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Výstup v rámci výzkumu pro MMR WD-69-07-4
„Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a
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Výzkum v letech 2009-2011

Trvale udržitelný rozvoj a jeho pilíře
jako měrná jednotka u disparit
rozvoje regionů v ČR i ve světě
Indikátory udržitelného rozvoje z výzkumu
dle pilířů udržitelnosti
Urbanistické – URB
Sociálně demografické – SOC
Ekonomické – EKO
Environmentální - ENV

Environmentální indikátory
regionálních disparit
ENV 1 – Ovzduší jako závažná složka
prostředí ovlivňující zdraví populace
ENV 2 – Voda jako další velmi závažná
složka prostředí ovlivňující krajinu i
člověka a jeho zdraví
ENV 3 – složený indikátor z měřitelných
hodnot kvality ŽP od KES, přes odpady
na osobu a třídění, až po staré zátěže

Vsuvka – dostupnost údajů
Umístění údajů ze statistik se neustále mění, tvoří se nové
rozcestníky a datové sklady
Mapové údaje (zejména ÚAP a ZÚR) nekorespondují se
statistikou v tabulkách
Měřené údaje v ŽP jsou zbytečně dostupné až se zpožděním18
měsíců, tedy neaktuální
Nejsou dostupné časové řady - posloupnosti, např. změny oblastí
se zhoršeným ovzduším, atp. (stará struktura dle okresů)
Data v databázích postupně mizí (např. přírodní parky, pokryv) a
to zejména ta o stavu a kvalitě ŽP v regionech
Exaktní data o ŽP jsou často u poskytovatelů služeb (soukr.firmy)
a tedy těžko dostupná
Mizí zdravotní a sociální data dostupná doposud přes okresní
statistiky (reorganizace HS a SZÚ)
Statistiky se mezi sebou nekryjí a data jsou často několikrát jiná

Indikátor envir. řady
ENV 1
OVZDUŠÍ
Průměrné roční znečištění PM10/rok – počet
překročení limitu (ČHMI)
Průměrné roční znečištění NOx/rok – počet
překročení limitu (ČHMI)
Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší v okruhu
5 km od centra sídla a počet (registr IRZ)
Znečištění radonem dle map – počet,kategorie
(ČGS)
Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší – časová řada (ČHMI)

Indikátor envir. řady ENV 2
VODA
Kvalita pitné vody aktuálně – parametry
normy (VaK nebo vlastní zdroje o
studnách atp.)
Procenta čištění odpadních vod z obce
prostřednictvím ČOV v % (vlastní zdroj)
Kvalita zdrojů podzemní vody v obci dle
normy (obec, HES, Geofond)

Indikátor envir. řady ENV 3
POHODA PROSTŘEDÍ SÍDLA.
KES – Koeficient ekologické stability – řada –
(ČSÚ)
Produkce odpadu na hlavu / tříděný odpad
(obec, starostové)
Počty havárií na životním prostředí a starých
ekologických zátěží v území (server INSPIRE
– Cenia)
Počty pokut a havárií na 100 občanů
města/obce v daném roce (INSPIRE, CHMI)
Zásobení obce energiemi – zdroji (vlastní,
stat.CENIE, ČEZ)

Problémy ve sledování
indikátorů disparit regionů
Cenia – Geoportal konverze na
INSPIRE a meziběžná ztráta
dat…
Změna organizace a formátu na
stránkách www CHMI
Nedostupnost dat ČEZ, RWE a
VaK
Změna organizace stránek www
ČGS, (zejména mapové služby
ČGS)
Nedostupnost datových řad a
posloupností na stránkách www
ČSÚ v regionech.
Nesrovnatelnosti dat i mezi
jednotlivými regiony (zejména
disproporce ORP x Okres x Kraj)

Finále honby za indikátory ENV
řady pro disparity regionů
Indikátorů ubývá, s
každou reorganizací
Údaje postupně mizí a
zamlžují se pro správní
celky jako v dějinách
Indikátory tvoří i jiné
ústavy než CENIA
Publikace a zejména
prezentace indikátorů
disparit je nesourodá,
nesrovnatelná, často
účelová…
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