající se dojížďkou za prací vycházely
z populačních censů a sloužily především pro identi-
fikaci prostorových vazeb v sídelním systému mezi
centry a jejich zázemím, hierarchizaci center dojížďky
apod. K nejvýznamnějším pracím patří dílčí studie
dojížďkového procesu (Ma c k a 1969) a komplexněji
pojaté regionalizace celého státního území (H amp l
– Küh n l – J e ž e k 1983; Ř e h á k 1987; H amp l –
Ga r d a v s k ý – Kühn l 1987 apod.).

Cílem článku je identifikace nejvýznamnějších
změn v dojížďce za prací do města České Budějovice
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mezi roky 1991 a 2001. Jedná se o poslední dva popu-
lační censy, kdy první je spíše odrazem socialistického
období a druhý již výrazně odrazem probíhajících trans-
formačních procesů. Nedílnou součástí je naznačení
možných dalších scénářů vývoje regionální působnosti
města České Budějovice a jeho zázemí z hlediska do-
jížďky za prací.

METODICKÉ POZNÁMKY

Z metodického hlediska je třeba upozornit na jisté
metodické odchylky v jednotlivých Sčítáních, které
omezují srovnatelnost výsledků. Jedná se především
o změny v sídelní struktuře České republiky, která byla
ovlivněna pokračující dezintegrací obcí v 90. letech
(v roce 1991 bylo na území ČR 6 097 obcí, zatímco
v roce 2001 již 6 249). Vzhledem k tomu, že dojížďka
za prací je v ČR sledována, překročí-li daný subjekt
hranici obce vyjížďky, vznikly v roce 2001 i případy
tzv. „nově vzniklé dojížďky“ právě jako důsledek
administrativních změn. B a š t o v á et al. 2005 upo-
zorňují, že v absolutním počtu dojíždějících došlo mezi
roky 1991 a 2001 k poklesu dojíždějících z cca 1 784
tis. na 1 727 tis. osob, nicméně vzhledem k nižšímu
počtu zaměstnaných vzrostl počet dojíždějících ze
všech zaměstnaných v relativním vyjádření z 33,2 %
na 36,5 %.

Vzhledem k použité metodice, která je vhodná pro
stanovení regionální působnosti středisek osídlení, byl
v jednotlivých letech použit i odlišný výpočet pro ana-
lýzu dojížďky za prací do města České Budějovice.
Intenzita vztahů mezi obcemi Jihočeského kraje a Čes-
kými Budějovicemi na základě dojížďky za prací byla
tedy vyjádřena jako podíl vyjíždějících za prací do
Českých Budějovic z celkového počtu pracujících
s trvalým bydlištěm v dané obci. Počet pracujících
v obci v roce 1991 odpovídal počtu ekonomicky aktiv-
ních osob (vzhledem k zanedbatelnému podílu neza-
městnaných osob), v roce 2001 však musel být již
tento výpočet „očištěn“ o podíl nezaměstnaných osob
v jednotlivých obcích (k březnu 2001 podle statistik
MPSV) vzhledem k značnému nárůstu míry registro-
vané nezaměstnanosti od roku 1991 a především její
regionální variabilitě.

Na základě výsledků bylo zázemí Českých Budě-
jovic rozděleno do 4 hlavních zón, právě podle relativ-
ní intenzity dojížďky za prací. Odstupňování jednotli-
vých zón odpovídá prověřenému a běžně užívanému
členění zázemí, a to podle hranice 50,0 %; 33,3 %;
20,0 % a 10,0 % vyjíždějících. Právě hranici 10,0 %
vyjíždějících uvádí většina autorů (např. To u š e k –
No v á k 2009) jako ještě dostatečně reprezentativní
pro vymezení dojížďkového zázemí velkého střediska
osídlení.

ZMĚNY REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTI MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Město České Budějovice se vyznačuje relativně
stabilizovanou strukturou své regionální působnosti,

přesto však v průběhu transformačního, resp. inter-
censálního, období zvýšilo svůj pracovní i komplexní
význam v regionální a sídelní hierarchii České re-
publiky (bližší diskuse v Hamp l 2009). V roce 1991
dojíždělo za prací do Českých Budějovic 18 964 oby-
vatel, zatímco v roce 2001 již 23 791 obyvatel. To vý-
znamně ovlivnilo i kvalitativní růst města a rozšiřová-
ní jeho nejbližšího zázemí. Příčiny růstu pracovního
významu Českých Budějovic lze spatřovat jednak ve
vzniku nových pracovních příležitostí ve městě a jednak
v omezování pracovních míst a zániku podniků v je-
jich blízkém zázemí.

Tab. č. 1: Nejsilnější dojížďkové proudy do Českých
Budějovic v roce 1991.

44

Stanislav Kraft - Michal Vančura: České Budějovice a jejich regionální působnost: dojížďka za prací a její změny
v transformačním období mezi roky 1991 a 2001

Absolutní počet Relativní počet
Název obce vyjíždějících vyjíždějících

do ČB do ČB (%)

Rudolfov 955 77,3
Hluboká
nad Vltavou 907 40,3
Dobrá Voda
u ČB 873 79,3
Zliv 743 35,3
Lišov 663 34,1
Včelná 482 67,0
Ledenice 471 44,0
Borovany 464 26,7
Kamenný Újezd 464 48,0
Trhové Sviny 459 17,8

Zdroj: ČSÚ (2004), vlastní výpočty.

