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Vážení čtenáři,
předkládáme Vám čtvrté číslo elektronického periodika REGIONÁLNÍ DISPARITY.
Toto monotematicky zaměřené číslo obsahuje vybrané příspěvky z mezinárodního vědeckého
semináře Regionální disparity – jejich pojetí klasifikace a měření, který se uskutečnil v listopadu
minulého roku v Šilheřovicích.
Cílem semináře bylo prezentovat dosažený pokrok v řešení problematiky regionálních disparit
v České republice a již dosažené průběžné výsledky výzkumného programu MMR „WD – Výzkum na
podporu regionálních disparit“.
Přednesené příspěvky měly v naprosté většině velmi dobrou úroveň a příznivý ohlas u účastníků
semináře. To nás motivovalo k rozhodnutí seznámit s nimi i širší odbornou veřejnost – čtenáře
našeho časopisu.
V tomto čísle naleznete vybrané příspěvky zaměřené systémově, teoretiky a metodologicky resp.
metodicky a v jednom ze dvou nejbližších čísel uveřejníme ještě vybrané příspěvky zaměřené na
aplikace (zejména na aplikační software) a metody hodnocení disparit.
Věřím, že Vás příspěvky v tomto čísle zaujmou stejně, jako zaujaly účastníky semináře.
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že elektronický časopis REGIONÁLNÍ DISPARITY rozšiřuje svůj
obsahový záběr také na problematiku regionální politiky, regionálního rozvoje a využívání
strukturálních fondů EU ve prospěch rozvoje regionů ČR.
Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet na vedoucí redaktorku Moniku
Šeděnkovou (email: monika.sedenkova@vsb.cz).
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DISPARITY A JEJICH VLIV NA ÚZEMNÍ ROZVOJ ZEMĚ
Autor:
Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

ABSTRAKT
Příspěvek přináší širší pohled na problematiku disparit. Zabývá se fenoménem, charakterem a
informační hodnotou disparit. Diskutují se zde také otázky vlivu měřítka země na vznik, charakter a
působení regionálních disparit a pojetí a dekompozice systému sledování a hodnocení disparit v
regionálním rozvoji České republiky.
KLÍČOVÁ SLOVA
regionální disparity, fenomén disparity, pojetí disparity, informační hodnota disparity, disparity v
malé a velké zemi, systém sledování a hodnocení regionálních disparit
ABSTRACT
The article deals with the problem of disparities from wider point of view. It analyses the disparities
as a phenomenon, deals with their character as well as information value. The questions of the
influence of country scale on the rise, character and incidence of regional disparities is discussed
widely. The same applies to the decomposition of the system of monitoring and evaluation of
disparities in Czech regional development.
KEYWORDS
regional disparities, disparity as a phenomenon, concept of disparity, information value of disparity,
disparities in small and big country, system of monitoring and evaluation of regional disparities.
1. DISPARITY JAKO FENOMÉN
Disparity jsou velmi frekventovaným pojmem posledního desetiletí. Často je však tento termín
používán na označení skutečností, které jeho sémantickou interpretaci mnohdy činí značně mlhavou.
Disparity v nejširším slova smyslu chápeme je rozdílnost, resp. nerovnost znaků, jevů či, procesů,
jejichž identifikace a srovnávání má nějaký racionální smysl (poznávací, psychologický, sociální,
ekonomický, politický). Přesto, že se zkoumáním tohoto fenoménu zabývá stále více teoretiků, nemá
dosud dostatečně propracovanou teoretickou základnu a vymezen systémový a metodologický
rámec jeho zkoumání. Smyslem zkoumání disparit není jen poznání, nakolik zkoumané subjekty
zaostávají (za ostatními, vůči standardům, normativním úrovním apod.), ale také poznání jejich
jedinečnosti, abychom je dovedli účelně a efektivně odlišit a nalézt jejich komparativní výhody.
Vývoj složitých společenských subjektů se vždy odehrává v čase a prostoru. Na jedné straně hovoříme
o minulosti, současnosti a budoucnosti jejich vývoje, tedy o času jako faktoru vývoje, na druhé straně
hovoříme o prostorových charakteristikách tohoto vývoje. Spolu s vývojem subjektů a jejich částí
dochází k vývoji jejich disparit – vnitřních i vnějších. Disparity mají tedy svou časovou a prostorovou
dimenzi.
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2. NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ DISPARITY
Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako nositelů jistých
vlastností a podrobit je zkoumání jako předmětu našeho poznání, naší činnosti či našeho zájmu.
Prvním důvodem je potřeba identifikace a zkoumání rozdílností relevantních znaků subjektů, kde jde
zpravidla o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty, v rámci vymezené (stanovené) množiny – států,
zemí, regionů, obcí, podniků apod., zaostávají, a jaký to má vliv na jejich změny, zejména systémové,
a v rámci nich především na změnu struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní přístup, že se
často zjišťování těchto „negativních“ znaků označuje jako „disparitní přístup“. Druhým, daleko méně
častým důvodem je zkoumání rozdílnosti subjektů (jejich relevantních znaků), vedoucí k poznání
jejich jedinečnosti, schopnosti účelně a efektivně se odlišit od ostatních zkoumaných subjektů a také
např. k účinnému využití jejich komparativních výhod. Tedy schopnosti plnit jistou „pozitivní“ roli
(obecně ve vymezené množině subjektů, specificky pak ve společenství zemí, regionů, obcí apod.).
3. INFORMAČNÍ HODNOTA DISPARIT
Dominantní pro volbu přístupu k identifikaci a hodnocení disparit je, do jaké míry přinášejí uživateli
informací nové poznání a v jakém směru může toto poznání být využito, tedy jaká je jejich informační
hodnota. Zjištěné a vyhodnocené disparity mohou mít pro příjemce (uživatele) informace hodnotu:
•

poznávací – informují uživatele o širším kontextu relevantních znaků zkoumaných
subjektů, zvyšují stav poznání příjemce informací bez konkrétních požadavků na způsob
jejich dalšího přímého využití.
Ve společenské praxi může jít o srovnávání zemí a jejich seskupení, či rozdílností ve vývoji
různých částí světa, bez ambicí do tohoto vývoje přímo zasahovat apod. Zvýšení stavu
poznání je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity analyzovány a
vyhodnocovány.

•

motivační – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů vytvářejí soubor pohnutek
podněcující příjemce informací k určité činnosti; motivují jej ke způsobu jednání,
zpravidla v delším časovém horizontu.
Jedním z častých zadání hodnocení územních disparit s cílem působit motivačně je např.
vyhledávání území vhodných pro různé typy investování – motivující investory k umístění
svých investic do konkrétního území.

•

operativní – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů vedoucí k okamžitému
jednání, k reakci na vzniklou, resp. měnící se situaci.
Může jít o reakce na měnící se situaci a vzájemnou relaci subjektů na finančních trzích, měnící
se vzájemnou pozici jednotlivých klíčových bank, reakci na intervence vlád do soukromého
sektoru apod.

•

rozhodovací – změny relevantních znaků zkoumaných subjektů, jejichž vyhodnocení vede
příjemce k přijetí rozhodnutí.
Poskytnout informace pro rozhodování je druhým nejčastějším důvodem, proč jsou disparity
analyzovány a vyhodnocovány. Zpravidla jde o východiska pro tvorbu regionálních strategií a
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programů, může také jít o identifikaci regionů pro stanovení soustředěné pomoci státu
problémovým regionům apod.
Je však třeba mít na zřeteli, že hranice mezi způsoby využití poznaných disparit zkoumaných subjektů
je neostrá, že způsoby užití získaných poznatků se mohou překrývat. Rozdílná informační hodnota
vyhodnocených disparit není reprezentována zcela rozdílnými indikátory. Zpravidla jde o kontext
vyhodnocení – věcný, časový, velikostní, míry rizika apod.
4. DISPARITY V MALÝCH A VELKÝCH ZEMÍCH
Při výzkumu regionálních disparit (regionálních nerovností)1 se zákonitě nabízí otázka: mají malé
země stejné disparity jako velké země, mají tyto disparity stejný charakter a působí stejně intenzivně
a ve stejném směru (konvergenčně – divergenčně) ve velkých i malých zemích? Například: bude
podstata, charakter a intenzita působení regionálních disparit stejná v Německu či ve Francii jako v
České republice či v Maďarsku?
Je Česká republika malá země?
Na tyto otázku jsme museli zcela zákonitě narazit také při výzkumu regionálních disparit v územním
rozvoji České republiky. Česká republika se svými 10,3 miliony obyvatel, a hustotou osídlení 129
obyvatel/km2 patří ke středně velkým evropským zemím. Podle rozlohy, kdy z celkové rozlohy
Evropské unie Česká republika zaujímá necelých 79 000 km² tj. jen něco přes 2 %, patří spíše k malým
zemím. Místo jednoznačných odpovědí na vznesené otázky se nabízí hned několik dalších otázek:
•

Co je velká a malá země?

•

Mají specifika velké a malé země vliv na vznik, působení a řešení (eliminaci či zmírňování)
regionálních disparit?

•

Jaké nástroje se pro řešení disparit nabízejí; jsou jiné ve velkých a v malých zemích?

