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Program konference
8:30 – 9:15
9:15 – 9:30
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Ing. Ivana Mandysová, Ph.D.
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Ing. Miroslav Pavlas
12:30 – 13:00 přestávka na občerstvení
13:00 – 12:45 blok B – Šedá je teorie, zelený je strom života
(prezentace absolventů)
13:00 – 13:20 Tvorba územního plánu ve městě pod Ještědem
Ing. Zuzana Hepnerová
13:20 – 13:40 Využití GIS v územně plánovací praxi
Ing. Jan Netolický
13:40 – 14:00 Způsob hodnocení žádostí o dotaci z ROP Střední Čechy
Ing. Jana Baťková
14:00 – 14:20 Regionální rozvoj v neziskovém sektoru
Ing. Hana Chládková
14:20 – 14:40 Agenda 21 v naší praxi
Ing. Petra Štěpánková
14:40 – 15:00 Krajina pro člověka. Člověk pro krajinu?
Ing. Soňa Zajícová
15:00 – 15:30 diskuse k bloku B
15:30 – 16:00 závěrečná diskuse a formulace závěrů
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Úvod
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice akreditovala v roce 2007 nový magisterský
studijní obor s názvem Regionální rozvoj. Jak již z názvu oboru vyplývá, poskytuje vzdělání
zejména pro oblast veřejné správy na všech jejích úrovních (místní, regionální i centrální) a
dále po oblast poradenských a implementačních agentur a tj. vzdělání pro tvorbu a
implementaci regionální politiky a regionálního rozvoje s akcentem na aplikaci informačních
technologií a kvantitativních metod při řízení a rozhodování.
V roce 2009 tento obor úspěšně absolvovalo prvních 20 studentů. Protože je naším cílem
propojovat teoretické poznatky našich studentů a absolventů s praxí, rozhodli jsme se založit
tradici odborných absolventských konferencí na téma Regionální rozvoj mezi teorií a praxí.
1. ročník konference uspořádala Fakulta ekonomicko – správní Univerzity Pardubice ve
spolupráci s o.s. Civitas per Populi dne 6. května 2010 na aktuální téma Regionální rozvoj
v době krize. Záštitu nad konferencí přijala děkanka Fakulty ekonomicko správní Univerzity
Pardubice doc. Ing. et. Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
Konferenční den byl rozdělen do dvou bloků – v dopoledním bloku pedagogové fakulty a
odborníci z praxe hovořili o novinkách v oblasti výzkumu a teorie regionálního rozvoje.
Zazněly informace o nových trendech v ochraně přírody a krajiny, o významu bezpečnostních
rizik v územním plánování či např. o disparitách regionálního rozvoje v ČR a jejich
indikátorech. V odpoledním bloku vystoupili se svými příspěvky loňští absolventi
magisterského oboru Regionální rozvoj Univerzity Pardubice. Tito absolventi našli své
pracovní uplatnění v rozličných sférách regionálního rozvoje, jakými jsou např. územní
plánování, geografické informační systémy, krajinné plánování, regionální politika EU či
neziskový sektor. Absolventi Regionálního rozvoje by během svých odpoledních příspěvků (a
zejména v následné diskusi) hodnotili, jak byli z tohoto oboru teoreticky připraveni na výkon
svých současných povolání a navrhovali i možné nové oblasti, které by mohly být do
studijního programu pro studenty nových ročníků zařazeny.
Protože ne všichni absolventi se mohli konference zúčastnit a protože přednesené příspěvky a
diskutovaná témata mají širší dopad než jen na absolventy studijního oboru Regionální
rozvoj, rozhodli jsme se vydat tento sborník jako trvalý zdroj poznatků a inspirace v oblasti
regionálního rozvoje mezi teorií a praxí.
Za studijní obor Regionální rozvoj

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Pardubice, květen 2010
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Význam bezpečnostních rizik
v územním plánování a regionálním rozvoji
Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček
Úvod
Územní plánování jako nástroj řízení prostorového uspořádání sídel i větších územních celků
je disciplína, která se v současných formách vyvíjí přibližně 130 let. „Otcové“ soudobého
územního plánování zejm. Patrik Geddes a Ebenezer Howard se prostřednictvím tvorby
územních plánů pokoušeli zavést koordinovaný přístup jak do prostorového uspořádání sídel,
tak i do oblasti uspořádání jeho provozu a fungování. Vedl je k tomu neutěšený stav
industriálních měst 2. poloviny 19. století (zejm. měst ve Velké Británii). Stav měst, která se
stala nebezpečná pro jejich obyvatele z hlediska rostoucího dopravního provozu, ale i
z hlediska negativních vlivů průmyslové výroby (zejm. exhalace, vibrace) a vysokých hustot
zalidnění obytných dělnických čtvrtí (problematika zásobení kvalitní pitnou vodou, oslunění a
odvětrání obytných místností i celých obytných bloků a další hygienické problémy).
Vlastní disciplína stavby měst je ale mnohem starší než, aby sahala jen do období průmyslové
revoluce a překotného růstu industriálních měst. Tato doba – doba 2. poloviny 19. století,
víceméně „jen“ zvýraznila a rozvinula již existující principy stavby měst, které sahají až do
období starověku. Vždyť primárním úkolem pro stavbu měst bylo zabezpečit ochranu jejich
obyvatel, ať již před nepříznivými vlivy přírodního prostředí (ochrana před divokými zvířaty),
tak před nepřátelskými skupinami. Hradby, opevnění a rozsáhlé fortifikační systémy tak
(s malými výjimkami) nacházíme u všech měst od období starověku až do výše zmiňovaného
období průmyslové revoluce. Spolu s fortifikačními úkoly patřilo k základním úkolům stavby
měst i jejich zásobování životně důležitou infrastrukturou (zejm. dostatečný přistup k pitné
vodě). [1]
Vidíme tedy, že problematika ochrany obyvatelstva hrála vždy nejen důležitou, ale naprosto
stěžejní roli ve stavbě měst a v úvodních etapách rozvoje územního plánování. Dalo by se bez
nadsázky říct, že samotná stavba měst a územní plánování vycházejí z potřeby vytvoření
podmínek pro bezpečnost obyvatel.
Současné územní plánování
Naše současné územní plánování, jehož rámec je vymezen Zákonem č. 183/2006 Sb. o
územní plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) (dále jen SZ) [2], klade ale své hlavní
cíle do oblasti poněkud jiné, než je zajištění bezpečnosti obyvatelstva. V §18 SZ je
definováno, že cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro
udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který
uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací
budoucích.
Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a
komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem
sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání
krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem
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na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu
nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a
jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze
zvláštních právních předpisů.
Snad až na zmínku v tomto posledním odstavci, kde se hovoří o ochraně veřejného zájmu
vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nedá se dovodit, že by problematika
bezpečnosti obyvatelstva byla nějak speciálně sledována v současném územním
plánování.
Z tohoto úhlu pohledu mohlo by se zdát, že role územního plánování z pohledu ochrany
obyvatelstva je malá až zanedbatelná. Opak je však pravdou. Řešení prostorového uspořádání
území může hrát a hraje klíčovou roli při předcházení vzniku kritických míst z pohledu
ochrany obyvatelstva či při odstraňování těchto míst, pokud již existují. Lokalizace zástavby,
její funkční a prostorové složení, ochrana přírodních lokalit a zdrojů, to vše může hrát a hraje
významnou roli při ochraně a obraně obyvatelstva nejen před živelnými katastrofami jako
jsou např. povodně či sesuvy půdy, ale i v případech dalších krizových situací či dokonce
teroristických útoků.
Jak tedy chápat cíle současného územního plánování, které se vymezuje jako „trvale
udržitelné“, z pohledu ochrany a obyvatelstva?
Principy udržitelného rozvoje a územní plánování
Z mnoha definic a teoretických prací, které se věnují problematice rozpracovávání principů
udržitelného rozvoje, nebo lépe principům udržitelného života vyplývá, že se primárně jedná
o koncept nastavení takového způsobu chování a jednání, které by zajistilo přežití lidstva na
planetě Zemi. Nejznámější je definice Gro Harlem Bruntlandové z roku 1987, která definuje
udržitelný rozvoj jako takový rozvoj, který zajistí naplnění potřeb současné společnosti, aniž
by ohrozil možnosti splnění potřeb generací příštích. [3]
Pokud tedy přijmeme tuto základní premisu, že princip udržitelného rozvoje území
integruje všechny aspekty ochrany, které vedou k zajištění přežití lidstva na Zemi, pak
samozřejmě integruje i princip zajištění bezpečnosti obyvatel v území.
V praxi se ale bohužel setkáváme s řadou definic a přístupů, které výše popsaný široký
koncept ochrany života na Zemi více či méně posunují pouze do roviny ochrany přírody a
ekologie např. jako „schopnost ekosystému udržet ekologické procesy a funkce i biologickou
rozmanitost a produktivitu, do budoucnosti“[4]
V tomto duchu bohužel můžeme nalézt pojem udržitelný rozvoj i v naší legislativě, a to
konkrétně v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí [5], kde je v § 6 definován
následovně: „trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i
budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom
nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.“
V praxi (a to nejen v praxi územního plánování) je ale třeba dbát o to, aby koncept
udržitelného rozvoje byl chápán ve svém primárním – širokém, výkladu. Trvale udržitelný
rozvoj (život) musí skutečně zajišťovat rovnováhu tří základních pilířů – sociálního,
environmentálního a ekonomického, a to vše prostorové dimenzi tj. promítnuto do území.
V praxi se musíme důsledně vyvarovat nadřazování zájmů jedné oblasti nad ostatními, ať už
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se jedná o oblast ekonomickou (viz přístupy převažující v polovině 90. let 20. stolení) nebo o
oblast environmentální – ekologickou (viz snahy a přístupy v současnosti, kdy konzervativní
environmentalistický přístup v ČR tlačí exekutivu do nesmyslně vysokých nároků na ochranu
životního prostředí bez ohledu na udržitelný rozvoj lidské společnosti - požadavky na ochranu
lokalit NATURA 2000 a jiných chráněných území mnohonásobně nerespektují požadavky na
zachování lidské populace - př. ochrana malé populace žab v mokřadech a na prameništích
rozhodujících při zásobování měst vodou a řada dalších).
Organizace společnosti a ochrana obyvatelstva v území
Jak bylo naznačeno výše veškeré aktivity, ať už v oblasti sociální, ekonomické či
environmentální se vždy uskutečňují v nějakém prostoru – území. I ochrana obyvatelstva
musí být organizována prostorově. Protože ale území je velmi široký a velmi různorodý
pojem je pro praktické užití rozdělováno a systematicky tříděno na menší celky, pro něž
obvykle používáme termínu „region“. Nejobecnější výklad, který pro termín region můžeme
nalézt „oblast, pruh země, prostor, místo, která má více či méně jasně stanovené hranice nebo
určité vlastnosti“ [6]
Vymezování regionů je tématem řady teoretických prací. Současní teoretikové urbanismu
definují region jako: Účelově (často abstraktně) vymezené území, jehož hranice jsou dány
významnými funkčními vazbami (zejména v případě městského regionu) anebo
společnými charakteristikami fyzikálními, přírodními, klimatickými, ekonomickosociálními, etnickými, jazykovými atd. [7]
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v praxi existuje mnoho způsobu rozdělování území do
regionů. Z úhlů pohledu základních pilířů udržitelného rozvoje můžeme do území promítnout
minimálně tři různé principy regionalizace (matrice):
1. z pohledu socioekonomického – rozdělení území v rámci tzv.
sociogeografické regionalizace [8,9];
2. z environmentálního pohledu – viz biogeografická struktura území [10];
3. z geopolitického pohledu – viz volební okresy a rozložení voličské základny.
Přitom struktura výše uvedených matric je různorodá. Bezpečnost obyvatelstva a území ale
nemůžeme rozdělovat po výše uvedených matricích ani podle pilířů udržitelného rozvoje.
Bezpečnost musí být pojímána komplexně. Takovýmto komplexním nástrojem by mělo být
územní plánování. Vymezování řešeného území pro zpracování územně plánovacích
dokumentací, kam by měla být územní bezpečnost začleněna, se ale v praxi řídí v podstatě
administrativním rozdělením území, které se z výše uvedených matric nejvíce blíží průniku
geopolitického a socioekonomického uspořádání území. Biogeografická struktura je pak
ponechána zcela bez zřetele.
Problémy, které mohou v této souvislosti nastávat, si můžeme dokumentovat na příkladu
Pardubického kraje. Ponecháme-li stranou, že některé oblasti Pardubického kraje vůbec do
Pardubic socioekonomicky nespádují (např. území Poličky), pak samotný administrativně
vymezený Pardubický kraj se z pohledu biogeografické regionalizace rozpadá minimálně do
tří zcela různorodých oblastí (oblast Kralického Sněžníku, oblast Vysočiny a oblast
Pardubicka) a každá z těchto oblastí vykazuje jiná základní rizika např. Kralický Sněžník
ohrožení sněhem a námrazou, Vysočina ohrožení větrem a Pardubicko ohrožení chemickým
průmyslem.
Územně plánovací dokumentace by měly tyto souvislosti zpracovávat a řešit. Smutnou
pravdou ovšem je, že se tomu v praxi tak neděje. Přitom rizika se dají nejen graficky
znázornit, ale i matematicky modelovat např. riziko havárie na vodách v okolí frekventované
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dopravní tepny (př. Urbanická Brána), tektonické riziko, rychlost rozšíření znečištění ovzduší
při havárii v chemickém průmyslu, riziko vzniku povodňových stavů a jejích důsledků …
Jak tedy přispívá naše současné územní plánování k ochraně obyvatelstva a bezpečnosti
území?
Protože na omezeném prostoru tohoto článku nemůžeme pojmout celý systém současného
územního plánování, budeme se soustředit na její analytickou část, která je pak podkladem
pro další územně plánovací činnost.
Územně analytické podklady v systému územního plánování
Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho
hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících
z vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn v území,
zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně
plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). [11] Potud dikce
zákona. Pojďme se nyní podívat, jak územně analytické podklady v praxi vypadají a co vše
z nich lze či nelze vyčíst.
Územně analytické podklady sestávají ze souboru sledovaných jevů, kterých je na úrovni
obce s rozšířenou působností 119 a na úrovni kraje 37. Pojďme si nyní projít tyto sledované
jevy a pokusme se označit ty z nich, které mají nebo by za určitých okolností mohly mít
vazbu na bezpečnosti území:
Téma

Vztah k bezpečnosti území

16

Území s archeologickými nálezy

Žádný

17

Oblast krajinného rázu a její charakteristika

Žádný

37

Lesy ochranné

Významné

38

Lesy zvláštního určení

Významné

44

Vodní zdroj povrchové, podzemní vody vč.
ochranných pásem

Významný

45

Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Významný

47

Vodní útvar povrchových, podzemních vod

Významný

48

Vodní nádrž

Významný

49

Povodí vodního toku, rozvodnice

Dílčí

55

Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální
vč. ochranných pásem

Dílčí

56

Lázeňské místo, vnitřní a vnější území
lázeňského místa

Žádný

57

Dobývací prostor

Dílčí

58
Chráněné ložiskové území
Dílčí
Tabulka 1 Namátkový výběr jevů sledované v ÚAP a jejich vyhodnocení z pohledu bezpečnosti – vlastní
konstrukce

Výše uvedeným expertním vyhodnocením jevů sledovaných v Územně analytických
podkladech docházíme k poznání, že ze 119 sledovaných jevů lze 41 (35%) označit jako
bezpečnostně významné, 36 (30%) jevů má alespoň dílčí bezpečnostní význam a jen 42
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(35%) jevů můžeme vyhodnotit jako jevy zcela bez významu oblasti bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva a kritické infrastruktury.

Graf 1 Rozložení významu jevů sledovaných v ÚAP podle vlivu na bezpečnost obyvatelstva a území

Z toho prostým součtem ovšem plyne, že vliv na bezpečnost území a obyvatel mají plné
2/3 sledovaných jevů. Přitom v textové části ÚAP není o bezpečnosti území a
obyvatelstva ani zmínka!!! Stejně tak jako nejsou žádná data z ÚAP považována
minimálně za důvěrná!!!
Rozbor udržitelného využití území
Součástí územně analytických podkladů je i rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ),
který stanovuje pro obce s rozšířenou působností a pro krajské samosprávy povinnost sledovat
kromě celé řady technických dat i ukazatele, které odrážejí udržitelné využívání území.
RURÚ vychází z dat sebraných v rámci přípravy územně analytických podkladů. Vyjdeme-li
z logické premisy, že bezpečnost území a obyvatelstva je a dle našeho názoru musí být
významnou součástí (trvale) udržitelného života, pak bychom logicky očekávali, že
vyhodnocení bezpečnosti bude zahrnuto v tomto dokumentu.
Základním stavebním kamenem pro zpracování RURÚ je SWOT analýza (analýza silných a
slabých stránek, příležitostí a hrozeb). Vyhláška MMR č. 500/2006 [12] stanovuje i strukturu
této SWOT analýzy. Vyhláška opět přesně říká jaké přesné tematické členění má SWOT
analýza mít. Je to následujících 12 témat:
· horninové prostředí a geologie
· vodní režim
· hygiena životního prostředí
· ochrana přírody a krajiny
· zemědělský půdní fond
· pozemky určené k plnění funkcí lesa
· veřejná doprava
· technická infrastruktura
· sociodemografické podmínky
· bydlení
· rekreace
· hospodářské podmínky
Kupodivu zase žádná zmínka o bezpečnosti, a přitom většina těchto témat (snad jen
s výjimkou horninového prostředí a rekreace) větší či menší vztah k bezpečnosti území a
obyvatelstva má.
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Cílem RURÚ je jak se dočítáme ve vyhlášce jednak „vyhodnocení vyváženosti vztahu
územních podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost
společenství obyvatel území“
Vedle toho, ale mají RURÚ sloužit k určení problémů k řešení v UPD. Tyto kategorie jsou pět
přesně definovány, a to:
• urbanistické závady;
• dopravní závady;
• hygienické závady.
Při vší úctě k zákonodárcům a přesto, že urbanismus je naší mateřskou profesí, je pro nás
nepochopitelné, proč v tomto výčtu chybí problematika zajištění bezpečnosti minimálně
u kritické infrastruktury. Rozumnou odpověď na tuto otázku ale bohužel nenalézáme.
Zákonodárce ani územní plánovač už dnes ví, že neporučí větru ani dešti, a tak riziko
větrných smrští, povodní a dalších přírodních kalamit nelze minout, a proto bychom jej
neměli ani přehlížet. Bez komplexně bezpečnostního pohledu, zaděláváme si na celou
řadu problémů v blízké i vzdálenější budoucnosti!
Pro nás je ale zajímavější a důležitější úvaha, proč mezi problémy k řešení chybí bezpečnostní
otázky.
Územně analytické podklady v praxi. Příklad ORP Polička
Na příkladu ORP Polička, bychom chtěli dokumentovat, že pokud se provede komplexní
hodnocení území prostřednictvím SWOT analýzy (bez ohledu na výše uvedené tematické
okruhy) pak právě celá řada „bezpečnostních otázek“ vyplyne do popředí jako problémy
daného území.
V následující tabulce jsou uvedeny hlavní vytipované slabé stránky regionu hodnocené pěti
nezávislými experty (urbanistou, ekologem, sociálním geografem, územním ekonomem a
místním expertem) vč. hodnocení dopadů těchto témat na (trvale) udržitelný rozvoj. (Bližší
popis způsobu vyhodnocení území z pohledu dopadů na udržitelný rozvoj in Šilhánková,
Pondělíček, 2009 [13])

Tabulka 2 Slabé stránky regionu ORP Polička
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Témata ze SWOT analýzy, která se opakují více než dvakrát, jsou dále zpracována do tzv.
hlavních témat regionu, neboli jsou tímto způsobem „určeny problémy k řešení“ v územní.
Např. pro ORP Polička to bylo např. těchto 11 témat:
1
Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou v oblasti
vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení na ČOV;
2
Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací;
3
Disparita v dostupnosti území hromadnou dopravou;
4
Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny obyvatele regionu;
5
Zachovalost krajinného rázu;
6
Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanosti a pracovních příležitostí v regionu
vč. vývoje mezd;
7
Gradient rozvoje turistického ruchu (rozvoj ekoturistiky, agroturistiky apod.);
8
Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura;
9
Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání finančních zdrojů pro rozvoj obcí;
10 Existence a další vznik brownfields;
11 Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi.

