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1.

ÚVOD

Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Typ úřadu: ORP – 3. stupně/POÚ- 2. stupně/1. stupně
Hradec Králové, téměř stotisícové město na soutoku Labe a Orlice, patří k nejstarším
českým městům. Přestože jeho historie sahá k počátkům 9. století, pro jeho současný vývoj
je důležitá především moderní historie, která mu vtiskla charakteristický ráz na konci
18. století. Tehdejší výstavba předsevzala urbanistický vývoj města na další století.
Hradec Králové se tak mohl postupně z malého pevnostního města stát přirozeným
kulturním, společenským, politickým a hospodářským centrem severovýchodních Čech,
kterým je dodnes.
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2.

Udržitelné využití území

2.1 URB1 - Indikátor územní dynamiky
Pro výpočet indikátoru územní dynamiky města Hradce Králové byla využita data
poskytovaná odborem strategie a rozvojových projektů města magistrátu města Hradce
Králové.
První krokem při výpočtu indikátoru je analýza geodatabázové tabulky. V příkladu bude
uveden jako základní rok, rok schválení územního plánu. Analýza bude tedy v případě
Hradce Králové probíhat nejdříve nad daty z roku 2000. V GIS vrstvě by měly být obsaženy
informace o všech plochách územního plánu. Jejich současné využití, případně o možnosti
jejich přestavby či jejich návrhového a výhledového využití. Analýza by měla započít
základním rozdělením ploch na urbanizované a neurbanizované. Rozdělení těchto ploch
uvádí tabulka 1 pro případ územního plánu města Hradec Králové, která je uvedena
v teoretické části této práce.
Název plochy

Využití plochy

Čistě obytné plochy nízkopodlažní zástavby
Čistě obytné plochy vícepodlažní zástavby
Ostatní plochy
Plochy hřbitovů
Plochy chráněných ložiskových zemí a dobývacích prostor.
Plochy krajinné zeleně
Plochy lesů hospodářských
Plochy lesů rekreačních
Plochy letiště
Plochy luk a pastvin
Plochy městského a obvodového centra
Plochy občanského vybavení městského a regionálního významu
Plochy orné půdy
Plochy parků, lesoparků a městské zeleně
Plochy pro železniční dopravu
Plochy pro motorovou dopravu - ostatní
Plochy pro motorovou dopravu – komunikační síť
Plochy rekreačních chat a chatových osad - CH
Plochy sadů a zahrad - ZS
Plochy technického vybavení
Plochy výroby a služeb s negativním vlivem na okolí
Plochy výroby a služeb bez negativního vlivu na okolí
Plochy zahradnictví
Plochy zahrádkářských osad
Plochy zemědělské výroby a zemědělských služeb
Plochy zvláštního určení
Smíšené plochy městské nízkopodlažní zástavby
Smíšené plochy městské vícepodlažní zástavby
Smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby
Sportovní a rekreační plochy
Vodní toky a vodní plochy obecně
Vodní toky a vodní plochy se zvláštním režimem

Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná

Tabulka URB1-1 Rozdělení ploch územního plánu města Hradce Králové dle využití na urbanizované a
neurbanizované
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Po rozdělení všech ploch územního plánu do těchto kategorií již není problém sečíst rozlohy
jednotlivých ploch:
Celková rozloha sídla
Urbanizované plochy celkem:
z toho stabilizované:
určené k přestavbě
z toho brownfields
Neurbanizované plochy celkem
z toho stabilizované
určené k zástavbě
určené ke změně využití, ale
ne k urbanizaci
Tabulka URB1-2 Tabulka rozlohy využití ploch v územním plánu
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V případě Hradce Králové byla data zpracována pro léta 2000 a 2004:
Počáteční stav
v roce 2000

Stav
v roce 2004

1.

Urbanizované území

U00= 3005,0 ha U04=

1.1.

Z toho území určené k B00=
přestavbě

167,5 ha

1.1.1. Z toho území skutečně P00=
přestavěné

0,0 ha

1.1.2. Z
toho
potenciální B00=
brownfields*

- ha

28,4 %

2.

Neurbanizované území

5,6 %
P04=

B04=

- %

N00= 7563,2 ha N04=

- ha

2.1.1. Z toho území skutečně S00=
zastavěné

0,00 ha

3.

Rozloha potenciálních B00=
brownfields*

Z04=

38,089 ha

0,3 %

S04=

- %

0,0 ha ∆B=

- ha

0,0 %

- %
-38,089 ha
-0,5 %

441,6 ha ∆Z=

38,1 ha ∆S=

- %

% z celé
rozlohy

Bx=B0+ÚR2+nově
vzniklé brownfields

% z 1.

Px=P0+ÚR

% z 1.1.

rozlohy ploch potenc.
brownfields dle ÚP

% z celé
rozlohy

Nx=N0-ÚR+
+rekultivace
brownfields

% z celé
rozlohy

Zx=Z0+změny ÚP

%z2

Zx=Z0+ÚR

% z 2.1

rozlohy ploch potenc.
brownfields dle ÚP

% z celé
rozlohy

rozloha chráněných
území

% z celé
rozlohy

- ha

38,089 ha
- %

28,7 ha ∆B=

- ha

0,3 %

C04=

rozlohy ploch dle ÚP1

- %

8,6 %

B04=

Jednotky

6,349 ha

3,8 %

7525,1 ha ∆N=

Poznámka k výpočtu

0,4 %
0,577 ha

5,9 %

0,0 %

Rozloha chráněných území ve městě:

6,3 ha ∆P=

71,2 %

- %

- ha

168,1 ha ∆B=
5,5 %

0,0 %

Z toho území určené k Z00=
zástavbě

3043,1 ha ∆U=
28,8 %

B04=

71,6 %
2.1.

Rozdíl počátečního
stavu (rok 2000) a
stavu v roce 2004

- %

96,34 ha ∆C=

- ha

0,91 %

- %

1

Celkem správní rozloha města:

2

10568,2 ha

vydaná územní rozhodnutí

Tabulka URB1-3 Podklad pro výpočet indikátoru Dynamiky územního rozvoje

Rozdělení ploch dle využití lze znázornit následovně:
1%

0%

27%
Neurbanizované plochy
stabilizované
Neurbanizované plochy
určené k zástavbě
Urbanizované plochy
stabilizované
Urbanizované plochy
určené k přestavbě
Brownfields

4%

68%

Graf URB1-1 Využití ploch na území města Hradce Králové v roce 2004, Zdroj: Vlastní konstrukce.
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3043

2000

3005

Rok

2004

25%

26%

27%

Urbanizované plochy

28%

29%

30%

Neurbanizované plochy

Graf URB1-2 Porovnání velikosti urbanizovaného a neurbanizovaného území města Hradce Králové v letech
2000 a 2004.

Kartogram URB1-1 Kartogram urbanizovaného a neurbanizovaného území města Hradce Králové v roce 2004.

Indikátor územní dynamiky počítáme již standardním způsobem.

UDI 2004 =
kde

U urb , 2004
U urb , 2000

⇒

30,4km 2
= 1,01
30,1km 2

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce roce n,
8
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Uurb, 2004 je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce 2004,
Uurb, 2000 je rozloha urbanizovaného území obce v roce 2000.
Výpočet hustoty osídlení celého správního území obce probíhá podle vzorce:

ρ urb 04 =

p obyvn
S urb

[obyvatel km 2 ]

resp. pro výpočet hustoty osídlení jeho urbanizované části:

ρ urb 04 =
kde

p obyv 04
S urb

=

94694
≅ 3115 obyvatel km 2
30,4

ρcelk je hustota osídlení obyvatelstva v sídle v roce n,
pobyv je počet obyvatel sídla v roce n,
Scelk, n je celková plocha správního území sídla v roce n,
Uurb,n je rozloha urbanizované části sídla v roce n.

Vzhledem k tomu, že jsou v současné době k dispozici pouze dvě měření, nemůže dojít ke
grafickému vyjádření změn územní dynamiky ani hustoty osídlení města.
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2.1 URB2 – Mobilita a místní přeprava cestujících
Indikátor Mobilita a místní přeprava cestujících si klade za cíl zjistit aktuální model mobility
občanů. Ten je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný
cestování, četnost dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska dopadů mobility na
životní prostředí.
Pro zpracování tohoto indikátoru byla použita data poskytnutá odborem strategie a
rozvojových projektů města magistrátu města Hradce Králové. Použitá data pocházejí z let
2003 a 2005. Dotazníkového šetření se vždy účastnilo cca 1200 respondentů (tj. cca 1,2%
obyvatel města), kteří byli dotazování na vytipovaných místech na území města Hradce
Králové.
Úroveň mobility obyvatel na úrovni sídla
Průměrný denní počet cest obyvatel sídla vypovídá o vhodnosti skladby nabídky služeb,
zaměstnání i bydlení ve sledované lokalitě. Čím méně cest musí obyvatelé v rámci
každodenních „povinností“ uskutečnit, tím lépe pro obyvatele i pro sídlo samotné. Stejně jako
u dalších indikátorů, i zde je však třeba sledovat především vývoj indikátoru v čase, protože
místní podmínky se mezi jednotlivými sídly mohou výrazně lišit.
V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj průměrného počtu cest jednoho obyvatele za
den. Stoupající počet denních cest hovoří nejen o zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň o
nevhodném rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a přesouvání
kupujících do nákupních center na okraji města).

Průměrný denní počet cest

3
2,5

2,55

2,37

2
1,5
1
0,5
0
2003

Rok

2005

Graf URB 2-1 Průměrný počet cest obyvatel obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech 2003 a 2005

Průměrné denní vzdálenosti a čas strávený na cestě
Další graf znázorňuje vývoj vzdálenosti, kterou obyvatelé denně urazí na svých cestách do
školy, zaměstnání a za zábavou. Prodlužování vzdáleností naznačuje nejen zvyšování
mobility obyvatel, ale zároveň nevhodné rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen
v centru města a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města).
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14
12

14,1

13,1

10
8
6
4
2
0
2003

2005

Graf URB 2-2 Průměrná denní vzdálenost na jednoho obyvatele obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech
2003 a 2005

Další graf je znázorňuje vývoj časové náročnosti přesunů obyvatel sídla na cestách do školy,
zaměstnání a za zábavou. Prodlužování časové náročnosti cestování ukazuje na postupné
zhoršování dostupnosti jednotlivých funkcí města způsobené houstnoucí dopravu a také
často nevhodným rozdělením funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a
přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města).
50
45

41

38,8

40
35
30
25
20
15
10
5
0
2003

2005

Graf URB 2-3 Průměrná denní doba (v minutách) strávená obyvateli obce na cestě (bez rozlišení místa cíle
dopravy) v letech 2003 a 2005

Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě cestujících
Jedním z významných typů zjišťování mobility a místní přepravy cestujících je zjišťování
jednotlivých druhů doprav. Následující graf vyhodnocuje percentuální podíly využití
jednotlivých typů dopravy souhrnně za všechny cesty v sídle:
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za rekreací
16%

do zaměstnání
a do školy
52%

za nákupy
32%

Graf URB 2-4 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách obyvatel města v roce 2005

Rozdělením jednotlivých druhů dopravy na ekologicky šetrné tzv. „měkké“ (městská
hromadná doprava (MHD), veřejná hromadná doprava (vlaky, autobusové spoje), pěší,
cyklistická, motocyklová a ostatní doprava) a „ekologicky nešetrné tzv. tvrdé“ (individuální
automobilová doprava (v případě, kdy je respondent řidičem i spolujezdcem)) lze vyhodnotit
udržitelnost chování obyvatel sídla v oblasti využívání dopravy, jak ukazuje následující graf:
Osobní
automobil; 23%

ostatní; 4%

pěší; 36%
Bicykl; 6%

MHD; 31%

Graf URB 2-5 Podíl „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Hradce Králové v letech
2003 a 2005

Absolutní hodnocení poměru měkké a tvrdé dopravy není jednoduchou záležitostí. Je vždy
nutno přihlédnout k místním podmínkám. Pro velká města platí jako ideální obecný poměr
80:20 ve prospěch měkkých forem dopravy. Se zmenšující se velikostí sídla klesá nabídka
alternativních forem dopravy na úkor dopravy automobilové. Než absolutní statická čísla je
proto vhodnější komentovat vývoj indikátoru v čase.
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Graf URB 2-6 Vývoj podílu „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Hradce Králové
v letech 2003 a 2005

V Hradci Králové, stejně jako v ostatních městech, postupně klesá podíl „měkkých“ forem
dopravy na přepravní práci ve městě. Tímto vývojem se však město postupně teprve dostává
na úroveň západoevropských měst.
Co se týče časů a vzdáleností, které každý den obyvatelé města stráví, resp. urazí, při cestě
do zaměstnání, za nákupy, resp. za zábavou, tyto se postupně prodlužují. To lze připsat na
vrub především cestám za nákupy. V rozmezí let 2003 až 2005 byla v Hradci Králové
postavena a nově otevřena celá řada super a hypermarketů, které se z větší části nacházejí
na okraji města, kde nemají příliš dobrou dostupnost pomocí MHD nebo cyklostezek.
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2.3 URB3 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Výpočet indikátoru vychází z využití GIS. Je tedy nutné získat od správců dat jednotlivé
vrstvy. Protože správci dat mohou být v jednotlivých sídlech různí, jsou následující řádky
mapující možné zdroje dat pouze doporučující:
•

mapa čísel popisných – odbor správní nebo informatiky příslušného městského úřadu

•

databáze počtu obyvatel v jednotlivých číslech popisných - odbor správní nebo
informatiky příslušného městského úřadu

•

veřejné parky – stavební odbor města, odbor životního prostředí, popř. správce
městského majetku. V případě nedostupnosti dat v místě je možné provést rámcové
dálkové zpracování databáze (např. nad ortofotomapou), avšak v tomto případě je
nutné provést také terénní šetření, aby byla potvrzena základní kvalita a účelnost
prostoru;

•

sportovní zařízení – odbor kultury města, správce městského majetku, případně
pasport sportovišť;

•

zdravotnické služby - data mohou být převzata z evidence krajského úřadu resp.
ÚZIS. Je však nutná jejich následná úprava, případně doplnění a následné
zapracování do datového modelu;

•

zastávky MHD – v případě větších měst jsou data k dispozici u provozovatele MHD,
popřípadě přímo na úřadu města. Jestliže data dostupná nejsou, je třeba provést
pasportizaci zastávek MHD;

•

základní a mateřské školy – v případě větších měst jsou k dispozici data již přímo
v GIS, v opačném případě je třeba provést základní pasportizaci (buď přímo v terénu
nebo dálkovou formou s využitím veřejných databází (např. mapy.cz);

•

obchody s potravinami – v tomto případě je nutné provést alespoň základní
pasportizaci;