5. VELIKOST ZEMĚ
Velikost země je nejednoznačný pojem, který se v různých interpretacích může dost zásadně lišit.
Kritéria pro stanovení velikosti země jsou podle účelu tohoto určení dost odlišná. Pro posouzení
odlišnosti identifikaci disparit a jejich působení se nabízí zejména: počet obyvatel země, rozloha,
hustota osídlení a síla ekonomiky (často zjednodušeně vyjadřovaná jako HDP na obyvatele). D.
Felsenstein a B. A. Portnov ve své publikaci “Regional Disparities in Small Countries“. (Springer 2005)
konstatují, že malá země „je to těžko postižitelný pojem. Objektivně může být velikost země měřena
třemi rozdílnými, vzájemně závislými parametry – územím, obyvatelstvem a ekonomikou země“.
Vylučme definování velikosti země založené pouze na ekonomické výkonnosti, neboť může být
značně zavádějící. Lehce najdeme ve světě řadu zemí velkých rozlohou i počtem obyvatel, ale
„trpasličích“ sílou jejich ekonomiky. Naproti tomu se řada středně velkých či malých zemí může
prokázat značně velkou ekonomickou sílou. Fyzická velikost země (měřená velikostí obyvatelstva
nebo rozlohou) zdánlivě nabízí celou řadou atributů, v nichž kauzální vztahy jsou jasně vymezeny.
1

Většina autorů teoreti cké li tera tury nerozlišuje pojem dispa ri ta a nerovnost; řada z ni ch ani pojem dispa ri ta neza vádí.
Proto i v tomto příspěvku budeme pojmy dispa ri ta a nerovnost pova žova t za s ynonymum.
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Tedy malé země mají pravděpodobně menší trhy a jsou otevřenější k zahraničnímu obchodu. Menší
počet obyvatel může vést k menšímu extrému odchylek v sociálních nebo ekonomických
charakteristikách.
Atributy disparit malých zemí
Malá země má proti velké některá významná omezení charakterizovaná na straně nabídky
omezeností zdrojů, především omezeností nabídky práce a omezeností domácí nabídky hmotné i
nehmotné produkce (výrobků a služeb). Tato omezení však mohou být kompenzována, např.
dovozem pracovní síly, když země leží v blízkosti zemí, které tuto pracovní sílu mohou nabídnout,
důrazem na rozvíjení vysoce kvalifikované pracovní síly a tím možností země orientovat se více na
výroby s vyšší přidanou hodnotou či vyšší mírou otevřenosti trhu kompenzující omezenost domácí
nabídky. Atributy regionálních disparit odvozené od velikosti země (např. vliv měřítka země na
regionální konvergenci nebo divergenci) jsou sice prezentovány, ale dosud šlo jen o hypotézy, které
se prakticky, ale ani modelově, nepodařilo potvrdit. Tyto lze dle D. Felsensteina a B. A. Portnova
(2005) charakterizovat jako prostorové a neprostorové.
Prostorové atributy a jejich vlivy:
•

malá rozloha země,

•

malý počet regionů, malé vzdálenosti mezi regionálními centry a všeobecně kratší
vzdálenosti v malé zemi podporují regionální konvergenci,

•

dominantní metropolitní centrum omezuje významnější vnitroregionální účinky,

•

růst dominance metropolitního centra, malá vzdálenost mezi centrem a venkovskými
regiony nemotivuje k vykonání potřebných změn v těchto regionech,

•

malá velikost regionů zmenšuje pravděpodobnost extrémních hodnot v rámci regionu a
implikuje menší vnitroregionální proměnlivost a meziregionální rovnosti,

•

výrobní činitelé jsou vzhledem ke kratším vzdálenostem mobilnější,

•

rozměr malé země přináší větší nespojitosti generované národními hranicemi, s
omezujícím účinkem na faktor mobility.

Neprostorové atributy a jejich vlivy:
•

otevřenost ekonomiky malé země,

•

obvykle větší míra sociální koheze,

•

závislost na externích ekonomických silách (zdroje nabídky apod.), což obecně vede k
menší nezávislosti při stanovování sociálních a regionálních priorit,

•

centralizovaná struktura vlády (menší míra subsidiarity) charakteristická pro malé země,

•

kapitál, práce, zboží a technologie v různém stupni mobility,

•

úroveň obchodovatelnosti určitého zboží, zejména služeb, je často ve vztahu k velikosti
populace,

•

různé vrstvy obyvatelstva mají rozdílné sklony ke změně nebo migraci (mobilita práce),
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nižší transakční náklady - hrají významnou roli při určování faktoru mobility a určování
geografické periferality regionů (McCann 2004).

U prostorových atributů lze očekávat, že budou více podporovat regionální konvergence. U
neprostorových atributů, že budou více podporovat regionální divergence. Tyto rozdíly byly
formulovány na základě uplatněných teorií. Praktickými případovými studiemi ani experimentálním
modelováním se však apriorně formulované teoretické závěry o vztahu mezi velikostí země a
regionálními disparitami dosud nepodařilo v dostatečném rozsahu potvrdit. Řada autorů dokonce
zastává názor, že takový vztah ani neexistuje. Vzhledem k tomu, že dosud není dost empirických
poznatků, musíme vzít zavděk výsledky dosud prováděného modelování. Modelování problematiky
disparit v malých zemích naznačilo, že chudší země a země s větším počtem obyvatelstva směřují ke
stavu širší regionální diference. Regionální disparity v menších a bohatších zemích vykazují (za jinak
stejných podmínek) menší regionální diference. Výsledky modelování také ukazují jen relativní
význam prostorových a neprostorových determinant regionálních disparit. Pro modelované země se
neprostorové determinanty regionálních disparit zdají odrážet většinu ekonomických faktorů (jako je
počet místních trvale bydlících obyvatel či všeobecná ekonomickou výkonnost země), zatímco
prostorové determinanty (jako je rozloha území či počet regionů) se zdají být mnohem méně
významné (Felsenstein, Portnov 2005). Jak tedy odpovědět na tři vznesené otázky.
Co je velká a malá země?
Ve vztahu k regionálním disparitám se malá země liší od velké země ve třech základních rysech:
1. Malé země obvykle mají relativně malý počet regionálních částí.
2. Regiony malé země jsou obvykle značně rozdílné počtem obyvatelstva (zejména centrální
regiony vůči okrajovým, zpravidla pohraničním regionům).
3. Regiony malé země mohou rychle měnit své pořadové pozice v širší hierarchii země
změnou svých atributů, zejména obyvatelstva a důchodů. (Ve velké zemi takové změny v
pořadí jsou méně obvyklé a působí pomaleji.)
Mají specifika velké a malé země vliv na vznik a působení regionálních disparit?
Pokud jsme očekávali, že malé země mají menší regionální disparity, pak musíme odpovědět, že
nikoliv. Ve fungování malých zemích existuje řada konkurujících si sil, jako je sociální koheze,
disponibilita přírodních zdrojů, složení obyvatelstva, otevřenost trhu atd. Kombinace a intenzita
působení těchto sil může být obousměrná: směrem k regionální divergenci, i směrem k regionální
konvergenci.
Jaké nástroje se pro řešení disparit nabízejí; jsou jiné ve velkých a v malých zemích?
Probíhající výzkumy regionálních disparit a jejich vlivu na regionální rozvoj vedou k jednoznačnému
závěru, že v systémovém vymezení, dekompozici a uplatnitelnosti nástrojů identifikace a hodnocení
regionálních disparit nelze nalézt racionální rozdíly mezi malými a velkými zeměmi. Po těchto třech
odpovědích se nabízí ještě jedna dodatečná otázka: Má tedy vůbec smysl se odlišnostmi
regionálních disparit v malých a velkých zemích zabývat? Ani na tuto otázku není odpověď
jednoznačná. Z poznatků které byly řadou autorů, ale i v tomto příspěvku, prezentovány vyplývá, že v
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systémové identifikační a metodické rovině neexistují (a ani by neměly existovat) rozdíly mezi
regionálními disparitami malých a velkých zemí. V rovině charakteru působení regionálních disparit a
možností jejich zmírňování však je za jistých podmínek racionální se rozdílností disparit v malých
zemích zabývat. Týká se to především zaostávajících a méně vyvinutých zemí (společensky,
ekonomicky), s nízkým stupněm demokracie a decentralizace země. S úrovní rozvinutosti malé země
se její regionální disparity v rostoucí míře stávají podobné disparitám ve velkých zemích. Neexistuje
žádný apriorní důvod očekávání, že malé vyspělé země budou nevyrovnanější ani více vyrovnané než
velké země. Tak také k posuzování velikostního měřítka země přistupuje při posuzování disparit i
Evropská unie. Jinými slovy, země, které jsou způsobilé pro přistoupení do Evropské unie, musí
splňovat kritéria, která prokazují, že země není zaostalá a je schopná fungování na demokratických
principech, na kterých je Unie založena. K regionům vykazujícím vyšší hodnoty hodnocených
regionálních disparit než je hodnota vztažená k průměru Unie, je při pomoci zmenšovat jejich
disparity proto přistupováno podle kritérií jednotných pro všechny členské státy Evropské unie bez
ohledu na jejich velikost.
6. POJETÍ A DEKOMPOZICE SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ DISPARIT V REGIONÁLNÍM
ROZVOJI ČESKÉ REPUBLIKY
Ze závěrů námi provedené analýzy v první etapě výzkumu vyplývá, že pro deskripci systému sledování
a hodnocení regionálních disparit v České republice a provedení jeho dekompozice pro územní
jednotky NUTS 3 – kraje se nabízí tři základní varianty postupu:
1. přiklonit se k již uznávanému konceptu, používanému v Evropské unii, a tento aplikovat
na podmínky regionů České republiky,
2. převzít některý z konceptů používaných v České republice,
3. konstruovat vlastní model deskripce a hodnocení regionů.
Z analýzy existujících teoretických studií i praktických postupů zabývajících se popisem regionálních
disparit vyplývá, že odborná veřejnost nemá jednotný názor na to, podle jakých kritérií regionální
disparity vymezovat a hodnotit, a s pomocí jakých ukazatelů je popisovat. Cílem tohoto výzkumu
proto je navrhnout nový (nebo podstatně modifikovaný) model systému sledování a vyhodnocování
disparit v regionech České republiky. V první fázi řešení se však pro stanovení výchozího systémového
rámce regionálních disparit a jeho dekompozičních pravidel jeví jako vhodný postup založený na
kombinaci všech tří výše uvedených přístupů. Finálním cílem je vytvoření vlastního konceptu, což
logicky klade nejvyšší nároky na řešitele. Měl by v zájmu celkové efektivnosti zohledňovat nejen
národní potřeby ale i nadnárodní požadavky a kritéria a současně by se neměl významně odchýlit od
deklarovaných cílů a postupů v České republice. Umožňuje však větší operabilitu a dává tak
potenciálně i větší šanci na vyšší vypovídací schopnost takto koncipovaného řešení. Záměrem je
navržení soustavy, která umožňuje stanovit a analyzovat základní (relevantní) rozdíly mezi kraji.
Hloubka, do které budou regionální disparity strukturovány i skladba deskriptorů a indikátorů, je věcí
nalezení širšího konsensu napříč jednotlivými oblastmi, jež jsou předmětem dekompozice. Dále
uvedený návrh dekompozice systému sledování a vyhodnocování disparit v regionech České
republiky rozkládá systém do tří oblastí (subsystémů 1. řádu), které tvoří:
1. oblast sociální,
2. oblast ekonomická,
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3. oblast územní.
Z provedeného rozboru stávajících teoretických úvah v odborné literatuře, realizovaných analýz i
existujících praktických postupů se jeví jako účelné rozdělení subsystémů 1. řádu do subsystémů 2.
řádu takto: Dekompozice sociálního subsystému do pěti podoblastí - subsystémů 2. řádu:
•