V roce 1991 bylo pracovní dojížďkou s Českými
Budějovicemi na základě zvolené metodiky spjato
celkem 89 obcí (při přepočtení na současnou územní
strukturu – 99 obcí). Pracovní region Českých Bu-
dějovic tvořil relativně kompaktní prostor, ve kterém
se přitažlivost regionální metropole projevovala znač-
ně diferencovaně. Lze nicméně poukázat na velkou
uzavřenost dojížďkových vztahů v prostoru bývalého
okresu České Budějovice s minimálními přesahy za
administrativní hranice okresu (pouze oblast Křemež-
ska náležející do okresu Český Krumlov). Vlastní
jádro dojížďkového regionu však tvořil prstenec obcí
lokalizovaný na jižním a východním okraji česko-
budějovické aglomerace (Dubné, Boršov nad Vltavou,
Rudolfov) a severní výběžek tvořený Hrdějovicemi,
Hosínem apod. Relativní autonomii z hlediska do-
jížďkových vztahů vykazovalo Trhovosvinensko, které
někteří autoři považují za konkurenční pracovní
středisko vůči Českým Budějovicím (např. Č e k a l
2009). Nejsilnější dojížďkové proudy (v absolutním
vyjádření) tvořila dojížďka obyvatel z větších obcí
a měst v zázemí Českých Budějovic (tab. č. 1).



Počet Počet Průměrný podíl
obcí vyjíždějících Zaměstnaní vyjíždějících do ČB

do ČB ze zaměstnaných (%)

Zóna 1 (50,0 % a více) 37 6 917 10 028 64,9

Zóna 2 (33,4 % – 49,9 %) 20 4 059 10 349 40,2

Zóna 3 (20,0 % – 33,3 %) 16 1 210 4 805 24,9

Zóna 4 (10,0 % – 19,9 %) 26 1 436 9 483 14,4

Celkem 99 13 622 34 665 39,3
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Tab. č. 2: Dojížďkové zázemí Českých Budějovic v roce 1991.

Zdroj: ČSÚ (2004), vlastní výpočty.

Obr. č. 1: Dojížďkové zázemí Českých Budějovic (1991).

Zdroj: Vlastní zpracování.
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Strukturace dojížďkového zázemí Českých Budě-
jovic z hlediska jednotlivých zón je znázorněna v tab.
č. 2 a obr. č. 1. Více než třetina obcí celého regionu
náležela do první dojížďkové zóny, ze které vyjížděla
do Českých Budějovic polovina veškerého dojíždě-
jícího obyvatelstva. Tyto obce jsou tedy spojeny s já-
drovým městem nejintenzivněji, a lze je tak považovat
za faktický základ aglomerace Českých Budějovic.
S jistou generalizací se dá dále potvrdit, že intenzita
dojížďkových interakcí klesá s rostoucí vzdáleností obcí
od jádrového města (v anglosaské literatuře se tento jev
označuje jako distance-decay efekt). Z celkového počtu

18 964 osob, které v roce 1991 dojížděly za prací do
Českých Budějovic, jich bylo 13 622 (71,8 %) z jejich
intenzivně ovlivňovaného dojížďkového zázemí. Více
než 54,2 % dojíždějících pracovalo v sekundárním
sektoru ekonomiky (průmysl a stavebnictví), 42,4 %
dojíždějících v terciárním a 3,4 % dojíždějících v pri-
márním sektoru ekonomiky.

V roce 2001 bylo pracovní dojížďkou s Českými
Budějovicemi na základě zvolené metodiky spjato
celkem 122 obcí (alespoň 10,0 % vyjíždějících do
Českých Budějovic z celkového počtu pracujících).
Z hlediska absolutního počtu integrovaných obcí tak
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Obr. č. 2: Dojížďkové zázemí Českých Budějovic (2001).

Zdroj: Vlastní zpracování.
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došlo k nepříliš významnému posunu, resp. rozšíření
dojížďkového zázemí města, nicméně lze poukázat na
výrazné kvalitativní změny v rozšiřování jeho regio-
nální působnosti, způsobené přesunem obcí mezi jed-
notlivými zónami dojížďky. Dojížďkové zázemí opět
velmi zřetelně vyplňuje bývalý okres České Budějo-
vice (opět s již zmiňovanou dojížďkovou autonomií
Trhovosvinenska), částečně přesahuje i do okresů Čes-
ký Krumlov, Prachatice a Jindřichův Hradec (celkem
25 obcí). Částečně se tak dají potvrdit H amp l em
(2004) naznačené tendence v otevírání dojížďkových
vazeb v rámci mikroregionální úrovně.