Obrázek 1 Výkres problémů v ORP Polička

15

Z obrázku je patrné, že výše popsané problémy se nedotýkají území celého, ale že je lze
v území detailněji lokalizovat.
Pokud se pokusíme výše uvedená hlavní témata regionu vyhodnotit z pohledu bezpečnosti,
pak můžeme konstatovat následující dopady:
Hlavní téma regionu
Vztah k bezpečnosti území
Vybavenost území dostatečnou a kapacitní technickou infrastrukturou Významný
v oblasti vodního hospodářství a odkanalizování území vč. napojení
na ČOV
2
Kvalita silnic III. třídy a místních komunikací
Dílčí
3
Disparita v dostupnosti území hromadnou dopravou
Dílčí
4
Dostupnost občanské vybavenosti pro všechny obyvatele regionu
Dílčí
5
Zachovalost krajinného rázu
Žádný
6
Nevýhodné podmínky v oblasti zaměstnanosti a pracovních Dílčí
příležitostí v regionu vč. vývoje mezd
7
Gradient rozvoje turistického ruchu (rozvoj ekoturistiky, agroturistiky Žádný
apod.)
8
Vývoj počtu obyvatel a jejich věková struktura
Dílčí
9
Absorpční kapacita regionu v oblasti získávání finančních zdrojů pro Dílčí
rozvoj obcí
10 Existence a další vznik brownfields
Významný
11 Kvalita a kapacita zásobení obcí energiemi
Významný
Tabulka 3 Hlavní témata regionu a jejich vyhodnocení z pohledu bezpečnosti
1

Z výše uvedeného příkladu je patrné, že z jedenácti vytipovaných hlavních témat regionu mají
vztah k problematice ochrany bezpečnosti obyvatelstva a území 3 v kategorii „významný“ a 6
v kategorii „dílčí“ význam a pouze u dvou témat. Percentuální rozložení viz níže:

Graf 2 Rozložení významu „hlavních témat regionu“ podle vlivu na bezpečnost obyvatelstva a území

Z výše uvedeného příkladu je vidět, že pokud je o vyhodnocení problémů v území, jsou
nastavené ÚAP poměrně důkladným zdrojem informací. Ponecháme-li stranou spornou
návaznost ÚAP a rozboru udržitelnosti a jeho témata a povšimneme-li si, pouze oblasti
bezpečnosti musíme bohužel konstatovat, že získaná dat vyznívají z pohledu ochrany
obyvatelstva a území značně naprázdno. Druhou otázkou pak je, zda by všechna tato data
sebraná a uspořádaná v jeden celek, měla být zcela volně dostupná prakticky komukoliv.

16

Závěr
Současné územní plánování jakoby rezignovalo na jednu ze svých základních funkcí, a to je
péče o bezpečnost obyvatelstva v území. Převažujícím tématem se stává ochrana přírody,
krajiny, biodiverzity, případně životního prostředí. Bohužel mnohdy na úkor ochrany
obyvatelstva a zdrojů vody, surovin, či energie, které jsou pro přežití lidí nezbytné (zejm.
zdroje pitné vody). Nechtěli bychom v žádném případě snižovat potřebu ochrany životního
prostředí a ohrožených druhů živočichů a rostlin, přesto se ale domníváme, že územní
plánování musí v budoucnosti podstatně důrazněji akcentovat problematiku územní
bezpečnosti obyvatelstva.
Ve druhé části článku jsme si položili otázku: Jak přispívá naše současné územní plánování
k ochraně obyvatelstva a bezpečnosti území? Protože jsme se věnovali jen jedné části
územního plánování, a to části analytické, můžeme odpovědět pouze za tento „vzorek“. A je
to odpověď vskutku neradostná: NIJAK!!! Má to svoje „ale“! Pokud s problematikou
bezpečnosti území nezabývá sběr dat o území a jeho analýzy, jak se pak mohou problematice
bezpečnosti území a ochraně jeho kritické infrastruktury věnovat další navazující jeho část?
Odpověď je bohužel nasnadě – taky nijak… Nad touto situaci bychom se měli zamyslet a
pokusit se ji „alespoň nějak“ řešit.
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Zeleň v urbánním prostoru jako indikátor kvality života města
Michael Pondělíček
Úvod – zeleň ve městech, vývoj, úloha a problémy
Zeleň uvnitř velkých měst v posledních 15-ti letech ubývá v rámci různých investičních akcí
souvisejících se zahušťováním zástavby a infrastruktury, a tak na aktualitě získávají jednak
původní prvky státní ochrany přírody – síť zvláště chráněných částí přírody (dle zákona
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění změn a doplňků – přírodní a národní
přírodní památky a rezervace), plochy rezervované pro Evropskou soustavu ochrany přírody
Natura 2000 (vyhlášené nařízením Vlády ČR a schválené EK) a také ekologické krajinné sítě,
a to zejména síť významných krajinných prvků a územního systému ekologické stability (dále
jen ÚSES) uvnitř urbánních struktur a s návazností mimo ně, do volné krajiny. Některé
systémy na zachování sítě zeleně ve městě jdou i dále, jako např. v hlavním městě Praze, kde
je vymezen na základě práce Útvaru rozvoje města MHMP tzv. Celoměstský systém zeleně,
zahrnující další propojení zelených ploch uvnitř města, na půdorysu ploch zahrad, doprovodné
i „hluché“ zeleně (neudržovaná a náletová zeleň), který funguje jako podpora kvality prostředí
urbanizovaných částí velkoměsta1.
Zeleň byla pojednávána v pracích VUVA již od 60tých let 20. století, do jistého vyššího
stupně v plánování zeleně v okolní krajině i ve městě ji dovedla práce ing. arch. Kocourkové2,
která zeleň uvnitř urbanizovaného prostoru považovala za součást kultury a zároveň za
podmínku pro bytí člověka ve městě, kde tráví podle průzkumu z 80tých let 20tého století až
78% času během roku. V současnosti toto procento podle jiných zdrojů pokleslo na 53% 3, ale
ani to nesnižuje nijak význam zeleně a její kompozice ve městech.
Zeleň jako faktor pohody funguje ve více pracích a to i z hlediska psychologického4, kdy
zeleň podmiňuje zdravý vývoj člověka a jeho prožívání svého života. Podobně hodnotí
přítomnost zeleně poměrně rezolutně ve své práci i německý zdroj informací, který v zeleni
vidí zásadní stabilizační prvek pro rozvoj města jako takového5.
Základní a první, z velké části i preferované prvky přírodní a polopřírodní dle původního
charakteru krajiny jsou v městě přítomny na více nedostupných nebo zachovaných místech6 a
jsou dány následujícími faktory:
·
·
·
·

genezí urbanizovaného prostoru,
stářím (historickým)
členitostí původní krajiny a osídlení
a také tlakem biodiverzity. 7

1

http://magistrat.praha.eu/81981_Uzemni-plan-sidelniho-utvaru-hlavniho-mesta-Prahy
KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982
3
VOREL I., (AKTUALIZACE BALABÁNOVÁ, KYSELKA), PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - C.5
Zelen, materiál ÚÚR Brno, zveřejněno na www.uur.cz dne 6.12.2006, poslední aktualizace 28.4.2009
4 TRSTENJAK A., Ekološka psihologija, TOZD GOSPODARSKI VESTNIK v ČGP DELO, Kočevje (SLO)
1984
5
Barth W.-E., Praktischer Umweltschutz, Parey Hamburg-Berlin 1987, ISBN 3-490-13318-8
6
MÍCHAL I., PETŘÍČEK V, (Eds.), Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků v krajích
ČSSR a charakteristiky sosiekoregionů, SÚPOP Praha 1988
7 FORMAN R., GODRON M., Krajinná ekologie, Academia Praha 1990
2
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Tlak biodiversity se projevuje např. v prostředí opuštěných prostorů, lomů a těžeben jako
sukcesní rychlost a síla, které je území podrobeno ve směru dovnitř z okolí a podle
nejnovějších poznatků závisí na množství přírodních kvalitních ploch v okolní krajině8. Pokud
bychom tuto úvahu aplikovali v urbánním prostoru, tak lze konstatovat, že kvalita a také
dostupnost zeleně odpovídá kvalitě a dostupnosti zeleně v okolní krajině (jsou ovšem výjimky
– např. Central Parc v New Yorku, případně některé historické parky ve dnes zcela změněné
krajině (Park u zámku Krásný Dvůr u Podbořan, případně některé parky v Praze – Vrtbovská
zahrada).
V rámci urbanistických prací je upozorňováno zejména ze strany Ministerstva pro
místní rozvoj na nebezpečný trend v rozvoji měst9 kdy „na jednu stranu se pokoušíme
rozvolňovat města kultivovanou zelení, nekoncentrovanou zástavbou (např.
suburbanizačními strukturami) a předimenzovanými projekty, na druhé straně pak
zasahujeme novou investiční výstavbou stále více a palčivěji do otevřené krajiny (bez
ohledu na terén a okraje města), kterou jednak posunujeme dále od měst a doslova ji
v rámci rozvoje měst konzumujeme“.
Snaha nemísit přírodu a město a položit mezi ně jasně dané hranice (oddělit zastavěné a
nezastavěné území) má vést k obnovení jak kvality krajiny, tak také kvality života ve
městě. Otázka jakéhokoliv oddělení města od suburbánní krajiny je ovšem diskutabilní
a není dostatečně dobře uskutečnitelná, mimo jiné kvůli struktuře měst a osídlení
v krajině ČR i Evropy jako celku (v Porúří nebo Nizozemí krajina, venkov a město
navzájem prorůstají). Podobné koncepty v minulém století často spojené s myšlenkami
koncentrické zonace města nebo s myšlenkou zeleného pásu okolo města ovšem nejsou
v praxi stále naplňovány, protože pro jejich zavedení není dostatečná politická vůle.
Hranicí města se tak oproti krajině často stávají až dopravní stavby vyvedené daleko na
okruh kolem městských struktur a krajina je tak oddělena nenávratně od obyvatele
města a uživatele urbanizovaného prostoru.
Funkce a úlohy zeleně ve městě
Mísení urbanizovaného prostředí sídel a přírodního prostředí zdaleka není tak samozřejmé,
jak by se mohlo zdát. Například ve středověkých (starých) městech, jejichž torza nacházíme
v centrech řady evropských měst, se zeleň historicky prakticky vůbec nevyskytovala. Parky
se začaly objevovat až během renesance a rozšířily se díky romantickému hnutí, které
reagovalo na průmyslovou revoluci a její podněty. Katastrofální a často neúnosné životní
podmínky zejména chudších vrstev společnosti tehdy bily do očí a chatrče přikrčené u zdi
dýmající továrny, výrobny, nádraží či zdi zámku nebyly ničím výjimečným.
Ve dvacátém století přišly v rámci zvýšeného sociálního cítění a uvolnění ve společnosti nově
evokované snahy o zlepšení. Nejprve se objevila myšlenka takzvaných zahradních měst,
zasazující do urbanizovaného prostředí vily se zahradami a parky. Na ni navazoval směr,
který nadlouho ovládl moderní architekturu, a který byl ve své době nebývalou syntézou
moderních vědeckých poznatků: funkcionalismus.10
Směr vycházel zejména z rozvoje aktuální medicíny, která upozorňovala na to, že Slunce,
vzduch, příroda a volný prostor jsou základní lidskou potřebou stejně-podobně jako potrava.
Architektura tímto způsobem pojatá a dovedně naprojektovaná pracovala zcela nově se
8 TKADLEC E., Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací, Univerzita Palackého Olomouc, 2008,
ISBN 978-80-244-2149-0
9
ing.Lepeška, MMR přednáška v Národním domě na Vinohradech dne 28.3.2010
10
MROŠČÁKOVÁ, M., Obraz krajiny v obraze města, Disertační práce, Fakulta Architektury VUT v Brně,
VUT Brno 2005
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světlem a stínem, přikláněla se k velkým měřítkům, funkčnímu využití pozice a obklopovala
budovy parčíky, lesy - dřevinami a trávníky.
Neméně podstatným prvkem se stala zonace měst: neúnosné podmínky života v nevhodných
prostorách podle továren vedly k přesvědčení, že ve městě je potřeba zcela jasně oddělit části,
v nichž se budou obyvatelé věnovat práci nebo zábavě, od zón, kde budou bydlet.11
Dědictví funkcionalismu - dnešní urbanisté12 upozorňují na to, že ačkoli byly snahy
funkcionalistických architektů ve své době důležité, později se ukázalo, že nevěnovali
dostatek pozornosti nově zrozeným oborům - psychologii a sociologii (rozvíjející se
disciplíně) - například zeleň nás sice uklidňuje, ale ne vždy a úplně každá. Dlouhé
jednotvárné chodníky a předimenzované prostory nelákají k procházkám a výsledkem je
opuštěné křoví, kolem kterého raději rychle přeběhneme. Obor nereagoval ani na zrychlující
se trend v posunu od společenského života k individuálnímu naplňování potřeb13.
Největším problémem je, že dědictví funkcionalismu má vliv na podobu našich měst dodnes.
Je zdrojem dvou velkých dilemat dneška: ubírá stále více z volné krajiny, kterou doslova
konzumuje na těch často nejvhodnějších, nejlepších plochách. Rozvolněnou zástavbou se
bráníme sociálním kontaktům a podporujeme rostoucí individualismus doby, přibývá oddělení
neveřejných prostor a plotů. Klasickým příkladem jsou suburbie (předměstí, v českém
prostředí zejména módní satelitní městečka) neposkytující svým obyvatelům na místě často
ani ty nejzákladnější služby, pouze sloužící jako vlastní laciná noclehárna, dnes navíc často
obehnaná zdí (pro větší soukromí a současně i pro zmenšení reálného kontaktu s okolím,
jiným než chce majitel). Tyto suburbánní sídelní oblasti nebo okruhy zcela postrádají
charakteristickou kvalitu městského života – urbanitu14.
Městskost znamená centrálnost, hustotu budov a sociálních vztahů a dějů a jejich
trvalé mísení – tedy všechno to, co se funkcionalismus snažil potlačit (a co tedy máme
tendenci považovat za negativní i my), ale co je zdrojem kreativity a další inovace ve
společnosti.
Člověk je především sociální tvor a ke svému životu potřebuje koncentraci dějů a především
kontakt s ostatními jedinci, bez jejichž přítomnosti by jen těžko produkoval nové věci.
Sociální kontakt, a to denní, je zvláště důležitý v dnešní době, kdy přibývá seniorů ve
venkovním prostoru města a současně v souvislosti s neúprosnou demografickou křivkou
ubývá dětí15. Na úrovni města bychom měli usilovat o to, aby venkovní prostředí nabízelo
podmínky pro jejich setkávání – sociální marketing města (metoda prosazovaná v letech
1999-2006 v Německu v rámci činnosti DIFU – Německého ústavu pro urbanistiku16).
Můžeme namítnout, že takové podmínky nabízí i běžný městský park. Ne však vždy a ne
každý park, někde může být zeleně pro člověka příliš a nepřehledné. Zeleň se stává se
v takovém místě nevhodnou sociální bariérou pro okolní obyvatele, která místní i návštěvníky
odděluje, nikoli spojuje příjemnou atmosférou parku. Stejně dobře se navíc můžeme cítit i ve
vhodně naplánované architektuře respektující lidské měřítko a sociální potřeby.

11

ŠILHÁNKOVÁ, V., KOUTNÝ, J, ČABLOVÁ, M., Urbanismus a územní plánování, Univerzita Pardubice
2002
12
http://metropolite.blog.cz/0805/funkcionalismus
13
http://www.nazeleno.cz/dum-a-zahrada/kacirska-myslenka-zelen-do-mesta-nepatri.aspx
14
ŠILHÁNKOVÁ V., Suburbánní suburbanismus in KRAMÁŘOVÁ Z.(ed.), Člověk, stavba a územní
plánování, ČVUT Praha 2006, str. 41-49, ISBN 80-01-03461-5
15
JERŠOVOVÁ L., Význam zeleně pro člověka, s příkladem intravilánu města Jičín, bakalářská práce v oboru
Agroekologie ZF JČ University, České Budějovice 2009
16
www.difu.de/sozialestadt
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Nemusíme ale být extrémní v pojetí současných koncepcí zeleně ve městě a zeleň v plochách
potlačovat. Je nutné začít přistupovat k problematice zeleně kritičtěji a použití, zejména
vhodné a členěné zeleně v městském prostoru plánovat uvážlivě – tak aby nenarušovala
kvalitu prostoru města, v němž se nachází, tedy urbanitu17. Zeleň funguje i jako místo
komunikace mezi lidmi, místo vzniku sociálních vazeb a návyků člověka a proto musí být
obyvatelům města tento komfort dopřán v plné míře.
U člověka lze hovořit o celé řadě pozitivních vlivů, které má pobyt v přírodním prostředí na
naši psychiku. Pohled na přírodní scenérii, byť pouze vyfotografovanou, vede k zlepšení
paměti a soustředění. Pacienti, zejména po těžkých a duševních onemocněních se zotavovali
rychleji, pokud měli z nemocničního pokoje výhled na stromy. Děti s poruchami pozornosti a
psychiky měly méně symptomů při pobytu v přírodě. Ženy žijící v bytových domech
obklopených zelení se lépe soustředily než ženy, jejichž byty ve svém okolí zeleň neměly.
Všechny uvedené příklady vycházejí z článků publikovaných na www i v časopisech a
doplňují tak naši mozaiku poznání o vědomosti z vnímání zeleně člověkem a o vědomosti
vzcházející již z dávného poznání antického člověka, kde byl prostor se zelení automaticky
součástí prostoru.
Čím jsou pozitivní výsledky výzkumu člověka způsobeny? Vnímání přírodní scenérie
nevyžaduje ve srovnání s městským prostředím tolik námahy, zeleň zároveň uvolňuje některé
silice a aromatické látky, které vjemy mírně směrují a tlumí. Jde zejména o esenciální látky a i
volné pozitivní ionty18. Zeleň obsahuje rovněž velkou řadu objektů, které upoutávají naši
pozornost, aniž by vyvolávaly negativní emoce. Můžeme tedy klidně a bez námahy vnímat
a zároveň nechat příslušné části mozku relaxovat19.
Psychologové se ale ptají dál po funkcích a účincích zeleně a zajímá je, jaký druh krajiny je
pro naši mysl, pohodu nejvhodnější. Známá je savanová hypotéza, jejímž autorem je ekolog
Richard Fuller20. Podle ní je člověk díky svému několika tisíciletému vývoji navyklý na
původně v jeho území převažující savanovitý typ krajiny, který skýtá dostatečný rozhled
i případný rychlý úkryt. Člověk se proto v takovém prostředí, které představuje i tradiční
původní (česká) zemědělská krajina členěná mezemi a s remízy a stromořadími, cítí
pravděpodobně nejbezpečněji. Charakter české krajiny mimo jiné umožňuje ji vnímat jako
komunikační prostředek a jsme zvyklí vnímat osídlení jako součást bezpečné krajiny, proto
v krajině vysídlené nebo opuštěné a bez zjevných sídel se zmocňuje návštěvníka úzkost.
Pro naši mysl je však podle Fullera nejvhodnější jiný typ přírodního prostředí – to, do jaké
míry má volná krajina nebo případně park pozitivní vliv na naši psychiku totiž závisí také na
druhové diverzitě – biodiverzitě. Bude-li se v našem okolí vyskytovat více různých druhů
stromů, zmírní se tak případný individuální škodlivý vliv, který může mít městské prostředí
na naši psychiku. Zmíněný Fuller trefně poznamenává, že si klademe otázky, jak urbanizace
ovlivňuje další biologické druhy, zapomněli jsme se však ptát, jaký vliv má na nás samotné.
Ano, tento faktor souvisí s individuálním vnímáním města, jeho kvality, jeho vyznění a
dominant, jako hlavní zdroj informací o městě pak mohou posloužit tzv. paměťové mapy
města nebo dokonce jeho sociálních sítí21.
Je vhodné podotknout, že urbanizace prostoru měst by neměla být strašákem nebo
přímo negativem, ale má samozřejmě v mnoha případech pozitivní vliv na generování
nových myšlenek, vytváření sociálních vazeb, kontaktů a sítí a aplikaci poznatků a
17

www.nazeleno.cz
SAMEK V., Les a krajina (učební text), Samizdat katedry OŽP Přírodovědecká fakulta UK Praha 1991
19
www.nazeleno.cz
18
20