obyvatelstvo (zejména hustota zalidnění, věková a vzdělanostní struktura a zdravotní
stav obyvatelstva),

•

životní úroveň (disponibilní důchod, nerovnost v příjmech),

•

úroveň bydlení (kategorie bytu, počet osob na byt, počet cenzových domácností na byt) a
vybavenost domácností (osobní automobil, barevný televizor, telefon (mobil), osobní
počítač, napojení na internet),

•

sociální vybavenost v území (zejména zdravotní a sociální služby),

•

sociální patologie (nezaměstnanost, chudoba, kriminalita).

Základní dekompozice ekonomického subsystému vychází z jeho rozložení do čtyř podoblastí subsystémů 2. řádu.
•

makroekonomické agregáty (podíl HDP regionu na národním HDP, HDP/ob., tempo růstu
HDP, hrubá přidaná hodnota, daňová výtěžnost, produktivita práce, jednotkové náklady
práce),

•

vnější ekonomické aktivity (exportní výkonnost, struktura exportu, obchodní bilance
regionu, objem přímých zahraničních investic, umístění přímých zahraničních investic dle
odvětví, podíl podniků pod zahraniční kontrolou na hrubé přidané hodnotě a
zaměstnanosti),

•

vnitřní ekonomické aktivity (ekonomické subjekty dle právních forem, odvětví a počtu
zaměstnanců, podíl malého a středního podnikání, výzkum a vývoj, investiční aktivita)

•

trh práce (zaměstnanost, nezaměstnanost – míra nezaměstnanosti, dlouhodobá
nezaměstnanost, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo).

Dekompozice územního subsystému je tvořena tak, že region je charakterizován 5 základními
podoblastmi deskripce - subsystémy 2. řádu, které tvoří:
•

fyzicko-geografický potenciál území (struktura regionu, lokalizace regionu, vzdálenost k
centrům, členitost území, hydrometeorologické podmínky),

•

životní a přírodní prostředí (kvalita ovzduší, voda, příroda a biodiverzita, odpady, lesy,
krajina a půda),

•

vybavenost a obsluha území dopravní infrastrukturou (úroveň silniční a železniční
infrastruktury, letiště, vodní cesty, hraniční přechody, intenzita dopravy),

•

vybavenost a obsluha území technickou infrastrukturou (zásobování vodou, kanalizace a
čištění odpadních vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie),

•

potenciál cestovního ruchu (infrastruktura cestovního ruchu - stálá lůžka v hotelích a
ubytovacích zařízeních, nová zařízení infrastruktury cestovního ruchu, počet zahraničních
návštěvníků).
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Proces dekompozice soustavy regionálních disparit přináší řadu otázek – teoretických, systémových,
metodických i praktických (např. jak velký má být počet dekomponovaných úrovní a kolik deskriptorů
a indikátorů mají zahrnovat). Stanovení počtu deskriptorů resp. indikátorů je obtížné, neboť vedle
základního obsahového hlediska dosažitelné informační hodnoty sledovaných a hodnocených
regionálních rozdílů musí být ze systémového hlediska zachovány relace a přibližně stejná rozlišovací
úroveň mezi vymezenými základními oblastmi (sociální, ekonomickou a územní). Slaďování
rozlišovací úrovně a vypovídací schopnosti indikátorů napříč subsystémy je jednou z nejobtížnějších
fází řešení.
ZÁVĚRY K REGIONÁLNÍM DISPARITÁM
Výskyt prostorové proměnnosti vede k nerovnoměrnému rozvoji regionů, charakterizovanému
vznikem prostorových nerovností - disparit. Problematika disparit je složitý problém, který zasluhuje,
aby byly aplikovány celostní pohled, multidimenzionální přístup, multidisciplinární způsob zkoumání
a použita pluralitní metodologie jeho zkoumání. Pro další analýzy, ale zejména pro účely ovlivňování
regionálních disparit nástroji regionální politiky je zapotřebí tyto různorodé pohledy na regionální
disparity převést do „uchopitelné“ podoby. V této souvislosti je především nutné stanovit, která
hlediska budou použita pro klasifikaci regionálních disparit, a která hlediska budou považována za
atributy identifikovaných regionálních disparit. V rámci prováděného výzkumu bylo analyzováno
několik hledisek pro identifikaci, klasifikaci a hodnocení regionálních disparit, která jsou považována
za základní atributy disparit. Jde o hlediska: časové, měřitelnost, teritorialitu, ovlivnitelnost, způsob
vzniku a dopady regionálních disparit. Pokud jde o klasifikaci regionálních disparit, na současné
úrovni poznání lze doporučit jako určující klasifikační hledisko věcné, se základním členěním na
regionální disparity sociální, ekonomické a územní, ke kterému se také kloní většina renomovaných
autorů. Při ovlivňování vývoje disparity se jako nejúčelnější jeví působení přímo na hnací síly
způsobující disparitu, čímž lze mnohdy v různé míře ovlivnit i disparity s ní korelující. Při využití
navržené soustavy indikátorů regionálních disparit musíme tedy nejdříve zvážit, zda je daná disparita
vůbec ovlivnitelná, zda ji potřebujeme ovlivňovat a pokud ano, jakým směrem. To však bude účelné
jen tehdy, pokud budeme schopni nalézt a charakterizovat takové regionální disparity, jejichž
srovnávání má racionální smysl. Jen tak lze na území regionů analyzovat existující jevy a procesy s
různými příčinami, dopady a možnostmi ovlivňování. Chápání racionality však může být v průběhu
času různé. Země Evropské unie uplatňují různé přístupy k regionální politice a regionálním
disparitám. Pro Českou republiku je nejvýznamnější přístup zemí středoevropského prostoru. Proto
se v rámci našeho výzkumu zabýváme pojetím a přístupy v pěti sousedících zemích – Německu,
Polsku, Slovensku, Maďarsku a Rakousku. Zatímco v Německu a Rakousku je hlavní váha intervencí
přenesena na úroveň spolkových zemí, v Maďarsku, Polsku a na Slovensku ještě převládá
centralizovaná exogenní orientace regionální politiky a to zejména proto, že finanční zdroje
regionálního rozvoje pochází ve značné míře z unijního rozpočtu. Řešení regionálních disparit je ve
všech analyzovaných zemích podtextem a původním východiskem regionální politiky, avšak v
Rakousku a Německu je již kladen silný důraz na endogenní faktory rozvoje, zvyšování potenciálu
regionů a nespoléhání se na realokaci národních nebo evropských zdrojů. Co říci úplně na závěr.
Provedené analýzy prokázaly, že existence regionálních disparit je objektivním jevem, jehož
specifickou stránkou je možnost nebo nemožnost ovlivňování jeho budoucího vývoje. Je zřejmé, že
část disparit nelze ovlivňovat vůbec (zejména disparity fyzického charakteru). U ovlivnitelných
disparit je vzhledem k jejich charakteru významné poznání, které z nich je žádoucí ovlivňovat a jakým
směrem – jaký by měl být charakter vývoje disparity – konvergenční či divergenční.
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Rozdílnost pohledů na klasifikaci kritérií pro popis a analýzu regionálních disparit, které nabízí teorie i
praxe, zakládá poměrně širokou bázi variant metodických přístupů k regionálním
disparitám, jejich pojetí a vyjádření indikátory. To nás utvrzuje v názoru, že neexistuje pouze jeden
objektivně správný postup. Je ale třeba brát v úvahu, že koncepty, které zejména v České republice a
také v orgánech Evropské unie již získaly široký konsensus (Strategie udržitelného rozvoje ČR,
Strategie regionálního rozvoje ČR, Národní strategický referenční rámec, Strategické obecné zásady
společenství pro soudržnost EU, strukturální ukazatele EU atd.), jsou pro volbu systémové
dekompozice disparit, ale zejména pro jejich dovedení do úrovně deskriptorů a indikátorů vhodným
vodítkem.
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REGIONÁLNA KONVERGENCIA RESP. DIVERGENCIA NA POZADÍ TEORETICKÝCH
KONCEPCIÍ
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Ing. Lukrécia Kováč Gerulová
ABSTRAKT
V príspevku sa zameriavame na vymedzenie teoretického rámca pre model regionálnej konvergencie
a divergencie. Z normatívneho pohľadu chápeme konvergenčný proces ako proces rastový.
Teoretický základ regionálnej konvergencie alebo divergencie vychádza zo Solowovho modelu rastu.
Neoklasická teória vysvetľuje proces konvergencie na základe klesajúceho hraničného produktu
kapitálu. Na druhej strane, polarizačné efekty v teórii polarizácie vedú k divergencii. Ostatné teórie
umožňujú tak konvergenčný ako aj divergenčný vývoj. Väčšina empirických štúdií vychádza z
neoklasickej teórie.
KLÍČOVÁ SLOVA
neoklasická teória, nová ekonomická geografia, regionálna konvergencia, regionálna divergencia,
teória endogénneho rastu
ANNOTATION
In the paper we focus on the theoretical framework of the regional convergence or divergence
model. The convergence model is related to a growth process in the sense of normative description.
The theoretical background of regional convergence or divergence is commonly based on the Solow
growth model. The neoclassical theory explains the convergence process through decreasing
marginal capital product. On the other hand the polarisation effects in the theory of polarisation lead
to divergence. According to the remaining theories a convergence as well as a divergence process are
possible. Most of the empirical studies of regional convergence stems from the neoclassical theory.
KEYWORDS
endogenous growth theory, neoclassical theory, new economic geography, regional convergence,
regional divergence
ÚVOD
V debatách o disparitách sa často mlčky vychádza z predpokladu, že samotné zoradenie sústavy
ukazovateľov, ktoré majú k nerovnostiam nejaký vzťah je dostatočné k tomu, aby sme ich analyzovali.
Pritom nejde iba o to, že väčšina takýchto sústav sa k takémuto meraniu iba viacej alebo menej
nepresne približuje. Podľa toho, či vychádzame iba z jedného syntetického ukazovateľa (napr. HDP),
alebo zostavíme sústavu ukazovateľov ekonomického charakteru ( a tu zase záleží, či sa jedná o
ukazovatele produkcie, ale aj spotreby – napr. príjmy), alebo zahrnieme aj širšie neekonomické
faktory disparít súvisiace s kvalitou života (životné prostredie, voľný čas, a pod.) je síce analýza
precíznejšia, ale aj tak sa „neoslobodíme“ v prechode od analytického k normatívnemu prístupu od
jej zaradenia do nejakého teoretického konceptu. To ale predpokladá, že v normatívnej polohe
chápeme konvergenčný proces ako proces rastový, čo už tvorí premostenie medzi analyzovanými
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disparitami a spôsobmi ich eliminácie. Vzhľadom na veľký rozsah rastových koncepcií sa orientujeme
v tomto príspevku iba na niektoré najfrekventovanejšie.
Diskusia o vzťahu ekonomického rastu a konvergencie začala prácami Solowa a Myrdala koncom 50.
rokov. Baumol (1986) tvrdil, že homogénne skupiny krajín konvergujú a heterogénne divergujú.
Boom výskumu konvergencie nastal v 90.rokoch po článkoch Barra a Sala i Martina (1990, 1991,
1992) a Mankiwa, Romera a Weila (1992), ktoré vychádzali z neoklasickej teórie rastu a rozšírili
predošlý výskum konvergencie o regionálny aspekt.Čiastočným vysvetlením tohto rozmachu je
rastúca nespokojnosť počas 80. rokov vyplývajúca z toho, že regionálne disparity sa neznižovali tak
rýchlo ako sa predpokladalo (Armstrong, 2002). Tieto práce nasledovali bezprostredne po nových
rastových teóriách 80. rokov (teórii endogénneho rastu a novej ekonomickej geografie). Vytvoril sa
tak súbor protichodných rastových teórií, ktoré vyzývali k ďalšiemu výskumu. Z teórií, ktoré
vysvetľujú regionálny rast a tým aj mechanizmus procesu regionálnej konvergencie resp. divergencie,
sme vybrali pre demonštráciu týchto procesov nasledujúce:
•

