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Lokalita Krušné hory – 
Informace – profil Krušnohorského okresu/Erzgebirgskreis 

Krušnohorský okres je nejlidnatějším okresem ze všech okresů v Sasku a bývalém „východním 
Německu“. Patří dokonce mezi TOP 25 okresů s nejvyšším počtem obyvatel v celém 
Německu. Krušnohorský okres disponuje jednou z nejvyšších koncentrací průmyslu, zároveň 
ale patří k nejvýznamnějším regionům Saska z hlediska cestovního ruchu. Okres letos slaví  
5. výročí své existence a může se pyšnit úspěšným vývojem. 
 
Tento profil obsahuje zajímavá data, fakta a informace o území a obyvatelích, o struktuře 
hospodářství a trhu práce Krušnohorského okresu. 

(vydání říjen 2013) 

Počet obyvatel:                                                 355.275 
Rozloha:                                                  1.828 km² 
Hustota zalidnění:                                      194 obyvatel/km2 
Koncentrace průmyslu             101 zaměstnanců/tisíc obyvatel 
Intenzita cestovního ruchu:   5.128 přenocování/tisíc obyvatel 
(stav ke dni 31.12.2012) 

Vydal: 
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH 
Adam-Ries-Straße 16, 09456 Annaberg-Buchholz 
Telefon: 0049 3733 145-0, Telefax: 0049 3733 145145,  
Internet: www.wfe-erzgebirge.de, E-Mail: kontakt@wfe-erzgebirge.de 

V dokumentu jsou 
uvedeny i silné 
stránky 
Krušnohorského 
okresu, ale také 
stávající deficity. 
Záměr byl 
podpořen 
odpovídajícím 
srovnáním 
regionálních dat 
v čase. 
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Přehled 

 
ke dni 31.12.2012 

Krušnohor
-ský okres 

Okres Zwickau Vogtlandský 
okres 

SASKO 

obce 63 33 40 438 
z toho měst  27 14 17 171 
rozloha v km² 1.828,38 949,31 1.411,90 18.419,83 

počet obyvatel na km² 194 348 167 220 
počet obyvatel ke dni 
03.10.1990 459.644 412.805 298.479 4.807.535 
počet obyvatel ke dni 
31.12.2021 355.275  330.294 236.227 4.050.204 
počet domácností 2011 
celkem (v tisících) 

190,1 180,3 126,5 2214,6 

průměrný měsíční čistý 
příjem na jednu domácnost 
2011 v € 

1.589 1.627 1.612 1.565 

 
Nejvýznamnější centra v Krušnohorském okrese 

Obec 

Počet 
obyvatel 
ke dni 
31.12.2012 

Obec 

Hustota 
zalidnění 
ke dni 
31.12.2012 

Obec 

Hustota pracovních 
míst 2012 
zaměstnanci v místě 
práce na tisíc obyvatel* 

Annaberg-B. 20.826  Lugau 1.081 Niederdorf 972 
Schwarzenberg 17.743  Aue 806 Annaberg-B. 603 
Marienberg 17.716  Annaberg-B. 741 Stollberg 478 
Aue 16.879  Hohndorf 711 Aue 471 
Schneeberg 14.432  Thalheim 621 Elterlein 465 
 
Vývoj počtu obyvatel 

Přehled  
ke dni 31.12.2012 

Krušnohor-
ský okres 

Okres Zwickau Vogtlandský 
okres 

SASKO 

Úbytek počtu obyvatel 2012 
oproti 1990 v % -23 -20 -21 -16 
Deficit porodů na 1000 
obyvatel -5,8 -6,9 -7,5 -4,0 
Saldo migrace na 1000 
obyvatel -4,9 -2,1 -1,8 +2,8 

� počet obyvatel Krušnohorského okresu v roce 2012 byl téměř o 23% nižší, než v roce 
1990; do roku 2030 se počet obyvatel pravděpodobně sníží o dalších 20-25%. 

� stagnace deficitu porodnosti v Krušnohorském okrese (rok 2012: -2.107) podle dříve 
pozitivního vývoje v rozmezí let 1994 (-3.522) a 2000 (-2.014) 

� vývoj salda migrace v Krušnohorském okrese: po negativním vývoji od roku 1994 
(+934), lze od roku 2006 (-3.496) pozorovat narůstající pozitivní trend (rok 2012: -
1.777) 

� deficit porodnosti ovlivňuje v Krušnohorském okrese vývoj počtu obyvatel silněji, než 
úbytky způsobené migrací obyvatel 

 

Zdroje:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Quartalsstatistik der Handwerkskammer Chemnitz,  
IHK Südwestsachsen Chemnitz-Plauen-Zwickau „Zahlen-Fakten-Wirtschaftsdaten 2010“,  
Statistika Spolkovéhu úřadu práce 
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� Saldo 
přistěhovaných  
a odstěhovaných 
osob dosáhlo v roce 
2012 hodnotu  
-1.777. Jedná se  
o nejnižší hodnotu 
za posledních 10 let. 