21

http://uq.academia.edu/RichardFuller/Papers

Kolektiv US EPA, Community Culture and the Environment, US EPA Washington D.C. 2002
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dalších. Stejně tak pátrání po indikátorech urbanizovaného prostoru a zejména jeho
kvality má díky tomu smysl a je prioritou, protože zlepšení kvality života ve městech,
kde v současnosti sídlí většina populace v rámci Euroatlantické civilizace je jednou ze
základních priorit.
Městská zeleň je součástí zastavěného území města (intravilánu) jako nedílný prvek struktury
celých městských částí, zejména u malých měst (do 20ti tis. obyvatel), kde je zeleně
v prostoru města většinou více a to je dáno zejména rozvojem (např. Milovice). Zeleň je
neodmyslitelnou součástí městského prostoru a tvoří jeden z jeho základních skladebních
prvků22.
Zeleň je jedním ze základních skladebních prvků městského prostředí. Se změnou charakteru
osídlení a měnícím se způsobem života, s rostoucím objemem stresu u člověka a rušivých
faktorů ve městě, dochází k nárůstu významu zeleně a především její hygienické a psychické
funkce. K základním funkcím a významům zeleně patří 23:
·
·
·
·
·
·

Existenční význam.
Klimatická funkce.
Hygienická funkce.
Půdoochranná, vodo a hospodářská funkce.
Psychická a rekreační funkce.
Estetická a prostorotvorná funkce.

Intravilán se vyznačuje charakterem staveb, jejich architektonickou hodnotou a komplexní
občanskou vybaveností, jejíž stupeň udává společenský význam sídla. Jedním z ukazatelů
společenského významu sídla je hodnota přítomných sadovnických úprav24.
Wagner uvádí, že podle „Zásad a pravidel územního plánování“ je na jednoho obyvatele
doporučováno: 8 – 12 m2 veřejné zeleně, 14 – 19 m2 zeleně v obytných souborech, 6 – 9 m2
pro občanskou vybavenost a 22 – 35 m2 ostatní zeleně25.
Naproti tomu Kocourková26 již před Wagnerem navrhovala ve svých materiálech a s ohledem
na městskou krajinu následující množství:
Typ porostu
Veřejná zeleň
Zeleň v obytných souborech
Zeleň občanského vybavení
Ostatní zeleň
Celkem zeleň

Rozsah navržené plochy (m2 / obyvatele)
8 - 12
14 - 19
6-9
22 - 35
50 - 75

Poznámka
sídliště
Celkový odhad

Tabulka č.1 – Tabulka rozsahu navržené plochy zeleně v urbánním prostoru
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VOREL I., (AKTUALIZACE BALABÁNOVÁ, KYSELKA), PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ C.5 Zeleň, materiál ÚÚR Brno, zveřejněno na www.uur.cz dne 6.12.2006, poslední aktualizace 28.4.2009
23
KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982
24
JERŠOVOVÁ L., Význam zeleně pro člověka, s příkladem intravilánu města Jičín, bakalářská práce v oboru
Agroekologie ZF JČ University, České Budějovice 2009
25
26

WAGNER B. : Sadovnická tvorba I., Sadovnické úpravy v intravilánu, SPN, Praha, 1982
KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982
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Měření množství zeleně ve volné krajině
Ve volné krajině byl vytvořen již na konci 80tých let 20tého století indikátor který
poměrně dobře vypovídá o souhrnné kvalitě prostoru v katastrálním území obcí, a to byl
koeficient ekologické stability (dále jen KES)27, který je na základě podkladů souvisle
sledován cca od roku 1996 a uváděn i ve statistické ročence pro jednotlivá území.
KES – koeficient ekologické stability (použitelnost je jen v celých katastrech)
Podíl ekologicky příznivých ploch a ploch, které zatěžují životní prostředí.
Počítá se jako poměr druhů pozemků = (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady +
trvalé travní porosty + pastviny + lesní půda + vodní plochy) / (orná půda + zastavěné
plochy + ostatní plochy
Vypovídací schopnost tohoto indikátoru - KES je zejména v tom, že máme možnost
sledovat dlouhodobé trendy prostředí v okolí obcí a podle KES je možno stanovit i míru
zásahu suburbanizace do prostoru v okolí větších sídel i dynamiky území a regionů
v ČR, které se za posledních 20 let vyvíjejí značně nestejnoměrně. Koeficient ekologické
stability umožňuje velmi sofistikovaným způsobem zařadit podle pásem jeho hodnoty do
krajin, které jsou pro podmínky ČR stanoveny tři základní – krajina přírodní
(antagonická), krajina středně pozměněná (harmonická) a krajina pozměněná
(antropogenní). Na základě hodnoty KES se lze tedy poměrně rychle primárně
zorientovat v tom, jaké bude prostředí okolní krajiny okolo sídla, a také můžeme
uvažovat, jakého charakteru bude zeleň v těsném okolí a zejména uvnitř sídla.
Koeficient ekologické stability je v přímém vztahu k indikátoru zeleně v urbánním
prostoru, protože pomáhá naznačit kvalitu krajinného a přírodního prostředí v okolí
sídla a tedy i odhadnout případný tlak biodiversity z okolí sídla dovnitř.
Měření množství zeleně ve městech
Měření zeleně ve městech pokud je prováděno, tak je prováděno pouze jednoduchými
metodami, kdy je pomocí GIS měřena plocha parků a zelených kompaktních ploch ve
městech v sentencích původních studií prováděných na VÚVA od 60tých let 20tého
století28, tyto studie byly zamřeny zejména na rozvoj zeleně v nově vznikajících
obytných sídlištích a v okolí panelových domů tvořených socialistickým režimem od
60tých let na základě nárůstu počtu obyvatel a na základě chátrání a nedostatečnosti
původního bytového fondu uvnitř starších částí měst29.
K měření a srovnávání zeleně ve městech sjednocenému pro celou Evropu došlo až okolo
roku 2000, kdy v rámci jednotné sady Evropských indikátorů sady ECI (viz výše
v textu) byl stanoven i indikátor dostupnosti veřejných ploch, služeb a zeleně. Tento
indikátor mimo jiné poprvé unifikovaně i v rámci vlastní metodiky umožnil sledovat
dostupnost zeleně pro občany měst a porovnat skutečné životní podmínky uvnitř měst.

27

MÍCHAL I., PETŘÍČEK V, (Eds.), Metodické podklady pro bilanci významných krajinných prvků v krajích
ČSSR a charakteristiky sosiekoregionů, SÚPOP Praha 1988
28
ULIČNÝ F., Přírodní prostředí – rekreace in ŠTVÁN J., POŘÍSKA O., VIKLICKÝ A., Pravidla plánování a
stavby sídlišť, VÚVA Praha 1966
29
KOCOURKOVÁ J., Zásady a pravidla územního plánování, VÚVA Praha, 1982
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Indikátor dostupnost zeleně a služeb
(Evropská sada ECI 2002, u nás přizpůsobená na ECI TIMUR 2006)30
Sada indikátorů představuje vhodný kompromis mezi náklady na pořizování dat a jejich
zpracování a získanou vypovídací a užitnou hodnotou výsledků. Sada je konstruována tak,
aby zahrnovala všechny tři pilíře udržitelného rozvoje, a nezdůrazňuje jen environmentální
hlediska. Indikátory umožní identifikovat “slabá místa” v rozvoji města a kvalitě života –
např. místa s nízkou mobilitou občanů, místa s vysokou hlukovou zátěží, místa s nízkou
dostupností zdravotnických zařízení, atd.
Indikátor Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb umožňuje místní samosprávě
identifikovat místa, kde je nedostatečná nabídka služeb či kde neexistují vhodně upravené
veřejné prostory. Na výsledky indikátoru by tak měla navazovat úřední či politická rozhodnutí
o doplnění chybějících služeb.
Zároveň tento indikátor slouží i občanům k alespoň základnímu porovnání kvality života v
konkrétním místě v konkrétním sídle.
Cíle:
Vyjádření dostupnosti veřejných prostranství a služeb pro obyvatele jednotlivých sídel
Titulkový indikátor:
Procento (počet) obyvatel majících přístup k veřejným prostranstvím (parkům) a službám
Definice:
Veřejná prostranství jsou definována jako:
· veřejné parky, zahrady či otevřená prostranství, které slouží pouze chodcům nebo cyklistům,
vyjma zelených dopravních ostrůvků nebo dělících pásů a
hřbitovů (kromě případů, kdy místní samospráva připustí jejich rekreační
funkci, případně přírodní, historický nebo kulturní význam;
· nezastřešená sportovní zařízení, bezplatně přístupná veřejnosti;
· soukromá prostranství (zemědělské plochy, soukromé parky), bezplatně přístupná veřejnosti
Velmi blízký indikátor udržitelného rozvoje měst je navržen a sledován v modelových
městech projektu v rámci výzkumu MMR WD-69-07-4, v rámci výzkumné organizace
Civitas per Populi, a to:
Dynamika územního rozvoje31
Indikátor je o udržitelném využívání půdy a slouží jako ukazatel dynamiky rozvoje sídla do
volné krajiny, který zejména v porovnání s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dává přehled o
udržitelnosti takového rozvoje. Zároveň je podkladem pro výpočet dalších důležitých
urbanistických ukazatelů jako je hustota zalidnění urbanizované části sídla. Indikátor je
zjistitelný pouze v sídlech, kde je k dispozici digitalizovaný územní plán.

30

Kolektiv TIMUR, Zrcadlo místní udržitelnost, Barometr udržitelnosti měst, TIMUR Praha 2006, ISBN 80239-8575-2
31
Výroční zpráva výzkumného úkolu MMR WD-69-07-4 Indikátory trvale udržitelného rozvoje, jako nástroj
sledování a snižování disparit jednotlivých regionů za rok 2009 (nepublikovaný materiál)
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Indikátor územní dynamiky lze v případě zdrojových dat z ČSÚ počítat každoročně ve dvou
variantách. A to ve variantě meziročních srovnání podle vzorce:

UDI n =

S urb ,n
S urb ,n - x

kde

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném
roce - roce n,
Surb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Surb, n-x je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím x (perioda
sledování indikátoru) let roku sledovanému.
Indikátor má poměrně jasnou výpovědní schopnost o záborech půdy a rozvoji staveb v daném
území obce a to na základě dat stažených z GIS, podle aktualizace i někde ve městech na
základě územního plánu každoročně sledovaných a publikovaných.
Druhým indikátorem použitelným pro srovnání s indikátorem orientovaným na půdy a zeleň
je indikátor:
URB 3 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb32
Indikátor je orientován na sledování blízkosti od obyvatel, dostupnosti vybraných služeb
uvnitř intravilánu a také dostupnosti komplexu zeleně. Zeleň a její dostupnost je zahrnuta
specifickým způsobem do daného hodnocení indikátoru, neboť vypovídá o komfortu občana a
dostupnosti k vybraným veřejným službám a veřejné zeleni.
Koeficient zeleně – příklad územního plánu hl.m.Prahy
Výzvu doby k zachování zeleně v urbánním prostoru vzala v současnosti nejvážněji v ČR
Praha jako hlavní město (nejvíce zatížené investiční činností a rozvojem) a na základě
územního plánu (Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze
dne 9.9.1999. Pořizovatelem územního plánu a zároveň zpracovatelem byl Útvar rozvoje hl.
m. Prahy) a schválené metodiky pro koeficienty pro zástavbu a na postupy při hodnocení
grafické části jsou pro jednotlivé typy zástavby stanoveny kvóty zeleně v intravilánu města a
současně a logicky je to nutné, aby město vůbec bylo udržitelné.
Metodický pokyn k územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - Úplné znění ke dni
1.11.2002 - schválený usnesením Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002. Metodický pokyn je
informativním materiálem sloužícím pro usnadnění práce a sjednocení postupů stavebních
úřadů na území hl. m. Prahy při používání územního plánu.
Přehled koeficientů obsažených v Metodickém pokynu k platnému ÚP hl.m.Prahy:
Koeficienty - vyjadřují regulativy intenzity využití území. Mezi udávané koeficienty v Praze
patří:
Koeficient zastavěné plochy - poměr zastavěné plochy všech nadzemních částí staveb
k výměře dané plochy (obvykle udáván jako maximální, zkratka KZP).
Koeficient podlažní plochy - poměr plochy všech nadzemních podlaží k výměře dané plochy
(obvykle udáván jako maximální, zkratka KPP).

32

Maštálka M., Teze k disertační práci Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje, teze disertační
práce, FA VUT Brno, 2009 a je výsledkem společné práce při řešení výzkumného úkolu MMR WD-69-07-4
Indikátory trvale udržitelného rozvoje, jako nástroj sledování a snižování disparit jednotlivých regionů.
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Koeficient obestavěného prostoru, resp. objemu staveb - poměr mezi součtem objemů
obestavěného prostoru všech objektů (m3) k výměře dané plochy (m2).
Koeficient zeleně (vytyčený v rámci územního plánu) - vyjadřuje minimální podíl
započítávaných ploch zeleně ku vymezené funkční ploše. (obvykle udáván jako minimální,
zkratka KZ).
Koeficienty lze dále vyjádřit velikost pozemku ve vztahu k účelové jednotce (m2/dítě ve
škole), počet účelových jednotek ku ploše (m3 skladů/ha) apod.
Mírou využití území, která je vyjádřena kódem míry využití území, se rozumí stanovení
maximálních koeficientů zastavěných ploch (KZP), hrubých podlažních ploch (KPP),
maximálního počtu nadzemních podlaží (PNP) a minimálního koeficientu zeleně (KZ)
vzhledem k ploše posuzovaného území. Koeficienty pro jednotlivé typy území jsou
uvedeny v následující tabulce a odpovídají územím, kde jsou plánovány nové investice
nebo rozvojové záměry.
KPP - koeficient podlažních ploch je podíl maximální hrubé podlažní plochy
objektů k ploše území a stanovuje kapacitu zástavby v nadzemní části objektů. Hrubá
podlažní plocha se pro tento účel stanoví součtem hrubých podlažních ploch ve všech
nadzemních podlažích, vypočtených z vnějších rozměrů budov a počtu nadzemních
podlaží. Koeficient podlažních ploch je směrný.
KZ – (!) koeficient zeleně stanovuje minimální podíl započítávaných ploch zeleně k
vymezené funkční ploše. Koeficient zeleně je směrný (a jako takový je MHMP
v rozhodnutích prosazován a vyžadován).
KZP - koeficient zastavěné plochy je podíl maximální plochy zastavitelné
nadzemními objekty, vztažený k ploše území. Koeficient zastavěné plochy je
informativní.
PNP - podlažnost je podíl hrubé podlažní plochy k zastavěné ploše pozemku.
Podlažnost je pojem informativní.
Koeficient zeleně uplatňovaný v rámci hl.m.Prahy a má sloužit k podpoře a rozvoji zelených
ploch i při rostoucím tlaku investiční výstavby, k podpoře stávajících ploch se zelení i
k podpoře dosadby a dotvoření zeleně v integrovanou „celoměstskou vizi funkční výsadby“)
Plochy se zelení v hl.m.Praze rozčleněné dle územního plánu a jejich dělení

Tabulka č.2 - Míra využití území a odvozených KZ pro dané plochy
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33

Metodický pokyn k územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy - Úplné znění ke dni 1.11.2002 - schválený
usnesením Rady HMP č. 1774 ze dne 22.10.2002
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SMĚRNÁ ČÁST
KÓD MÍRY
VYUŽITÍ ÚZEMÍ
A
B
C

D

E

F

G

INFORMATIVNÍ ČÁST
KPP KZ PODLAŽNOST KZP TYPICKÝ CHARAKTER
ZÁSTAVBY
0,65 1
0,2 izolovaná rodinná zástavba
0,2
domy s nadstandardními
0,80 2+P,U
0,1 rodinné
parcelami
1
0,50 1
0,3 přízemní rozvolněná1 zástavba
0,3 0,65 2
0,15 rozvolněná zástavba
1
0,75 3+P,U
0,10 velmi rozvolněná zástavba
0,30 1
0,5 přízemní zástavba, halové stavby
0,5 0,45 2
0,25 nízkopodlažní zástavba
0,55 3 a více
0,17 převážně nízkopodlažní zástavba
0,4 nízkopodlažní zástavba
0,35 do 2
0,27 nízkopodlažní zástavba
0,5 3
rozvolněná
nízkopodlažní
0,55
0,8
4
0,2
zástavba městského typu2
rozvolněná zástavba městského
0,55
5 a více
0,16
typu2
rozvolněná
nízkopodlažní
0,15
do 2
0,55
zástavba městského typu2
rozvolněná
nízkopodlažní
0,35
3
0,37
zástavba městského typu2
1,1
rozvolněná zástavba městského
0,45
4
0,28
typu2
rozvolněná zástavba městského
0,5
5 a více
0,22
typu2
0,47 zástavba městského typu2
0,25 do 3
0,35 zástavba městského typu3
0,4 4
1,4
0,28 rozvolněná zástavba městského
0,45 5
0,23 typu2
0,45 6 a více
kompaktní zástavba městského
0,25
do 4
0,45
typu4
0,36
0,35 5
zástavba městského typu3
0,3
0,4 6
1,8 0,45 7
0,26 rozvolněná zástavba městského
0,45
0,23
typu2
8 a více
0,25