Neoklasická teória

•

Teória polarizácie

•

Teória endogénneho rastu

•

Nová ekonomická geografia

•

Teória inovatívnych klastrov a učiacich sa regiónov

1. NEOKLASICKÁ TEÓRIA (A TEÓRIA PODMIENENEJ KONVERGENCIE)
Za teoretický základ skúmania konvergencie sa berú väčšinou neoklasické modely ekonomického
rastu. Až do polovice 80.rokov mal vedúce postavenie Solowov model (1956). Niektoré štúdie
vychádzajú aj z modelu Mankiwa-Romera –Weila (1992).
Solowov model ukazuje, ako klesajúce výnosy z kapitálu vedú ku konvergencii všetkých regiónov k
„ustálenému stavu“. Základné predpoklady modelu sa dajú zhrnúť do niekoľkých bodov:
•

Ekonomický rast je poháňaný techni ckým pokrokom a akumuláciou kapitálu,

•

technický pokrok je exogénny,

•

výrobný faktor práca je určený veľkosťou populácie, ktorá rastie exogénne danou mierou,
z čoho vyplýva, že práca je tiež exogénna,

•

zásoba kapitálu je určená investíciami a miera investícií je konštantná a exogénna, z čoho
vyplýva, že produkt, investície a zásoba kapitálu budú rásť rovnakou dlhodobou mierou,

•

výrobné faktory sú oceňované na základe hraničného produktu, ktorý klesá.

Na základe týchto predpokladov môžeme proces konvergencie vysvetliť nasledovne: Rozvinutejšie
regióny rýchlejšie akumulujú kapitál, čo vedie ku klesajúcemu hraničnému produktu kapitálu a
následne ku klesajúcim výnosom z kapitálu. Kapitál tak prúdi do regiónov s nedostatkom kapitálu, v
ktorých má vyššiu cenu a dosahujú sa vyššie výnosy. Výrobný faktor pracovná sila zase migruje do
rozvinutejších krajín, v ktorých sú vyššie mzdy. Mechanizmom vyrovnávania rozdielov vo výrobných
faktoroch nastáva proces konvergencie regiónov v úrovni produkcie na obyvateľa.
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Neoklasická konvergencia nastáva výsledkom štyroch navzájom podporujúcich sa procesov:
•

akumulácia kapitálu a klesajúce výnosy

•

medziregionálna migrácia pracovnej sily

•

mobilita kapitálu

•

transfer technológií.

Dynamika Solowovho modelu naznačuje, že čím ďalej sa región nachádza od ustáleného stavu, tým
rýchlejšie rastie. Kohézna politika podporuje konvergenciu investíciami na zvýšenie verejného
kapitálu, čím zvyšuje produktivitu súkromného kapitálu, posúva ustálený stav a tým zvyšuje mieru
rastu.
Novšia neoklasická teória podmienenej konvergencie, tak ako tradičná neoklasická teória rastu,
predpokladá konvergenciu rozdielov regionálneho HDP na obyvateľa. Má však niekoľko čŕt, ktorými
sa od pôvodnej koncepcie odlišuje a ktoré majú význam pre empirický výskum (Armstrong, 2002):
a) V štandardnom neoklasickom modeli rastu regióny konvergujú k jednému ustálenému stavu.
Takáto konvergencia sa označuje ako absolútna ß-konvergencia. Východiskovým bodom je
Solowov model rastu s Cobb-Douglasovou produkčnou funkciou:

Yt = Ktα (At Lt) 1-α

(1)

kde Y označuje output, K kapitál, L prácu a A celkovú produktivitu faktorov. Úroveň dôchodku
per capita v ustálenom stave y* je potom určená nasledovne:

α


s
 1− α
y ∗ = A0 e gt 

n + g + δ 

(2)

kde s označuje mieru investícií, g a n miery exponenciálneho rastu At a Lt (Islam, 2003).
Všetky faktory rovnice (2) A0, s, g, n, δ, α by mali byť podľa konceptu nepodmienenej
konvergencie rovnaké pre všetky krajiny.
Empirické analýzy absolútnej konvergencie však často zlyhávajú a dôkazy o absolútnej
konvergencii boli nájdené iba pre relatívne homogénne vzorky krajín, ako napr. OECD
(Baumol, 1986). V skutočnosti sa krajiny rozlišujú vo faktoroch relevantných pre rast a každá
krajina môže mať svoju ustálenú úroveň rastu. Tento poznatok viedol k modelom
podmienenej konvergencie, v ktorých neexistuje len jeden ustálený stav, ale viacero.
Regresné modely podmienenej konvergencie obsahujú tzv. podmienené premenné, ktorými
sa zohľadňujú začiatočné rozdiely. Kvôli obmedzenosti štatistických údajov na regionálnej
úrovni EÚ používa väčšina štúdií dva typy podmienených premenných, ktoré zaviedli Barro a
Sala-i-Martin (1990, 1991, 1992):
o
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Umelé premenné na národnej alebo regionálnej úrovni, ktoré nahrádzajú rôzne
premenné, pre ktoré neexistujú disponibilné údaje

b) Keďže regióny konvergujú k viacerým ustáleným stavom, hypotéza konvergencie môže platiť
pre krajiny s relatívne podobnou začiatočnou situáciou a môžu sa tak vytvoriť tzv.
konvergenčné kluby.
c) Teória podmienenej konvergencie pripúšťa možnosť regionálnych asymetrických šokov, ktoré
môžu viesť k obdobiam divergencie. Podľa Barra a Sala-i-Martina (1990) nastali dva
asymetrické šoky, ktoré zväčšili rozdiely medzi štátmi USA, jeden po Veľkej hospodárskej
kríze v 30. rokoch a druhý po ropných krízach v 70. rokoch.
d) Malo by sa rozlišovať medzi regionálnymi rozdielmi v HDP na obyv. v určitom časovom bode
a mierou znižovania rozdielov v čase. Rozdiely v časovom bode sa väčšinou merajú
prostredníctvom neváženej štandardnej odchýlky medzi regiónmi (σ) a následné zmeny tejto
hodnoty sa označujú ako σ –konvergencia. Používajú sa však aj iné metódy, ako variačný
koeficient alebo Giniho koeficient. Miera znižovania rozdielov v čase sa väčšinou meria
prostredníctvom ß-konvergencie.
Mankiw, Romer a Weil (1992) zohľadnili v Solowovom modeli dve formy kapitálu (fyzický a ľudský).
Úroveň dôchodkov v ustálenom stave je potom funkciou mier investícií do fyzického a ľudského
kapitálu, podiely príjmov fyzického a ľudského kapitálu a príslušných odpisových mier. Ak sa
predpokladá, že miery technického pokroku a odpisov sú medzi krajinami rovnaké, ustálený stav sa
môže definovať z hľadiska miery úspor z fyzického a ľudského kapitálu a miery rastu populácie.
2. TEÓRIA POLARIZÁCIE
Hlavnými predstaviteľmi teórie polarizácie na regionálnej úrovni sú G.Myrdal, F.Perroux a
A.Hirschman. Zatiaľ čo neoklasická teória predpokladá negatívnu spätnú väzbu, ktorá spôsobí
vyrovnanie pôvodnej odchýlky v rozvoji regiónu, Myrdal2 hovorí o cirkulárno-kumulatívnom procese,
ktorý pôvodnú odchýlku zosilňuje. Pritom pripúšťa možnosť negatívnej aj pozitívnej spätnej väzby a
proces konvergencie alebo divergencie závisí od toho, ktorá z väzieb preváži. Ak berieme do úvahy
vzájomné interakcie systému regiónov, Myrdal aj Hirschman3 rozoznávajú dva protichodné efekty.
Myrdal hovorí o rozširujúcich a sťahujúcich efektoch a Hirschman o presakujúcich a polarizačných
efektoch. Rozširujúce resp. presakujúce efekty vedú k rozširovaniu pozitívneho rozvojového impulzu
do susedných regiónov a sťahujúce resp. polarizačné efekty vedú k negatívnemu prejavu rozvojového
impulzu na iné regióny. Podľa toho, ktoré z efektov prevýšia, nastane vyrovnávanie rozvoja regiónov
(konvergencia) alebo prehĺbenie polarizácie (divergencia). Názory sa v tomto rôznia. Zatiaľ čo
Hirschman predpovedá z dlhodobého hľadiska prevahu rozširujúcich (konvergenčných) efektov,
Myrdal predpovedá divergenciu, ktorá bude navyše o to vyššia, o čo je región chudobnejší. Preto sa
teória polarizácie zvykne zaraďovať medzi divergenčné teórie.
3. TEÓRIA ENDOGÉNNEHO RASTU
V polovici 80.rokov sa prudko rozvinula nová teória rastu- teória endogénneho rastu. Teória
endogénneho rastu rozširuje neoklasický prístup o priame zahrnutie technického pokroku. V
2

Myrdal, G.: Economi c Theory a nd Under-developed Regions . London: Duck- worth, 1957. Ci tované v: Meier (1998), s . 116.
Hi rs chman, A., O: The Stra tegy of Economi c Development. New Ha ven, Conn.: Yale Uni v. Press, 1958. Ci tova né v: Meier
(1998), s . 121.

3
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neoklasickej teórii rastu je technický pokrok verejným statkom, exogénnou veličinou a jedinou
veličinou, ktorá môže dlhodobo vyvolať ekonomický rast. V teórii endogénneho rastu sa technický
pokrok stáva endogénnym a je teda sám o sebe určovaný rastovými procesmi. Efekty prelievania
poznatkov majú za následok rastúce výnosy z akumulácie kapitálu, čo je hlavným rozdielom od
neoklasických modelov. Modely endogénneho rastu tak nepotvrdzujú podmienenú konvergenciu,
ale ani divergenciu. Väčšina teórií endogénneho rastu vychádza z Romerovho prístupu, v ktorom je
technický pokrok vyjadrený prostredníctvom faktora ľudského kapitálu, t.j. veľkosti pracovnej sily v
odvetví výskumu. Ľudský kapitál predstavuje podľa Romera (1986) externý efekt investícií, t.j.
zvýšením investícií do fyzického kapitálu sa zvyšuje aj ľudský kapitál. Prírastok ľudského kapitálu zase
zvyšuje produktivitu ostatných výrobných faktorov v produkčnej funkcii (práce a kapitálu). Technický
pokrok teda nie je exogénne daný, ale závisí od veľkosti ľudského kapitálu. V produkčnej funkcii bude
potom vyjadrený nasledovne (Armstrong, 2002):

ΔA = δLλ A Aφ

(3)

kde A je rozsah technologických poznatkov, ΔA je technologická zmena v čase, LA počet pracovníkov
v odvetví výskumu a δ, λ, φ sú parametre funkcie. Produktivita ľudského kapitálu vo výskume bude o
to väčšia, o čo väčší bude rozsah technologických poznatkov. Technologické poznatky tak vytvárajú
ďalšie technologické poznatky a vyvolávajú kumulatívny rast, ktorý v kontexte regionálneho rozvoja
môže spôsobiť divergenčný proces (rýchlejší rast regiónu s väčším vybavením technologických
poznatkov).
Existuje viacero prístupov na zahrnutie technického pokroku do modelov, s rozdielnymi výsledkami.
Vzhľadom na obmedzenia údajov vychádzalo iba málo štúdií z teórie endogénneho rastu4.
4. NOVÁ EKONOMICKÁ GEOGRAFIA
Modely Novej ekonomickej geografie vychádzajú z prác Krugmana5. Nová hospodárska geografia, na
rozdiel od neoklasickej teórie, berie do úvahy dopravné náklady a pozitívne externality spojené so
škálovými výnosmi (výnosmi z rozsahu produkcie) a lokalizačnými výhodami. Sektory s rastúcimi
výnosmi z rozsahu stimulujú ku koncentrácii výroby do jedného miesta. V dôsledku nedokonalej
konkurencie sú reálne mzdy v regiónoch s vyšším podielom týchto sektorov vyššie. To spôsobí prílev
mobilnej pracovnej sily a kumulatívny proces aglomeračných efektov (napríklad ľahký prístup k
trhom, kvalifikovanej pracovnej sile a k novým vedomostiam). Výsledkom môže byť vznik
priestorového modelu jadro - periféria.
Existuje aj druhá vetva modelov, tzv. modely vertikálne-prepojených podnikov6, ktorá neprisudzuje
divergenciu mobilnej pracovnej sile, ale výrobcom medziproduktov. Vedúci región má výhody
nákladových úspor z úzkych input- output prepojení, čím priťahuje výrobcov medziproduktov.