•

recyklační zařízení (zařízení pro svoz tuhého komunálního odpadu) – data jsou
většinou dostupná u správce systému svozu komunálního odpadu, popř. na odboru
životního prostředí

Pro výpočet indikátoru je použit GRID, ve kterém jsou kategorizovány jednotlivé druhy
fyzických povrchů ve městě. Pro komunikace, které jsou v GIS k dispozici v osovém modelu,
byly zvoleny fiktivní pruhy, ve kterých je pohyb chodců různě omezován. Např. čtyřproudová
komunikace se v použitém modelu skládá z 5ti pruhů, z nichž krajní umožňují maximální
rychlost (3 km/h), v mezilehlých je pohyb silně omezen (0,1 km/h) a v prostředním pruhu –
často svodidla – je pohyb nemožný (0 km/h).
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Graf URB 3-1 Rychlost pohybu chodců po jednotlivých druzích povrchu

Typů veřejných prostranství a služeb je analyzováno postupně celkem 16:
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sledované téma
2
veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m
2
veř. prostranství společenská < 5000m
dětská hřiště
volně přístupná hřiště
obchody s čerstvým ovocem a zeleninou
obchody s čerstvým pečivem
zastávky veřejné dopravy
mateřské školy
základní školy
zdrav. služby - Všeobecné lékařství
zdrav. služby - Praktické zubní lékařství
zdrav. služby - Pediatrie
zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví
kontejnery na papír
kontejnery na plasty
kontejnery na sklo

Tabulka URB 3-1 Seznam témat (veřejných prostranství a služeb) sledovaných v rámci indikátoru URB3 –
Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb

Po provedení vlastního výpočtu dostupnosti máme k dispozici následující tabulku:
celkový počet obyvatel
k 25.10.2005 – 94.027
téma
1.1 veř. prostranství rekr. a obytná >
2
5000m
veř. prostranství rekreační
veř. prostranství společenská

a metoda „objekty v okruhu
300m“
počet obyvatel s % obyvatel s
dostupností
dostupností

b) metoda „objekty do 15 minut
chůze“
počet obyvatel s %
obyvatel
dostupností
s dostupností

65.520

69,68%

82.341

87,57%

59.409
60.601

63,18%
64,45%

83.905
84.090

89,24%
89,43%
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celkový počet obyvatel
k 25.10.2005 – 94.027
téma

a metoda „objekty v okruhu b) metoda „objekty do 15 minut
300m“
chůze“
počet obyvatel s % obyvatel s počet obyvatel s %
obyvatel
dostupností
dostupností
dostupností
s dostupností
veř. prostranství obytná
25.353
26,96%
40.455
43,02%
1.2 veř. prostranství rekreační a obytná
70.270
74,73%
86.270
91,75%
1.3 veř. prostranství rekr., společ. a obyt.
83.763
89,08%
89.350
95,03%
dětská hřiště
79.748
84,81%
87.238
92,78%
volně přístupná hřiště
69.329
73,73%
82.993
88,27%
2 hřiště
81.973
87,18
89.102
94,76
3 prodejny potravin
66.571
70,80%
85.758
91,21%
4 zastávky MHD
88.277
93,88%
93.247
99,17%
5 mateřské školy
50.800
54,03%
69.255
73,65%
6 základní školy
32.504
34,57%
69.780
74,21%
zdrav. služby - Všeobecné lékařství
44.662
47,50%
71.394
75,93%
zdrav. služby - Praktické zubní lékařství
59.078
62,83%
80.648
85,77%
zdrav. služby - Pediatrie
35.229
37,47%
65.108
69,24%
zdrav. služby – Gynek. a porodnictví
24.245
25,79%
54.681
58,15%
7 zdravotní služby společně
68.113
72,44%
83.435
88,74%
kontejnery na papír
91.176
96,97%
92.965
98,87%
kontejnery na plasty
92.270
98,13%
93.324
99,25%
kontejnery na sklo
88.222
93,83%
91.94)
97,78%
8 nádoby na separovaný odpad
92.601
98,48%
93.344
99,27%
Tabulka URB 3-2 Výsledky výpočtu indikátoru Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb v Hradci
Králové v roce 2005
počet obyvatel
2003
2005
2009

Dostupnost k

2003

% obyvatel
2005
2009

Zastávky MHD
88277 89776 86182 93,88% 94,22% 93,39%
Tabulka URB 3-3 Počet a procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zastávek MHD
do 15 minut chůze

Níže uvedený graf ukazuje vývoj absolutního počtu obyvatel, kteří mají zastávku MHD
dostupnou do vzdálenosti 15 minut chůze od svého bydliště. Pokles počtu osob
s dostupností je způsoben snížením celkového počtu obyvatel sídla a stěhováním části
obyvatel ze sídlišť s výbornou dostupností do čtvrtí na okraji města, kde vybavenost není na
tak dobré úrovni.
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80000
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Graf URB 3-2 Vývoj počtu obyvatel města Hradce Králové s dostupností 15min od zastávky MHD v letech 2003,
2005 a 2009

Další graf znázorňuje vývoj procentuální podílu obyvatel, kteří mají zastávku MHD
dostupnost do vzdálenosti 15 minut chůze od svého bydliště. Dostupnost zastávek MHD je
16
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v čase stabilní. Minimální změny jsou způsobený spíše malými změnami počtu obyvatel
v jednotlivých částech města. Snižování dostupnosti v letech 2003-2009 může být náznakem
stěhování obyvatel z centrálních částí města a sídlišť, které jsou obecně velmi dobře
obsloužené MHD do rezidenčních čtvrtí s rodinnými domy na okraji města.
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Graf URB 3-3 Procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zastávek MHD do 15 minut
chůze

Na základě zjištěných hodnot lze konstatovat, že nabídka a rozmístění zastávek MHD je
v Hradci Králové dostatečná.
Další ze sledovaných služeb je dostupnost zdravotních služeb. V Hradci Králové dostupnost
ve sledovaném období mírně poklesla. Stejně jako v předchozím případě se jedná o dopad
stěhování obyvatel do zázemí města a částečně také o konsolidaci zdravotních zařízení ve
městě.
počet obyvatel
2003
2005
2009

Dostupnost k

2003

% obyvatel
2005
2009

Zdravotní služby
83435 84602 80422 88,74% 88,79% 87,15%
Graf URB 3-4 Vývoj počtu obyvatel a procentuálního poměru obyvatel města Hradec Králové s dostupností
zdravotních služeb do 15 minut chůze
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Graf URB 3-4 Procentuální poměr obyvatel města Hradec Králové s dostupností zdravotních služeb do 15 minut
chůze

Dalším možným způsobem vyhodnocení indikátorů je porovnání s výsledky z jiných měst.
Níže uvedený graf znázorňuje dostupnosti nádob na separovaný odpad ve městech Hradec
Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín. Budeme-li hodnotit Hradec Králové, lze uvést, že
na první pohled 99% dostupnosti nádob na separovaný odpad je plně dostačující.

Graf URB 3-5 Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300m od nádob na separovaný odpad ve městech
Hradec Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín (Zdroj: www.timur.cz)

Vyhodnocení tohoto indikátoru je posouzení kvality „bydlišť“ ve sledovaném sídle. To probíhá
pomocí následující tabulky:
počet objektů
% objektů
2003
2005
2009
2003
2005
2009
bez dostupnosti veřejných prostranství a služeb
18
16
17 0,18% 0,16% 0,16%
1-2 typům veřejných prostranství a služeb
104
117
129 1,03% 1,17% 1,22%
3-4 typům veřejných prostranství a služeb
310
314
264 3,06% 3,14% 2,52%
5-6 typům veřejných prostranství a služeb
658
732
756 6,51% 7,32% 7,19%
7-8 typům veřejných prostranství a služeb
1481
1315
1248 14,64% 13,15% 11,87%
9-10 typům veřejných prostranství a služeb
1436
1312
1856 14,20% 13,12% 17,66%
11-12 typům veřejných prostranství a služeb
1184
1678
1243 11,71% 16,78% 11,83%
13-14 typům veřejných prostranství a služeb
1976
2569
2015 19,54% 25,69% 19,17%
15-16 typům veřejných prostranství a služeb
2946
1917
2982 29,13% 19,17% 28,37%
Tabulka URB 3-5 Vyhodnocení počtu služeb dostupných z jednotlivých čísel popisných na území města Hradec
Králové v letech 2003, 2005 a 2009
obydlené objekty s dostupností k:

18

Případová studie Hradec Králové
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

17 129
756

2009

1248

1856

1243

2015

2982
bez dostup.

264
16

1-2 typy

117

3-4 typy
5-6 typů

732

2005

1315

1312

1678

2569

1917

7-8 typů
9-10 typů

314
18

2003

11-12 typů

310

13-14 typů

658

1481

10%

20%

1436

1184

1976

15-16 typů

2946

104
0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Graf URB 3-6 Vyhodnocení počtu služeb dostupných z jednotlivých čísel popisných na území města Hradec
Králové v letech 2003, 2005 a 2009
obydlené objekty s dostupností k:
bez dostupnosti veřejných prostranství a služeb

počet obyvatel
2003
2005
2009
56
52
53

% obyvatel
2003
2005
2009
0,06% 0,05% 0,06%

1-2 typům veřejných prostranství a služeb
441
472
513 0,47% 0,49% 0,56%
3-4 typům veřejných prostranství a služeb
1171
1207
923 1,25% 1,26% 1,00%
5-6 typům veřejných prostranství a služeb
2286
2616
2589 2,44% 2,75% 2,80%
7-8 typům veřejných prostranství a služeb
5214
4775
4395 5,56% 5,01% 4,76%
9-10 typům veřejných prostranství a služeb
5933
5372
8070 6,33% 5,63% 8,74%
11-12 typům veřejných prostranství a služeb
9908 15107
8972 10,57% 15,86% 9,73%
13-14 typům veřejných prostranství a služeb
20484 30020 20681 21,85% 31,51% 22,42%
15-16 typům veřejných prostranství a služeb
48267 35460 45738 51,48% 37,22% 49,57%
Tabulka URB 3-6 Vyhodnocení počtu služeb dostupných jednotlivým obyvatelům města Hradec Králové v letech
2003, 2005 a 2009
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Graf URB 3-7 Vyhodnocení počtu služeb dostupných jednotlivým obyvatelům města Hradec Králové v letech
2003, 2005 a 2009
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Na základě výše zmíněných dat lze konstatovat, že dostupnost k více než 10 druhům
sledovaných služeb má v Hradci Králové přes 85% obyvatel, což je velice dobrý výsledek.
Naopak procento obyvatel bez dostupnosti k jakékoliv službě se pohybuje v hodnotách pod
0,1 %. Občanskou vybavenost v okolí bydliště převážné většiny obyvatel města tak lze
považovat za velmi dobrou
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3.

ENVIRONMENTÁLNÍ INDIKÁTORY
3.1 ENV01 – Kvalita ovzduší

3.1.1 Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM10 a NOx)
Jde o stěžejní hodnoty znečištění ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života.
Terén v Hradecké kotlině je málo členitý a poměrně plochý, což vytváří předpoklad pro dobré
provětrávání území. V Hradci Králové se tak téměř nevyskytují inverzní situace. Vznikají
většinou pouze inverzní situace lokálního měřítka.

Mapa ENV 1-1: Průměrná rychlost větru v České republice v m/s (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce
města Hradec Králové, 2006)
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Mapa ENV 1-2: Pole roční průměrné koncentrace PM10 v ČR v roce 2008
(Zdroj: http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII42x7PM10rp.gif)

Mapa ENV 1-3: Pole roční průměrné koncentrace PM10 v ČR v roce 2009
(Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII42x7PM10rp.gif)

Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že město Hradec Králové se nachází v zóně
s koncentraci 20 – 30 µg.m-3, patří tedy do jedné ze skupin se střední koncentrací.
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Mapa ENV 1-4: Pole roční průměrné depozice dusíku v ČR v roce 2008
(Zdroj: http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oIII10depNce.gif)

Mapa ENV 1-5: Pole roční depozice dusíku v ČR v roce 2009
(Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oIII10depNce.gif)
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Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že město Hradec Králové se nachází v zóně
s depozičním tokem 0,5-1,5 g.m-2.rok-1, patří tedy do skupiny se sníženým až středním
depozičním tokem.
V Hradci Králové jsou k dispozici data ze dvou měřicích stanic – v Sukových sadech a na
Brněnské ulici. Stanice v Sukových sadech se nachází v centru města, poblíž poměrně rušné
křižovatky, která však slouží pouze jako vnitroměstská, kam nemají umožněn vjezd kamiony
a i další tranzitní doprava se tomuto místu vyhýbá. Stanice Brněnská je umístěna přímo u
tranzitní komunikace vedoucí dopravu z Polska na Moravu, případně ve směru Praha –
severní Morava. Před rokem 2004 jsou uvedeny i výsledky měření, které probíhaly na
Pospíšilově třídě a na královéhradecké observatoři.
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v roce 2001

v roce 2002

v roce 2003

v roce 2004

v roce 2005

v roce 2006

v roce 2007

v roce 2008

v roce 2009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

18

-

0

0

0

0

23

16

22

33

29

56

25/53*

13/27*

9/21*

20/0*

Průměrová doba

v roce 2000

Znečišťující
látka

Četnost překročení
Normy a cíle
kvality ovzduší dle
Evropské směrnice
1999/30/CE
a návrhu Komise

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

3

SO2

24 hodin

NO2

1 hodina

125 g/m nesmí být
překročena více než 3x
za rok
3
200 g/m nesmí být
překročena více než 18x
v kalendář. roce
3

PM10

24 hodin

50 g/m nesmí být
překročena více než 35x
v kalendář. roce

CO

max. 8 hod. prům.
denní koncentrace

10000 g/m

3

3

120 g/m nesmí být
max. 8 hod. prům.
O3
9
překročena více než 25x
denní koncentrace
v kalendář. roce
* hodnoty naměřené v Sukových sadech/na Brněnské ulici

Tabulka ENV 1-1 Normy kvality ovzduší a četnosti překročení limitů v Hradci Králové v letech 2000-2009
(Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/groc/gr09cz/obsah.html)

Graf ENV 1-1 Četnosti překročení limitů kvality ovzduší v Hradci Králové v letech 2000-2009 (Zdroj: vlastní graf)