H

2,2

0,3

do 4
5

0,55
kompaktní zástavba městského
0,44 typu4
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0,35
0,4
0,4
0,1
I

2,6

J

2,6

K

3,2

0,25
0,3
0,3
0,35
0,3
0,35
0,4
0,4
0,1

6
7
8 a více
do 4
5
6
7
8 a více
do 8
10
12
13 a více
do 5

0,2 6
0,25 7
0,25
8
0,35 9
0,35
10 a více

0,36
0,31

zástavba městského typu3

0,28 rozvolněná zástavba městského
typu2
velmi
kompaktní
zástavba
0,65
městského typu5
0,52 kompaktní zástavba městského
0,43 typu4
0,37
zástavba městského typu3
0,33
0,33
0,26
solitéry, výškové domy
0,22
--velmi
kompaktní
zástavba
0,64
městského typu5
0,53 kompaktní zástavba městského
0,46
typu4
0,4
0,36 zástavba městského typu3,
0,32

výškové domy

Tabulka č.3 - Tabulka popisuje, v jakých typech zástavby hl. města Prahy je akceptovatelná a jaká je zóně
příslušná velikost koeficientu zeleně (stanoveno Metodickým pokynem k ÚPD MHM Praha)

Poznámka: charakteristiky zástavby městského typu se vztahují na všechny druhy staveb
odpovídajícího funkčního využití.
1
ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA je zástavba s nízkou mírou využití území, tvořená samostatnými
stavbami či malými skupinami staveb (izolované domy, dvojdomy, viladomy), které obvykle
netvoří souvislou uliční frontu.
2
ROZVOLNĚNÁ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je území, ve kterém jsou umístěny
samostatné stavby, skupiny staveb, nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit
souvislou uliční frontu.
3
ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU zahrnuje uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty,
tvořící souvislou uliční frontu.
4
KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena převážně uzavřenými bloky a
souvislou uliční frontou.
5
VELMI KOMPAKTNÍ ZÁSTAVBA MĚSTSKÉHO TYPU je tvořena uzavřenými bloky, tvořící
souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.
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V rámci práce na tomto textu byly zkoumány datové zdroje měst Lublaň, Vídeň, Hamburk,
Berlín, Oslo, Plovdiv, Tampere a Zurich a byly zde hledány záznamy o péči o zeleň případně,
jestli je zeleň ve městech sledována a jednoznačně evidována v relaci s urbanizovaným
prostředím.
Přestože se většina zdrojů údajů o jmenovaných městech zabývá také zelení a její důležitostí
ve městě, např. i pro udržitelný rozvoj, tak žádný ze zdrojů nevyužívá sledování zeleně jako
indikátor kvality prostředí, ale naopak se pokouší pracovat se zelení jako s veličinou
sledovatelnou až v budoucnosti a tak možnost sledování transparentního indikátoru zeleně
v urbanizovaném prostoru je zatím nevyužita.
Závěr
Zpracovaný článek je úvodní prací v dosavadním hledání indikátorů kvality, kvantity a
dostupnosti zeleně a jejich možnostech při popisu udržitelnosti rozvoje urbanizovaného
území. Jak bylo v rámci práce a při sběru podkladových materiálů zjištěno, tak je sledování
takto pojatého indikátoru v začátcích (a to i v zahraničí) a jsou přítomny i povážlivé logické
chyby ve sledování tohoto indikátoru udržitelnosti.
Města v současnosti a jejich správa nepečují a neevidují totiž veškerou zeleň, ale pouze zeleň,
kterou vlastní (pozemkově) nebo jejíž vysázení město financovalo. Část veřejné zeleně ve
vnitroblocích tak uniká pozornosti správy města, a proto jsou kvality měst z hlediska
dostupnosti a kvality zeleně ve zprávách neúměrně degradovány. Podobným způsobem uniká
vyhodnocování téma tzv. hluché zeleně, tedy zeleně, o kterou není dlouhodobě dostatečně
pečováno, ale jsoucí i na nevyužitých plochách (lada) obcí.
Hledání odpovědi na otázku zda a jaké indikátory zeleně, vyjádřitelné v absolutních číslech,
lze vůbec nalézt v dané oblasti udržitelného rozvoje města se lze shodnout s jinými autory, že
je nutné, aby byly relevantní, transparentní, souměřitelné a také plně využitelné pro rozvoj
kvality života uvnitř města různé velikosti. Takový vhodně zvolený indikátor zeleně by se
mohl do budoucna stát jedním z pilířů trvale udržitelného územního plánování a zajistit tak,
aby úloha zeleně v městském prostoru nebyla nadále přeceňována anebo podceňována.
Úloha indikátoru měřícího množství zeleně v zástavbě a stanovujícího limity je patrná na
příkladu územního plánu Hl.m.Prahy, kdy tento indikátor je používán u většiny investičních
záměrů jako jedno ze zásadních srovnání mezi plochami v zástavbě, případně je využit
k prosazení většího podílu zeleně do zástavby hlavního města Prahy.
Finální vytvořený čistý číselný indikátor zeleně bude mít kromě možností indikování stavu
udržitelnosti i využití při stanovení vhodnosti strategií ke zlepšení a zvýšení udržitelnosti
města a bude jej možno prosadit jako zásadní téma.
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Hodnocení úspěšnosti programu rozvoje kraje v praxi
(na příkladu Královéhradeckého kraje)
Zita Kučerová, Ladislav Mlejnek
Programy rozvoje územního obvodu kraje patří mezi nejvýznamnější koncepční dokumenty
na krajské úrovni, prostřednictvím nichž kraje realizují svou regionální politiku. Dle Zákona
č.248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje kraj v rámci své samostatné působnosti
podporuje rozvoj regionů vymezených v programu rozvoje územního obvodu kraje podle
svých konkrétních potřeb s ohledem na vyvážený rozvoj svého územního obvodu.
Zastupitelstvu je dle §35 (2) odstavce d) Zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
vyhrazeno koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního
obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění.
To souvisí s neméně významnými procesy monitorování a vyhodnocování úspěšnosti
naplňování těchto krajským strategií. Evaluace strategického, programového či jiného
rozvojového dokumentu územního samosprávného celku slouží obecně k hodnocení jeho
účinnosti z hlediska společensko-ekonomického rozvoje území. Evaluace by se měla stát
podkladem pro rozhodování o dalším směřování rozvoje v podobě přijetí případných změn v
jeho dosavadním nastavení, zejména opatření nepřinášejících očekávaný efekt v podobě
naplňování přijatých cílů. Tento příspěvek se zabývá návrhem a zavedením procesu evaluace
rozvojového dokumentu Královéhradeckého kraje, kterým je Program rozvoje
Královéhradecké kraje (PRK) vycházející ze Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
(SRK).
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-2015 je jedním z nejvýznamnějších
koncepčních dokumentů kraje, jeho příprava byla zahájena již v roce 2004, kdy byly
stanoveny postupy tvorby a definovány potřeby kraje. Vlastní tvorba dokumentu, založená na
principech místní Agendy 21, byla reálně zahájena v roce 2005 a výsledkem byl konsensus
dalšího rozvoje kraje, předložený v roce 2006 a schválený zastupitelstvem kraje v roce 2007.
Na SRK navazuje tříletý akční plán Program rozvoje kraje 2008-2010.
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 obsahuje soubor logicky provázaných
opatření a aktivit, jejichž realizace by měla vést k postupnému naplnění rozvojové vize kraje,
resp. jeho strategických a specifických cílů. Realizace PRK spočívá v postupném
uskutečňování jeho jednotlivých opatření a aktivit. Z hlediska jejich nositelů je možno
jednotlivé aktivity naplňující cíle a opatření PRK rámcově rozdělit na:
a) aktivity a projekty zajišťované přímo Královéhradeckým krajem a jeho kompetentními
orgány,
b) aktivity a projekty zajišťované jinými subjekty (města, obce, svazky obcí, podniky, orgány
státní správy, neziskové organizace apod.), u těchto aktivit je role kraje nepřímá a spočívá
podle konkrétního charakteru aktivity v jejich monitoringu, iniciaci, koordinaci, podpoře atd.
Úspěšná implementace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 se odvíjí nejen
od reálného vymezení jeho cílů, priorit a opatření a následné realizace konkrétních projektů
a aktivit, ale také od nastavení účinného systému monitoringu. Účelem monitoringu je
průběžné sledování naplňování programu v jednotlivých letech, které bude podkladem pro
jeho průběžné a konečné hodnocení (evaluaci). Hlavní části monitoringu PRK tvoří:
1) monitoring indikátorů (indikátorová sestava),
2) monitoring projektů Královéhradeckého kraje,
3) monitoring dotačních a grantových programů Královéhradeckého kraje,
4) monitoring projektů realizovaných na území kraje a financovaných z prostředků EU.
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Činnosti související s monitoringem je vhodné soustředit do jednoho místa, které by
provádělo sběr všech údajů a informací za celý program, zároveň by bylo místem doplňování
sestavy indikátorů a databází projektů. Tuto úlohu plní Centrum EP, příspěvková organizace
kraje, jako koordinátor monitoringu ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje,
cestovního ruchu a kultury KÚ Královéhradeckého kraje ve funkci správce monitoringu.
Nezbytným předpokladem pro sledování naplňování cílů programu z jednoho místa je
efektivní spolupráce všech relevantních subjektů, disponujících daty a informacemi. To si
vyžádalo nastavení procesu sběru a předávání údajů a dat, vzájemné povinnosti subjektů,
které si údaje a data, případně další informace předávají, a to v celém průběhu implementace
programu.
Základním nástrojem pro monitoring je indikátor, představující číselné vyjádření určité
skutečnosti, které je možné měřit a porovnávat v čase a prostoru. Indikátor tak poskytuje
jednoduše sdělitelnou a interpretovatelnou informaci. Úkolem indikátoru v každém
rozvojovém programovém dokumentu je měřit, zda bylo dosaženo cíle vytyčeného
programem. Sestava indikátorů obsahuje indikátory v členění podle priorit, specifických cílů a
opatření PRK. Naplňování opatření a cílů programu by mělo být zaznamenáváno (měřeno),
aby bylo možné program průběžně monitorovat a vyhodnocovat. Důležitým hlediskem pro
volbu konkrétních indikátorů byla míra otevřenosti disponibilních informačních zdrojů, která
by umožnila průběžné (minimálně roční) získávání, sledování a měření relevantních údajů a
dat v požadované či poskytovatelem (informačním zdrojem) dané struktuře.
Sběr dat a informací pro potřeby monitorování PRK musí nutně vycházet ze zdrojů, které je
mohou a jsou schopny a ochotny dodat v požadovaném rozsahu, struktuře a čase. Tyto
skutečnosti se staly nezbytnými předpoklady pro efektivní tvorbu celého monitorovacího
systému (včetně indikátorové sestavy a databází projektů). Efektivní v tom smyslu, že je
možné je snadno vyhledat a měřit konkrétní činnosti a aktivity naplňující opatření a cíle
programu. Za základní informační zdroje pro zdárné měření naplňování programu byli
zvoleni poskytovatelé dotací, mezi hlavní lze uvést Královéhradecký kraj, resp. odbory
krajského úřadu a řídící orgány operačních programů (TOP, ROP SV). Dalšími poskytovateli
dat jsou Český statistický úřad, úřady práce, CzechInvest, Hospodářská komora ČR, ad.
Za provádění průběžného každoročního monitoringu Programu rozvoje Královéhradeckého
kraje 2008-10 je zodpovědný správce monitoringu - Odbor regionálního rozvoje, cestovního
ruchu a kultury, který každý rok do 30.6. následujícího roku předkládá zastupitelstvu kraje
roční monitorovací zprávy včetně jejich příloh. Monitorovací zprávy jsou jedním z hlavních
podkladů pro navazující hodnocení (evaluaci) celého PRK. Vztahy mezi realizací,
monitoringem a hodnocením programu ukazuje názorně následující schéma.
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Obrázek č. 1 Vztahy mezi jednotlivými operacemi realizace, monitoring a evaluace

Evaluace, která navazuje na monitoring, je proces důkladného sběru a následného zhodnocení
informací o průběhu tvorby a implementace PRK a o jeho kvalitativních i kvantitativních
výsledcích, s cílem učinit na základě zjištěných skutečností potřebná rozhodnutí. Závěry a
doporučení evaluace by měly být jedním ze vstupních podkladů při aktualizaci stávajícího či
tvorbě nového programu, aby bylo dosaženo zlepšení jeho efektivnosti. Evaluace Programu
rozvoje Královéhradeckého kraje slouží k jeho hodnocení v celém průběhu implementace
včetně konečného vyhodnocení, které se uskuteční v roce 2011. Obsahem evaluace programu
je zejména hodnocení naplňování cílů z hlediska:
§ naplňování hodnot indikátorů jednotlivých opatření a cílů priorit,
§ věcného naplňování cílů programu konkrétními aktivitami/projekty,
§ výše výdajů na realizované aktivity/projekty v rámci jednotlivých opatření,
§ struktury výdajů na jednotlivá opatření dle zdrojů jejich financování.
V průběhu tvorby a realizace programových rozvojových dokumentů Královéhradeckého
kraje (Strategie rozvoje KH kraje 2007-15, Program rozvoje KH kraje 2008-10) jsou v období
2006 – 2011 hodnoceny tři fáze strategického procesu dle níže uvedených typů evaluací:
a) Předběžná (ex-ante) evaluace Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-15
představuje hodnocení před zahájením realizace v roce 2006 a pomáhá zjistit
maximální věcnost a promyšlenost SRK. Výsledky jsou zahrnuty do procesu tvorby,
poskytují závěry na otázky, zda otázky rozvoje byly určeny správně a zda je strategie
relevantní a poskytuje podklady pro monitoring a budoucí evaluace.
b) Průběžná (mid-term) evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 je
hodnocení v průběhu realizace programu do 31.12. 2009 a posuzuje dosavadní
výstupy a výsledky intervence. Opírá se především o informace získané
z monitorovacího systému a tvoří přímou zpětnou vazbu programu, který napomáhá
zdokonalit.
c) Dodatečná (ex-post) evaluace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 je
zaměřena na hodnocení po ukončení realizace programu (31.12. 2010) a hodnotí PRK
z hlediska celkové účinnosti a efektivnosti. Rekapituluje a posuzuje celý program,
především jeho dopady a podává zprávu o účinnosti intervencí a rozsah naplnění
očekávaných efektů.
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Každá evaluace programové dokumentu se skládá z následujících čtyř hlavních fází:
1. Rozsah a struktura evaluace – formulace evaluačních otázek, přiřazení vhodných technik
sběru dat k jednotlivým otázkám
2. Sběr dat a informací – získávání primárních a sekundárních dat na základě vybraných
metod a technik
3. Analýza a interpretace dat a informací – analýza dat a tvoření evaluačních závěrů ve
formě evaluační zprávy
4. Poskytnutí informací o výstupech evaluace – sdělování výsledků průběžné evaluace
vedoucí k patřičným rozhodnutím směřujícím ke zlepšení
Výsledky evaluace jsou do značné míry závislé na věrohodnosti získaných dat a způsobu
jejich sběru. Relevantní data a informace, využitelná pro evaluaci, je možné získat
z dostupných hodnot indikátorů, statistiky, z různých šetření apod. Na sběr dat navazuje jejich
kvalitní a nestranná interpretace, bez které nelze učinit potřebná rozhodnutí, jejímž cílem má
být zlepšení účinnosti programu. K evaluaci Programu rozvoje Královéhradeckého kraje
byly použity níže uvedené metody a zdroje:
§ Využití administrativních dat - administrativní data se týkají informací, které jsou
shromažďovány v rámci monitorování Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 200810 (indikátorová sestava, databáze projektů,…)
§ Využití dat ze sekundárních zdrojů – tato technika odkazuje na data, za jejichž sběr
hodnotitel přímo neodpovídá (na rozdíl od primárních dat), jedná se o data sesbíraná ještě
před samotným procesem evaluace (programové dokumenty a statistické zdroje, dřívější
evaluace a analýzy,…)
§ Využití primárních dat – primární data jsou generována samotným hodnotitelem za
určitým účelem, v tomto případě se jedná o dotazníkové šetření obcí v Královéhradeckém
kraji, které jsou nejčastějšími implementujícími subjekty (dotazníkové šetření obcí,…)
§ Konzultace se zainteresovanými subjekty – konzultace se zainteresovanými subjekty je
jedním z nástrojů participačních technik a cílem je zapojení těchto subjektů do tvorby
programové evaluace (odbory krajského úřadu, Krajská koordinační skupina,…)
Cílem průběžného hodnocení realizace Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10
bylo odpovědět na tři základní evaluační otázky, které byly definovány na začátku celého
procesu průběžné evaluace:
1. Jak jsou naplňovány stanovené cíle Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 200810?
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-15 a Program rozvoje Královéhradeckého
kraje 2008-10 mají v rámci čtyř stanovených priorit stanoveno 27 specifických cílů. Tyto cíle
by měly být v daném časovém období naplněny. Sledování naplňování stanovených cílů je
hlavním úkolem monitoringu. Odpověď na tuto evaluační otázku poskytuje informaci, zda
průběžná implementace programu probíhá v souladu s navrženými cíly tak, aby mohly být na
konci období naplněny.
2. Přispívá realizace projektů a aktivit na území KH kraje k efektivnímu naplňování cílů
PRK 2008-10?
Naplňování specifických cílů lze hodnotit nejen sledováním hodnot indikátorů, ale i
konkrétními aktivitami a projekty, které jsou realizovány v rámci navržených opatření.
Zejména to platí u cílů a opatření, které nemají stanovené relevantní indikátory. Odpověď na
druhou evaluační otázku hodnotí, jak realizace těchto aktivit, popř. projektů, přispívá
k naplňování stanovených cílů Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10.
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3.