4

Napr. Cheshi re, P., Ca rbona ro, G.: Urban Economi c Growth in Europe: Tes ting Theory a nd Poli cy Pres criptions , Urban
Studies , 33, 1111-1128, 1996. Ci tované v: Arms trong (2002).
5
Krugman, P.: Scale economi cs , product differentia tion and the pa ttern of tra de. In: Ameri can Economi c Review 70, 950–
959, 1980. Ci tované v: Arms trong (2002), Krugman (1991).
6
Krugman, P.,Venables , A.: Integrati on, specialisation a nd adjustment. In: European Economi c Review, 40, pp. 857-880,
1996. Ci tované v: Arms trong (2002).
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Podľa novej ekonomickej geografie však divergencia nemusí nutne nastať. Okrem dostredivých síl
pôsobia v regióne aj odstredivé sily, pričom ich rovnováha sa mení so znižovaním dopravných
nákladov. Podľa modelu Krugmana a Elizonda (1996) sa rastom integrácie znižujú dopravné náklady a
výnosy z rozsahu sa dajú využívať aj na vzdialenejších miestach. Vyššia cenová konkurencia v jadre
zmrazuje mzdy a spôsobuje odliv pracovnej sily do periférie. Regionálny proces tak nadobúda tvar U
od rozptýlenia sektora s rastúcimi výnosmi z rozsahu k jeho koncentrácii (divergencia) a k spätnému
rozptýleniu (konvergencia). To ale neznamená automatický prechod ku konvergencii. V prípade
existencie určitých bariér mobility pracovnej sily (či už geografických, jazykových, kultúrnych alebo
inštitucionálnych) sa proces ustáli vo fáze koncentrácie a regionálne disparity sa budú prehlbovať.
5. TEÓRIA INOVATÍVNYCH KLASTROV A UČIACICH SA REGIÓNOV
Niektoré z teórií, ktoré sme doteraz uviedli, predpokladajú divergenciu v dôsledku vzniku
geografických klastrov. Post-fordistická literatúra sa venuje rôznym typom nových industriálnych
distriktov, teória spoločenského kapitálu predpovedá vznik klastrov malých a stredných podnikov a
nová hospodárska geografia a modely exportnej konkurencieschopnosti tiež prisudzujú dôležitú
úlohu industriálnym klastrom.
Novšími prístupmi sú prístupy inovačných (high-tech) klastrov alebo učiacich sa regiónov. Tieto
prístupy vychádzajú skôr z empírie. High-tech clustre sa môžu považovať za osobitnú formu
industriálnych distriktov. Rozdiel medzi nimi je taký, že región s inovatívnymi klastrami sa stal učiacim
sa regiónom. Hlavnými predpokladmi inovatívnych clustrov je akumulácia dobrých lokálnych
vedomostí, interakcia firiem navzájom a s lokálnymi verejnými inštitúciami, vytváranie nových malých
a stredných podnikov a technologicky špecializovanej pracovnej sily. Tieto predpoklady podporujú
rast regiónu a, podobne ako u iných foriem „klastrovania“, divergenčné tendencie.
Na základe charakteristiky jednotlivých teórií môžeme vidieť, že rozdielne teórie rozdielne vysvetľujú
proces konvergencie. Ich zhrnutie obsahuje tab.1. Niektoré prístupy, najmä neoklasický, poskytujú
dôvod pre konvergenciu kvôli klesajúcemu hraničnému produktu kapitálu. Teória polarizácie, modely
exportnej konkurencieschopnosti a prístup učiacich sa regiónov zase naznačujú v dlhodobom
ponímaní divergenciu. Ostatné teórie nemajú jasný záver, pričom proces konvergencie a divergencie
závisí od špecifických hospodárskych alebo iných podmienok.
ZÁVER
Možno plne súhlasiť s Armstrongom (2002), ktorý sa snažil preskúmať, ktorá z teórií je najvhodnejšia
na vysvetlenie empirických údajov majúcich vzťah ku konvergencii a ako zosúladiť teóriu s empíriou.
Neprichádza pritom k jednoznačnému záveru. Tvrdí, že veľký počet modelov je formalizovaných a
zostáva to na navrhovateľoch iných modelov, aby vyvinuli vhodné metódy a poskytli presvedčujúce
dôkazy o ich vhodnosti nahradiť doteraz používané modely, napr. neoklasický model podmienenej
konvergencie. Kritizuje skutočnosť, že väčšina empirických štúdií, ktoré skúmajú konvergenciu a
divergenciu, vychádzajú z neoklasickej teórie. Od jeho kritiky v roku 2002 sa síce väčšina aplikácií
opiera o neoklasický koncept (Eckey, Turck, 2007), v ostatnom období predsa len sa objavujú aj
aplikácie založené na iných teoretických koncepciách. Rôznorodosť výsledkov však pri často
protichodných konceptoch ani tak veľmi neprekvapuje, ale je faktom, že ani neuľahčuje precíznejšie
závery o konvergenčných procesoch.
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Tabuľka č. 1: Teoretické koncepcie vo vzťahu ku konvergencii/divergencii
Teória – koncepcia

dôvody pre divergenciu

Klesajúci hraničný produkt kapitálu
je dôvodom konvergencie

Neoklasická

Teória polarizácie

Teória endogénneho rastu

dôvody pre konvergenciu

Dominancia polarizačných
efektov spôsobuje divergentný
proces.
Pozitívne externality spojené s technologickými poznatkami môžu
spôsobiť konvergenčný aj divergentný rozvojový proces.

Nová ekonomická geografia

Konvergencia alebo divergencia bude závisieť od kombinácie
odstredivých a dostredivých síl. (napr. v závislosti od výšky
dopravných nákladov,

Učiace sa regióny

Existencia inovatívnych (high-tech)
klastrov v regióne vyvolá
divergenčný proces.

Zdroj: sp racované na základe Eckey, Türck (2007), Armstrong (2002), Maier, To edling (1998) a autormi.
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ABSTRAKT
Výzkum disparit mezi regiony je realizován jak strategií kvantitativního výzkumu, tak strategií
kvalitativního zkoumání. Smyslem tohoto metodologicky koncipovaného výzkumného projektu WD57-07-1 Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony je stanovení měřitelných indikátorů a
faktorů rozvoje regionů a odhalení zdrojů reálných možností rozvoje z pohledu obyvatel regionu.
KLÍČOVÁ SLOVA
disparity, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, region, regionální rozvoj
ABSTRACT
The research on disparities among regions is realized by both strategy of quantitative research and
strategy of qualitative research. The sense of this methodologically conceived research project WD57-07-1 Possibilities of solution to disparities among chosen regions is definition of measurable
indicators and factors of regions´ development and disclosing of sources of real development
possibilities from the view of the insiders of the region.
KEYWORDS
disparities, qualitative research, quantitative research, region, regional development
ÚVOD
Vznik a rozvoj regionů probíhal na základě rozdílných historických a ekonomických podmínek.
Podobně je tomu i v rozvoji jednotlivých oblastí v regionech. Regionální rozvoj lze zkoumat z mnoha
hledisek a popsat je řadou ukazatelů, a to jak kvantitativního, tak kvalitativního charakteru.
Cílem příspěvku je uvést metodický postup řešení projektu WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit
mezi vybranými regiony“, řešeného v letech 2007 až 2011 za podpory MMR ČR na Fakultě
regionálního rozvoje a mezinárodních studií MZLU v Brně.
1. MATERIÁL A METODIKA
Výsledky projektu jsou směrovány k odhalení disparit v kvalitě života mezi regiony České republiky, a
to z pohledu přírodních zdrojů, z pohledu sociálních a kulturních zdrojů a z pohledu ekonomické
výkonnosti regionu. Vzhledem k tomu, že disparity mezi regiony jsou především důsledkem rozdílné
intenzity využití uvedených disponibilních zdrojů regionů, je třeba příčinu disparit hledat zejména
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uvnitř regionů. Při řešení projektu je ověření navrhované metodiky prováděno na vybraných
regionech a v rámci nich na vybraných mikroregionech, zahrnujících příslušná města a obce.
K analýze regionálních disparit jsou využívány podklady z Jihomoravského kraje z mikroregionu
Podluží, z Moravskoslezského kraje z mikroregionu Poodří, ze Severomoravského kraje z
mikroregionu Hranicko a z Plzeňského kraje z mikroregionů Běleč a Lučina. V Plzeňském kraji jsou
současně k analýze využívány i podklady z Místní akční skupiny Pošumaví a Místní akční skupiny
Český les.
Výzkum analýzy kvality života ve vybraných regionech z pohledu přírodních zdrojů, sociálních a
kulturních zdrojů a z pohledu ekonomické výkonnosti regionu se zaměřuje na použití metod, které
umožní postihnout obecné vývojové trendy rozvoje, které se projevují ve všech regionech a dále
postihnout faktory, které jsou z hlediska jednotlivých regionů specifické. Jedná se jednak o faktory,
které představují silnou stránku rozvoje dané oblasti a které je třeba udržovat a posilovat, jednak o
faktory, které lze označit jako rizikové z hlediska rozvoje dané oblasti. Těmto rizikovým faktorům je
potom třeba věnovat maximální pozornost, neboť představují ohrožení správného vývoje a
životaschopnosti dané oblasti.
Obecné vývojové trendy rozvoje regionu jsou posuzovány pomocí kvantitativních metod,
využívajících zejména individuálních či agregovaných indikátorů. K popisu a charakteristice dat jsou
zvoleny metody deskriptivní statistiky. Zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu života v regionech je
založeno na využití spíše kvalitativních metod a dotazníků.
2. VÝSLEDKY A DISKUSE
2.1 VÝCHODISKA METODOLOGICKÝCH PŘÍSTUPŮ K ŘEŠENÍ
Současná teorie vědy a vědeckého výzkumu rozeznává dvě skupiny paradigmat podmiňujících volbu
výzkumných strategií, metod a technik. Jednak skupinu založenou v metodologických idejích
pozitivismu a jeho postupně vzniklých, i oslabených variant; jednak skupinu založenou původně v
symbolickém interpretativismu a jeho dalších variantách, podložených fenomenologií a
hermeneutikou (Bryman, Bell, 2007 nebo Denzin, Lincoln, 2005).
Výzkumný tým zvolil metodologii, která čerpá z obou skupin paradigmat – koncepty první
paradigmatické skupiny umožňují kvantitativní výzkum problematiky, tedy měření, koncepty druhé
paradigmatické skupiny umožňují kvalitativní výzkum a tedy porozumění interpretacím místních
reprezentantů objektu výzkumu (mikroregionu, akční skupiny).
Tento dvojaký metodologický přístup současně zakládá dvě odlišné strategie získávání informací,
exogenní a endogenní. Otázka exogenního respektive endogenního vytváření informací k analýze
regionálních jevů je zásadní a již v této fázi nutí výzkumný tým k zásadním rozhodnutím. Například
zda se mají podílet na tvorbě kritérií klasifikace reprezentanti obcí a do jaké míry výzkumný tým.
Výzkumníci sice mohou mít o regionálních jevech řadu informací či poznatků, z toho ale neplyne, že
jim rozumějí a že je dovedou vysvětlit. Endogenní přístup pak znamená opačné riziko –
nedorozumění v řadě bodů a tudíž deformovaný obraz regionální problematiky.
Proto výzkumný tým opět volí paralelní strategii a ta se promítá do koncipování předmětu výzkumu:
nemůže být vymezen pouze zvenčí, výzkumníky a experty, ale také zevnitř – reprezentanty objektu
výzkumu.
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První skupinu metodologických východisek vyžadujících analytické vyhodnocení a následnou volbu
tvoří existující výzkumná paradigmata, od nichž se odvíjejí strategické možnosti výzkumů. Platí totiž
teze, podle níž jak objekt, tak předmět výzkumu nejsou objektivní realitou (to jen jedna z možností:
pozitivistická, případně postpozitivistická), ale jsou výsledkem komunikovaných konstrukcí a
interpretací (konstruktivistické paradigma výzkumu) anebo obapolně vytvářených informací a
poznatků (participativní paradigma akčního výzkumu).
Druhou skupinu metodologických východisek vyžadujících analytické vyhodnocení a následnou volbu
představují teorie regionálního rozvoje, jež jsou rovněž paradigmaticky uspořádány a máme dnes o
nich dobrý přehled (Blažek, Uhlíř, 2002 nebo Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006). Při volbě
metodologií výzkumů od těchto teorií nelze odhlížet, neboť kontextuálně váží všechny důležité
pojmy, jichž se ve výzkumu používá. Začíná to již samotným pojmem region, který vyjadřuje určité
uspořádání sociálního prostoru: jak toto uspořádání vzniká, to variuje od teorie k teorii a není tedy
možné používat pojem region „jen tak“, volně, bez kontextuální vazby na určitou jasně vymezenou
teorii.
Tímto způsobem, analytickým vyhodnocením metodologických a heuristických konsekvencí
výzkumných paradigmat na straně jedné a teorií regionálního rozvoje na straně druhé, je získání
poměrně jasného obraz op tom, co může která výzkumná metodologie přinést.
Metodologické založení výzkumných prací vychází z metod a východisek paradigmat konstruktivismu
a paradigmatu participativního jako dvou výzkumných přístupů nepozitivistického typu. Ukázalo se
totiž již v počátcích koncipování výzkumných prací, že nelze ignorovat poznání a názory místních
obyvatel právě proto, že klademe důraz na rozvoj, nikoliv jen na růst.
Konstruktivistický přístup dovoluje identifikovat či rekonstruovat představy místních lidí o všech
základních jevech (region, zdroje, cíle, rozvoj etc.), které chce výzkum sledovat (Hubík, 2006) a takto
zajišťuje validitu získaných poznatků vůči endogenním (v angličtině indigenous – nikoliv endogenous)
cílům a názorovým orientacím.
Participativní přístup koncipovaný v našem případě jako akční výzkum jde ještě o krok dál než
konstruktivistická metodologie a z místních lidí dělá dočasně rovnocenné partnery, podílející se
rovným dílem na tvorbě výzkumných poznatků spolu s výzkumníky (Hubík, 2004), což výše zmíněnou
validitu poznatků zajišťuje rovněž.
Teorie regionálního rozvoje dnes tyto dva paradigmatické výzkumné přístupy řadí mezi přístupy
typické pro teorie „post-developmentalismu“, což jsou teorie, které odůvodněně rezignovaly na úsilí
o jednoznačné stanovení základních parametrů regionu, regionálního rozvoje a souvisejících jevů
(Pike, Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006). Pod vlivem poststrukturalismu a diskursu postmodernismu
tyto teorie přitakávají pluralismu jak teorií, tak metodologií ve výzkumné práci. Výsledkem je – mimo
jiné – právě opuštění pozitivistického výzkumného dogmatismu a věnování větší pozornosti místním
lidem (insiders) a jejich regionálním problémům, což jsou problémy, jež pozitivistická metodologie
neřeší.
Konkrétní formy nabývají uvedené paradigmatické výzkumné přístupy v koncepci sociální kartografie,
která je v našem výzkumu regionálních disparit již bezprostředně použitelná pro tvorbu jak
konkrétních výzkumných metod, tak výzkumných technik sběru informací. Rozhodovací proces při
tvorbě výzkumné metodologie znázorňuje obrázek 1.
Obrázek 1: Postup tvorby výzkumné metodologie
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Cíl výzkumu:
analytická komparace disparit mezi mikro/regiony
reprezentovaných rozdílným sociálním a kulturním kapitálem