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kvalita ovzduší ve městě je poměrně dobrá. Zvýšené
hodnoty výskytu prachových částic souvisí především s tranzitní kamionovou dopravou.
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3.1.2 Hlučnost
Město Hradec Králové nemá vypracovánu hlukovou mapu. Dle údajů dostupných na
geoportal.cenia.cz je zdrojem hluku především tranzitní doprava na silnicích I/11, I/35 a I/37
ústících do druhého městského okruhu.
K dispozici jsou data hlukové mapy z roku 1992, která však již zřejmě nejsou relevantní.
3.1.3 Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší
Na území města se nachází 2 zvláště velké zdroje znečištění ovzduší, 27 velkých zdrojů
znečištění a 162 kotelen a technologií, které patří do středních zdrojů znečišťování ovzduší.
Na kvalitu ovzduší ve městě mají vliv rovněž velké zdroje znečištění v jeho okolí. A to
především uhelná elektrárna v Opatovicích nad Labem a Synthesia Pardubice – Semtín.
3.1.4 Znečištění radonem
Znečištění území radonem v daném místě (dle map a měření ČGS) je jednou z charakteristik
ovlivňujících zdraví obyvatel a kvalitu života, včetně doby dožití. Radon ovlivňuje život
z mnoha hledisek a proto je jeho zvýšená koncentrace závažným limitem osídlení.
Radon je jedním z plynů, který se uvolňuje z geologického podloží a proto také velmi
nepravidelně může ovlivňovat kvalitu života. Kvalita života je ovlivněna v lokalitách a sídlech
současně se zvýšeným množstvím radonu v podloží (většinou jde o území charakteristických
přeměněných nebo vyvřelých hornin a jejich zlomů, např. Pluton). Radon se postupně
uvolňuje jako do vody, tak do vzduchu a pokud se dostane lidské tělo k větší expozici
radonem, může dojít ke zvýšenému výskytu rakoviny a jiným jevům.
Z hlediska hodnocení hledáme u sídel zejména místa s vyššími hodnotami bodových měření,
nebo přímo v zóně nejvyššího radonového rizika. Obce mimo zónu nejvyššího nebo vyššího
středního radonového rizika (viz mapa) a s měřením potvrzenými nízkými hodnotami radonu
v podloží jsou z hlediska kvality života udržitelné.
Výskyt radonu velmi silně závisí na kvalitě a tvaru podloží.
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Mapa ENV 1-6 Rozložení radonového indexu v okolí města Hradce Králové

Kategorie radonového indexu – přechodný; 2
Znečištění území radonem v daném místě (dle map a měření ČGS) je jednou z charakteristik
ovlivňujících zdraví obyvatel a kvalitu života, včetně doby dožití. Radon ovlivňuje život
z mnoha hledisek a proto je jeho zvýšená koncentrace závažným limitem osídlení.
Dle mapy se Hradec Králové nachází na nižším okraji středního znečištění území radonem,
hodnoty jsou uvedeny v bodových záznamech v mapě radonového znečištění.
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3.1.5 Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci ČR

Mapa ENV 1-7 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
(2008) (Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII43x1hodnLV.gif)

Město Hradec Králové je zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
vzhledem imisním limitům pro ochranu zdraví.

Mapa ENV 1-8 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví
(2009) (Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII43x1hodnLV.gif)
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Město Hradec Králové není zařazeno (rok 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
vzhledem imisním limitům pro ochranu zdraví.

Mapa ENV 1-9 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu
zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu (2008) (Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII43x2hodnTV.gif)

Mapa ENV 1-10 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro
ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu (2009)
(Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII43x2hodnTV.gif)

Město Hradec Králové je zařazeno (léta 2008 a 2009) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutím přízemního
ozonu.
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Mapa ENV1-7 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu
zdraví se zahrnutím přízemního ozonu (Zdroj: http://old.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr09cz/gif/oII43x3hodnTVsO3.gif)

Město Hradec Králové je zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu.
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde
je překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více
znečišťujících látek (oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid
uhelnatý a benzen). Platí i pro kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do
celkového hodnocení zahrnut z důvodu jeho překročení v celé ČR, víceméně na většině
území.
Z hlediska kvality života je v rámci tohoto indikátoru posuzováno, jestli je obec nebo město
začleněno do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a pokud ano, pak je –li tam zařazena
nadpoloviční část sídla.
Pokud ano, pak jde o neudržitelný rozvoj z hlediska kvality ovzduší a života. U ostatních pak
pokud jsou mimo oblast, pak jsou udržitelná, pokud jsou na okraji v oblasti OZKO, pak jsou
na cestě k udržitelnosti.
Z tohoto pohledu je město řazeno mezi sídla trvale neudržitelná. A to i přesto, že údaje
z lokálních stanic by na toto zařazení neukazovala.
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3.2 ENV2 – Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů v poměru k produkci a likvidací
odpadní vody na obyvatele sídla
3.2.1 Kvalita pitné vody a odpadní vody a % jejího čištění na ČOV
Kvalita pitné vody a čištění odpadních vod je jedním z rozhodujících faktorů pro kvalitní život
občanů, limituje výskyt různých druhů nemocí, genetických poruch a umožňuje zdravý vývoj.
Čištění odpadních vod přispívá k rozvoji přírody a krajiny a současně ochraňuje horizont
podzemních vod před znečištěním.
Pitná voda
Určuje sledovat některé chemické vlastnosti vod a vytyčuje mezní hodnoty ve vodě přítomných
sloučenin. Některé z těchto sloučenin mohou působit škodlivě na lidský organismus, jiné způsobují
potíže při využívání v domácnostech (praní, vaření) a konečně obsah některých látek indikuje
přítomnost organického znečištění (fekálního). V následujícím textu jsou seřazeny látky, které mohou
být přítomny v pitné vodě podle čísel ukazatelů uvedených ve jmenované vyhlášce s uvedením krátké
charakteristiky hodnoty.
Dusičnany, NO3
Dusičnany jsou v malém množství téměř vždy přítomny ve vodě, avšak při větším množství indikují
bakteriologické znečištění. Vyhláška připouští v normálně používaných pitných vodách až 50 mg/l
dusičnanů ( doporučená hodnota pro kojence 15 mg/l).
Dusitany, NO2
Dusitany se tvoří bakteriálním rozkladem organických látek, hlavně fekálního původu. Samy o sobě
nejsou dusitany škodlivé, ale jsou to výrazné indikátory nebezpečného znečištění vody (obvykle
čerstvého znehodnocení). Vyhláška připouští množství dusitanů v koncentraci do 0,5 mg/l.
Reakce vody, pH
Reakcí vody se rozumí koncentrace vodíkových iontů, přítomných ve zkoušené vodě a hodnota je
označována jako pH. Hodnota pH = 7 je neutrální reakce, pod pH 7 je reakce vody kyselá a nad pH 7
je reakce alkalická.
V přirozených vodách kolísá hodnota pH v mezích 5 – 8. Vody z bystřin, které jsou velmi měkké,
bývají kyselé, neboť je v nich málo solí, avšak dosti kyseliny uhličité, která se tvoří činností
mikroorganismů. Větší výkyvy hodnoty pH od neutrálního stavu naznačují zatížení vody různými
nečistotami. Vyhláška doporučuje rozmezí pH 6,5 – 9,5.
2-

Sírany, SO4

Sírany sodné, draselné a hořečnaté působí v menším množství léčivě, avšak ve větších koncentracích
vyvolávají průjmy. V zásadě však nejsou lidskému zdraví nebezpečné. Běžný obsah síranů bývá do
100 mg/l, u velmi tvrdých vod se připouští maximálně 250 mg/l.
Vápník a hořčík, Ca a Mg
Obsah vápníku a hořčíku ve formě jejich solí přítomných ve vodě určuje tzv. tvrdost vody.
–1

Vyhláška doporučuje u pitné vody celkovou tvrdost 0,9 – 5,0 mmol.l .
Uvádí se, že ani abnormálně tvrdé vody nezpůsobují zdravotní potíže, avšak jsou nevhodné pro
vaření ,mytí, praní. Podzemní vody bývají obvykle tvrdé na rozdíl od vod povrchových.
Podle tvrdosti bývají vody hodnoceny takto:
–1

* vody velmi měkké

0 – 0,7 mmol.l .

* vody měkké

0,7 – 1,5 mmol.l .

* vody středně tvrdé

1,5 – 2,3 mmol.l .

* vody dosti tvrdé

2,3 – 3,0 mmol.l .

* vody tvrdé

3,0 – 4,5 mmol.l .

–1

–1

–1

–1
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* vody velmi tvrdé

–1

4,5 – 9,0 mmol.l .
–1

* vody mimořádně tvrdé nad 9,0 mmol.l .
Železo, Fe
Železo se nachází v rozdílném množství v povrchových i podzemních vodách. Železo a většina
železitých sloučenin sice nepůsobí zdravotní potíže,ale jeho výskyt je provázen chuťovými závadami a
zabarvením vody. Z těchto důvodů jsou pro obsah železa ve vodě určené pro zásobování
obyvatelstva 0,2 mg/l. Jako žádoucí koncentrace bývá udávána hodnota 0,1 mg/l. Obsah manganu
Mn by měl být max. 0,05 mg/l.
Amonné ionty, NH4
Amoniak ( čpavek) se tvoří hnitím organických dusíkatých látek v půdě při nepřístupnosti kyslíku a dál
obyčejně reaguje s přítomnými látkami na amonné soli.Při pH vody vyšším než 8 se může vyskytovat
jako volný čpavek. Za přítomnosti dostatku kyslíku vznikají dusičnany. Do pitné vody se amoniak
může tedy dostávat z půdy, nebo prostřednictvím odpadních vod. I malé množství amonných iontů
v pitné vodě indikuje fekální znečištění. Množství amonných iontů nesmí překročit hodnotu 0,5 mg/l.
-

Chloridy, Cl

Chloridy jsou téměř v každé vodě. Ze zdravotního hlediska jsou tyto vody nezávadné, pokud se
dostávají do vody přirozeným způsobem. Je však nebezpečí, že chloridy se do vody dostaly
prostřednictvím odpadních vod. Jsou tedy vždy považovány za indikátory fekálního znečištění a
vyhláška proto jejich množství připouští maximálně 100 mg/l. Vyšší hodnoty lze připustit, pokud je
prokázán jejich nezávadný původ ( např. výluh geologického podloží).
Vodivost
Vodivost vody je obrácená hodnota jejího elektrického odporu, daného přítomností převážně
anorganických solí. Hodnota slouží k rychlé orientaci při rozboru vody a k posouzení její mineralizace.
-1
Pokud je vodivost uváděna v µScm lze po jejím vynásobení číslem 0,5 přibližně odhadnout množství
rozpuštěných solí v mg/l.
Vápník, Ca
Vyhláška doporučuje jeho obsah 40 – 80 mg/l, ovlivňuje kvalitu a průtok pitné vody v síti i člověka.
Hořčík, Mg
Mezní hodnotou je max. 125 mg/l, minimální doporučená hodnota je 10 mg/l, požadovaný poměr mezi
Mg a Ca by měl být 1 : 2.
Oxidovatelnost, CHSKMn
Oxidovatelnost neboli okysličitelnost vody je výrazným znakem znečištění vody organickými látkami.
Množství organických látek ve vodě, schopných oxidace, se pak udává v mg kyslíku /l, které jsou při
okysličování spotřebovány. Stanovení množství organických látek podle spotřeby kyslíku je sice pouze
porovnávací hodnota ( není zcela přesné ), ale pro posuzování charakteru znečištění vody pro praxi
vyhovuje. Ve vyhlášce je pro pitné vody hranice pro oxidovatelnost max. 3 mg kyslíku v litru.
Kyselinová neutralizační kapacita, KNK4,5:, HCO3

–

Tato hodnota se dříve nazývala celkovou alkalitou. Vyhláška doporučuje pro pitnou vodu minimální
hodnotu alkality 0,8 mmoll/l. Velikost této hodnoty příznivě ovlivňuje chuť vody.
Fosfáty , P2O5:
Fosfáty také patří mezi indikátory fekálního znečištění. V dřívější normě bylo uváděno maximálně
přípustné množství v hodnotě 1 mg/l. Fosfor se do vody dostává buď přirozeným způsobem nebo
z půd, dnes nejčastěji z hnojení fosforečnými hnojivy a z odpadních vod ( divoké vyvážení žump a
septiků) .
Mikrobiologie
Pro individuelní zásobování je stanoveno nulové množství bakterií v pitné vodě, bakterie jsou
výrazným signálem organického, nejčastěji fekálního znečištění, často i dálkovou kontaminací vody.
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Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

KTJ/100 ml

0

KTJ/ml

500

Počet kolonií při 36 C KTJ/ml

100

Koliformní bakterie
0

Počet kolonií při 22 C
0

Pro region Hradec Králové jsou využívány podzemní zdroje pitné vody z několika lokalit –
jedná se zejména o podzemní zdroje Litá, Třebechovice, Nový Bydžov, Třesice a Písek.
Část pitné vody je nakupována z regionu Náchod a Pardubice – prostřednictvím
Východočeské vodárenské soustavy. I tato voda je vodou z podzemních zdrojů.
Hradecká voda splňuje všechny podmínky, které určuje národní legislativa. Její kvalita je
průběžně prověřována jak provozovatelem, tak hygienickou stanicí.
Podzemní vody jsou charakteristické svojí vyšší tvrdostí, což platí i pro vodu upravenou,
kterou využívají naši odběratelé.

Mapa ENV1-8 Východočeské vodárenské soustava
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Kvalita pitné vody je průběžně monitorována. Údaje z měření jsou následující:
Parametr kvality vody / rok

limit

Průměrná
hodnota
2008-2009

Dusičnany, NO3
Reakce vody , pH
2Sírany, SO4
Vápník a hořčík, Ca a Mg
Železo, Fe
Chloridy, Cl
Escherichia
coli
KTJ/100 ml
Koliformní bakterie
KTJ/100
ml
Tvrdost
Zákal

50
6,5-9,5
250
0,05
0,20
100
0

15,9
7,11
98,7
0,03
0,13
25,6
0

0

0

2-3,5
5

3,4
1,4

Tabulka ENV 2-1 Tabulka pro záznamy kvality pitné vody ve vodovodu

3.2.2 Kvalita zdrojů podzemní vody v obci
Informace nebyla získána (magistrát města nesleduje)

3.2.3 Počet osob napojených na vodovod
V roce 2007 bylo prostřednictvím 11.051 přípojek na veřejný vodovod ve městě Hradec
Králové napojeno celkem 91.235 obyvatel, což činí 96,8% obyvatel města.

3.2.4 Čistírna odpadních vod
- podíl obyvatel připojených na funkční kanalizaci napojenou na funkční ČOV
Město Hradec Králové disponuje jednotnou kanalizační sítí napojenou na ČOV, která
odpovídá požadavkům směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Na
kanalizaci je napojeno 98,8% obyvatel města.
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3.3 ENV3 – Pohoda prostředí sídla

0,227 21362 2007

0,243 22987 2006

0,220 20862 2005

0,203 19326 2004

0,201 19239 2003

0,226 21764 2002

0,208 20386 2001

0,206 20290 2000

0,199 19768 1999

0,191 19022 1998

celkem
tun/rok/ob.