Nejsilnější dojížďkové proudy při dojížďce za
prací do Českých Budějovic tvořily zejména význam-
nější města a obce v blízkém zázemí města. Nejvíce
obyvatel dojíždělo v roce 2001 do jihočeské metropole
z Hluboké nad Vltavou, Zlivi a Lišova (tab. č. 1). Re-
lativně silný dojížďkový proud (517 dojíždějících)
zároveň představovala dojížďka z Českého Krumlova,
která však z hlediska relativního vyjádření představo-
vala spíše marginální podíl (7,0 %).

Tab. č. 4: Dojížďkové zázemí Českých Budějovic v roce 2001.
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Absolutní počet Relativní počet
Název obce vyjíždějících vyjíždějících

do ČB do ČB (%)
Hluboká nad
Vltavou 961 42,1

Zliv 794 42,5

Lišov 774 40,5

Rudolfov 711 59,8

Dobrá Voda u ČB 707 63,9

Borovany 663 39,6

Trhové Sviny 656 27,7

Ledenice 535 51,7

Český Krumlov 517 7,0

Velešín 489 23,7

Zdroj: ČSÚ (2004), vlastní výpočty.

Zdroj: ČSÚ (2004), vlastní výpočty.

Počet obcí Počet Zaměstnaní Průměrný podíl
do ČB vyjíždějících vyjíždějících do ČB

ze zaměstnaných (%)

Zóna 1 (50,0 % a více) 54 9 174 15 182 60,7

Zóna 2 (33,4 % - 49,9 %) 22 4 234 10 336 41,1

Zóna 3 (20,0 % - 33,3 %) 21 2 540 9 888 25,9

Zóna 4 (10,0 % - 19,9 %) 25 1 053 7 683 13,6

Celkem 122 17 001 43 089 39,5

Tab. č. 3: Nejsilnější dojížďkové proudy do Českých
Budějovic v roce 2001.

Dojížďkové zázemí Českých Budějovic v roce 2001
z hlediska jednotlivých zón zaznamenalo oproti roku
1991 značné změny. Poukázat lze zejména na mar-
kantní rozšíření počtu obcí i počtu vyjíždějících v první
dojížďkové zóně (o 17 obcí, resp. o 2 257 dojíž-
dějících). Tento trend potvrzují u dalších krajských
měst i ostatní autoři (např.: To u š e k – Nov á k 2009)
a dávají ho do souvislosti především s probíhajícím
procesem suburbanizace. Z celkového počtu 23 791
dojíždějících do Českých Budějovic jich do města
denně dojíždělo 20 123 (84,6 %), což lze považovat za
důsledek obecně vyšší prostorové mobility obyvatel
Česka, způsobené jednak prudkým nárůstem počtu
osobních automobilů a jednak ochotou lidí denně do-
jíždět na stále větší vzdálenosti. Z hlediska dojížďky
do města podle odvětví ekonomické činnosti připa-
dalo v roce 2001 nejvíce dojíždějících (54,0 %) na
sekundární sektor (při stagnaci počtu dojíždějících do
průmyslu a výrazném nárůstu počtu dojíždějících do
stavebnictví), 44,6 % na terciární sektor ekonomiky
a pouhé 1,4 % na sektor primární.

ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY

Dojížďkové zázemí města České Budějovice a jeho
regionální působnost zaznamenalo v průběhu transfor-
mačního období výrazné změny kvantitativního a pře-
devším kvalitativního charakteru. Znovu je třeba upo-
zornit na zvýšení pracovního významu města, který
se projevil i v růstu komplexního významu Českých
Budějovic v sídelní a regionální hierarchii České re-
publiky. V souvislosti s poklesem počtu pracovních
příležitostí v širším okolí metropole lze pozorovat
částečné rozšíření dojížďkového zázemí města i přes
hranice okresu, nicméně za hlavní změny v dojížďce
za prací do Českých Budějovic lze označit především
kvalitativní změny v relativním vyjádření dojížďky
uvnitř samotného zázemí města. Především v případě
nejbližšího zázemí města lze poukázat na zintenziv-
nění dojížďkových vazeb a relativně vyšší integritu
celého dojížďkového zázemí.

Posílení role města je však třeba vnímat pouze
v mikroregionální úrovni (denní dojížďka za prací).
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Řada autorů (např. Č e k a l 2009) totiž poukazuje na
relativní oslabení pozice Českých Budějovic z hle-
diska mezoregionální úrovně (např. nedenní dojížďka
za prací, dojížďka za vyššími službami apod.). Na
mezoregionální úrovni se největším konkurentem
Českých Budějovic logicky stává nadřazené makro-
regionální středisko – Praha.

V rámci provedeného SLDB 2011 lze očekávat
pravděpodobné rozšíření pracovního zázemí střediska
na mikroregionální úrovni, a to v souvislosti s pokraču-
jícím procesem suburbanizace, který silně ovlivňuje
dojížďku a další vztahové interakce mezi suburbii
a vlastním městem, a dále v souvislosti s postupující
modernizací silniční a železniční sítě na Českobu-
dějovicku (dálnice D3 a IV. železniční koridor), které
významně zkrátí časovou dostupnost města ze vzdá-
lenějších lokalit.
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