Dílčí cíl výzkumu:
identifikace mikro/regionálních konstrukcí
sociálního a kulturního kapitálu

předmět výzkumu:
sociální a kulturní kapitál
v místě, v mikroregionu, v regionu

objekt výzkumu:
respondenti
z obcí, z mikroregionů, ze správních institucí

technika:

technika:

interview

interview

metoda:

metoda:

narativní výzkum

akční výzkum

metodologie:
sociální kartografie

výzkumné paradigma:

výzkumné paradigma:

sociální konstruktivismus

participativní výzkum

teorie:

post-developmentalismus
Zdroj: vlastní zpra cování

Region je výsledkem buďto speciální kartografie (například politické) anebo sociální kartografie
(Paulston, Liebman, 1994), jež je sociálně ukotvená. Každá kartografie je záležitostí v prvé řadě
estetickou v původním slova smyslu – to jest záležitostí percepce. Pozitivistický přístup k objektům
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kartografie estetickou dimenzi jako kognitivní předpoklad nebere v úvahu a považuje kartografii za
záležitost určenou především formálně speciálními principy expertů.
Obecným východiskem sociální kartografie je tvrzení, podle něhož mapa spíše portrétuje vnímání
sociálního světa tvůrcem, nežli portrétovaný svět/prostor. Rozhodující pro tvorbu mapy je percepce
prostoru v určitém sociálním a kulturním kontextu – tedy sociální percepce. Prostor, který je
mapován, patří k určitému sociálnímu kontextu a aktéři tohoto kontextu mají své vlastní
„kartografické“ poznatky tomuto prostoru/kontextu odpovídající. Jak ukazují Pike a spol. (Pike,
Rodríguez-Pose, Tomaney, 2006), při endogenní (indigenous) analýze regionálních jevů lze použít
teze různých teorií regionálního rozvoje.
Cílem sociální kartografie v našem výzkumu je prostorové uspořádání sociálního a kulturního kapitálu
na lokální, mikroregionální a regionální úrovni. Metodou identifikace obou druhů kapitálu a dalších
souvisejících znaků je zde akční výzkum s převládající technikou semistandardizovaného rozhovoru
vedeného jednoduchým schématem; získané výsledky jsou zpracovány faktorovou analýzou.
Paralelně či komplementárně „mapuje“ výzkumný tým tutéž problematiku pomocí standardní
metodologie (post)pozitivistického výzkumného paradigmatu, založené jak na analýze „měkkých“ dat
získaných dotazníkovým šetřením stejných objektů výzkumu, jako ve výše uvedeném případě, tak na
analýze „tvrdých“ dat čili statistických zdrojů. Mapu regionálních disparit tak vytvářejí jak insiders, tak
outsiders, zdrojem jsou jak „tvrdá“, tak „měkká“ data.
2.2 ANALÝZA KVALITY ŽIVOTA V REGIONECH
Vývoj disparit mezi regiony je posuzován, jak bylo již uvedeno, z pohledu přírodních zdrojů, sociálních
a kulturních zdrojů a ekonomické výkonnosti regionu.
Při hodnocení disparit ve využití přírodních zdrojů je posuzován vývoj zejména přírodních podmínek,
zemědělsky obhospodařované plochy, zalesněných ploch, vodních ploch a zdrojů, využití přírodních
zdrojů pro turistiku a cestovní ruch, v oblasti ochrany přírodních zdrojů jsou posuzovány investice na
ochranu životního prostředí, ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí, koeficient
ekologické stability, produkce komunálních odpadů celkem a na 1 obyvatele apod. (Jánský, Živělová,
Kupčák 2008).
Indikátory kvality života z pohledu sociálních a kulturních zdrojů posuzují zejména věkovou a
vzdělanostní strukturu obyvatelstva, občanskou vybavenost, problematiku migrace, zaměstnanost a
pracovní příležitosti, vytváření nových pracovních příležitostí, dopravní obslužnost i úroveň
infrastruktury, sociální zabezpečení obyvatel, úroveň zdravotní péče, občanskou vybavenost apod.
(Živělová, Jánský 2008).
Analýza regionálních disparit v oblasti ekonomické výkonnosti posuzuje stav a strukturu
podnikatelské sféry, zejména z pohledu zastoupení předmětu činnosti, velikosti podniků i základních
právních forem podnikání, podnikatelskou aktivitu, tvorbu hrubého domácího produktu celkem i na 1
obyvatele regionu v Kč i v PPS, resp. na 1 zaměstnance, hrubou přidanou hodnotu celkem i podle
hlavních odvětví národního hospodářství a hrubý fixní kapitál v regionu celkem i na 1 obyvatele
regionu. Pozornost je zaměřena i na rozvoj malého a středního podnikání v průmyslu, stavebnictví,
službách a zemědělství, podporu šíření inovací, vytváření podnikatelských zón, regionálního
marketingu, zpracování regionálních rozvojových programů apod. (Živělová, Jánský 2007).
K popisu a charakteristice dat jsou zvoleny metody deskriptivní statistiky. Základní statistické
charakteristiky určují polohu středu a variabilitu rozdělení dat, rozdělení četností je vyjadřováno i
graficky. Užitím popisných charakteristik je získán přehled o velikosti vybraných ukazatelů v
jednotlivých letech a současně i informace o vyrovnanosti či kolísavosti hodnot sledovaných
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ukazatelů v jednotlivých regionech a subregionech. Na tomto základě je možno definovat skupiny
indikátorů, jejichž vývoj má obdobné tendence a skupiny indikátorů specifických pro jednotlivé
oblasti.
Pro popis vývojových tendencí jsou užity bazické a řetězové indexy a průměrný koeficient růstu.
Pomocí řetězových indexů jsou sledovány změny ukazatele v jednotlivých letech. Průměrný
koeficient růstu pak udává, k jaké změně v průměru dochází v jednotlivých letech. Jeho použití má
smysl v řadách monotónních, v řadách s výrazně kolísajícími hodnotami indikátorů není jeho použití
vhodné.