0,203 20310 1997

celkem
tun/rok

0,173 17405 1996

rok

0,190 19159 1995

3.3.1 Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu
Výpočty byly provedeny na základě číselných podkladů, které pro tuto případovou studii
poskytl odbor životního prostředí magistrátu města Hradec Králové.

Tabulka ENV 3-1 Množství komunálního odpadu města Hradce Králové

Celkem tun odpadu za rok

25000
22987

23000
21764

21000

20290

20310
19159

19768

19000
17000

20386

20862

19239

21362

19326

19022
17405

15000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rok
Graf ENV 3-1 Množství komunálního odpadu města Hradce Králové
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Celkem tun odpadu za rok/1 obyv.

0,300

0,200

0,243

0,226

0,250
0,190 0,173

0,203

0,191

0,208
0,199 0,206

0,227

0,220

0,201 0,203

0,150
0,100
0,050
0,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rok

15,84 3383 17979 2007

14,44 3320 19667 2006

16,11 3360 17502 2005

1844 18446 2000
9,09

14,05 2715 16611 2004

1787 17981 1999
9,04

13,35 2569 16670 2003

1537 17485 1998
8,08

12,36 2690 19074 2002

1498 18812 1997
7,38

11,24 2291 18095 2001

1278 16127 1996

tříděný
odpad [t]
tříděný
odpad
[%]

7,34

netříděný
odpad

948 18211 1995

rok

4,95

Graf ENV 3-2 Množství komunálního odpadu na 1 obyvatele města Hradce Králové
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Tabulka ENV 3-2 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové

5000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rok
Směsný odpad

Graf ENV 3-3 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové
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383

2500
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Složení vytříděného vytříděného odpadu

Tabulka ENV 3-3 Složení komunálního odpadu města Hradce Králové

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rok
papír

plasty

sklo

Graf ENV 3-4 Složení tříděného odpadu ve městě Hradce Králové

3.3.2 Koeficient ekologické stability
Jde o základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím k.ú. Jde o podíl ekologicky
významných ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku plochám nízké
ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým
úhorem, atp.).
Koeficient ekologické stability města Hradec Králové: 0,85
Koeficient ekologické stability svědčí v rozmezí 0,30 až 1,00 svědčí o tom, že jde o území
intenzivně využívané. Oslabení autoreguačních pochodů v ekosystémech způsobuje
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
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3.3.3 Počty havárií na životním prostředí a starých ekologických zátěží v území
Počty havarijní typů úniků nebo přenosů nebezpečných látek do na životního prostředí na
území města Hradec Králové:
2004

2005

2006

2007

2008

Úniky do ovzduší

0

0

0

0

0

Úniky do vody

0

0

0

0

0

Úniky do půdy

0

0

0

0

0

Přenosy v odpadních vodách

0

0

0

0

0

Přenosy v odpadech

0

0

0

0

0

Celkem

0

0

0

0

0

Tabulka ENV 3-4 Počty havárií na životním prostředí na území města Hradec Králové v letech 2004 – 2008
(Zdroj: http://www.irz.cz/vyhledavani-v-registru)

Škody na vodách a pokuty ČIŽP:
Hradec Králové – město:

5 případů (2002)

Hradec Králové – ORP celkem:

7 případů (2002)

3.3.4 Staré ekologické zátěže
Dle pasportu z roku 1996 je na území města evidováno celkem 27 provozoven a 12 skládek
jako staré ekologické zátěže. Mezi největší staré ekologické zátěže patří prostor
přečerpávání pohonných hmot na bývalém leteckém letišti (místo bylo dekontaminováno a
v současné době již probíhá pouze jeho sledování) a prostor bývalého skladu motorových
vozidel podniku Mototechna, který se nacházel na Slezském předměstí a v areálu bývalého
ČKD.
Obec, která nemá staré zátěže je velmi ojedinělá a její prostředí má velmi dobrý základ pro
rozvoj turistiky i jiných činností spojených s rekreací a dobrým životním stylem.
Obce a města s několika řešenými nebo konzervovanými starými zátěžemi jsou v průměru
ČR, protože výrobě se nevyhnula prakticky žádná obec, otázkou bylo rozjet sanace včas.
Města s větším počtem starých zátěží, z nichž je více jak jedna neřešena mají závažný
problém s kvalitou prostředí a je nutno jej ihned řešit. Kvalita života v takovém místě klesá i
bez výrazných příznaků přímé devastace.

3.3.5 Zásobení obce energiemi
Data v této části pocházejí z Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec
Králové, 2006. Není-li uvedeno jinak, jsou data se platná k roku 2005.
Celkové množství spotřebovaných paliv strukturované dle vyhlášky č. 195/2001 Sb. je
následující:
Energie ve spotřebovaném palivu:

Palivo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Koks

Průmysl
[GJ/rok]
0
72 653
0

Terciální
sféra
[GJ/rok]
0
779
4 091
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Bydlení
[GJ/rok]

Celkem
[GJ/rok]

%
zastoupení

1 618
41 105
1 568

1 618
114 537
5 659

0,03%
2,16%
0,11%
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Dřevo
LTO
Zemní plyn
Bio plyn
LPG
CZT
el. energie
Celkem

6 072
3 829
150 791
0
0
624 481
540 000
1 397 826

0
3 355
162 727
0
0
578 790
318 071
1 067 813

7 987
235
1 238 979
0
0
1 136 439
406 174
2 834 105

14 059
7 419
1 552 497
0
0
2 339 710
1 264 245
5 299 744

0,27%
0,14%
29,29%
0,00%
0,00%
44,15%
23,85%
100,00%

Tabulka ENV 3-5 Energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

el. energie
CZT
LPG
Bioplyn
Zemní plyn
LTO
Dřevo
Koks
Hnědé uhlí
Černé uhlí
0

500 000

Průmysl [GJ/rok]

1 000 000

1 500 000

Terciální sféra [GJ/rok]

2 000 000

2 500 000

Bydlení [GJ/rok]

Graf ENV 3-5 Strukturální rozložení energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)
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Graf ENV 3-6 Strukturální rozložení energie ve spotřebovaném palivu ve městě Hradec Králové
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Celková spotřeba energie ve městě Hradec Králové

Palivo
Černé uhlí
Hnědé uhlí
Koks
Dřevo
LTO
Zemní plyn
Bio plyn
LPG
CZT
el. energie
Celkem

Průmysl
[GJ/rok]
0
101 079
0
10 131
4 586
176 016
0
0
784 958
2 117 647
3 194 417

Terciální
sféra
[GJ/rok]
0
1 084
6 107
0
4 019
189 950
0
0
727 526
1 247 336
2 176 022

Bydlení
[GJ/rok]

Celkem
[GJ/rok]

2 380
57 187
2 340
13 326
281
1 446 245
0
0
1 428 478
1 592 838
4 543 075

2 380
159 350
8 447
23 457
8 886
1 812 211
0
0
2 940 962
4 957 821
9 913 514

Tabulka ENV 3-6 Celková spotřeba energie ve městě Hradec Králové
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)
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%
zastoupení
0,04%
3,01%
0,16%
0,44%
0,17%
34,19%
0,00%
0,00%
55,49%
93,55%
187,06%
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el. energie
CZT
LPG
Bioplyn
Zemní plyn
LTO
Dřevo
Koks
Hnědé uhlí
Černé uhlí
0

500 000

Průmysl [GJ/rok]

1 000 000

1 500 000

Terciální sféra [GJ/rok]

2 000 000

2 500 000

Bydlení [GJ/rok]

Tabulka ENV 3-7 Spotřeba energie ve městě Hradec Králové podle jejích zdrojů a oblastí spotřeby
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

26%

54%
20%
Průmysl [GJ/rok]

Terciální sféra [GJ/rok]

Bydlení [GJ/rok]

Graf ENV 3-8 Rozložení spotřeby energie ve městě Hradec Králové
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Pro porovnání energetické náročnosti území je provedeno porovnání s celorepublikovým
průměrem v roce 2004:
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Spotřeba energie

Lokalita
Hradec Králové
Česká republika

GJ/rok
MWh/rok
5 299 744
1 472 151
1 012 800 000 281 333 333

Průměrná spotřeba
na 1 obyvatele
31.12.2004 GJ/rok/obyv. MWh/rok/obyv.
95 195
55,82
15,51
10 220 600
99,14
27,54

Počet obyvatel
1.1.2004
94 694
10 211 000

Spotřeba energie v GJ/rok/obyv.

Tabulka ENV 3-7 Porovnání energetické náročnosti území města Hradec Králové a České republiky v přepočtu
na 1 obyvatele (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

120,00
99,14
100,00
80,00
60,00

55,82

40,00
20,00
0,00
Hradec Králové

Česká republika

Spotřeba energie v MWh/rok/obyv.

Graf ENV 3-9 Porovnání energetické náročnosti území města Hradec Králové a České republiky v přepočtu na 1
obyvatele [GJ/rok/obyv.] (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

30,00

27,54

25,00
20,00
15,51
15,00
10,00
5,00
0,00
Hradec Králové

Česká republika

Graf ENV 3-10 Porovnání energetické náročnosti území města Hradec Králové a České republiky v přepočtu na
1 obyvatele [MWh/rok/obyv.] (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Energetická náročnost posuzovaného území je ve srovnání s celorepublikovým průměrem
velmi malá, to ale neznamená, že by obyvatelé Hradce Králové nakládali s energiemi šetrněji
než lidé ve zbytku republiky. Nízká spotřeba energií vztažená na jednoho obyvatele je
způsobena tím, že nadpoloviční většinu spotřeby v této oblasti obstarávají domácnosti (57%)
a dalších 15% připadá na terciální sféru představovanou hlavně energeticky nenáročnými
provozy. V domácnostech, stejně jako při činnostech administrativního typu, je hlavní podíl
energie spotřebován na vytápění, technologická spotřeba zastoupená hlavně odběrem
elektřiny na svícení a odběrem drobných domácích a kancelářských spotřebičů představuje
pouze cca 20%. Výrazně odlišný charakter spotřeby energií vykazují průmyslové podniky,
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kde významně stoupá podíl technologické spotřeby energie v závislosti na energetické
náročnosti procesů, které jsou předmětem činnosti těchto podniků. V Hradci Králové se však
žádné velké výrobní, zpracovatelské či jiné podniky nenachází, a proto je průměrná
spotřeba energií na obyvatele v této oblasti mnohem menší, než v celé České Republice.
V další části jsou blíže specifikovány jednotlivé zdroje využívané ve městě Hradec Králové
Zemní plyn
Spotřeba
zemního plynu

Součet spotřeb

Rok

Počet odběratelů

2004

32.713

52.940.387

2005

32.380

52.953.206

3

[m ]

Tabulka ENV 3-8 Počet odběratelů a výše spotřeby plynu ve městě Hradec Králové v letech 2004 a 2005
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Rok

2004
2005

střední a velcí
odběratelé
Domácnosti
Maloodběratelé
Součet
Součet
Součet
Počet
Počet
Počet
spotřeb
spotřeb
spotřeb
odběratelů
odběratelů
odběratelů
[m3]
[m3]
[m3]
26 815
16 684
379
409
30 728
1 931 9 440 599
54
26 547
17 059
30 420
225
1 906 9 346 191
54
790

Tabulka ENV 3-9 Struktura odběratelů a spotřeby plynu ve městě Hradec Králové v letech 2004 a 2005
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

32%

50%
18%
Domácnosti
Maloodběratelé

Střední a velcí odběratelé

Graf ENV 3-11 Struktura spotřeby plynu ve městě Hradec Králové v roce 2005 dle kategorie odběratelů
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Centrální zásobování teplem
Město je napojeno dálkovým rozvodem na centrální zdroj tepla, který se nachází
v Opatovicích nad Labem. Struktura tepla dodávaná do města v topné sezóně 2005/2006
byla následující:
Bytová zástavba
Občanská vybavenost
Průmysl

125 MWt
79 MWt
63 MWt

Celkem

267 MWt

Tabulka ENV 3-12 Celková spotřeba tepla z CZT ve městě Hradec Králové v topné sezóně 2005/2006
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)
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24%
46%

30%
Bytová zástavba

Občanská vybavenost

Průmysl

Graf ENV 3-13 Struktura spotřeby tepla z CZT ve městě Hradec Králové v topné sezóně 2005/2006 dle kategorie
odběratelů (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Elektrická energie
Struktura odběru el. Energie v letech 2003 a 2004 byla ve městě Hradec Králové následující:
Odběr el. Energie
[MWh]
Obyvatelstvo mimo topení
Obyvatelstvo - topení
Obyvatelstvo celkem
Maloodběratelé mimo topení
Maloodběratelé - topení
Maloodběratelé celkem
Velkoodběratelé
Tepelná čerpadla

2003

2004

91 718
16 216
107 934
82 202
5 177
87 379
149 487

94 390
18 070
112 460
83 028
5 325
88 353
150 000

240

366

Odběr města celkem
345 040
351 179
Tabulka ENV 3-11 Celková spotřeba el. energie ve městě Hradec Králové v topné sezóně 2005/2006
(Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

0%
32%
43%

25%
Obyvatelstvo celkem
Velkoodběratelé

Maloodběratelé celkem
Tepelná čerpadla

Graf ENV 3-14 Struktura spotřeby tepla el. energie ve městě Hradec Králové v roce 2004 dle kategorie
odběratelů (Zdroj: Aktualizace územní energetické koncepce města Hradec Králové, 2006)

Kvalita ovzduší v obcích i městech ČR a s tím i zdraví obyvatel a kvalita života jsou zásadně
ovlivňovány zejména při vytápění nekvalitními pevnými palivy v domácích topeništích.
Vytápění nekvalitními palivy v domácích topeništích a současně i nízký nebo žádný podíl
obnovitelných zdrojů energie jsou cestou k neudržitelnému rozvoji.
Jako zásadní je tedy procento domácností vytápěných jinak než pevnými palivy v lokálních
topeništích (odpadní pára, elektřina, centrální výtopny na plyn, plyn, atp.) a zároveň podíl
obnovitelných zdrojů energie. Pokud je podíl jiných zdrojů tepla než spalováním pevných
paliv větší než 60 % tak obec nebo město významně přispívá k udržitelnosti a kvalita života
postupně stoupá.
Město Hradec Králové spadá již do kategorie měst s udržitelným způsobem vytápění.
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4.