Je výše a struktura výdajů na realizované projekty dle zdrojů jejich financování účelná
pro naplňování cílů PRK 2008-10?
Projekty realizované v rámci Programu rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-10 jsou
evidovány v monitorovacím systému. Tato databáze obsahuje projekty nejen
Královéhradeckého kraje a jeho organizací, ale i projekty ostatních implementujících
subjektů. Jsou v nich zahrnuty i úspěšné projekty, které obdržely dotaci z EU či od kraje.
Zhodnocení účelnosti výše a struktury výdajů na tyto projekty by mělo být odpovědí na třetí
otázku.
Výsledkem celého procesu není pouze kompletní monitorovací a evaluační zpráva (dostupná
na www.kr-kralovehradecky.cz), ale též nastavené procesy monitoringu a evaluace v kraji
(viz schéma níže).
Předběžná
evaluace SRK
(2006)

Strategie rozvoje KH kraje 2007 – 2015
Program rozvoje KH kraje 2008 – 2010

Průběžná
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Monitoring
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Projekty
KHK

Projekty
ROP a TOP
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Evaluační zpráva
2009
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Analýza
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(2011)

Program rozvoje KH kraje
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Vysvětlivky: KDGP=krajské dotační a grantové programy, TOP =tematické operační programy), ROP =Regionální operační program

Obrázek č. 2 - Procesy monitoringu a evaluace v Královéhradeckém kraji

Z níže uvedeného schématu je patrné, že ve vztahu k evaluacím existují tři různé cykly. S
programovým cyklem (Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2007-15, Program rozvoje
Královéhradeckého kraje 2008-10) i s evaluačním cyklem (2006, 2009, 2011) souvisí každý
čtyřletý politický cyklus na úrovni krajské samosprávy.
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Obrázek č. 3 – Politický cyklus, programový cyklus, evaluační cyklus

Monitoring a evaluace představují základní techniky používané pro posuzování toho, zdali
jdou podniknutá opatření a aktivity správným směrem, a pro srovnání jejich účinků s účinky
původně plánovanými. Evaluaci nelze zaměňovat s procesem monitoringu. Monitoring je
proces sledování pokroku v rámci realizovaných opatření a ověřování jeho legitimity a
souladu s programovými dokumenty a plány. Nenabízí žádná řešení zjištěných problémů –
pouze upozorňuje na problémy a případný nesoulad mezi plány a realitou. Proces monitoringu
však umožňuje získat velké množství informací o procesu a opatřeních (činnostech), které
mají být hodnoceny. Při evaluaci se využívají ukazatele a údaje z monitoringu, tudíž čím
kvalitnější jsou tyto údaje a ukazatele, tím validnější bude základ, ze kterého bude hodnocení
vycházet. Hodnocení sice vychází z monitoringu, ale nepochybně nahlíží na program z širší
perspektivy než monitoring. Bere totiž v úvahu i data, která nejsou do systému monitoringu
zahrnuta a zkoumá neplánované dopady, přičemž jde nad rámec běžných ukazatelů.
Hodnocení poskytuje více možností k realizaci opatření ke zlepšení. Evaluace krajských
rozvojových dokumentů je složitý proces, na realizaci PRK, resp. na rozvoji kraje se podílí
široké spektrum regionálních aktérů, program nemá stanovený pevný finanční rámec.
Finanční zdroje podporující rozvoj regionu jsou mnohačetné. Na realizaci programu se podílí
vedle finančních prostředků krajské samosprávy další zdroje, jejichž výše není jistá.
Implementace některých aktivit není nutně spojena a podmíněna pouze finanční alokací, je
nutná dohoda a ochota realizovat společný zájem. Procesy monitoringu a evaluace jsou
v teoretické rovině velmi dobře zpracovány, při zavádění těchto postupů do praxe a to v rámci
hodnocení úspěšnosti programů rozvoje kraje není nastavení tohoto procesu zcela jednoduché
a bezproblémové. I přes četná úskalí, která evaluace krajských dokumentů přináší je jistě
nezbytným podkladem pro další rozhodování o rozvoji kraje.
Autoři:
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D.
Bc. Ladislav Mlejnek, DiS.
CEP Hradec Králové
kucerova@cep-rra.cz
mlejnek@cep-rra.cz
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Disparity regionálního rozvoje a jejich indikátory
Martin Maštálka
Politikou celého 20. století se prolíná snaha o snížení ekonomických rozdílů mezi regiony
jednotlivých států. Ať již nástroje, kterými mělo být tohoto cíle dosaženo, byly jakékoliv,
vždy bylo nejdříve nutné disparity v území identifikovat. Zpočátku jednoduché ukazatele byly
postupně nahrazovány stále sofistikovanějšími agregovanými indikátory, stejně tak čistě
ekonomické ukazatele byly postupně doplňovány o sociální rozměr a o otázky životního
prostředí. Od konce 20. století se společně s prosazováním myšlenek udržitelného rozvoje,
potažmo Agendy 21, přidávají indikátory kvality života obyvatel měst i vesnic.
Česká republika na počátku 21. století již do jisté míry smazala odstup, kterým v kvalitě
monitorování a samotného výkonu regionální politiky a správy několik desítek let zaostávala
za většinou evropských demokratických zemí. V rámci příchodu myšlenky strategického
plánování do každodenní praxe městských a krajských samospráv, začaly být využívány jak
mezinárodně vyzkoušené sady indikátorů, tak indikátory místně specifické.
1. Vyhodnocování stavu území na úrovni České republiky
Přestože oblast strategického plánování a rozvoje obcí, měst a regionů poměrně rychle
absorbovala myšlenky potřeby kvalitní průběžné znalosti území - jeho vývoje ekonomického,
sociálního, územního, vývoje stavu životního prostředí a v neposlední řadě také vývoje
kvality života jeho obyvatel, oblast územního plánování zůstávala tímto vývojem do určité
míry nedotčena. Územní plánování jako jeden z hlavních nástrojů regionální politiky
neobsahoval praktické nástroje k průběžnému monitorování stavu území, ani
k vyhodnocování dopadů záměrů obsažených v dokumentaci. Z hlediska územního plánování
byla data zjišťována pouze při aktualizaci či tvorbě nových územních plánů, a to v podobě
průzkumů a rozborů, které sice zájmové území mapovaly a popisovaly poměrně podrobně,
avšak mnohdy pouze ve statickém pojetí a bez přímé vazby na sledování kvality života
vlastních obyvatel. Tento nedostatek byl částečně změněn až zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který v prováděcí vyhlášce
(č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) obsahuje přesně stanovené jevy,
jejichž stav a vývoj jsou úřady územního plánování a krajské úřady povinny v pravidelných
intervalech vyhodnocovat. Úkolem územně analytických podkladů je sledovat především:
•
•
•
•
•
•

stav a vývoj území
hodnoty v území
limity využití území
záměry na provedení změn v území
udržitelný rozvoj území
upozorňovat na problémy k řešení

Zároveň na tyto indikátory je navázána také povinnost provádět rozbor udržitelného rozvoje
území a vyhodnocení udržitelného rozvoje území, kteréžto nástroje mohou upozornit na
případné chyby či nedostatky ve schválené územně plánovací dokumentaci, když zjišťují
a vyhodnocují:
•
•

zjištění silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb
vyhodnocení vyváženosti rozvoje:
• vodní režim
• ochrana přírody a krajiny
• zemědělský půdní fond
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•
•

• pozemky k plnění funkce lesa
• veřejná a dopravní infrastruktura
• sociodemografické podmínky
• bydlení
• rekreace
hospodářské podmínky
zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje

Přestože tedy nový stavební zákon přinesl do územního plánování moderní prvky, součástí
územně analytických podkladů stále v převážné většině zůstávají informace především o
území samotném – o jeho fyzickém stavu, výskytu definovaných jevů či prvků, o stavu
životního prostředí. Velice malá pozornost je věnována samotným obyvatelům území, jejich
potřebám a možnostem nejen pracovního uplatnění, ale také kvalitního trávení volného času,
dostupnosti základních služeb atd. Proto se jeví
jako vhodné pro kvalitní rozbor udržitelného
rozvoje území doplnit základní sadu územně
analytických podkladů o další ukazatele indikátory udržitelného rozvoje.
2. Udržitelný rozvoj a jeho indikátory
Otázka udržitelného rozvoje se objevuje v druhé
polovině 20. století postupně v dokumentech
OSN, Evropské unie a od 90. let také ve
strategických dokumentech České republiky.
Základní definicí, kterou v roce 1987 předložila
ve své zprávě „Naše společná budoucnost“ její
tehdejší
předsedkyně
Gro
Harlem
Brundtlandová, je tvrzení, že:

Obrázek č. 1 – Schéma udržitelného rozvoje
[Zdroj: PU Europe (http://www.excellence-ininsulation.eu/img/illu_3_pillars_sustainable_develo
pment.jpg]

(Trvale) udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti,
aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. 34
Z této definice jsou odvozeny základní principy udržitelného rozvoje, které obsahuje
dokument Agenda 2135:
1.propojení základních oblastí života - ekonomické, sociální a životního prostředí; řešení
zohledňující pouze jednu nebo dvě z nich není dlouhodobě efektivní;
2.dlouhodobá perspektiva - každé rozhodnutí je třeba zvažovat z hlediska dlouhodobých
dopadů, je třeba strategicky plánovat;
3.kapacita životního prostředí je omezená - nejenom jako zdroje surovin, látek a funkcí
potřebných k životu, ale také jako prostoru pro odpady a znečištění všeho druhu;
4.předběžná opatrnost - důsledky některých našich činností nejsou vždy známé, neboť naše
poznání zákonitostí fungujících v životním prostředí je stále ještě na nízkém stupni, a
proto je na místě být opatrní;
5.prevence - je mnohem efektivnější než následné řešení dopadů; na řešení problémů, které již
vzniknou, musí být vynakládáno mnohem větší množství zdrojů (časových, finančních i
lidských);
34

[online] CENIA. Udržitelný rozvoj, [cit. 1.5.2010]. Dostupný z
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB
35
[online] CENIA. Udržitelný rozvoj, [cit. 1.5.2010]. Dostupný z
http://www.cenia.cz/__C12571B20041E945.nsf/$pid/MZPMSFHV0HSB
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6.kvalita života - má rozměr nejen materiální, ale také společenský, etický, estetický,
duchovní, kulturní a další, lidé mají přirozené právo na kvalitní život;
7.sociální spravedlnost - příležitostí i zodpovědnosti by měly být děleny mezi země, regiony i
mezi rozdílné sociální skupiny. Chudoba je ohrožující faktor udržitelného rozvoje; proto
je až do jejího odstranění naše odpovědnost společná, ale diferencovaná. Sociálnímu pilíři
udržitelného rozvoje se přikládá stále větší význam a udržitelný rozvoj je čím dál častěji
chápán jako Trvalé zlepšování sociálních podmínek v rámci ekologické únosnosti Země.
Ekonomika v tomto výkladu hraje roli nástroje k dosažení zlepšení sociálních podmínek;
8.zohlednění vztahu lokální - globální - činnosti na místní úrovni ovlivňují problémy na
globální úrovni - vytvářejí je nebo je mohou pomoci řešit (a naopak);
9.vnitrogenerační a mezigenerační odpovědnost (či rovnosti práv), tj. zabezpečení
národnostní, rasové i jiné rovnosti, respektování práv všech současných i budoucích
generací na zdravé životní prostředí a sociální spravedlnost;
10. demokratické procesy - zapojením veřejnosti již od počáteční fáze plánování vytváříme
nejen objektivnější plány, ale také obecnou podporu pro jejich realizaci.
V návaznosti na tyto principy jsou indikátory udržitelného rozvoje využívány nejen jako data
o vývoji společnosti, životního prostředí, ekonomiky, území…, nástroje evaluace dopadů
strategických dokumentů, rozvojových dokumentů a plánů, ale také jako atraktivní způsob
prezentace dat politikům a široké veřejnosti.
3. Územně promítnutelné indikátory udržitelného rozvoje
Indikátorů udržitelného rozvoje existuje na úrovni České republiky, dalších států, na úrovni
evropské i celosvětové celá řada. Tento článek se zabývá prezentací indikátorů udržitelného
rozvoje navržených v rámci vědeckého výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoje České
republiky36. Pro potřeby tohoto výzkumu jsou tři základní pilíře udržitelného rozvoje
(ekonomický, sociální, environmentální) doplněny o třetí - pilíř územní. A právě zde
prezentované výsledky indikátorů územního pilíře mohou sloužit jako vhodný doplněk k výše
zmíněným územně analytickým podkladům a následnému rozboru udržitelného rozvoje území
a vyhodnocení udržitelného rozvoje území.
Navržené indikátory principielně vycházejí ze Společných evropských indikátorů37. Metodika
jejich vyhodnocení je však upravena tak, aby odrážela potřeby a možnosti územního
plánování a místních samospráv v České republice. Při jejich návrhu bylo dbáno na to, aby
splňovaly základní požadavky na indikátory38:
- Významnost;
- Jedinečnost;
- Náklady a užitek;
- Správnost;
- Srovnatelnost;
- Pochopitelnost;
- Načasování;

- Reprezentativnost;
- Měřitelnost;
- Minimalizace negativních účinků na prostředí;
- Spolehlivost;
- Průhlednost;
- Výpovědní schopnost;
- Využitelnost.

36

WD-69-07-4 Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni
obyvatelstva jednotlivých regionů
37
European Common Indicators – Towards a Local Sustainability Profile, Ambienta Italia Research Instituto,
Milano, Italy, 2003
38
[online] MOLDAN, Indikátory udržitelného rozvoje – Hodnocení indikátorů. [cit. 14.8.2009] dostupné z:
http://www.enviwiki.cz/wiki/Indik%C3%A1tory_udr%C5%BEiteln%C3%A9ho_rozvoje#Charakteristika_indi
k.C3.A1tor.C5.AF
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Dalším požadavkem bylo, aby indikátory byly skladebné. Tento požadavek se odráží v
rozdělení sídel do několika velikostních skupin, které mají pro vyhodnocení indikátoru
specifickou metodiku. Vždy platí, že větší sídlo má do určité míry možnost volby metodiky
platné pro sídla menší velikosti.
Měřitelnost indikátoru v:
Metodika indikátoru
středně velkém
malém sídle
pro:
sídle
malá sídla
+
+
středně velká sídla
+
+
velká města
+

velkém městě
+

Tabulka č. 1 - Systém skladebnosti navržených indikátorů, vlastní konstrukce

Pro potřeby výzkumu byla jednotlivá sídla rozdělena do tří velikostních kategorií:
•
•
•

Malá sídla
Středně velká sídla
Velká města

do 2 tis. obyvatel,
od 2 do 75 tis. obyvatel,
nad 75 tis. obyvatel.

Pro každou velikostní kategorii obcí byla zpracována metodika vyhodnocení indikátoru
s ohledem na specifika velikostní skupiny sídel.
Metodika pro malá sídla je tak přizpůsobena skutečnosti, že malá sídla nemají specialisty na
územní plánování a jsou mnohdy natolik zaneprázdněna výkonem každodenní agendy, že by
pro ně další složité vyhodnocování indikátorů bylo takovou přítěží, že by k nim zaujaly
předem negativní postoj. Tato metodika je tedy charakteristická jednoduchou dostupností dat,
stejně jako výpočtu samotného indikátoru. Přesto však v časových řadách vypovídá o vývoji
sledovaného jevu v území.
Metodika pro středně velká sídla předpokládá již přítomnost pracovníků, kteří mají přehled o
dostupných datech, mají povědomí o základních úkonech v GIS aplikacích a mají dostupný
alespoň základní software pro analýzu a prezentaci dat.
Metodika pro velká města je jakousi výkladní skříní, ve které se zobrazují podrobné
informace o území. K získání těchto informací je však zapotřebí zkušených specialistů nejen
GIS, ale i z oblasti územního plánování a dalších oborů. Často jsou výsledky založeny na
speciálních průzkumech a analýzách. Vyhodnocení pomocí této metodiky tak může být ve
specifických případech poměrně náročné na zdroje finanční i lidské. Při vhodného využití
však jsou schopny výsledky těchto indikátorů svou přesností a poukázáním na rýsující se
problémy tyto náklady plně vynahradit.
Jak již bylo poukázáno výše, tento článek se zabývá územně promítnutelnými indikátory
udržitelného rozvoje a to především v oblastech, které jsou ovlivnitelné územním plánováním.
Za ty lze považovat:
•
•
•

Dostupnost veřejných služeb (kvalita života alespoň částečně ovlivnitelná
nástroji územního plánování)
• Indikátor - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Udržitelné využívání území (udržitelné územní plánování)
• Indikátor - Dynamika územního rozvoje
Doprava ve městě
• Indikátor - Mobilita a místní přeprava cestujících
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3.1. Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Společně se snižováním závislosti zaměstnanců na místě vykonávané práce, růstem možností
tzv. volných zaměstnání, využíváním nových možností práce, např. tzv. „home office“ a
s rostoucí mobilitou obyvatelstva, dochází od konce 20. století také v České republice
k odlivu obyvatel z měst do jejich zázemí, popř. dále na venkov. Tento trend je dán snahou
mnoha obyvatel splnit si sen o vlastním bydlení na venkově, jehož prapůvod můžeme
vysledovat v USA již v polovině 50. let minulého století. Suburbanizační tendence mají celou
řadu negativních důsledků na fungování měst, ale mnohdy také vesnic, do kterých lidé
odcházejí.
Jedním z mála nástrojů, jak zabránit rostoucí suburbanizaci je v současné době dostatečná
nabídka kvalitních veřejných prostor pro rekreaci obyvatel města a také široká nabídka ve
městě vhodně rozmístěných služeb. Pouze kvalitní životní prostředí, široká nabídka
dostupných služeb a ekonomické výhody života přímo ve městě mohou uspět v „boji“ o
obyvatele.
Indikátor Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb umožňuje místní samosprávě
identifikovat místa, kde je nedostatečná nabídka služeb či kde neexistují vhodně upravené
veřejné prostory. Na výsledky indikátoru by tak měla navazovat úřední či politická rozhodnutí
o doplnění chybějících služeb.
Zároveň tento indikátor slouží i občanům k alespoň základnímu porovnání kvality života
v konkrétním místě/v konkrétním sídle.
3.1.1. Metodika pro malá sídla
Základní metodika indikátoru pro malé obce je založena na místní znalosti území. Sledována
je pouze existence konkrétního veřejného prostoru nebo služby v obci. Protože však u velmi
malých obcí je nepravděpodobné, že poskytnou svým obyvatelům výše uvedené služby přímo
v místě jejich bydliště, je možné tuto metodiku rozšířit o dostupnost výše uvedených jevů
v okolí vesnice, v dojezdové vzdálenosti veřejné dopravy maximálně 30 min dle aktuálního
jízdního řádu. Nelze brát v úvahu dojezdovou vzdálenost osobním automobilem. Výsledky
jsou v nejjednodušší verzi vyplněny do následující tabulky:
Téma
1 veř. Prostranství
2 hřiště
3 prodejny potravin
4 zastávky veřejné dopravy
5 mateřské školy
6 základní školy
7 zdravotní služby společně
8 nádoby na separovaný odpad

dostupnost
v obci
[ano/ne]

dostupnost
v dojezdové
vzdálenosti
[min]
-------

---

Tabulka č. 2 - Návrh zjednodušené verze dotazníkové tabulky pro zjišťování indikátoru Dostupnost
místních veřejných prostranství a služeb, Zdroj: [online] www.timur.cz [cit. 1.5.2010], Vlastní úprava
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3.1.2. Metodika pro středně velká sídla
Metodika měření pro malá a středně velká sídla je založena na využití geografických
informačních systémů – GIS. Základním předpokladem pro výpočet tohoto indikátoru je
existence databáze budov, popř. čísel popisných ve sledované obci. Tato databáze, spojená
s informacemi z evidence obyvatel (popř. českého statistického úřadu) dává přehled o počtu
obyvatel žijících v každém jednotlivém číslu popisném ve sledovaném sídle. Další data pro
výpočet dostupnosti služeb mají několik zdrojů. Jedná se o speciální šetření (např. prodejny
potravin), přes databáze místních samospráv (např. zastávky veřejné dopravy či místní
hromadné dopravy), až po informace poskytované státní správou (např. zdravotnické služby).
Samotný výpočet je prováděn postupně pro každý veřejný prostor nebo službu zvlášť, kdy se
pomocí jednoduché úlohy zjišťuje počet čísel popisných, resp. obyvatel v nich žijících, které
jsou v dosahu 300m od sledované služby, popř. do 300m od hranice veřejného prostoru.
Výpočet lze provádět také obráceně, kdy pro každé číslo popisné se zjišťuje jaké druhy služeb
a veřejných prostor jsou dostupné v okruhu 300m. Tento postup následně umožňuje do jisté
míry také určit kvalitu nabídky služeb v okolí konkrétního čísla popisného, tzn. v okolí
konkrétního domu.
Zjednodušeně lze následně výsledky shrnout do následující tabulky:
Celkový počet obyvatel k: dd.mm.rrrr
Téma
1 veř. prostranství
2 hřiště
3 prodejny potravin
4 zastávky veřejné dopravy
5 mateřské školy
6 základní školy
7 zdravotní služby společně
8 nádoby na separovaný odpad