 

 

� V porovnání 
s ostatními okresy 
v Sasku se ale jedná 
o nejvyšší hodnotu. 

 � Odchod obyvatel 
z regionu ve věku  
18-25 let má snižující 
se tendenci, ale jeho 
míra je stále vysoká. 

� V případě obyvatel  
ve věku 30-50 let  
se saldo s hodnotou  
-200 dále snižuje. 
Odchod obyvatel 
z regionu se 
zpomaluje. 
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 Hospodářský region Chemnitz-Zwickau-Krušnohoří 

 

 
Výroba strojů a zařízení v Sasku 
 

 
  

Ve středu Evropy 
v bezprostřední blízkosti 
východoevropských 
rozvíjejících se trhů 
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Registr firem a vývoj v oblasti živností 

 

▪ nadprůměrně vysoký 
počet firem  
v Krušnohorském 
okrese 

 

 

▪ téměř 90% firem jsou 
drobné a malé firmy 
(0-9 zaměstnanců), 
které se vyznačují 
vysokou měrou 
flexibility  
a schopnosti inovace 

 

 

ŽIVNOSTI 2012 
Krušnohor-
ský okres 

Okres Zwickau Vogtlandský 
okres 

SASKO 

Přihlášené živnosti 2104 2022 1591 32364 

Odhlášené živnosti 2424 2511 1897 32611 

Saldo -320 -489 -306 -247 

Počet firem v insolvenci 100 98 74 1388 
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 Struktura hospodářských odvětví 

 

� velký význam zpracovatelského průmyslu  
(33% zaměstnanců oproti 21% v Sasku) 

� sektor služeb je významně méně rozvinutý ve srovnání se Saskem 

 
Zpracovatelský průmysl 

 

� průmysl coby motor 
ekonomiky 

� velký nárůst obratu mezi 
roky 2009 a 2011 

� silná orientace průmyslu 
v Krušnohorském okresu 
na dodávky pro tuzemské 
firmy – proto 
podprůměrný export ve 
výši cca 27% 

Zpracovatelský průmysl 
(firmy od 20 zaměstnanců) 

Krušnohorský 
okres 

Okres Zwickau Vogtlandský 
okres 

SASKO 

firmy 424 252 245 3.051 

počet zaměstnanců 30.825 29.794 18.318 261.527 

roční obrat celkem v mil. € 4.166 8.496 2.762 59.529 

... z toho obrat zahraniční v mil. € 1.112 3.997 677 21.239 

export v % 26,7 47,0 24,5 36,0 

obrat na zaměstnavatele v € 135.137 285.150 150.764 227.621 
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� vysoká koncentrace 
průmyslu v rámci 
Saska 

� druhá nejvyšší 
koncentrace průmyslu 
za okresem Zwickau 

� zřetelně nad 
průměrem v Sasku 
(hodnota 74) 
 

 

� koncentrace průmyslu 
se na území 
Krušnohorského 
okresu zvýšila od roku 
2000 z hodnoty 76  
o 25% na hodnotu 
101 

� Koncentrace průmyslu 
na území Saska  
se zvýšila za stejné 
časové období pouze 
o 11% z hodnoty 63 
na hodnotu 74. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Koncentrace průmyslu 2012 2000 

Krušnohorský okres 101 76 

Vogtlandský okres 90 83 

Okres Zwickau 104 84 

Sasko 74 63 
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Struktura průmyslu dle odvětví 

 

� Nejdůležitější průmyslová 
odvětví v Krušnohorském 
okrese jsou se 
zastoupením 51% podniků 
v odvětví zpracování kovů, 
strojírenství  
a elektrotechnika/ 
elektronika 

� Ve třech nejdůležitějších 
odvětvích průmyslu je 
zaměstnáno 66% všech 
zaměstnanců. 

� Dřevozpracující průmysl 
a výroba nábytku 
zaujímají rovněž důležitý 
podíl s celkem 15%, 
přičemž je zde 
zaměstnáno pouze 5% 
zaměstnanců. 

 

 

V Krušnohorském okrese 

… má své sídlo nejvyšší 
počet výrobních firem 
v Sasku (4.984 resp. 
12%) 

 

… je 30% všech firem 
výrobních (nejvyšší 
podíl) 

 

(stav ke dni 31.12.2012) 
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Řemesla 

 

� v Krušnohorském 
okrese má své sídlo 
27% řemeslných firem 
příslušných ke komoře 
Chemnitz 

� Krušnohorský okres 
vykazuje největší 
hustotu řemeslných 
firem 

členění firem v Krušnohorském 
okrese podle odvětví:  

  30% elektro a zpracování kovů; 
  27% stavebnictví; 
  16% průmysl dřeva; 
  12% zdraví a péče o tělo; 
  15% ostatní odvětví 

 Krušnohorský 
okres 

Okres Zwickau Vogtlandský 
okres 

Příslušnost k 
řemeslné 

komoře 
Chemnitz 

Firmy ke dni 31.12.2012 6.763 5.268 4.299 24.639 
Řemeslné firmy na 1000 obyvatel 19 16 18 17 
Podíl celkem 27% 21% 18% * 