EKONOMICKÉ INDIKÁTORY

4.1 E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví)
část 1
Část
Skupina položek
Pevné části III. Financování
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů,
financování a jejich konsolidace

Příjmy
Výdaje

Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

Rozvaha

Oběžná aktiva

Výkaz hodnocení rozpočtu města Hradce Králové
Název položky
2001
2002
Uhrazené splátky dlouhodobých
43 613,24
24 727,18
přijatých půjčených prostředků
Daňové příjmy
750 571,85
847 305,38
Nedaňové příjmy
295 401,74
245 166,47
Kapitálové příjmy
159 913,42
170 428,39
Přijaté transfery
3 160 852,60 2 925 344,58
Běžné výdaje
3 932 700,72 3 780 926,35
Kapitálové výdaje
414 547,67
723 742,27
Výdaje celkem
4 656 442,99 4 195 474,02
Konsolidace příjmů
2 720 437,20 2 523 170,67
Konsolidace výdajů
2 720 437,20 2 523 170,67
72 763,26
34 847,93
Položka 5141
9 021,42
6 536,08
Položka 5178
0,00
0,00
Položka 6143
157,56
61,48
Dlužné cenné papíry
352 146,37
400 808,48
Základní běžný účet
65 680,69
107 042,88
Běžné účty peněžních fondů
11 847,42
15 329,71

2003

2004

50 716,10

43 324,30

36 976,33

914 776,30
246 450,66
112 345,54
3 079 419,91
3 962 696,43
251 789,87
4 214 486,30
2 506 377,48
2 506 377,48
3 923,41
6 222,50
0,00
2 417,71
493 913,56
150 806,18
34 139,36

992 928,74
257 741,62
95 011,84
3 325 298,99
4 248 605,06
421 333,59
4 669 935,65
2 735 533,66
2 735 533,66
6 561,88
6 146,38
0,00
0,00
491 117,91
165 249,91
26 052,85

1 089 753,55
275 104,71
205 328,45
3 166 971,87
4 159 096,22
519 814,43
4 678 910,65
2 921 607,53
2 921 607,53
1 659,90
7 245,17
0,00
0,00
584 083,40
188 140,80
30 135,77

Tabulka E 1-1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let) – část 1
(Zdroj: ARISweb http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=268810&volba_vyber=1&ic=&nao=Hradec%20Kr%E1lov%E9, vlastní konstrukce)
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E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví)
část 2
Část
Pevné části

Skupina položek
III. Financování
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů,
financování a jejich konsolidace

Příjmy
Výdaje

Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje

Rozvaha

Oběžná aktiva

Výkaz hodnocení rozpočtu města Hradce Králové
Název položky
2006
Uhrazené splátky dlouhodobých
22 405,32
přijatých půjčených prostředků
Daňové příjmy
1 083 796,13
Nedaňové příjmy
277 950,28
Kapitálové příjmy
202 119,46
Přijaté transfery
3 491 594,74
Běžné výdaje
4 575 262,82
Kapitálové výdaje
417 154,39
Výdaje celkem
4 992 417,20
Konsolidace příjmů
3 224 267,94
Konsolidace výdajů
3 224 267,94
72 763,26
Položka 5141
8 099,18
Položka 5178
0,00
Položka 6143
0,00
Dlužné cenné papíry
788 163,84
Základní běžný účet
134 979,17
Běžné účty peněžních fondů
63 646,42

2007

2008

2009

21 688,90

32 311,12

32 755,88

1 187 215,94
330 992,74
330 519,47
4 211 974,38
5 444 203,10
705 720,15
6 149 923,25
3 776 808,94
3 776 808,93
11 215,90
8 889,68
0,00
0,00
777 991,48
107 656,03
69 230,82

1 275 070,80
253 351,43
146 543,92
4 106 270,23
5 291 145,55
565 317,76
5 856 493,31
3 614 394,23
3 614 394,23
8 265,61
13 147,51
0,00
0,00
755 723,37
123 774,26
38 066,29

1 181 756,01
323 345,56
99 429,85
3 846 146,81
5 088 956,80
744 481,90
5 833 438,70
3 399 424,48
3 399 424,47
13 012,19
11 735,39
0,00
0,00
765 174,69
78 488,63
24 568,37

Tabulka E 1-1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let) – část 2
(Zdroj: ARISweb http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/charakteristika.pl?ico=268810&volba_vyber=1&ic=&nao=Hradec%20Kr%E1lov%E9, vlastní konstrukce)
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Ukazatel finančního zdraví lze sledovat prostřednictvím veřejně dostupných dat (zejména
systém ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/).
Pomocí jednoduchých výpočtů z dat pocházejících z konečných finančních výkazů za
příslušný kalendářních rok vyjadřuje ukazatel vývoj finanční situaci města z hlediska
minulosti, tj. 4 – 5 let (databáze ARIS shromažďuje finanční výkazy měst od roku 2001.
Tento přístup nabízí srovnání hospodářských výsledků města v uplynulých letech a
naznačuje trendy jeho vývoje do budoucna, což usnadňuje finanční plánování budoucího
vývoje (prognózování).
Aby bylo možné nějak souhrnně zhodnotit hospodaření města, byly pro zjednodušené
vytvořeny 3 kategorie udržitelnosti (A, B, C). Na základě dosavadních zkušeností
s hospodařením měst (a jeho jednotlivých velikostních kategorií) byly ke každému z dílčích
výpočtů přiřazeny hodnoty, které lze považovat za optimální (A), únosné (B) a dlouhodobě
zcela neudržitelné (C). Každý z dílčích výpočtů má přiřazenu svoji váhu v procentech podle
toho, nakolik je jeho výsledek podstatný pro celkové vyhodnocení hospodaření města
v jednotlivém roce.
Souhrnná kategorie se přiřadí podle převažujících hodnot (se zohledněním jejich vah).
Finální výsledek pak lze interpretovat následovně:
A
Územní jednotka má optimální finanční stabilitu a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice.
B
Územní jednotka je uspokojivě finančně stabilní a udržitelná za předpokladu
zachování alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů.
C
Územní jednotka je finančně nestabilní, do budoucna velmi riziková a s ohroženou
schopností realizovat své investice. Neodpovídá kritériím ekonomické udržitelnosti.
Provozní výsledek hospodaření

Poměr přebytku běžného rozpočtu

Kapacita samofinancování
Velká sídla
(velká
města)
Krytí dluhové služby

Peněžní rezervy

Ukazatel investiční aktivity

A...

A > 80 %, B < 20 %, C = 0

B...

A < 80 %, B > 20 %, C < 30 %

Běžné příjmy - běžné > 0
výdaje
≤0
Podíl
průměru ≥ 10
přebytku
běžného
0 - 10
rozpočtu na běžných
příjmech (%)
≤0
Podíl
průměru ≥ 0,7
přebytku
běžného
rozpočtu
a 0,7 - 0,5
kapitálových příjmů
na
kapitálových
výdajích
< 0,5
> 1,2
Podíl
průměru
běžného rozpočtu a 1 - 1,2
splátek ze závazků
≤1
Souhrn
aktiv
/
přebytek
rozpočtu

likvidních ≥ 1
průměrný
interval (0, 1)
běžného
≤0

≥ 10
Podíl
kapitálových
výdajů na celkových 0 - 10
výdajích (%)
≤0
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A

0,1

C
A
B

0,2

C
A
B
0,1
C
A
B

0,25

C
A
B

0,25

C
A
B
C

0,1
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C...

C ≥ 30 %

Tabulka E 1-2 Způsob vyhodnocení indikátoru E1 pro velká sídla

Součástí vyhodnocovací tabulky uvedené v závěru této části jsou následující indikátory:
Provozní výsledek hospodaření za poslední rok
Přebytek běžného rozpočtu = (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy + Třída 4
Přijaté transfery) – (Konsolidace příjmů + Konsolidace výdajů + Položka 42xx Investiční
dotace + Třída 5 Běžné výdaje)

Graf E 1-1 Přebytek běžného rozpočtu města Hradec Králové v letech 2001-2008 (Zdroj:, vlastní konstrukce)

Tento ukazatel je kladný, proto výsledek odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou.
Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech
Ukazatel = Přebytek běžného rozpočtu / (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy
+ Třída 4 Přijaté transfery - Konsolidace příjmů)
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Graf E 1-2 Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech rozpočtu města Hradec Králové v letech 20012008 (Zdroj:, vlastní konstrukce)

Výsledná hodnota ukazatele se nachází v intervalu 0-1 a odpovídá tedy dílčí hodnotě „B“
s 20 % vahou.
Krytí dluhové služby
Ukazatel krytí dluhové služby =
Přebytek běžného rozpočtu / (Položka 5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu
+ 6143 Investiční úroky + Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků1)

Graf E 1-3 Krytí dluhové služby města Hradec Králové v letech 2001-2008 (Zdroj:, vlastní konstrukce)

Ukazatel krytí dluhové služby je > 1,2 a odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 30% vahou.

1

Tato hodnota je ve výkazech (včetně ARISweb) uváděna se záporným znaménkem, proto je třeba ji
do součtu dosadit po vynásobení * (-1).
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Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu
Peněžní rezervy = Účet 231 Základní běžný účet + Účet 236 Běžné účty peněžních fondů +
Účet 253 Dlužné cenné papíry k obchodování
1 200 000,00
986 789,43

917 563,92

Peněžní rezervy [tis. Kč]

1 000 000,00
802 359,97

954 878,33

800 000,00
678 859,10
600 000,00

682 420,67
478 336,59
474 518,96

400 000,00
200 000,00
0,00
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rok

Peněžní rezervy/Přebytek běžného účtu [-]

Graf E 1-4 Peněžní rezervy města Hradec Králové v letech 2001-2008 (Zdroj:, vlastní konstrukce)
4,0000
3,6977

3,4383

3,5000
3,0000
2,5000

2,1272

2,3486
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Graf E 1-5 Peněžní rezervy/Přebytek běžného rozpočtu města Hradec Králové v letech 2001-2008 (Zdroj:, vlastní
konstrukce)

Ukazatel dosahuje hodnoty převyšující 1, proto odpovídá dílčí hodnotě „A“ se 40 % vahou.
Na základě kritérií indikátoru bylo město zařazeno do kategorie „A“. Souhrnně lze tedy
konstatovat, že město je ve sledovaných letech finančně stabilní.
Tomuto hodnocení město odpovídá, protože ve 3 ze 4 kategorií dosáhlo velmi uspokojivých
výsledků.
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Celkové hodnocení

A

A

A

A

A

hodnocení

3,6977

hodnota

A

249 279,38

2,1623

Tabulka E 1-6 Vyhodnocení indikátoru E1 pro město Hradec Králové v letech 2001-2008 – 1. Část
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8,75

A

A

0,1422

B

0,1400

B

0,1277

B

A

9,08

A

6,22

A

5,6

A

A

3,4383

A

3,2448

A

3,4830

A

A

868 231,69

A

A

(Zdroj: ARISweb, vlastní konstrukce)

A

hodnocení

2,1272

B

hodnota

A

0,1638

282 778,56

8,39

A

917 563,92

A

hodnocení

2,4773

B

hodnota

A

0,2304

277 714,34

6,48

A

2009

2008

954 878,33

A

hodnocení

2,3486

B

hodnota

A

0,1743

266 862,43

4,62

A

2007

986 789,43

A

hodnocení

B

hodnota

2,3755

0,1580

371 074,01

6,45

A

802 359,97

A

hodnocení

B

hodnota

0,1352

320 802,41

3,81

A

682 420,67

B

hodnocení

0,1355

hodnota

A

678 859,10

hodnocení

0,4 Peněžní rezervy /
Přebytek běžného účtu

hodnota

Peněžní rezervy

202 042,15

0,3 Krytí dluhové služby

A

474 518,96

0,2 Poměr přebytku běžného
rozpočtu

hodnocení

0,1 Přebytek běžného rozpočtu

hodnota

Název ukazatele

201 362,21

2001

274 027,03

Vyhodnocení indikátoru E1 pro město Hradec Králové
2002
2003
2004
2005
2006

478 336,59

Váha
ukazatele

k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

A

A

Vyhodnocení situace obce
ve sledovaném roce

(Zdroj: ARISweb, vlastní konstrukce)
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Tabulka E 1-7 Vyhodnocení indikátoru E1 pro město Hradec Králové v letech 2001-2008 – 1. Část

2007
A
2008
A
2009
A

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Vyhodnocení indikátoru E1 pro město Hradec Králové
2002
2003
2004
2005
2006
A
A
A
A
A
Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

2001
A

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice

Celkové hodnocení

Obec má optimální finanční stabilitu
a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice
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4.2 E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny
Ukazatel stability a diverzifikace místní ekonomické základny využívá v naprosté většině
veřejně dostupných dat (MOS - Databáze Městské obecní statistiky Českého statistického
úřadu). Indikátor je primárně zaměřen na nabídkovou stranu místního trhu práce, tedy
charakter zaměstnanosti (aktivity podnikatelských subjektů, pracovní příležitosti pro
obyvatele) a jeho možnou náchylnost k zásadním výkyvům (závislost na dominantním
zaměstnavateli, nedostatečná podnikatelská aktivita).
Počet podnikatelů v obci a počet podnikatelů na 1000 obyvatel
Rok

2008

2009

Počet podnikatelů v obci

30 827

326,2

Počet podnikatelů na 1000 obyvatel

26 407

279,46

Tabulka E 2-1 Počet podnikatelů a počet podnikatelů na 1000 obyvatel ve městě Hradec Králové v letech 2008
a 2009 (Zdroj: MOS, http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&pro_1_154=569810&cislotab=MOS+ZV01, vlastní
konstrukce)

Počet zahraničních právnických osob
Data nebyla získána
Počet vydaných živnostenských oprávnění v ORP
Data v požadovaném formátu nebyla získána
Počet podnikatelů
Počet platných
živnostenských oprávnění

k 31.12.2007
29881
56820

k 31.12.2008
30827
40863

Tabulka E 2-2 Počet podnikatelů a platných živnostenských oprávnění ve městě Hradec Králové v letech 2007 a
2008 (Zdroj: Živnostenský odbor Magistrátu města Hradec Králové)

Počet zaniklých živnostenských oprávnění (2008)
Data nebyla získána
Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví)
Počet podnikatelských subjektů podle odvětvové struktury
Zemědělství, lesnictví, rybolov
Průmysl
Stavebnictví
Doprava a spoje
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží
a pohostinství
Ostatní obchodní služby
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění
Školství a zdravotnictví
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