Objekty v okruhu 300m
počet obyvatel s % obyvatel s
posupností
dostupností
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %
xx.xxx
xx %

Tabulka č. 3 - Návrh zjednodušené verze dotazníkové tabulky pro zjišťování indikátoru Dostupnost
místních veřejných prostranství a služeb, Zdroj: [online] www.timur.cz [cit. 1.5.2010], Vlastní úprava

Výsledky indikátoru je vhodné prezentovat nejen formou tabulek, ale především kartogramů,
které umožňují získání nejen přehledu o celkové situaci ve městě, ale i v konkrétní lokalitě.
Toho může být využito při plánování změn v území odborníky, popř. při besedách či
plánovacích akcích s občany města.
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Obrázek č. 2 - Zobrazení dostupnosti základních škol ve městě Hradec Králové metodou „do 300m“–
výřez z kartogramu, Zdroj: Magistrát města Hradec Králové – podklady ke zpracování indikátoru A4dostupnost místních veřejných prostranství a služeb, Vlastní úprava

3.1.3. Metodika pro velká sídla
Metodika měření pro velká sídla je stejně jako u malých a středně velkých sídel založena na
využití geografických informačních systémů – GIS. K předchozí metodice dostupnost
veřejných prostranství a služeb do 300m však přidává sofistikovanější metodu „do 15 minut
chůze“. Tato metoda se snaží zcela eliminovat nedostatky „do 300m“ výpočtu. A to zejména
proto, že předchozí metoda nebere v úvahu přírodní ani žádné jiné překážky, které mohou
ležet mezi číslem popisným a sledovanou službou. Čistě hypoteticky by tak měli obyvatelé
domu na břehu řeky, kteří přes vodu ze svých oken vidí na 50 m vzdálené obchodní středisko,
a 100m vzdálenou školu a zdravotní středisko, téměř ideální dostupnost. Nejbližší most, který
je ve vzdálenost několika kilometrů, však tak jednoznačnou dostupnost nedovoluje. Podobné
problémy mohou nastat i s bloky domů, vytíženými silnicemi a mnoha dalšími překážkami,
kterých se ve městech vyskytuje nemálo. Proto byla vyvinuta metoda „do 15 min. chůze“,
která respektuje místní podmínky a snaží se rovněž do svého výpočtu zahrnout vliv
jednotlivých povrchů ve městě.
Aby mohlo být této metodiky, musí být pro celé území města vytvořen v prostředí GIS tzv.
grid. Jeho pomocí se město rozčlení na jednotlivé zóny, ve kterých se potenciální chodec
může pohybovat různou rychlostí. Od 3km/h na běžném chodníku, přes poloviční rychlost
např. na trávě, přes velmi pomalý pohyb přes vytížené komunikace až po úplně nemožný
pohyb přes přírodní překážky, domy a uzavřené areály. Vytvoření tohoto gridu je podmínkou
pro výpočet indikátoru touto metodou.
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Obrázek č. 3 - Zobrazení grid podkladu pro výpočet indikátoru Dostupnosti místních veřejných
prostranství a služeb metodou „do 15 min chůze“ v Hradci Králové, Zdroj: T-Mapy, s.r.o. – podklady ke
zpracování indikátoru A4-dostupnost místních veřejných prostranství a služeb pro město Hradec Králové

Další data pro výpočet a jejich zdroje jsou obdobné jako v metodice pro středně velká města.
Stejně tak vyhodnocovací tabulka je obdobná a případné kartogramy jsou obdobné. Rozdíl
mezi využitím těchto dvou metodik je tedy především v přesnosti získaných výsledků.

Obrázek č. 4 - Kartogram dostupnosti ploch veřejné zeleně v Hradci Králové vypočtené metodou „do 15
min chůze“, Zdroj: Magistrát města Hradec Králové – podklady ke zpracování indikátoru A4-dostupnost
místních veřejných prostranství a služeb, Vlastní úprava
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Obrázek č. 5 - Rozdíl výsledků při použití výpočtu metodou „do 300m“ a „do 15 minut chůze“, Zdroj:
Vlastní (Podklady: Magistrát města Hradec Králové – podklady ke zpracování indikátoru A4-dostupnost
místních veřejných prostranství a služeb)

3.2. Dynamika územního rozvoje
Indikátor udržitelné využívání půdy slouží jako ukazatel dynamiky rozvoje sídla do volné
krajiny, který zejména v porovnání s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dává přehled o
udržitelnosti takového rozvoje. Zároveň je podkladem pro výpočet dalších důležitých
urbanistických ukazatelů jako je hustota zalidnění urbanizované části sídla a s ní spojená
obslužitelnost území např. hromadnou dopravou39
3.2.1. Metodika pro malá sídla
Metodika pro malá sídla je založena na využití dat Českého statistického úřadu, konkrétně dat
Městské a obecní statistiky – MOS. Tato data jsou dostupná v nezměněné metodice od roku
1991 a vychází z údajů z katastru nemovitostí. Aktuální data jsou volně dostupná na
internetových stránkách Veřejné databáze ČSÚ. Poskytnutá data v podobě rozlohy
jednotlivých ploch na katastrálních územích příslušné obce lze jednoduše rozdělit na
urbanizované a neurbanizované plochy.

39

Earth Summit ’92: the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro 1992,
Regency Press Corporation, London, 1992. ISBN 0-9520469-0-3
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Druh plochy

Využití plochy

Orná půda

Neurbanizovaná

Chmelnice

Neurbanizovaná

Vinice

Neurbanizovaná

Zahrady

Urbanizovaná

Ovocné sady

Neurbanizovaná

Trvalé travní porosty

Neurbanizovaná

Zemědělská půda

Neurbanizovaná

Lesní půda

Neurbanizovaná

Vodní plochy

Neurbanizovaná

Zastavěné plochy

Urbanizovaná

Ostatní plochy

Urbanizovaná

Tabulka č. 4 - Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované území,
vlastní konstrukce

Výše uvedená tabulka je podkladem pro výpočet rozlohy urbanizovaného a neurbanizovaného
území obce.
Žernov
Urbanizované území
Neurbanizované území

2001
46,85
422,56

2002
46,85
422,56

2003
46,85
422,56

2004
46,87
46,87

2005
46,87
422,54

2006
46,93
422,51

Údaje jsou uvedeny v hektarech [ha]

Tabulka č. 5 - Příklad výpočtu využití půdy - území obce Žernov, Zdroj: Vlastní konstrukce

Indikátor územní dynamiky lze v případě zdrojových dat z ČSÚ počítat každoročně ve dvou
variantách. A to ve variantě meziročních srovnání podle vzorce:

UDI n =

U urb ,n
U urb ,n -1

a ve variantě, kdy je zvolena základna, ke které se jednotlivé roky porovnávají (doporučením
jako základna je rok, kdy byl schválen územní plán obce, popř. v roce, kdy proběhlo SLDB):

UDI n =
kde

U urb ,n
U urb , 0

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve
sledovaném roce - roce n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Uurb, n-1 je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím roku
sledovanému – roce n-1.

48

Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území obce v roce 0 (doporučením jako
základna je rok, kdy byl schválen územní plán obce popř. v roce, kdy proběhlo
poslední SLDB).
Dalším indikátorem, který lze pomocí výše uvedených dat sledovat, je hustota osídlení města,
kterou lze sledovat jako hustotu osídlení celého správního území sídla:

r celkn =

pobyvn

obyvatel
=
km 2
S celk n
nebo vhodněji jako hustotu osídlení urbanizované části sídla:

r celkn =

pobyvn
U urb n

=

obyvatel

km 2

rcelk 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.

kde

Podíl urbanizovaného území na
správním území obce

Indikátor územní dynamiky je bezrozměrné číslo. Samo o sobě jej nelze bez dalších analýz
porovnávat mezi jednotlivými obcemi. Slouží samosprávě obce především v časových řadách.
Časové řady mají podobu tří grafů:
95%
94%
93%
92%
91%
90%
2001

2002

2003

Rok
Neurbanizované území

2004

2005

2006

Urbanizované území

Graf č. 1 - Podíl urbanizovaného území na správním území obce Divec – vývoj v letech 2001-2006, Zdroj:
Vlastní konstrukce
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Hodnotra Indikátoru územní
dynamiky
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1,0048
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1,0009

1,0022
1,0009

1,0000
0,9965

0,9970
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0,9950
1992

Hodnotra Indikátoru územní dynamiky

Graf č. 2 - Vývoj indikátoru územní dynamiky obce Divec v letech 2002 - 2006 – verze meziročního
porovnání, Zdroj: Vlastní konstrukce

Rok

Graf č. 3 - Vývoj indikátoru územní dynamiky města Hradce Králové v letech 1992 - 2006 – verze
meziročního porovnání, Zdroj: Vlastní konstrukce

3.2.2. Metodika pro středně velká sídla
Pro středně velká sídla je navrženo využití stejné metodiky jako v předchozím bodě. Se
zvětšující se velikostí sídla je vhodné rozdělit sledování a vyhodnocení také na jednotlivá
katastrální území a ne jen na území celého sídla. Stejně jako výpočet, také prezentace
výsledků indikátoru zůstává stejná jako v předchozím případě.
3.2.3. Metodika pro velká sídla
Metodika je založena na vyhodnocení územních plánů obcí/měst. Je vhodná pouze pro města,
jejichž územní plán je zpracován v geografickém informačním systému a obsahuje-li databáze
v tomto systému zpracovaná alespoň základní informace o funkčním využití jednotlivých
ploch. V ideálním případě jsou součástí databáze informace o současném využití ploch, o
případných návrhových plochách či plochách určených k přestavbě. Plochy výhledové nejsou
při výpočtu tohoto indikátoru brány v úvahu.
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Dalším předpokladem pro výpočet tohoto indikátoru je buď pravidelná aktualizace územního
plánu ve smyslu zaznamenání stavu zastavěnosti návrhových ploch. Není-li tato aktualizace
prováděna, je možné jednorázově provádět vyhodnocení územních rozhodnutí vydaných na
správním území obce a jejich následné promítnutí do výpočtu.
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 č. 6 - Rozdělení ploch územního plánu města Hradce Králové dle využití na urbanizované a
neurbanizované, Zdroj: Vlastní konstrukce
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Následné vyhodnocení probíhá dle metodiky a zapisuje se do výsledné tabulky:
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

[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]
[ha]

Tabulka č. 7 - Tabulka rozlohy využití ploch v územním plánu, Zdroj: ŠILHÁNKOVÁ, V.: Sustainable
Development Indicators – Theoretical Approaches and Experiences in the Czech Republic, Hradec Kralove Key
Study. Civitas per Populi, Hradec Králové, 2007. ISBN 978-80-903813-4-6), Vlastní úprava

První výpočet je vhodné provést vždy pro stav v době schválení aktuálně platného územního
plánu. Vypočtené hodnoty pak slouží jako základna pro výpočet územní dynamiky v dalších
letech. Výpočty indikátoru v dalších letech mohou probíhat dvěma způsoby, a to podle toho,
jakým způsobem obec sleduje a vyhodnocuje územní rozhodnutí vydaná na svém správním
území.
V případě, že obec vede evidenci o vydaných územních rozhodnutích, kterou má rovněž
propojenou s GIS databází, může docházet k prakticky „online“ vyhodnocení indikátoru. A to
tak, že plochy, na něž bylo vydáno územní rozhodnutí a které se nacházejí v plochách dosud
neurbanizovaných, jsou pro výpočet brány jako urbanizované. Do výpočtu je třeba zahrnout
také změny územního plánu schválené od roku „0“ do sledovaného konce sledovaného
období.
V případě, že obec vede evidenci o vydaných územních rozhodnutích, kterou nemá
propojenou s GIS databází, je třeba analyzovat všechna územní rozhodnutí vydaná od roku
„0“ a v případě potřeby (změna stavu území z dosud neurbanizovaného na urbanizované), toto
území lokalizovat, vyjádřit jeho pozici a rozlohu a zahrnout do výpočtu. Do výpočtu je třeba
zahrnout také změny územního plánu schválené od roku „0“ do sledovaného konce
sledovaného období.
Samotný výpočet probíhá dle vzorce již uvedeného v části o metodice pro malé obce. Stejně
tak prezentace výsledků je vhodná pomocí obdobných grafů. Výhodou využití GIS při tomto
způsobu výpočtu je možnost využití názorných kartogramů při prezentaci.

52

Obrázek č. 6 - Kartogram využití území na správním území města Hradec Králové, Zdroj: Magistrát města
Hradce Králové, odbor strategie a rozvojových projektů města.

Součástí toho indikátoru je také rozšířená metodika pro velká města, která je založena na
vyhodnocení digitálních nebo digitalizovaných a georeferencovaných leteckých snímků –
ortofotomap. Tyto mapy jsou od konce 90. let poměrně dobře dostupné. Starší mapování bylo
pravidelně prováděno především pro vojenské účely a až v posledních letech bylo
digitalizováno a uvolněno také pro civilní využití.
Vyhodnocení indikátoru probíhá manuální prací nad ortofotomapou. V GIS je vytvářena nová
vrstva na základě rastrového podkladu – vrstva je vytvářena nad urbanizovaným územím,
přičemž, za urbanizované území je považováno území zastavěné budovami, ale také území,
které je dle ortofotomapy ve výstavbě a které bylo na základě místních znalostí později
urbanizováno. Za toto území naopak nejsou považovány zemědělské usedlosti, hájovny apod.
Jako podkladová data pro následný výpočet indikátoru územní dynamiky tvoří rozlohy
jednotlivých ploch – celková rozloha sledovaného území a rozloha urbanizovaného území.

Obrázek č. 7 - Ortofotomapa části města Hradec Králové z roku 1937 - výřez, [9]
Obrázek č. 8 - Urbanizované plochy v JZ části centra Hradce Králové v roce 1937, Zdroj: Vlastní
konstrukce
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Obrázek č. 9 - Ortofotomapa části města Hradec Králové z roku 1954 - výřez, [9]
Obrázek č. 10 - Urbanizované plochy v JZ části centra Hradce Králové v roce 1954, Zdroj: Vlastní
konstrukce

Obrázek č. 11 - Ortofotomapa části města Hradec Králové z roku 1977 - výřez, [9]
Obrázek č. 12 - Urbanizované plochy v JZ části centra Hradce Králové v roce 1977, Zdroj: Vlastní
konstrukce

Samotné rozdělení ploch, výpočet a prezentace výsledků probíhá obdobně jako v předchozích
případech.
3.3. Mobilita a místní přeprava cestujících40
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.
Existuje úzká spojitost mezi mobilitou a dalšími důležitými otázkami života v městském
prostředí, mezi něž patří kvalita ovzduší a emise oxidu uhličitého, hluk, silniční bezpečnost,
zastavěnost území, struktura a hustota zástavby a městská krajina. Je žádoucí dosáhnout
progresivního snížení individuální dopravy a současně dosáhnout zvýšení podílu
alternativních způsobů dopravy.
Indikátor si klade za cíl zodpovědět následující základní otázky:
•
•
•

Jaká je úroveň mobility cestujících na území sídla?
Prodlužují se vzdálenosti, které cestující denně urazí?
Jaké druhy dopravy cestující používají ke každodennímu cestování?

40

Metodika tohoto indikátoru byla převzata z [online] http://www.timur.cz [cit. 1.5.2010], resp. European
Common Indicators – Towards a Local Sustainability Profile, Ambienta Italia Research Instituto, Milano, Italy,
2003 a pouze mírně modifikována pro potřeby České republiky. Přesto si dovoluji jí na tomto místě pro úplnost
uvést.
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Protože neexistují volně dostupné zdroje dat pro vyhodnocení tohoto indikátoru, je vždy
zapotřebí samostatný dotazníkový průzkum. Vzhledem k finanční a organizační náročnosti
takové akce je doporučováno, aby tento průzkum byl doplněn o zjišťování skutečností
týkajících se dalších aspektů života obyvatel sídla, jako např. spokojenosti s místním
společenstvím, kvalitou životního prostředí, služeb a podobně.
Část takto strukturovaného dotazníku, která se věnuje mobilitě a místní přepravě obyvatelstva
by měla být uspořádána následovně:
Cesta
Cest
V rámci Mimo
a č.
sídla sídlo
1
2
n

Způsob
dopravy

Důvod/Druh

Doba trvání
cesty (min.)

Tabulka č. 8 - Dotazník pro zjišťování indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících, Zdroj: [online]
www.timur.cz [cit. 1.5.2010].

resp. zejména ve specifických případech ještě doplněna o část:
Cesta č.

Místo parkování

Počet
spolucestujících**

Důvod této volby

1
2
n
Tabulka č. 9 - Dotazník pro zjišťování indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících – doplňující
formulář, Zdroj: [online] www.timur.cz [cit. 1.5.2010].

Výše uvedené dotazníky dávají po vyhodnocení odpovědi na několik základních otázek
týkajících se přepravy obyvatel uvnitř sídla. První z nich je vlastní úroveň mobility obyvatel
na úrovni sídla, kterou reprezentuje průměrný denní počet cest obyvatel. Ten 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.
Vývoj průměrného počtu cest jednoho obyvatele za den může indikovat nejen zvyšování
mobility obyvatel, ale také nevhodné rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru
města a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města).