Národní hospodářství 

Hrubý domácí produkt 
Krušnohor-

ský okres 
Okres Zwickau Vogtlandský 

okres 
SASKO 

1992 celkem v mil. € 3.000 3.573 2.510 44.857 

1992 na OVČ v € 19684 23364 23083 22916 

2009 celkem v mil. € 6320 7613 4867 92808 

2009 na OVČ v € 42899 47520 46467 47916 

Vývoj HDP 2009/1992 v % 118 103 101 109 

Kupní síla maloobchod 2012     

MO-kupní síla absolutně v mil. € 1.692 1.659 1.160 20.148 

MO-kupní síla na obyvatele v € 4.596 4.851 4.749 4.856 
MO-úroveň kupní síly na obyvatele 

v % (SRN=100) 84,9 89,6 87,7 89,7 

Veřejné finance 2011     

příjmy (netto) na obyvatele v € 491 582 564 601 

zadlužení na obyvatele v €  765 858 926 881 
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Cestovní ruch  
 

 

� Cestovní ruch je  
v Krušnohorském 
okrese důležitým 
hospodářským 
faktorem. 

� Krušnohorský okres 
patří k nejvýznam- 
nějším turistickým 
regionům v Sasku  
a Německu. 

� Podle reprezentativní 
studie „Destination 
Brand 12“ patří Krušné 
hory mezi TOP 3 
německá středohoří. 

podle:  
Povědomí, sympatie, ochoty 
přicestovat a chování turistů v 
minulosti 

 

 

� V Krušných horách je  
k dispozici celkem 
12.962 lůžek; 
1.821.956 přenocování/rok 

� Průměrná doba pobytu 
je 3 dny. 

� Intenzita cestovního 
ruchu (FVI) je hodnotou 
5.128 nad průměrem 
Saska s hodnotou 
4.532. 

 

(FVI = počet přenocování na 
1000 obyvatel) 

 

 

 

Zdroj: Statistický úřad Svobodného státu Sasko 
Statistická zpráva „Ubytování ve Svobodném státu Sasku prosinec 2012 (G IV 1 – m 12/12) 

Zdroj: Statistický úřad Svobodného státu Sasko 
Statistická zpráva „Ubytování ve Svobodném státu Sasku prosinec 2012 (G IV 1 – m 12/12) 



Seite 11 von 12 

 Vývoj nezaměstnanosti 

 

� Obvyklé sezonní 
výkyvy 
nezaměstnanosti  
s významně pozitivním 
trendem, historicky 
nejnižší hodnota míry 
nezaměstnanosti  
v červenci 2013 (8,0%). 

� Nezaměstnanost na 
konci roku 2012 byla 
9%. 

� Nezaměstnanost  
v srpnu 2013 je lehce 
nad průměrem 
předcházejícího roku 
(0,1%), aktuálně  
srpen 2013: 8,3%. 

� V porovnání s předcho- 
zím rokem je nominální 
počet nezaměstnaných 
vyšší o 258 osob 

 

 

Trh práce (Prosinec 2012) 

Krušnohorský 

okres Okres Zwickau 

Vogtlandský 

okres 

Spolková 

republika 

Německo 

Zaměstnanci  109.094 119.931 77.911 28.920.588 

Míra zaměstnanosti 57,3 57,9 58,1 52,9 

Míra zaměstnanosti 50–64 let 50,6 51,7 52,0 48,3 

Zaměstnaní ve věku 50–64 let  34,8 33,1 34,1 28,5 

Míra zaměstnanosti ženy 55,3 55,7 57,3 49,4 

Míra nezaměstnanosti 9,0 8,3 8,3 6,8 

Pendleři přijíždějící za prací 12,8 25,0 14,7 0,4 

Pendleři odjíždějící za prací 28,3 26,9 24,3 * 
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Vývoj věkové struktury v Krušnohorském okresu 

                                                                          
� počet obyvatel nad 50 let se 

bude kontinuálně zvyšovat  
(od podílu 35% v roce 1990 na 57%  
v roce 2025) 

� průměrný věk  
v roce 1990… 40 let,  
v roce 2010 … 47 let a nadále  
stoupne do roku 2025 o dalších 
5 let 

� počet obyvatel v produktivním 
věku  
(20-65 let) se bude snižovat a tito 
budou stárnout 

� společenské změny jsou 
skutečnou výzvou a skýtají nové 
příležitosti 

Potenciál odborných pracovních sil 

                                                                      

 � od roku 2001 
dramatický pokles počtu 
žáků odcházejících ze 
škol/absolventů o 64% 

� 24% absolventů  
s všeobecným 
vzděláním a připrave-
ností pro studium na VŠ 
(průměr v Sasku 29%)  

� v Krušnohorském 
okrese je nejvyšší podíl 
absolventů Realschule 
(Sasko 50%) a nízký 
počet odcházejících  
z Hauptschule bez 
ukončení (Sasko 10%) 

 
 

 

Prognose 