Počet
2008
2009
649
407
3099
3165
2493
2539
790
812
8383

8540

7243
32
1049
2478

7121
35
1071
2720

Tabulka E 2-3 Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví) ve městě
Hradec Králové v letech 2008 a 2009
(Zdroj:
MOS,
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&pro_1_154=569810&cislotab=MOS+ZV01,
vlastní
konstrukce)
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Převažující ekonomickou činnost tvoří obchod a služby, což je u tohoto typu obce obvyklé.
Pro podrobnější vyhodnocení je třeba srovnání v rámci obdobné obce v kategorii velká
města.
Struktura podniků dle počtu zaměstnanců
Tento ukazatel vypovídá o rozložení zaměstnanosti dle velikosti podniků a umožňuje
identifikovat přítomnost dominantního zaměstnavatele, jehož ekonomická kondice ovlivňuje
stabilitu místního trhu práce. Pokud převažují mikropodniky a malé podniky, lze usuzovat na
významnou podnikatelskou aktivitu v obci. Z počtu středních a velkých podniků (vezmeme-li
v úvahu velikost ÚSC podle počtu obyvatel), lze usuzovat na možnou přítomnost
dominantního zaměstnavatele, což může v případě jeho ekonomických potíží značně ohrozit
místní trh práce, a tedy i ekonomicky nepříznivě ovlivnit obyvatele dané územní jednotky.
Počet
2008 2009
8742 8833
2689 2609
560
554
144
128
27
30

Struktura podniků dle počtu zaměstnanců
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky
Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci – malé podniky
Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky
Počet subjektů s > 249 zaměstnanci – velké podniky

Tabulka E2-4 Struktura podniků ve městě Hradec Králové dle počtu zaměstnanců v letech 2008 a 2009 (Zdroj:
http://www.risy.cz/index.php?pid=231&thledej_obec=hradec+kr%E1lov%E9&subhledej=%26%23919%3Bledej#hospodarske_pr
ostredi)

bez zaměstnanců
72%
> 249 zaměstnanců –
velké podniky
0%

50-249 zaměstnanců
– střední podniky
1%
10-49 zaměstnanců malé podniky
5%

1-9 zaměstnanců mikropodniky
22%

Graf E2-1 Struktura podniků ve městě Hradec Králové dle počtu zaměstnanců

Struktura podniků je vzhledem k velikosti města adekvátní, převažují podnikající fyzické
osoby, což vytváří dostatečnou základnu pro výběr sdílených daní do rozpočtu města.
Ukazatel vyjížďky a dojížďky za prací
Hradec Králové
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící denně mimo obec - zaměstnání
Dojíždějící celkem
Dojíždějící denně do obce - zaměstnání
Saldo dojížďky - vyjížďky celkem

5 530
3 631
19 200
3 401
13 670

Tabulka E 2-5 Bilance vyjížďky a dojížďky za prací ve městě Hradec Králové (Zdroj: SLDB 2001)
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Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti na jednoho
obyvatele
Smysl tohoto dílčího ukazatele spočívá ve sledování v čase – jakým způsobem se vyvíjí
podnikatelská aktivita v souvislosti s výběrem místních daní v ÚSC. Z hlediska tohoto trendu
pak má svůj význam sledovat trend růstu či poklesu této položky v návaznosti na trend růstu
či poklesu daňových příjmů (v ekonomické realitě let 2009 a 2010 lze očekávat pokles, proto
je vývoj této položky vypovídající z hlediska stability podnikatelského prostředí v období
hospodářské recese).

2005

2006

2007

2008

2009

81 972,59

80 708,25

29 410,43

90 633,14

2004

85 239,67

2003

112 492,66

2002

107 446,84

2001

90 159,66

Výnos daně z příjmu
fyzických OSVČ
[tis. Kč]

82 336,74

Tento údaj se získá podílem Položka 1112 / počet obyvatel

Počet obyvatel
96 408 95 755 95 195 94 694 94 431 94 255 94 252 94 497 94493
Výnos daně z příjmu
854,04 941,57 952,08 1134,67 1191,27 904,35 869,72 854,08 311,24
FO na 1 obyv. [Kč]
Tabulka E 2-6 Výnos daně z příjmu FO na 1 obyvatele ve městě Hradec Králové v letech 2001-2009 (Zdoj:
ARISweb, ČSÚ, vlastní konstrukce)

Graf E 2-2 Výnos daně z příjmu FO na 1 obyvatele ve městě Hradec Králové v letech 2001-2008 (Zdoj: ARISweb,
ČSÚ, vlastní konstrukce)

Obecně lze konstatovat, že podnikatelská aktivita ve městě je dostatečná. Komplexní
hodnocení ovšem velmi souvisí s registrovanou mírou nezaměstnanosti (indikátor SOC1).
Vzhledem k tomu, že v roce 2008, z něhož pocházejí tato data (ovšem neobsahuje ještě
současné ani očekávané dopady ekonomické recese) byla registrovaná míra
nezaměstnanosti 3,56 %, potvrzuje tato provázanost dostatečnou ekonomickou stabilitu
místního trhu práce ve sledovaném roce.
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5.

SOCIÁLNÍ INDIKÁTORY

5.1 SOC 1 - Sociálně-demografická struktura
Sociodemografická struktura obyvatel obce obsahuje zhodnocení obyvatel obce dle jejich
postavení a role ze sociálně demografických, demografických, profesních, sociálních,
kulturních a dalších aspektů. Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat nejdůležitější jevy a
charakteristiky struktury obyvatel, jež se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti
sociální koheze: demografická, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatel,
zaměstnanost, nezaměstnanost. Jako základní ukazatel byl zvolen vývoj počtu obyvatel,
doplněný o relativní migrační saldo. Struktura obyvatel z hlediska věku je podchycena
věkovým indexem (index stáří) a průměrným věkem.
5.1.1 Vývoj celkového počtu obyvatel
Počet obyvatel k 31.12.
Střední stav obyvatel
Celkový přírůstek

2006
2007
2008
2009
94 255 94 252 94 497
94493
94343,0 94253,5 94374,5 94495,0
-0,002
0,000
0,003
0,000

Tabulka SOC 1-1 Index změny počtu obyvatel města Hradec Králové v letech 2006-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Počet obyvatel k 31.12.
Střední stav obyvatel
Celkový přírůstek

2001
2002
2003
2004
2005
96 408 95 755 95 195 94 694 94 431
96847,0 96081,5 95475,0 94944,5 94562,5
-0,009
-0,007
-0,006
-0,005
-0,003

Tabulka SOC 1-2 Index změny počtu obyvatel města Hradec Králové v letech 2001-2005 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Počet obyvatel k 31.12.
Střední stav obyvatel
Celkový přírůstek

1996
1997
1998
1999
2000
100280
99839
99323
98700
97286
100404,0 100059,5 99581,0 99011,5 97993,0
-0,0025
-0,0044 -0,0052 -0,0063 -0,0144

Tabulka SOC 1-3 Index změny počtu obyvatel města Hradec Králové v letech 1996-2000 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Počet obyvatel k 31.12.
Střední stav obyvatel
Celkový přírůstek

1991
1992
1993
1994
1995
100206
100625
100854
100716
100528
100057,0 100415,5 100739,5 100785,0 100622,0
0,0030
0,0042
0,0023
-0,0014 -0,0019

Tabulka SOC 1-4 Index změny počtu obyvatel města Hradec Králové v letech 1991-1995 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Celkový přírůstek počtu obyvatel v letech 2003 až 2008 ( = počet obyvatel k 31.12. 2008 počet obyvatel k 31.12. 2003/ střední stav obyvatel jako aritmetický průměr 2003 a 2008).
Celkový přírůstek počtu obyvatel v letech 2003 - 2008 byl v Hradci Králové: -698 obyv.
Střední stav obyvatel jako aritmetický průměr 2003 a 2008: 95.126 obyv.
Index změny počtu obyvatel = počet obyvatel k 31.12. 2008/počet obyvatel k 31.12.2007
Index změny počtu obyvatel = 94.497/94.252 = 1,0026
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Graf SOC 1-1 Vývoj počtu obyvatel města Hradec Králové v letech 1991-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Počet obyvatel obce je dlouhodobě stabilní, bez větších výkyvů.
Relativní Saldo migrace – tj. saldo migrace
vystěhovalých) na 1000 obyvatel středního stavu
Střední stav obyvatel
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Saldo migrace
Relativní migrační saldo

(počet

přistěhovalých-počet

2006
2007
2008
2009
94343 94253,5 94374,5 94495,0
2330
2697
2344
2092
2546
2669
2242
2153
-216
28
102
-61
-2,3
0,3
1,1
-0,6

Tabulka SOC 1-5 Saldo migrace a relativní migrační saldo obyvatel města Hradec Králové v letech 2005-2009
(Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Střední stav obyvatel
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Saldo migrace
Relativní migrační saldo

2001
2002
96847 96081,5
1067
1612
1838
2135
-771
-523
-8,0
-5,4

2003
2004
2005
95475 94944,5 94562,5
1919
1828
1996
2348
2240
2165
-429
-412
-169
-4,5
-4,3
-1,8

Tabulka SOC 1-6 Saldo migrace a relativní migrační saldo obyvatel města Hradec Králové v letech 2001-2005
(Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Střední stav obyvatel
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Saldo migrace
Relativní migrační saldo

1996
100404
1005
1137
-132
-1,3

1997
100060
1099
1373
-274
-2,7

1998
1999
99581 99011,5
1011
938
1433
1444
-422
-506
-4,2
-5,1

2000
97993
1002
1420
-418
-4,3

Tabulka SOC 1-7 Saldo migrace a relativní migrační saldo obyvatel města Hradec Králové v letech 1996-2000
(Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)
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Střední stav obyvatel
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Saldo migrace
Relativní migrační saldo

1991
100057
1610
1564
46
0,5

1992
100416
1710
1422
288
2,9

1993
100740
1576
1500
76
0,8

1994
100785
1222
1352
-130
-1,3

1995
100622
1251
1291
11250
111,8

Tabulka SOC 1-8 Saldo migrace a relativní migrační saldo obyvatel města Hradec Králové v letech 1991-1995
(Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Graf SOC 1-2 Relativní migrační saldo obyvatel města Hradec Králové v letech 1991-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce, podmíněně různými faktory: cenová
dostupnost, atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce či developerů.
Zejména je nutné zvýšit pozornost při dosažení extrémních hodnot, a to dlouhodobých
negativních migračních sald i výrazných migračních přírůstků. Migrační ztráta města není
cílovým stavem a signalizuje negativní jevy. Je nutné hledat příčiny, vedoucí k vystěhovávání
obyvatel.
Relativní migrační saldo města Hradec Králové vykazuje dlouhodobě (ve sledovaných letech
2003 – 2008) záporný charakter. Hodnoty se však v posledních letech vyvíjejí ve prospěch
migračního přírůstku.
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Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých
Střední stav
Relativní migrační
saldo

2003
5 301
5 254
548 000

2007
8 208
6 175
550 928

2008
6 595
5 015
553 366

0,09

3,69

2,86

2009

Tabulka SOC 1-7 Demografické údaje za Královéhradecký kraj v letech 2003, 2007 – 2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Zajímavé je porovnání s Královéhradeckým krajem, který má po celou sledovanou dobu
kladné migrační saldo.
5.1.2 Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatelstva
Počet obyvatel do 14 let
Počet obyvatel nad 65 let
Index stáří

2004
2005
2006
2007
12689 12464,9
12126
11962
15719
15959
16388
16715
123,881 128,03 135,148 139,734

2008
11938
17297
144,89

2009
12059
17724
146,98

Tabulka SOC 1-8 Vývoj indexu stáří ve městě Hradec Králové v letech 2004-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Graf SOC 1-3 Vývoj počtu obyvatel msta v kategoriích 0-14 a 65+ ve městě Hradec Králové v letech 2004-2009
(Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Graf SOC 1-4 Vývoj indexu stáří ve městě Hradec Králové v letech 2004-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)
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Index stáří byl pro tuto případovou studii sledován ve městě Hradec Králové. Porovnáme-li
hodnoty indexu podle sledovaného území, zjistíme, že index stáří se ve městě Hradec
Králové soustavně zvyšuje.
Index stáří v Královéhradeckém kraji 2008: = 100 / 79228 x 86858 = 109,6
Královéhradecký kraj 2003: 100 / 84476 x 80245 = 95
Ve srovnání s údaji za celý Královéhradecký kraj, má město Hradec Králové vyšší hodnoty
indexu stáří.
Průměrný věk vypovídá o rozložení populace dle věku, představuje průměrný dokončený
věk vážený počtem osob v dané věkové kategorii, a tudíž komplexněji vypovídá o věkové
struktuře obce.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Průměrný věk 40,2 40,7 41,1 41,4 41,7 42 42,3 42,5 42,6
Tabulka SOC 1-9 Vývoj průměrného věku obyvatel města Hradec Králové v letech 2000-2008 (Zdoj ČSÚ, vlastní
konstrukce)

Průměrný věk

43
42
41,1
41

41,4

41,7

42

42,3

42,5

42,6

2007

2008

40,7
40,2

40
39
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok
Graf SOC 1-5 Vývoj průměrného věku obyvatel města Hradec Králové v letech 2000-2008

Průměrný věk ve městě Hradec Králové (2008): 42,6
Průměrný věk ve městě Hradec Králové (2003): 41,4
Průměrný věk v Královéhradeckém kraji (2008): 40,9
Průměrný věk v Královéhradeckém kraji (2003): 39,8
Průměrný věk obyvatel města Hradce Králové stoupá. Zároveň je poměrně vysoko nad
průměrem Královéhradeckého kraje.
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním ve městě Hradec Králové (2001) je: 14,5 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v Královéhradeckém kraji (2001) je: 10,3 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním ve městě Hradec Králové je možné měřit bohužel pouze
za rok 2001, kdy proběhlo sčítání lidu, domů a bytů, aktuálnější data nejsou k dispozici. Je
známo, že podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva všeobecně stoupá (zejména
v posledních letech). Lze tedy předpokládat, že pokud by byl tento indikátor měřen za rok
2008, bylo by naměřené procento ještě vyšší. V porovnání s hodnotou Královéhradeckého
kraje (10,3 % obyvatel s VŠ vzděláním) je hodnota města Hradec Králové (14,5 % obyvatel
s VŠ vzděláním) výrazně vyšší. Tento jev je způsoben především vysokou nabídkou VŠ
studia ve městě a zároveň vyšší možností uplatnění jejich absolventů.
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Zaměstnanost, nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho
informací. V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury obyvatel i
kvality sociálního prostředí obce.
Registrovaná míra nezaměstnanosti ve městě Hradec Králové vždy k prosinci sledovaného
roku:
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Míra nezaměstnanosti 5,50% 5,80% 6,00% 6,20% 5,40% 4,50% 3,30% 3,30% 5,60%
Tabulka SOC 1-10 Registrovaná míra nezaměstnanosti v prosinci let 2001-2009 ve městě Hradec Králové (Zdoj
ČSÚ, vlastní konstrukce)

Míra registrované
nezaměstnanosti

10,00%
7,50%

6,00% 6,20%
5,50% 5,80%
5,40%

5,60%
4,50%

5,00%

3,30% 3,30%

2,50%
0,00%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Rok
Graf SOC 1-6 Registrovaná míra nezaměstnanosti v prosinci let 2001-2009 ve městě Hradec Králové (Zdoj ČSÚ,
vlastní konstrukce)