Průměrný denní počet cest
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Graf č. 4 - Průměrný počet cest obyvatel obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) v letech 2003 a 2005,
Zdroj: Profil města Hradec Králové 2008, Statutární město Hradec Králové, Hradec Králové, 2008,
Vlastní úprava

Další veličinou, kterou lze vyhodnotit je Průměrná denní vzdálenost a čas strávený na
obyvateli na cestě do školy, zaměstnání, za nákupy či za zábavou/za kulturou. Případné
prodlužování vzdáleností opět naznačuje nejen zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň
nevhodné rozdělení funkcí v sídle. Stejně tak objektivně může odrážet zvyšující se problémy
s propustností komunikací v sídle.
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Graf č. 5 - Průměrná denní vzdálenost na jednoho obyvatele obce (bez rozlišení místa cíle dopravy) [km]
v letech 2003 a 2005, Zdroj: Profil města Hradec Králové 2008, Statutární město Hradec Králové, Hradec
Králové, 2008, Vlastní úprava

Jedním z významných indikátorů při zjišťování mobility a místní přepravy cestujících je
identifikace jednotlivých druhů doprav podílejících se na přepravě obyvatel v rámci sídla.
Rozdělením dopravy na ekologicky šetrné tzv. „měkké“ druhy (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. Absolutní hodnocení poměru měkké a tvrdé
dopravy není jednoduchou záležitostí. Obecně v posledních letech došlo k velkému přesunu
od ekologicky šetrných druhů dopravy k individuální automobilové dopravě.
Jak si jednotlivá města vedou v boji s tímto trendem je možné vyhodnotit právě díky tomuto
indikátoru. Při jeho interpretaci je však vždy nutno přihlédnout k místním podmínkám. Jako
udržitelný se pro velká města uvádí obecný poměr 80:20 ve prospěch měkkých forem
dopravy. Se zmenšující se velikostí sídla klesá nabídka alternativních forem dopravy na úkor
individuální automobilové dopravy. Než porovnání absolutních statických čísel je proto
vhodnější komentovat vývoj indikátoru v čase.
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Graf č. 6 - Vývoj podílu „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Hradce
Králové v letech 2003 a 2005, Zdroj: Profil města Hradec Králové 2008, Statutární město Hradec Králové,
Hradec Králové, 2008, Vlastní úprava

Závěr
Jak již bylo řečeno v úvodu, tímto příspěvkem prezentované územně promítnutelné indikátory
udržitelného rozvoje jsou navrženy tak, aby umožnily co nejkvalitnější vyhodnocení vývoje
měst a obcí, ale především kvality života jejich obyvatel. Přestože indikátory udržitelného
rozvoje byly primárně vyvinuty a použity pro účely strategického plánování, jejich využití
v územním plánování a především jako vhodného doplňku k územně analytickým podkladům
je zřejmé. Vzájemné propojování strategických plánů a plánů územních se po mnoha
evropských zemích nevyhne ani České republice. Tento vývoj je sice relativně pomalý, ale
přesto patrný. Nový stavební zákon byl v tomto směru prvním krůčkem v tomto procesu a
zároveň nesmělým uvedením myšlenek udržitelného rozvoje do územně plánovací praxe.
Tento příspěvek vznikl v rámci grantového projektu Ministerstva pro místní rozvoj č.
WD-69-07-4 Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit
v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů
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Regionální rozvoj - Inovace v Evropské unii
a v České republice
Ivana Mandysová
Úvod
Hlavním zdrojem inovací je výzkum a vývoj, ale nepochybně k inovacím přispívá i vlastní
kreativita podnikatelů a kvalifikovaných zaměstnanců. Inovace a inovační proces je tedy
doménou podniků. Podpora inovací je realizována utvářením rámcových podmínek
pro podnikání a odstraňováním nejrůznějších překážek institucionálního nebo právního
charakteru. Inovace je existenčně spjata s podnikáním. Podnikatelské subjekty se
v konkurenčním tržním prostředí snaží zajistit další rozvoj svého podnikání cestou inovací.
Nalézají a využívají nové tržní příležitosti a tak si zajišťují svou další existenci. Na trhu jsou
inovace cestou k podnikatelskému úspěchu.
V oblasti inovací podporuje Evropská unie komplex nástrojů, které podnikatelským
subjektům pomáhají udržet konkurenceschopnost a jsou tedy hnací silou inovací. Stěžejním
zdrojem inovací je výzkum a vývoj, ale velkou roli hraje kreativita podnikatelů
a kvalifikovaných zaměstnanců.
Inovace v Evropě – Evropský paradox
Významným impulsem pro vnímání podnikání byl tzv. Evropský paradox v 90. letech
dvacátého století. Jeho podstatou bylo poznání, že evropské země hrají vůdčí roli
v globálním vědeckém výzkumu, avšak zaostávají ve schopnosti konvertovat tuto sílu do
inovací komerčně využitelných. Evropské země původní patnáctky (EU-15) vytváří méně
patentů s vysokou ekonomickou hodnotou, než USA nebo Japonsko. Evropa zaostává
za Spojenými státy americkými v počtu patentů v biotechnologii a informačních
a komunikačních technologiích. Většina nových členských zemí zaostává relativně nízkou
úrovní vědeckých a technologických výstupů. Přestože existují pozoruhodné tendence
v několika nových členských zemích, dá se očekávat, že současná situace vede v Evropské
unii k posílení vědeckého potenciálu, avšak technologické výstupy budou zaostávat, obzvlášť
v kratším období. Relativně silný výkon evropské sedmadvacítky na vědeckém poli bude
kontrastovat s slabším vývojem v komerčním využití nových technologií.
Poznání pokročilo a důsledkem Evropského paradoxu byla vysoká úroveň investic do nových
technologií ze strany soukromých firem stejně jako ze strany veřejných výzkumných
pracovišť a univerzit. Dle podílu do výzkumu a vývoje na celkovém HDP lze soudit, že
evropské země do výzkumu nových technologií značně investují. Stejně tak úroveň investic
do lidského kapitálu a vzdělávání má i z celosvětového pohledu v rozvinutých evropských
zemích nejvyšší poměr. V procesních postupech Evropské unie nefungují mechanismy,
vlivem kterých by investice do nových technologií jako takové zaručily ekonomický růst
a zaměstnanost. Investování do technologií je v evropském měřítku zajišťováno spíše díky
institucionálním mechanismům. Transformace do tržní roviny a komercionalizace je spíše
vedlejším efektem.
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Důležitým dokumentem je Bílá kniha výzkumu, vývoje a inovací v České republice vytváří
podklady pro přípravu strategických národních dokumentů, zejména Národní politiky
výzkumu, vývoje a invokací ČR. bílá kniha popisuje základní východiska, tj. klíčové
dokumenty v ČR. Stanovuje hlavní principy, na základě kterých jsou formulovány návrhy cílů
a opatření pro politiku výzkumu, vývoje a inovací a dalších strategických dokumentů v této
oblasti. Rozpracovává konkrétní cíle a návrhy opatření, které jsou rozděleny do čtyřech
oblastí: prostředí a systém, lidské zdroje, financování a infrastruktura a spolupráce. [1]
Bílá kniha vidí finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie (SF), které má
Česká republika k dispozici pro léta 2007-2013 jako výjimečnou možnost ke zlepšení situace
malých a středních podniků v oblasti komercializace nových poznatků a k posílení spolupráce
veřejného výzkumu s podnikovou sférou.
Trendy podpor inovací
Podpora výzkumu, vývoje a inovací je důležitým cílem společného zájmu celé Evropské unie.
Článek 163 Smlouvy o ES stanoví, že „Společenství má za cíl posilovat vědecké
a technologické základy evropského průmyslu a podporovat rozvoj jeho mezinárodní
konkurenceschopnosti, jakož i podporovat všechny výzkumné činnosti, které jsou pokládány
za nezbytné“. [2] V článcích 164 až 173 Smlouvy o ES jsou vymezeny činnosti, které mají
být v této souvislosti prováděny, a oblast působnosti a provádění víceletého rámcového
programu.
Definice inovace podle dokumentu Evropské komise č. 2003/112 zní: „Inovace je obnova
a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby,
dodávek a distribuce, zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek
a kvalifikace pracovní síly.“ [3] Inovace spočívá ve výrobě a využití novinky v ekonomické
a sociální sféře.
Evropská unie orientuje svou inovační politiku stále víc na rámcové programy základního
a aplikovatelného výzkumu podpořeného ze strukturálních zdrojů EU a založeného
na multizdrojovém financování podle principu adicionality (prostředky unijní, prostředky
státního rozpočtu země, a prostředky podnikatelské sféry). Realizují ji státní výzkumné
ústavy, výzkumná centra vysokých škol a výzkumná centra velkých národních firem.
Na významu nabývají tzv. startovací centra pro malé technologické a inovační firmy, inovační
a technologické parky. Zde však EU vytváří jakousi alternativní strategii – na jedné straně
ponechává podstatně větší prostor k činnosti národním vládám a zdrojům z jejich rozpočtů,
na druhé straně požaduje podstatně větší koordinaci a koncentraci prostředků u nadnárodních
průřezových projektů, které jsou věnovány klíčovým technologickým změnám (především
v oblasti zavádění informačních technologií). Rozhodujícím aspektem ke zvýšení
konkurenceschopnosti EU považuje následující klíčové směry:
- využití alternativních zdrojů energie,
- zavádění elektronického a internetového obchodu,
- rozvinutí telekomunikačních a počítačových systémů a sítí, hardwarového a softwarového
vybavení,
- budování rychlostní infrastruktury, zejména rychlostních železnic, umožňujících rychlý
pohyb zboží v rámci celé EU,
- budování ekologických projektů a snižování zátěže životního prostředí v podmínkách EU.
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O těchto klíčových inovačních směrech hovoříme nejen proto, že se u nich předpokládá
výrazná podpora ze zdrojů Evropské unie, ale zejména proto, že se podpora těchto vybraných
oblastí promítne i do korekce daňových systémů, financování projektů ze zdrojů EU, případně
do udělování výjimek v rámci státní podpory vybraným subjektům.
Podpora podnikání financovaná z prostředků státního rozpočtu České republiky i z fondů
Evropské unie má také formu podpory inovací, vědy výzkumu a vzdělávání. Vláda České
republiky podporuje investice do výzkumu, vývoje a inovací, center strategických služeb
a technologických center. Velmi důležitou součástí podpory podnikání je podpora
technologického vývoje a inovací. Stát se orientuje na budování technologických parků, kde
se většinou koncentrují technologické firmy, na spolupráci s vysokými školami
a s vědeckovýzkumnými centry dotovanými státem. Další formou podpory je budování
klasických průmyslových zón, orientovaných především na pomoc nově založeným
a rozvíjejícím se podnikům. Z hlediska financování technologické podpory je novinkou vznik
specializovaných úvěrových programů na zakládání nových technologických center či nových
podniků nebo center poskytujících strategické služby.
Technologická centra – zaměřují se na vývoj a inovaci výrobků s vysokou přidanou
hodnotou a na nové technologie, např. specifický software a aplikace, jež jsou součástí těchto
výrobků a technologií. Musí existovat předpoklad jejich praktické aplikace ve výrobě.
Centra strategických služeb – zabývají se vybranými činnostmi společností, jež úzce
navazují na nové informační technologie, mají mezinárodní orientaci a mohou to být
například expertní řešitelská centra pro informační a telekomunikační technologie, centra
sdílených služeb, high-tech opravárenská centra a centra pro vývoj software.
Základem pro tvorbu efektivního inovačního systému reprezentovaného špičkovými
technologiemi je komplexní inovační politika státu, jež zabezpečuje propojení akademické
sféry – tzn. výzkumných, vzdělávacích a inovačních aktivit, s praxí, tedy sférou podnikovou.
Českou národní inovační politiku formuluje dokument schválený v této souvislosti v roce
2005 s názvem Národní inovační politika pro období let 2005 – 2010. Jejími hlavními
prioritami jsou zejména posílení výzkumu a vývoje jako zdroje inovací, vytvoření podmínek
pro funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru, zajištění lidských zdrojů
pro inovační aktivity a zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích.
Národní inovační politika České republiky na léta 2005–2010 obsahuje soubor cílů, úkolů
a nástrojů na podporu inovačních aktivit.
Pro léta 2005 až 2010 obsahuje čtyři nosné cíle:
· posílení výzkumu a vývoje jako zdroje inovací,
· vytvoření podmínek pro funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru,
· zajištění lidských zdrojů pro inovační aktivity
· zefektivnění výkonu státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích.
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Dalším z kroků, pomocí nichž budou naplňována konkrétní opatření Národní inovační
politiky České republiky, je i Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR, která byla
schválena 26. března 2008.
Zhodnocení inovací v ČR a v EU a řešení problému
Evropská komise iniciovala v rámci Lisabonské strategie Společenství komplexní přístup
k hodnocení inovační výkonnosti jednotlivých států a na základě tzv. Evropského
inovačního skóre (European Innovation Scoreboard – EIS) každoročně provádí evaluaci
inovačních aktivit v Evropské unii, jednotlivých zemích i v České republice. Jedná se
o statistický nástroj pro vyhodnocování úrovně inovačních systémů a politik. Je v současné
době zařazen do aktivity INNO- Metrics, která je součástí široké iniciativy zvané PRO INNO
EUROPE. [4]
Evropské inovační skóre je založeno na souhrnném inovačním indexu (Summary
Innovation Index - SII), který je složen z několika kategorií. V rámci souhrnného inovačního
indexu jsou hodnoceny zejména inovační charakteristiky malých a středních podniků,
možnosti financování jejich podnikatelských záměrů pomocí rizikového kapitálu nebo např.
výdaje v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Souhrnný inovační index se skládá z 25 indikátorů (viz příloha A), které jsou rozděleny
na indikátory vstupů, to jsou Hnací síly inovací, Tvorba znalostí, Inovace a podnikání
a indikátory výstupů, kterými jsou Aplikace / užití a Duševní vlastnictví.
Mezinárodní srovnání ukazují nepříznivé hodnocení ČR v mnoha ukazatelích. Nejslabší
výsledky hodnotí zaostávání v předpokladech inovační výkonnosti. Relativní počet
pracovníků ve výzkumu a vývoji se jeví jako nízký. Podíl rizikového kapitálu ve výdajích
na výzkum a vývoj a na inovace lze rovněž hodnotit jako slabý. Zaostávání existuje
v efektivním transferu výsledků vědy a výzkumu do inovačních procesů, ve kvalitě podnikové
správy, v efektivnosti finančních trhů a v neposlední řadě v kvalitě veřejných institucí.
Česká podnikatelská sféra se důsledkem toho stává závislá na dovozech velice drahých
a pro mnohé podnikatelské subjekty finančně nedosažitelných zahraničních licencí,
technických znalostí a know-how, strojů a progresivních technologií. Uvedená závislost se
projevuje dlouhodobě přetrvávajícím „podkapitalizováním“ výrobně-technické základy
průmyslu, a to v převážné části u malých a středních podniků. Pomalu postupuje
restrukturalizace, přežívají kvalitativně méně náročné výroby v řadě průmyslových odvětví.
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Graf č. 5 - Souhrnný inovační index 2008, zdroj: PRO INNO EUROPE [4]