Výše nezaměstnanosti by s největší pravděpodobností měla být v korelaci s mírou
spokojenosti obyvatel a s výší dávek sociální podpory. Nezaměstnanost je podmíněna
lokalizací sídla, jeho ekonomickou atraktivitou, nabídkou pracovních příležitostí atd., je nutné
tedy hodnocení provádět komplexně a hodnotit úroveň nezaměstnanosti ve vazbě na vyšší
územní jednotky.
V meziročním srovnání registrované míry nezaměstnanosti ve městě Hradec Králové lze říci,
že měl tento indikátor do konce roku 2009 sestupnou tendenci. Až v prosinci 2009 se
projevily dopady ekonomické recese a následné zvýšení míry nezaměstnanosti.
Ve městě Hradec Králové je míra nezaměstnanosti tradičně nižší než je průměr
Královéhradeckého kraje.
Registrovaná míra nezaměstnanosti
Královéhradecký kraj

2005
7,33

2006
6,32

2007
4,7

2008
4,81

2009
7,97

Tabulka SOC 1-11 Registrovaná míra nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji v letech 2005-2009 (Zdoj ČSÚ,
vlastní konstrukce)

Počet obyvatel města Hradec Králové v letech 2001 – 2009
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009
Počet obyvatel k 31.12. 96 408 95 755 95 195 94 694 94 431 94 255 94 252 94 497 94493
Tabulka SOC 1-12 Počet obyvatel města Hradec Králové v letech 2001-2009 (Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)
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Pro srovnání růstových/klesajících tendencí je níže uvedena tabulka počtu obyvatel
Královéhradeckého kraje
Počet
obyvatel
k 31.12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

549 329

548 437

547 563

547 296

548 368

549 643

552 212

554 520

554 402

Tabulka SOC 1-13 Počet obyvatel Královéhradeckého kraje v letech 2001-2008 (Zdoj ČSÚ, vlastní konstrukce)

Počet obyvatel ve městě Hradec Králové v posledních letech pozvolna klesá. Větší výkyvy
nejsou zaznamenány. Nedošlo k žádným výrazným migračním procesům. V meziročním
srovnání dochází k pozvolnému úbytku počtu obyvatel.
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5.2 SOC 2 - Sociální prostředí
Kvalita sociálního prostředí zhodnocuje prostředí sídla z hlediska životních a pracovní
podmínek občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání a zhodnocení společenství jako takového.
Navržené ukazatele pokrývají následující oblasti: životní úroveň, dostupnost a kvalita
vzdělávání, dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, rovnoprávnost žen, kvalita
bydlení. Kvalita životní úrovně na úrovni obce je těžko měřitelná, z tohoto důvodu byl zvolen
ukazatel, monitorující výši sociálních dávek.
5.2.1 Životní úroveň
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory (testovaných) na
1 obyvatele
Kvalita sociálního prostředí je reprezentována základním ukazatelem Průměrná měsíční
výše vyplacených dávek státní sociální podpory na 1 obyvatele.
2006
2007
2008
2009-návrh
Dávky státní sociální podpory 116 311 600 Kč 276 059 200 Kč 284 457 800 Kč 300 000 000 Kč
Graf SOC 2-1 Vývoj celkové roční výše vyplacených dávek státní sociální podpory v letech 2006-2009 (Zdroj:
Rozpočet statutárního města Hradec Králové)

Město Hradec Králové poskytlo data dávek státní sociální podpory vyplácené v rozsahu obce
pověřené výkonem státní správy. Pro tuto oblast nejsou bohužel veřejně dostupná data o
počtu obyvatel a proto nebyl indikátor dopočten.
5.2.2 Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení
Nakolik jste spokojen(a)
s dostupností následujících
služeb ve Vašem městě
(obci)?

Spokojen/a

Nespokojen/a

Nevím, nemohu
hodnotit

Mateřské školky.
Základní školy.
Střední školy nebo učiliště.

43,4
67,0
70,9

19,1
8,0
8,0

37,5
21,1
21,1

Tabulka SOC 2-2 Spokojenost s nabídkou vzdělání ve městě Hradec Králové

Střední školy nebo
učiliště.

70,9

8,0

21,1

Základní školy.

67,0

8,0

21,1

Mateřské školky.
0%

Spokojen/a

43,4

20%

19,1

40%

Nespokojen/a

37,5

60%

80%

100%

Nevím, nemohu hodnotit

Graf SOC 2-1 Spokojenost s nabídkou vzdělání ve městě Hradec Králové (Zdroj: Indikátor A1 – Spokojenost
s místním společenstvím, Augur Consulting, 2009)
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5.2.3 Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví
Dostupnost klíčových služeb (míra, jak snadný/obtížný přístup mají obyvatelé ke klíčovým
službám; pošta, zdravotnické zařízení v obci). Tyto ukazatelé vypovídají o dostupnosti
občanské vybavenosti sídla jako jedné ze základních rozvojových podmínek obce neboť
občanská vybavenost poskytuje občanům takových druh služby, jež mohou využívat a
realizovat v místě bydliště a stávají se tak stabilizujícím prvkem obce.
Spokojen/a

Nespokojen/a

Nevím, nemohu
hodnotit

Zdravotnictví

84,8

14,8

0,4

Sociální služby

56,6

18,8

24,6

Městská policie

44,8

45,6

9,6

Sportovní a rekreační vyžití

80,2

11,8

8,0

Kulturní a společenské vyžití

88,6

6,8

4,6

Tabulka SOC 2-3 Dostupnost veřejných služeb v podrobnějším členění ve městě Hradec Králové (Zdroj:
Indikátor A1 – Spokojenost s místním společenstvím, Augur Consulting, 2009)

Kulturní a společenské
vyžití

88,6

Sportovní a rekreační
vyžití
Městská policie

80,2

45,6

56,6

20%

18,8

40%

Nespokojen/a

8,0

9,6

24,6

84,8

Zdravotnictví

Spokojen/a

11,8

44,8

Sociální služby

0%

6,8 4,6

14,8 0,4

60%

80%

100%

Nevím, nemohu hodnotit

Graf SOC 2-2 Dostupnost veřejných služeb v podrobnějším členění ve městě Hradec Králové (Zdroj: Indikátor A1
– Spokojenost s místním společenstvím, Augur Consulting, 2009)
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5.2.4 Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na
1 obyvatele
Město Hradec Králové podporuje kulturu ve městě kromě příspěvků vlastním organizacím,
také grantovým schématech, zaměřeným v mnoha oblastech na právě na kulturu
Fond na podporu veřejně prospěšných
projektů
Příspěvky na podporu ind. bytové výstavby
Příspěvky na rozvoj a údržbu sportovišť
Příspěvky na sportovní akce
Příspěvky na činnost sportovních organizací
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a
mládeže
Příspěvky na zachování a obnovu památkového
fondu
Příspěvky na kulturní akce
Příspěvky na činnost kulturních organizací
Příspěvky na rozvoj cestovního ruchu
Příspěvky na činnost v oblasti sociálních služeb
Příspěvky na prevenci kriminality
Příspěvky na péči o živ. prostředí města a eko.
projekty
Příspěvky na rozvoj mezinárodní spolupráce
Statut prog. Regina a akcí konaných pod
záštitou města
Příspěvky na podporu vrcholového a
výkonostního sportu
Půjčky v oblasti sociálních služeb
Půjčky na prevenci kriminality
Víceleté příspěvky na činnost profesních
kulturních institucí
Půjčky v oblasti vrcholového sportu a
výkonnostního sportu
Klicperovo divadlo
Divadlo Drak
Filharmonie
Filmová tvorba
HKVS, s.r.o.
Knihovna města
Příspěvky na členství města ve sdruženích

4 516 000 Kč
2 895 000 Kč
797 250 Kč
8 160 490 Kč

960 000 Kč
2 354 650 Kč
1 242 420 Kč
9 927 250 Kč

2008 – upr.
rozpočet
23 074 000 Kč
2 250 000 Kč
1 350 000 Kč
11 740 000 Kč

1 947 370 Kč

5 095 930 Kč

3 700 000 Kč

10 910 000 Kč

12 965 000 Kč

9 300 000 Kč

1 344 000 Kč
8 633 950 Kč
863 350 Kč
22 371 960 Kč
3 701 820 Kč

1 921 000 Kč
3 218 260 Kč
1 147 270 Kč
21 221 890 Kč
4 150 000 Kč

3 153 000 Kč
1 697 000 Kč
2 080 000 Kč
24 450 000 Kč
4 350 000 Kč

1 718 970 Kč

2 222 230 Kč

2 673 240 Kč

1 609 580 Kč

0 Kč

0 Kč

8 769 490 Kč

8 515 000 Kč

11 905 000 Kč

63 107 000 Kč

78 442 070 Kč

78 910 000 Kč

1 100 000 Kč
800 000 Kč

400 000 Kč
600 000 Kč

1 100 000 Kč
900 000 Kč

0 Kč

89 607 260 Kč

89 741 000 Kč

0 Kč

3 000 000 Kč

0 Kč

35 354 500 Kč
14 387 600 Kč
31 883 000 Kč
500 000 Kč
12 153 000 Kč
26 393 000 Kč
515 300 Kč

1 613 000 Kč
0 Kč
158 000 Kč
0 Kč
550 000 Kč
33 243 900 Kč
495 800 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
32 809 200 Kč
550 000 Kč

2006

2007

Sport celkem
Kultura celkem
Sociální oblast celkem
Ostatní celkem

76 907 110 Kč 100 062 320 Kč 97 950 000 Kč
141 543 420 Kč 139 322 220 Kč 139 855 200 Kč
27 973 780 Kč 26 371 890 Kč 30 800 000 Kč
18 008 320 Kč 17 294 500 Kč 37 127 240 Kč

Celkem

264 432 630 Kč 283 050 930 Kč 305 732 440 Kč

Tabulka SOC 2-4 Výdaje Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů města Hradce králové v letech 2006
až 2008 (Zdroj: Rozpočet statutárního města Hradec Králové, vlastní konstrukce)
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30 800 000 Kč
97 950 000 Kč

2008-upr. rozp.

37 127 240 Kč

139 855 200 Kč
26 371 890 Kč

100 062 320 Kč

2007

17 294 500 Kč

139 322 220 Kč
27 973 780 Kč

Kultura celkem

K

Sociální oblast celkem

35
0

30
0

00
0

00
0

00
0

00
0

00
0
00
0
25
0

Kč

č

Kč

Kč
00
0
00
0
20
0

15
0

10
0

00
0

00
0
00
0

0
00
50

00
0

Kč

Kč
00
0

Kč
0

Sport celkem

18 008 320 Kč

141 543 420 Kč

Kč

76 907 110 Kč

2006

Ostatní celkem

Graf SOC 2-3 Výdaje Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů města Hradce králové v letech 2006 až
2008 (Zdroj: Rozpočet statutárního města Hradec Králové, vlastní konstrukce)

2008
upr. rozp.
Výše podpory na kulturu [Kč]
141 543 420 Kč 139 322 220 Kč 139 855 200 Kč
Počet obyvatel
94 255
94 255
94 255
Výše podpory kultury na 1 obyv. [Kč]
1 502 Kč
1 478 Kč
1 484 Kč
2006

2007

Tabulka SOC 2-5 Výdaje města Hradce králové na kulturu přepočtené na 1 obyvatele v letech 2006 až 2008.

V horizontu let 2006 – 2008 se podpora kultury ve městě Hradec Králové pohybovala kolem
ustálené hodnoty 1480-1500 Kč/1 obyv.
5.2.5 Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel
Indikátor v sobě nese informaci o úrovni kriminality v obci. Hodnota tohoto ukazatele může
být výrazně ovlivněna velikostí sídla. Je tedy účelné jej sledovat zejména u obcí větších a
srovnávat obce též s republikovým příp. krajským průměrem.
Data za město Hradec Králové nebyl zjištěna, proto je proveden výpočet pro okres Hradec
Králové v porovnání s Královéhradeckým krajem.
Trestné činy v okrese Hradec Králové v roce 2008: (3202/162377) x 1000 = 19,7
Trestné činy v okrese Hradec Králové v roce 2007: (4007/162167) x 1000 = 24,7
Trestné činy v Královéhradeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel 2008: 24,6
Trestné činy v Královéhradeckém kraji v přepočtu na 1000 obyvatel 2007: 22,6
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V Hradci Králové proběhlo v rámci průzkumu spokojenosti občanů rovněž dotazování na
vnímání pocitu bezpečí. Data z dotazníkového šetření jsou následující:
Jak bezpečné je podle Vás v
Hradci Králové?

Bezpečné

Nebezpečné

Nevím

Být přes den doma s
nezamknutými dveřmi
Chodit v noci po hlavních
ulicích
Nechat přes noc v přízemí
otevřené okno
Chodit v noci po veřejných
prostranstvích (např. parky)

68,4

30,2

1,4

52,4

44,8

2,8

37,2

59,9

2,9

25,2

71,4

3,4

Tabulka SOC 2-5 Vnímání bezpečnosti obyvateli města Hradec Králové (Zdroj: Indikátor A1 – Spokojenost
s místním společenstvím, Augur Consulting, 2009)

Chodit v noci po
veřejných
prostranstvích (např.
parky)

25,2

Nechat přes noc v
přízemí otevřené okno

71,4

37,2

Chodit v noci po
hlavních ulicích

59,9

52,4

Být přes den doma s
nezamknutými dveřmi

20%

2,9

44,8

68,4

0%

3,4

40%

Bezpěčné

2,8

30,2

60%

Nebezpečné

80%

1,4

100%

Nevím

Graf SOC 2-3 Vnímání bezpečnosti obyvateli města Hradec Králové (Zdroj: Indikátor A1 – Spokojenost s místním
společenstvím, Augur Consulting, 2009)

Dostupnost veřejných služeb
Pošta
Zdravotnické zařízení
Bezpečnost
Trestné činy na 1000
obyvatel
Výdaje na kulturu z rozpočtu
USC v přepočtu na 1
obyvatele v Kč
Tabulka SOC 2-6 Hodnocení kvality veřejných služeb
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Dostupnost veřejných služeb ve městě je dobrá. Rovněž kriminalita není v porovnání
s celokrajským průměrem vysoká. Výdaje na kulturu zůstávají ve městě na standardně
poměrně vysoké úrovni.
5.2.6 Rovnoprávnost žen
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách. Tento ukazatel
reprezentuje stav genderové politiky v obci. Signalizuje zájem žen o politické dění a
úspěšnost žen v politice.
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách:
1994
1998
2002
2006
Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži
5
31
6
33
4
31
6
27
osob 32
14%
84%
16%
89%
11%
84%
16%
73%
86%
%

Volby do městského
zastupitelstva
Počet zastupitelů

Ženy
10
17%

Tabulka SOC 2-7 Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů (Zdroj: www.voby.cz, vlastní konstrukce)

Graf SOC 2-4 Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů (Zdroj: www.voby.cz, vlastní konstrukce)

Od roku 2004 se počet žen v 37 členném zastupitelstvu města Hradce Králové pohybuje
v rozmezí 4-10 zastupitelek. Procentuální poměr žen v zastupitelstvu města se tedy
pohybuje kolem mezi 14 a 17%, což je poměrně malé zastoupení.

5.2.7 Kvalita bydlení
Tyto ukazatelé v sobě nesou nejen prostou informaci o struktuře bytového fondu a intenzitě
bytové výstavby, jejich hodnoty mohou signalizovat výrazně širší závěry.
Neobydlené domy v % z celk. domovního fondu (SLDB 2001) v Hradci Králové: 7,9 %
Počet dokončených bytů za určité období přepočtený na 1000 obyvatel města Hradce
Králové středního stavu v roce 2008: ((590+115)/((94497+94252)/2))x1000 = 6,4
Počet dokončených bytů v Královéhradeckém kraji v r. 2008: 1
Počet dokončených bytů v Královéhradeckém kraji přepočtený na 1000 obyvatel obce
středního stavu v r. 2008: (1919/553.513) x 1000 = 3,46
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Neobydlené domy v Královéhradeckém kraji v % z celkového domovního fondu (SLDB
2001): 27.108 => 21,05%
Extrémně vysoké hodnoty podílu domů nezpůsobilých k bydlení jsou alarmující, neboť
mohou představovat obecně nízkou poptávku po bydlení, včetně nízkého zájmu o rekreační
bydlení. Intenzita bytové výstavby popisuje atraktivitu území (lokalizace obce, dostupnost
parcel, pobídkový systém,..) a vývoj obytné funkce obce. Je logické, že tento index nemůže
permanentně růst a proto je účelné jej sledovat v kontextu všech dalších ukazatelů, např.
vývoj počtu obyvatel, migrační přírůstek, index stáří,… Hodnoty těchto ukazatelů mohou být
zkresleny a nereprezentativní u populačně malých obcí.
Podíl neobydlených bytů ve srovnání s průměrnou krajskou hodnotu je výrazně nižší.
Dokončené byty
Dokončené byty celkem
Dokončené byty v bytových domech
Dokončené byty v rodinných domech
Dokončené byty - nástavby, přístavby
nebo vestavby) v bytových domech
Dokončené byty - nástavby, přístavby
nebo vestavby) v rodinných domech

2003 2004 2005 2006 2007
114 132 244 223 558
49
79
137
65
388
45
40
75
126 125

2008 2009
605 286
590 204
115
82

3

9

12

15

32

-

7

3

16

10

11

-

Tabulka SOC 2-8 Počet dokončených bytů na území města Hradec Králové v letech 2003-2008

Graf SOC 2-5 Počet dokončených bytů na území města Hradec Králové v letech 2003-2008

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
114
132
244
223
558
605
286
Dokončené byty celkem
Počet obyvatel středního stavu 95 475 94 945 94 563 94 343 94 254 94 375 94 495
Počet dokončených bytů na
1,2
1,4
2,6
2,4
5,9
6,4
1000 obyvatel středního stavu
Tabulka SOC 2-9 Počet dokončených bytů přepočtený na 1000 obyvatel středního stavu na území města Hradec
Králové v letech 2003-2009
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Tabulka SOC 2-6 Počet dokončených bytů přepočtený na 1000 obyvatel středního stavu na území města Hradec
Králové v letech 2003-2009

Ve srovnání s intenzitou výstavby v Královéhradeckém kraji je v posledních letech Hradec
Králové nadprůměrný, kdy především od roku 2007 město zažívá výraznou stavební aktivitu
na poli bytové výstavby. Předpokladem je, že v letech 2009 a částečně i 2010 bude doznívat
horečná stavební aktivita v oblasti developerských projektů. Je otázka, jak se posléze projeví
na počtu dokončených bytů právě probíhající hospodářská recese.

70

Případová studie Hradec Králové
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

5.3 SOC 3 - Spokojenost a participace na věcech veřejných
Spokojenost a participace na věcech veřejných. Indikátor vyjadřuje míru spokojenosti občanů
s lokálním prostředím (tj. s místem „kde žijete a pracujete“) jako jednoho ze základních
předpokladů sociální soudržnosti a stability společnosti. Součástí toho indikátoru je též
zjištění míry participace na věcech veřejných, tedy zhodnocení míry účasti občana ve
veřejném životě (účast ve volbách, aktivity nevládního neziskového sektoru,…).
Tento indikátor v sobě nese informaci o:
• míře spokojenosti s kvalitou života a prostředím
• kvalitě a spjatosti občanské společnosti včetně míry aktivit v různých společenstvích
5.3.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím
(úroveň spokojenosti občanů – obecně a s ohledem na různé rysy fungování obce), měřená
dotazníkovým šetřením
Indikátor vyčísluje míru spokojenosti občanů s životem v obci/městě, míru spokojenosti
s různými oblastmi života a s kvalitou veřejných služeb.
Pro vyhodnocení tohoto indikátoru bylo využito odpovědí na následující otázky:
Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí / městem jako místem, kde žijete a pracujete?
Spíše
Spíše
Velmi
Velmi
spokojen/a spokojen/a nespokojen/a nespojen/a
Jak jste spokojen/a s Vaším
městem jako místem kde
žijete a pracujete

37,1%

55,3%

6,2%

1,4%

Tabulka SOC 3-1 Vyhodnocení spokojenosti občanů Hradec Králové s městem jako místem kde žijí a pracují

6,2%

1,4%
37,1%

55,3%

Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a

Spíše
nespokojen/a

Velmi
nespojen/a

Graf SOC 3-1 Vyhodnocení spokojenosti občanů Hradec Králové s městem jako místem kde žijí a pracují

Rok
Jak jste spokojen/a s Vaším
městem jako místem kde
žijete a pracujete

2005
2007
2009
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Velmi a spíše
spokojen/a
90,5%
92,7%
92,4%

Velmi a spíše
nespokojen/a
9,5%
7,3%
7,6%
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Rok průzkumu

Tabulka SOC 3-2 Vyhodnocení spokojenosti občanů Hradec Králové s městem jako místem kde žijí a pracují
v průzkumech z let 2005, 2007 a 2009

2009

92,4%

7,6%

2007

92,7%

7,3%

90,5%

2005

0%

20%

40%

9,5%

60%

80%

100%

Spokojenost/nespokojensot s městěm jako místem pro život a práci
Velmi a spíše
spokojen/a

Velmi a spíše
nespokojen/a

Graf SOC 3-2 Vyhodnocení spokojenosti občanů Hradec Králové s městem jako místem kde žijí a pracují
v průzkumech z let 2005, 2007 a 2009

Tento indikátor lze interpretovat jako komplexní ukazatel spokojenosti občana s místem, kde
žije a pracuje, jako ukazatel míry jeho zapojení do občanského veřejného života. Je
významný při srovnání s porovnatelnými. Důležité je též sledování vývoje hodnot. Stagnující
hodnoty míry spokojenosti mohou být podmíněny dosažením maxima a nemožnosti dále
zvyšovat míru spokojenosti.
V Hradci Králové se hodnota indikátoru dlouhodobě drží nad 90%, což představuje veliký
úspěch. Z měst, která tento indikátor pravidelně sledují se ve spokojenosti obyvatel může
Hradci Králové rovnat pouze Chrudim.
5.3.2 Indikátor občanské participace
Tento indikátor nese informaci o četnosti výskytu nestátních neziskových organizací v obci
v přepočtu na počet osob (dostupný z databáze ČSÚ, registrů MMR, evidence obce).
počet občanů obce připadající na 1 nestátní neziskovou organizaci se sídlem v obci: počet
občanů / počet NNO
počet občanů obce připadající na 1 NNO se sídlem v obci (rok 2008):
94497/13= 7269
V rámci průzkumu spokojenosti obyvatel města Hradce Králové byla rovněž sledována
otázka spokojenosti s možností zapojení do rozhodování o chodu města. Tato otázka však
byla pokládána pouze v roce 2005, v pozdějších průzkumech se již nevyskytuje.
Spokojen/a Střed Nespokojen/a
Jak jste spokojen/a s možnostmi
účastnit se místního plánování
a rozhodování o věcech veřejných

16,1%
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32,1%

23,4%
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28,4%
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Tabulka SOC 3-3 Indikátor občanské participace ve městě Hradec Králové (2005)

16,1%

32,1%

28,4%

23,4%

Jak jste spokojen/a s
možnostmi účastnit se
místního plánování a
rozhodování o věcech
veřejných
0%

20%

Spokojen/a

40%
Střed

60%

80%

100%

Nespokojen/a

Neví

Graf SOC 3-3 Indikátor občanské participace ve městě Hradec Králové (2005)

Závěr: Četnost sice neznamená aktivitu, ale do určité míry vypovídá o různorodosti spolků a
aktivit v obci, resp. možnosti zapojení se občana do zájmových spolkových dobrovolnických
činností. Interpretace hodnot je složitější, hodnota může být ovlivněna populační velikostí
obce, tradicemi či specifikami obce. Je nutné sledovat vývoj změn, pokles signalizuje úpadek
činnosti, identifikaci důvodů indikátor nemůže poskytnout. Je nutno sledovat vazbu na další
ukazatele, např. výši výdajů na kulturu. Hodnoty tohoto indikátoru mohou být v časových
řadách ovlivněny legislativními úpravami.
5.3.3 Podpora nestátních neziskových organizací a spolků
Celkové množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním
neziskovým organizacím.

Podpora z fondů 5P [Kč]
Počet obyvatel
Výše podpory NNO na 1 obyv. [Kč]

2006
138 730 230
Kč
94 255
1 472 Kč

2007
246 030 230 Kč
94 255
2 610 Kč

2008-upr. rozp.
249 299 240 Kč
94 255
2 645 Kč

Tabulka SOC 3-4 Podpora NNO a spolků ve městě Hradec Králové

Z výše uvedené tabulky je patrné, že částka rozdělovaná městem Hradec Králové nestátním
neziskovým organizacím zůstává v roce 2007 a 2008 stabilní. Výkyv roku 2006 je způsobem
přesunem rozpočtových položek.
5.3.4 Indikátor politické participace
Indikátor politické participace - volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí. Indikátor
signalizuje atmosféru a zájem občana o dění v obci. Zejména v malých sídlech je vazba mezi
občanem a vedením obce přímá a lze dedukovat intenzitu vztahů občana a vedení obce.
Volební účast – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas.
1994
1998
2002
2006
2010
Volební účast v HK
62,7% 41,1% 36,8% 41,1% 45,2%
Průměrná volební účast v kraji 69,4% 52,3% 50,7% 50,0% 51,6%
Tabulka SOC 3-5 Indikátor politické participace ve městě Hradec Králové v letech 1994, 1998, 2002 a 2006
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Graf SOC 3-4 Indikátor politické participace ve městě Hradec Králové v letech 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010

Volební účast v Hradci Králové má od r. 1998 ustálený stav kolem 40%. Volební účast
v krajském městě je však s porovnáním s krajským průměrem cca o 10% nižší.
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Shrnutí
URB 1 - Dynamika územního rozvoje
Podíl urbanizovaného a neurbanizovaného území
29:71
urb : neurb
2
Hustota obyvatel urbanizovaného území
3115
obyv./km
Dynamika záboru dosud neurbanizovaných ploch
24,1
ha/rok
URB 2 - Mobilita a místní přeprava cestujících
měkká:tvrdá
Podíl jednotlivých druhů dopravy na celkové přepravní práci
77:23
Počet každodenních cest
2,55
počet
Čas strávený denně na cestě
41
min
Celková průměrná denní vzdálenost na osobu
14,1
km
URB 3 - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
(% obyvatel s dostupností ke službě) alt. ano/ne
1.1. Veřejná prostranství
87,6
%
1.2. Hřiště
94,8
%
1.3. Prodejny potravin
91,2
%
1.4. Zastávky veřejné dopravy
99,2
%
1.5. Mateřské školy
73,7
%
1.6. Základní školy
74,2
%
1.7. Zdravotní služby
88,7
%
1.8. Nádoby na separovaný odpad
99,3
%
E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel
finančního zdraví)
Provozní výsledek hospodaření (běžné příjmy – běžné výdaje)
282.778,56
Tis. Kč
Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech
0,1400
%
Krytí dluhové služby
6,22
%
Peněžní rezervy (pen. aktiva / přebytek běž. rozpočtu)
3,2448
podíl
E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel
277,4
počet
Počet subjektů bez zaměstnanců
9742
počet
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky
27
počet
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
8383
počet
pohostinství
Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
854,08
Kč
činnosti na jednoho obyvatele

SOC 1: Sociálně-demografická struktura
Vývoj celkového počtu obyvatel

1,0026

Přírůstek migrací

1,1

Index stáří

144,89

Průměrný věk

42,6

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu
obyvatel ve věku 15 a více let

14,5

Míra nezaměstnanosti v obci

5,6

SOC 2: Sociální prostředí
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Počet
obyvatel/1000
obyv stř.stavu
index
Obyv./1000
obyv.
střed.stavu
%
(počet
obyv nad 65
let / 100 obvy
do 14 let)
Hodnota
(věk)
% (Podíl VŠ/
obyv. nad 15
le)
%
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Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory (testovaných) na 1 obyvatele.v Kč
Dostupnost a nabídka vzdělávání-dostupnost respektive přítomnost
mateřské školy a základní školy v obci
Dostupnost klíčových služeb (Míra, jak snadný/obtížný přístup mají
obyvatelé ke klíčovým službám)

--dobrá
dobrá

Kč/obyv.
Ano/ne
%
Ano/ ne.
%

Pošta – zdravotnické zařízení v obci

ano

Ano- ne

Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel

19,7

Počet
obyv.

/1000

Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách

16

%

Počet dokončených bytů za roky na 1000 obyvatel obce středního
stavu

6,4

Počet
domů/1000
obyv,.

Domy nezpůsobilé pro bydlení- procento bytů z celkového bytového
fondu posouzených jako nevhodné k bydlení

7,9

%

Spokojenost občanů s místním společenstvím

92,4

%

Průměrný počet občanů obce připadající na jednu nestátní
neziskovou organizaci se sídlem ve městě

7269

Obyv./1 NNO

Indikátor politické participace - volební účast

41,1

%

2645

Kč/obyv.

1484

Kč/obyv.

SOC 3: Spokojenost a participace na věcech veřejných

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků - Celkové
množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého
rozpočtu místním neziskovým organizacím
Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v
přepočtu na 1 obyvatele v Kč
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