Dle grafického vyjádření Souhrnného inovačního indexu s hodnotou 0,36 zůstává Česká
republika za průměrem zemí Evropské unie. Je mezi skupinou tzv. „umírněných inovátorů“
s celkovým inovačním výkonem pod průměrem EU, ale nikoliv na samém konci tabulky.
Další země „umírnění inovátoři“ s podobnou výší inovací jsou Estonsko, Slovinsko, Itálie,
Kypr a Španělsko. Postavení České republiky se však v průběhu posledních let pomalu
zlepšuje, když ještě v roce 2003 dosahovala úrovně 0,32 (2004 – 0,33; 2005 – 0,34; 2006 –
0,36 v roce 2007 pak 0,36). Tento trend může být výsledkem opatření realizovaných
v předchozích letech. Průměru Evropské unie by měla Česká republika při současném tempu
růstu dosáhnout přibližně za deset let. Česká republika má relativně silnou výkonnost
v oblasti užitých inovací a má vysokou úroveň indikátorů prodejů nových výrobků na trhu,
malý objem výrobků nových ve podniku.
Index inovace a podnikání 2008
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Graf č. 6 - Index inovace a podnikání 2008, zdroj: PRO INNO EUROPE [4]
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Index Inovace a podnikání (Innovation and Entrepreneurship) reprezentuje stupeň inovační
aktivity na podnikové úrovni. V kategorii „inovace a podnikání“ dosahuje Česká republika
průměrných výsledků a spolu s např. Litvou či Řeckem zůstává za úrovní průměru zemí
EU27. Česká republika od roku 2003 dosahuje stabilní úrovně indexu 0,41 a její postavení
zůstává mírně pod průměrem států Evropské unie. Oproti Švédsku, které představuje v dané
klasifikaci absolutní špičku, dosahuje česká ekonomika pouze 46 %.
Hlavními překážkami vývoje a inovací v České republice jsou především nedostatečné
výdaje podniků na inovace, nízká schopnost využít rizikového kapitálu pro financování
inovačních projektů, nedostatek podpůrných služeb inovační infrastruktury, nedostatečná
spolupráce vysokých škol a výzkumných institucí s podniky, nepříznivé podnikatelské
prostředí a slabá inovační kultura.
Jako hlavní bariéry rozvoje inovačních aktivit se jeví nedostatečný rozsah a nevhodný
mechanismus financování inovací. Mezinárodní srovnání ukazuje, že se v ČR prakticky
nerozvinulo rizikové financování inovačních firem. Důvodem je chybějící vstřícná
legislativa upravující podporu investic finančních institucí do rizikového kapitálu a současně
i nedostatečné zdroje pro financování větších výzkumných projektů. Podíl výdajů na rizikový
kapitál v počáteční fázi rozvoje firmy je zhruba třetinový ve srovnání s vyspělými státy.
Možný příznivý efekt vyšší technologické úrovně podniků se zahraniční kontrolou na objem
výdajů na výzkum a vývoj v ČR je redukován hlavně tím, že v řadě oborů došlo pouze
k transferu technologií, které byly vyvinuty v zahraničí se snahou pokrýt náklady
na výzkum a vývoj v mateřské zemi. Podcenění tohoto aspektu v systému investičních
pobídek tedy znamenalo, že příliv zahraničního kapitálu do zpracovatelského průmyslu ČR
přinesl podstatně menší přínos pro zvýšení jeho technologické úrovně.
Stát by rovněž neměl stavět překážky inovační aktivitě, neměl by zavádět opatření, která by ji
znesnadňovala a zpomalovala. Podpora státu a jeho orgánů by se měla projevit v celé řadě
proinovačních opatření cíleně vytvářejících příznivé inovační prostředí jako nedílnou součást
podnikatelského prostředí. Malým a středním podnikům (MSP) je v tomto smyslu potřeba
věnovat zvláštní pozornost.
Podporovat systematické zvyšování znalostí svých zaměstnanců budou muset i podniky tak,
aby tyto byly transformovány do přidané hodnoty výrobků a služeb a aby vytvářely nové
vyšší užitné hodnoty pro zákazníka, pro majitele i pro podnik. Lisabonská strategie počítá
s poskytováním podpory především podnikům s vyšším inovačním potenciálem, ale
nezapomíná se ani na podporu vzniku nových (malých) podniků a na podporu dalšího rozvoje
existujících podniků v souvislosti s růstem jejich konkurenceschopnosti.
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Závěr
Stát může svým aktivním přístupem zlepšovat podnikatelské prostředí následujícími způsoby:
· Zjednodušit podmínky pro zakládání nových podniků s inovačním potenciálem
a ulehčit jim realizaci vlastních inovačních projektů
· Spolufinancování prostředky strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím
schválených národních operačních programů
· Zavádění nových prodejních kanálů (marketingová inovace)
· Ochrana práv průmyslového vlastnictví a pro zvýšení využívání ochrany duševního
vlastnictví ze strany malých a středních podniků
· Podpora spolupráce akademické a podnikové sféry spojená s transferem výsledků
výzkumu a vývoje do praxe
· Podpora zakládání a rozvoje podnikatelských inkubátorů a podnikatelských
inovačních center
· Podpora perspektivních podnikatelských záměrů – privátních investorů – tzv. Business
Angels. Právě zakládání a rozvoj sítí Business Angels bude též patřit do spektra
projektů, jež budou pro rozvoj inovační infrastruktury také podpořeny.
· Podpora zakládání odvětvových seskupení podnikatelských subjektů - klastrů
a technologických platforem. Na tuto oblast podpory je zaměřen program Spolupráce
Operačního programu Podnikání a inovace.
Zaostávání vědecké, technické a inovační výkonnosti ČR je dlouhodobě setrvalým stavem
a odráží dosud nízkou úroveň rozvoje tuzemské znalostní ekonomiky a omezený rozsah
a slabou intenzitu inovačních aktivit podniků. Ve všech uvedených oblastech má ČR
obrovské rezervy. Stát bude muset zvyšovat investice nejenom do podnikatelského
vzdělávání, ale i do rozvoje infrastruktury a do podmínek pro inovační podnikání a
vyrovnávat v této oblasti svůj dluh z minulosti.
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Význam ekonomických indikátorů udržitelného rozvoje měst
v době finanční krize
Miroslav Pavlas
Tento příspěvek vznikl mj. jako součást výzkumu pro Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
výzkumného projektu WD-69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj
sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.
Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s aktuálními výsledky projektu „Indikátory
trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva
jednotlivých regionů", který je realizován v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj na
podporu výzkumu a vývoje „Výzkum pro řešení regionálních disparit“.
Indikátory udržitelného rozvoje slouží k poskytování základních informací o finanční situaci
územních samosprávných celků (těmito celky rozumíme obce a kraje, tedy územní
samosprávu), kvantifikují a rámcově hodnotí jejich investiční aktivitu. Slouží jako podklad
pro ekonomické studie (Feasibility Study, Cost-Benefit Analysis), jsou využitelné pro
přípravu projektových dokumentací a komplexnějších rozvojových dokumentů.
Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice
(indikátor finančního zdraví)
Indikátor finančního zdraví slouží ke konstrukci základních hodnotících ukazatelů finanční
situace měst, a to na základě veřejně dostupných dat (zejména publikovaných prostřednictvím
systému ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/).
Pomocí jednoduchých výpočtů z dat obsažených v konečných finančních výkazech za
příslušný kalendářních rok vyjadřuje indikátor vývoj finanční situaci města z hlediska
minulosti, tj. 4 – 5 let.
Metodickým východiskem je skutečnost, že stěžejním zdrojem financování rozvojových
aktivit jednotlivých územních samosprávných celků (ÚSC) je přebytek běžného rozpočtu.
Proto se při měření zkoumá zejména jeho výše i to, jak se vyvíjí v jednotlivých letech, jaký
podíl svých běžných příjmů je město (případně jiný územní samosprávný celek) schopno
transformovat do přebytku.
Dalším předpokladem konstrukce indikátoru jako měřítka udržitelného rozvoje je skutečnost,
že zásadní vliv na rozvoj ÚSC mají jeho investiční aktivity, které se v rámci finančního
plánování promítají především do kapitálové stránky rozpočtu, tedy do kapitálových příjmů a
investičních (kapitálových) výdajů. Proto je vhodné sledovat, v jakém poměru se na krytí
kapitálových výdajů podílejí kapitálové příjmy spolu s běžným rozpočtem (což můžeme
považovat za schopnost sídla samofinancovat své rozvojové aktivity).
Interpretace indikátoru je založena na bázi zařazování sídel do tří kvalitativních skupin (A, B,
C) podle dosažených výsledků. Na základě dosavadních praktických zkušeností s
hospodařením měst jsou 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. Aby bylo možné na základě
výsledků vysledovat určitý trend v hospodaření sídla, je efektivní a nezbytné seřadit výsledná
data do malé časové řady, tj. vstupní data a především zjištěnou příslušnost ke kvalitativní
skupině sledovat v průběhu minimálně 3 – 4 let. Takto zvolený přístup nabízí srovnání
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hospodářských výsledků města v uplynulých letech a poskytuje cenná východiska pro
finanční plánování budoucího vývoje (prognózování).
Vývoj v posledních dvou letech jasně ukazuje, že pouze pohled vycházející z minulosti
nestačí a při hodnocení a prognózování finanční situace municipalit je třeba zohlednit
mnohem více faktorů. Zkušenosti získané v rámci výzkumu ukazují, že při správné konstrukci
jsou ekonomické indikátory schopny zachytit projevy neočekávaných skutečností a mohou
sloužit jako vodítko pro žádoucí kroky z oblasti ekonomiky i finančního řízení, které by
místní samosprávy při svých strategických rozhodnutích měly realizovat nebo alespoň brát v
potaz.
Schopnost analyzovat hodnoty základních ukazatelů finanční situace obcí a jejich vzájemné
proporce s cílem sestavit reálný výhled do budoucna a provázat jej s rozvojovými aktivitami
závisejí na schopnosti konkrétních pracovníků samosprávných úřadů. Proto se v jednotlivých
(ÚSC) výrazně liší. Odlišnosti nejsou způsobeny ani tak velikostí obce či města (ačkoli se dá
očekávat, že ve statutárních a větších městech bude povědomí o sledování finanční situace
obecně vyšší), jako spíše již zmiňovanou odbornou způsobilostí pracovníků finančních
odborů a především mírou koordinace či interakce s politickou reprezentací.
Do roku 2008 bylo prognózování budoucího vývoje finanční situace municipalit v mnoha
ohledech takřka rutinní záležitostí a rozdíly u jednotlivých ÚSC se projevovaly hlavně
navenek, a to zejména ve způsobu, kvalitě a formě publikování rozpočtů, rozpočtových
výhledů a investičních plánů. Finanční situace měst byla v naprosté většině zcela bez
problémů, její přechodné zhoršení se objevovalo spíše výjimečně a vyskytlo-li se, většinou
kopírovalo cyklus začátku a konce volebního období místní politické reprezentace. Otázka
stability daňových příjmů se omezovala především na diskuse o spravedlnosti rozpočtového
určení daní a při prognózování nebyl důvod do budoucna očekávat záporný vývoj na straně
běžných příjmů. Municipality samozřejmě během roku prováděly rozpočtová opatření, ale
nikdy jejich prostřednictvím nemusely operativně reagovat na změnu vnějších faktorů, které
nemohou ovlivnit. Například v investiční části rozpočtu byly změny vyvolány přesunem do
následujících let, popř. možností získat dotaci ať už ze státních nebo evropských fondů, nikoli
neočekávaným nedostatkem vlastních finančních zdrojů.
V době aktuální finanční krize se potvrzuje, jak nezastupitelnou funkci finanční plánování
mezi běžnými činnostmi samospráv plní. Nejistota při očekávání budoucího vývoje je velkou
zkouškou pro plánování a udržování stability českých obcí, měst, krajů a jejich svazků.
Ačkoliv Ministerstvo financí zveřejňuje své fiskální výhledy, pohybuje se v době hospodářské
recese rovněž v informační nejistotě. V této situaci nelze spolehlivě vyhodnotit ani
dlouhodobě odhadnout, jak se propad daňových příjmů státu negativně projeví na financování
jednotlivých obcí, měst a krajů. Dopady na hospodaření měst přitom rozhodně nejsou malého
významu, neboť se projevují ve snížení finanční autonomie a schopnosti ÚSC financovat
investice z vlastních zdrojů, což klade zvýšené nároky na jejich rozpočtovou kázeň.
Aplikace indikátoru finančního zdraví při zkoumání dopadu finanční krize na finanční
stabilitu municipalit
Jak již bylo zmíněno, jeden z největších problémů, se kterým se města potýkají, spočívá
v nižší daňové výtěžnosti státu, což dopadá na výši jejich daňových příjmů, jejichž pokles
může dosáhnout až 15 % (zejména u statutárních měst a krajů). Ačkoli nejsou dosud
zveřejněny finální výsledky hospodaření měst za rok 2009, lze předpokládat, že u většiny
z nich byly rozpočty na rok 2009 sestavovány s optimističtějšími předpoklady, než jaké
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ukazuje výsledná realita. Přesto se budou výsledky hospodaření českých municipalit velmi
lišit a za uplynulý rok budou u sledovaných ÚSC zastoupeny všechny kvalitativní kategorie
(tj. A, B, i C).
Protože je přebytek běžného rozpočtu jedním ze základních ukazatelů, má jeho výsledek (tj.
zda ÚSC skončil v provozním přebytku či ztrátě) hlavní vliv za řazení do příslušné kategorie
(kromě vlastní hodnoty je součástí dalších výpočtů, tzv. dílčích indikátorů). Díky takto
koncipovanému měření finančního zdraví municipalit můžeme rozpoznat, jakým způsobem se
ten který ÚSC postavil k tak markantní změně ekonomického prostředí, jaká nastala ve druhé
polovině roku 2008. Je zřejmé, že v rámci střednědobého prognózování v horizontu 3 – 5 let
(natož dlouhodobého, tedy ještě delšího) bylo takřka nemožné finanční krizi v takové
intenzitě (a zejména takto načasovanou) předpovídat. V době příprav rozpočtů na rok 2009
byl fiskální výhled Ministerstva financí ještě poměrně optimistický (počítal ještě s mírným
nárůstem HDP) a řada měst z tohoto předpokladu do určité míry vycházela. Již v průběhu
prvních měsíců roku 2009 bylo zřejmé, že města budou muset provádět nezbytná rozpočtová
opatření, nebo nebudou mít šanci udržet výsledky hospodaření (a jejich kvalitativní hodnocení
z uplynulých let). V praxi takové zhoršení finanční situace komplikuje získání dotací
z evropských fondů, snižuje důvěryhodnost města pro bankovní domy a může dále např.
zhoršit podnikatelské klima.
Na následujících přístupech, která ÚSC mohou při reakci na dopady finanční krize, bude
demonstrována vypovídací hodnota indikátoru finančního zdraví a jeho jednotlivých
komponent čili výpočtů (tj. tzv. dílčích indikátorů). V rámci výzkumného projektu MMR je
vypracováno 8 případových studií, jejichž prostřednictvím bude použití níže uvedených
možných kroků verifikováno u vytipovaných municipalit (statutární město, středně velké
město, malé město, venkovské sídlo). Toto ověření bude realizováno ve chvíli, kdy budou
známy a zveřejněny auditované (tedy konečné) finanční výsledky hospodaření měst za rok
2009. Následující tři základní opatření pro zachování finanční stability jsou výsledkem
krátkodobého finančního plánování (do 1 roku), neboť z výše uvedených důvodů nebylo pro
rok 2009 možné předpovídat nastalý vývoj v dlouhodobějších prognózách:
1. Restrikce na straně běžných výdajů – tuto možnost mohou municipality využít takřka
bezprostředně, byť v krátkodobém horizontu pouze v omezeném rozsahu, který plně
nevykompenzuje pokles daňových příjmů. Negativní vliv na přebytek běžného
rozpočtu se sníží (resp. se zmenší případný deficit), což má v rámci indikátoru
jednoznačně pozitivní dopad: zachování kladného přebytku běžného rozpočtu (1. dílčí
indikátor), jeho dostatečné výše pro krytí dluhové služby (2. dílčí indikátor), jeho
dostatečného podílu na financování kapitálových výdajů, (tj. kapacity
samofinancování – 3. dílčí indikátor), jeho dostatečného podílu na běžných příjmech
(4. dílčí indikátor). Pokles přebytku běžného rozpočtu se u každého z dílčích
indikátorů projeví jinak a bude znamenat jinou dílčí hodnotící kategorii (A, B, C) pro
daný výsledek. Výhodou dílčích indikátorů je, že jsou tvořeny poměrem minimálně
dvou hodnot. Pro zhodnocení, nakolik byla provedená opatření dostatečná, je totiž
důležité, zda a nakolik dosažený výsledek provozního hospodaření (po provedených
úsporných opatřeních) koresponduje s výší těchto druhých hodnot (tedy dluhové
služby, kapitálových výdajů a běžných příjmů).
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2. Čerpání peněžních rezerv – toto řešení je opakem (případně doplňkem) řešení
předchozího. Pokud ÚSC neprovedlo restrikce na straně běžných výdajů nebo pokud
nebyly úspory dostatečné, skončilo jeho hospodaření záporným přebytkem běžného
rozpočtu (tj. deficitem), který musí být pokryt z peněžních rezerv. Kromě zhoršení 4
dílčích indikátorů budou sníženy i peněžní rezervy v poměru k přebytku (5. indikátor).
V takovém případě se municipalita v příslušném roce dostává do nejhorší kategorie C,
považujeme ji za finančně nestabilní z krátkodobého pohledu (je-li v této kategorii
přechodně, nikoli i v předchozích letech), do budoucna velmi riziková z hlediska
finanční stability a schopnosti realizovat své investice.
3. Restrikce investic – tento krok nemá vliv na běžný rozpočet, ale může alespoň ušetřit
část peněžních rezerv pro případ nouze. Je dosaženo příznivější hodnoty dílčího
indikátoru Kapacita samofinancování, jehož vliv na hodnocení stability ovšem není
tak zásadní.
4. Prodej majetku – prodej městského majetku (zejména nemovitostí) by neměl suplovat
úspory v běžném rozpočtu. Proto se projeví v kapitálovém rozpočtu a příznivě ovlivní
pouze indikátor Kapacita samofinancování s nižší vahou na výslednou kategorii.
V tomto případě může být ovšem dosaženo určitého zkreslení, neboť tento příjem
nemusí být nutně účtován v kapitálové části rozpočtu, lze ho evidovat jako
neinvestiční dotaci, což má na běžný rozpočet vliv.
Ve střednědobém horizontu se s nutností úspor na straně běžných výdajů bude muset
vypořádat každá municipalita, tedy i ta, která v roce 2009 tento prostředek k zachování
finanční stability nevyužila. Střednědobé finanční plánování má tedy již v letošním roce
stěžejní význam a rozpočtová opatření by se již měla v aktuálních rozpočtových výhledech a
rozpočtech plně projevit.
Indikátor Stabilita a diverzifikace ekonomické základny
Druhý ekonomický indikátor vypovídá o atraktivnosti lokality vázané na pracovní uplatnění
obyvatel a o udržitelnosti ekonomické výkonnosti v návaznosti na diverzifikaci
ekonomických činností. Stejně jako první ukazatel využívá v maximální možné míře veřejně
dostupná data (především MOS, tedy Databázi Městské obecní statistiky Českého
statistického úřadu).
Metodickým východiskem tohoto ukazatele je skutečnost, že nositeli stability ekonomického
rozvoje měst jsou podnikatelské subjekty, resp. právnické osoby, na straně jedné a
zaměstnanci těchto subjektů na straně druhé.
Proto je tento ukazatel 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).
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Aplikace Indikátor Stabilita a diverzifikace ekonomické základny na ekonomickou
stabilitu municipalit
Základními údaji, které je třeba sledovat, by proto měl být počet podnikatelů v územním
samosprávném celku (vztažený k počtu obyvatel ÚSC). Sledujeme-li vývoj počtu podnikatelů
v časové řadě, můžeme vysledovat, nakolik se pokles kupní síly obyvatel v důsledku finanční
krize, zvýšení nezaměstnanosti a její další dopady projevily na počtu podnikatelských
subjektů. Protože význam indikátoru spočívá v dlouhodobějším sledování, jako součást
hodnocení stability ekonomické základny poskytne indikátor data za rok 2009, které ukážou
bezprostřední dopad krize, a indikátory za následující léta, kde bude možné vysledovat trend,
případně tendenci k návratu do situace před recesí. Stabilita podnikatelské základny bude
dána velikostí výkyvu v počtu podnikatelů zejména v klíčových letech 2009 a 2010.
Rozdělení podnikatelských subjektů do skupin podle počtu zaměstnanců umožňuje
identifikovat přítomnost dominantního zaměstnavatele, jehož ekonomická kondice výrazně
ovlivňuje stabilitu místního trhu práce. Finanční krize vyvolala u řady podnikatelů nutnost
restrukturalizace společnosti spojenou mnohdy s redukcí počtu zaměstnanců. Řada
podnikatelů se v této situaci dostala do ekonomických problémů, jimž již nebyla schopna
čelit, a proto ukončila svou činnost. Proto je velmi nezbytné sledovat, jakým způsobem se
vyvíjí počet ekonomických subjektů v jednotlivých velikostních kategoriích.
V rozvinutých ekonomikách je obvyklé, že v určitých velikostně vymezených sídlech
dominuje určitý typ ekonomických činností. Proto je v rámci ukazatele sledována rovněž
odvětvová struktura ekonomických činností (mj. počty podnikatelů v oblasti služeb,
zemědělství, průmyslu, stavebnictví), díky níž je možné vysledovat případnou závislost
územní jednotky na dominantním odvětví a náchylnost k nezaměstnanosti způsobené
strukturálními změnami v ekonomice, popř. celkové ekonomické recesi. Odvětvová struktura
menších obcí a měst se samozřejmě liší, proto je třeba mít možnost vzájemného srovnání,
které v kombinaci s dostupnými daty o ekonomické výkonnosti města (resp. sídla) má
vypovídací schopnost o stabilitě ekonomické základny do budoucna. Zhruba třetinový podíl
na odvětvové struktuře moderních středně velkých měst v současné době tvoří obchod
(společně s opravami motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro
domácnost).
K doplnění vypovídací schopnosti ukazatele je rovněž sledováno, zda převažuje dojížďka za
prací do sídla či vyjížďka mimo jeho území. Jeho smyslem je doplnit obraz podnikatelské
aktivity ve městě (resp. sídle) ve vztahu k rovnováze trhu práce. Pokud je ukazatel nepříznivý
(tj. vychází výrazně v neprospěch vyjížďky za prací), ukazatel signalizuje, že místní pracovní
trh je závislý na spádové oblasti, což se v budoucnu může projevit odlivem obyvatel, resp.
jejich stagnací. Může to indikovat rovněž nedostatečnou podporu podnikatelskému prostředí
ze strany místní samosprávy. Nárůst vyjížďky za prací může indikovat to, že místní obyvatelé
jou vlivem ztráty zaměstnavatele na svém území nuceni ve větší míře hledat uplatnění mimo
své bydliště.
Dalším údajem, který odráží stabilitu podnikatelského prostředí (resp. místního trhu práce), je
porovnání počtu vydaných a zaniklých živnostenských oprávnění. Finanční krize může
způsobit nejen útlum podnikatelské aktivity projevující se zánikem živnostenského oprávnění,
ale i její stimulaci, kdy podnikání zahajují i lidé, kteří ztratili práci. Časová řada (tj. údaje
alespoň za období 4 let), do které jsou výsledky sestaveny, ukáže, jestli výkyv v počtech
živnostenských oprávnění, je srovnatelný s předchozími roky nebo zda opravdu došlo k
významnější změně v počtu živnostníků.
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Komparace těchto dvou veličin souvisí i s finančním zdravím města, neboť výnos z daně z
příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je z 30% přímo alokován obci, kde
OSVČ podnikají. Srovnání výnosů daně z příjmů fyzických osob vztažené k počtu obyvatel
získáme přehled o obvyklém výsledku za jednotlivé velikostní kategorie měst a obcí. Pokud je
tato výše podprůměrná, diverzifikace ekonomických činností a stabilita trhu práce
nedostatečná, indikuje výše těchto výnos, že mezi strategickými kroky takové municipality
v ekonomické oblasti musí mít prioritu stimulace podnikatelských aktivit na jejím území.
Komplexní hodnocení stability místního trhu práce samozřejmě velmi souvisí s registrovanou
mírou nezaměstnanosti, která v rámci výzkumu patří mezi indikátory za sociální oblast.
Je zřejmé, že ačkoli jsou indikátory konstruovány se snahou o maximální zachycení a
předvídatelnost dopadů finanční krize, i z předchozího textu vyplývá, že ne všechny aspekty
je možné postihnout. Jedním z požadavků na indikátory je totiž jejich jednoduchost a plošná
aplikovatelnost (municipality, externí analytické týmy apod.), což koresponduje i s maximální
snahou o využití veřejně dostupných dat. Jejich aktuálnost a kvalita není vždy optimální.
Tento přístup tedy nutně musí vést k určitému zkreslení. Proto je třeba chápat indikátory jako
celek, neboť jedině soubor jednotlivých dílčích výsledků umožňuje podat přesvědčivý obraz o
finanční i ekonomické stabilitě příslušné municipality a dopadech finanční krize, což pomáhá
odhalit slabé stránky v ekonomické oblasti, na jejichž řešení by měly být zaměřena nejbližší
strategická rozhodnutí.
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