Tabulka 1: Charakteristika vývoje ukazatelů nezaměstnanosti v letech 2002 až 2006
Okres

variační koeficient

průměrný koeficient průměrné tempo
růstu
přírůstku (úbytku)

počet uchazečů o zaměstnání celkem
Jihomoravský kraj

6,27

0,9647

-3,53

Blansko

9,34

0,9474

-5,26

Brno-město

7,31

0,9626

-3,74

Brno-venkov

7,33

0,9548

-4,52

Břeclav

5,60

0,9687

-3,13

Hodonín

5,60

0,9708

-2,92

Vyškov

11,80

0,9420

-5,80

Znojmo

3,98

0,9842

-1,58

počet uchazečů o 1 volné pracovní místo
Jihomoravský kraj
Blansko

40,27

0,7401

-25,99

Brno-město

49,72

0,7274

-27,26

Brno-venkov

47,79

0,7227

-27,73

Břeclav

39,00

0,7268

-27,32

Hodonín

26,23

0,8330

-16,70

Vyškov

45,54

0,6481

-35,19

Znojmo

40,27

0,7127

-28,73

Zdroj: vlastní výpočty

Použity jsou i analýzy časových řad, u nichž jsou využity jak klasické trendové modely, tak modely
exponenciálního vyrovnání. Výsledky analýzy časových řad poskytují informace o vývojových
tendencích jednotlivých indikátorů, o velikosti změn v čase a jejich tempu a umožní další již
detailnější posouzení shodných i odlišných vývojových tendencí vývoje ukazatelů v jednotlivých
regionech i subregionech.
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Pro hodnocení vzájemného působení skupin indikátorů za jednotlivé oblasti kvality života regionu či
pro všechny indikátory pak jsou využity metody vícerozměrné statistické analýzy. Z nich bude využita
zejména faktorová analýza a analýza hlavních komponent. Pro uspořádání zkoumaných objektů do
relativně stejných skupin a určení pořadí objektů v těchto skupinách je užito metod shlukové analýzy.
Uvedený metodický postup byl dosud ověřován na okresech Jihomoravského kraje na výsledcích let
2002 až 2006. Získané výsledky potvrzují vhodnost zvolených postupů, neboť vedou k odhalení
rozdílů mezi regiony ve sledovaných oblastech. Např. při sledování vybraných ukazatelů,
charakterizujících trh práce, jsou rozdíly ve vývoji vybraných ukazatelů patrné z údajů v tabulce 1.
Z dendrogramu, uvedeného v obrázku 2, je patrné rozdělení sledovaných okresů do obdobně se
chovajících skupin. Ty tvoří tři shluky, z nichž první obsahuje 2, druhý 2 a třetí 3 okresy: (1) – Blansko,
Brno-venkov, (2) – Brno-město, Vyškov a (3) – Břeclav, Hodonín, Znojmo.

Obrázek 1: Dendrogram z měr registrované nezaměstnanosti a z počtu uchazečů o 1 volné pracovní
místo v okresech Jihomoravského kraje 2006
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Poznámka: 1 – Blansko, 2 – Brno-město , 3 – Brno-venkov, 4 – Břeclav, 5 – Hodonín, 6 – Vyškov, 7 – Znojmo
Zdroj: vlastní zpra cování

Rozpracování a další aplikace uvedených matematicko-statistických metod bude předmětem
výzkumných prací v následujících letech řešení projektu.
2.3 ZJIŠŤOVÁNÍ FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH KVALITU ŽIVOTA V REGIONECH
V návaznosti na zvolené metodické postupy je zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu života ve
vybraných regionech prováděno dvěma způsoby.
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První způsob je založen na využití kvalitativních metod, s využitím zejména metody sociální
kartografie. Zobecnění získaných výsledků pro zkoumaný sociální prostor, ve výzkumném projektu
pro obce a mikroregiony, však nelze dosáhnout „měkkými“ postupy kvalitativních výzkumných
strategií. Aby bylo možno zobecnění provést, je nezbytné postupy kvalitativní propojit
s kvantitativním zkoumáním. K tomu je zapotřebí provést terénní šetření ve vybraných obcích. Cílem
je nalézt konkrétní sociální skutečnost, vypovídající o kulturním a sociálním kapitálu obcí.
Hlavní teoretická východiska projektu předpokládají využití metodického postupu, pomocí něhož je
možno empiricky identifikovat relativně ustálené, až institucionalizované typy sociálního a kulturního
kapitálu v obci nebo v mikroregionu.
Výsledek zkoumání je buď sdílen významným počtem zkoumaných respondentů v daném souboru,
potom ho lze považovat za součást kolektivního vědomí občanů nebo jde o výsledek zkoumání, který
není sdílen významným počtem zkoumaných osob. Tento výsledek je spíše vázán na vědomí
jednotlivce, nikoliv skupiny občanů.
Ke zjišťování potřebných výsledků je použita technika interaktivního výzkumu, jehož základem je
polostandardizovaný rozhovor. Standardizace spočívá ve dvou podmínkách – v nutnosti v každém
interview použít a opakovaně vyčerpat přesně stanovený slovník a v nutnosti umístit na připravené
škále prvek reprezentující zkoumanou otázku. Použití slovníku zajišťuje první cíl každého
kvalitativního zkoumání, jímž je porozumění. Použití škály zajišťuje možnost měření, které je smyslem
každého kvantitativního výzkumu. Použití slovníku je interaktivní – tazatel stimuluje v komunikativní
interakci respondenta k používání téhož slovníku. Používání škály je plně v rukou tazatele.
Tazatel musí posoudit, zda a do jaké míry se shoduje s respondentem na identifikaci zkoumané
otázky a musí v určité fázi umět rozhovor ukončit a rozhodnout, kam na stupnici hodnocení umístí
odpovědi respondenta. Tato aktivita vyžaduje náročnou přípravu tazatele, která se blíží výcviku.
Způsob dotazování i hodnocení lze uvést na následujících příkladech.
Sociální konstrukce obce (mikroregionu) - příklad:
Percepce rozvoje obce - míra osobní identifikace s obcí (mikroregionem)
Na rozvoji obce (mikroregionu) mi
osobně záleží především z důvodů

← málo
velmi →

1.

ekonomických

1

2

3

4

5

6

7

2.

sociálních

1

2

3

4

5

6

7

3.

kulturních

1

2

3

4

5

6

7

4.

morálních
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4

5

6

7

5.

tradičních

1

2

3

4

5

6

7

6.

rodinných

1

2

3

4

5

6

7
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Sociální konstrukce přírodního kapitálu - příklad:
Přírodní kapitál v rozvoji obce (mikroregionu) - nový
Místní přírodní zdroje mohou přispět
ke zlepšení života obce
(mikroregionu)

← málo
velmi →

1.

Krajina – rekr./turist. Standardní

1

2

3

4

5

6

7

2.

klima – rekr./turist. Standardní

1

2

3

4

5

6

7

3.

Krajina – nová infrastruktura

1

2

3

4

5

6

7

4.

Krajina – nové naturo/arte fakty

1

2

3

4

5

6

7

5.

alternativní zdroje energie

1

2

3

4

5

6

7

6.

alternativní sídliště

1

2

3

4

5

6

7

Sociální konstrukce sociálního kapitálu - příklad:
Sociální kapitál v rozvoji obce (mikroregionu)
Jaké známosti a kontakty přispívají
k rozvoji obce (mikroregionu)?

← málo
velmi →

1.

příbuzenské, na podnikatelské
subjekty

1

2

3

4

5

6

7

2.

profesní, na podnikatelské
subjekty

1

2

3

4

5

6

7

3.

profesní, na politické subjekty

1

2

3

4

5

6

7

4.

politické, na podnikatelské
subjekty

1

2

3

4

5

6

7

5.

politické, na politické subjekty

1

2

3

4

5

6

7

6.

koncentrované do skupiny/sítě

1

2

3

4

5

6

7

Druhý způsob zjišťování faktorů ovlivňujících kvalitu života ve vybraných regionech využívá
i strukturovaného dotazníku. Cílem kladených otázek je zjistit názory obyvatel i představitelů obcí na
problémy příslušného regionu. Z tohoto důvodu je dotazník směrován ke dvěma skupinám
respondentů, a to starostům obcí a obyvatelům obcí, spadajících do vybraných mikroregionů,
přičemž u obou skupin respondentů je část otázek zaměřena na zjištění názorů na úlohu a poslání
mikroregionů a jejich přínos ke kvalitě života v obci. Druhá část otázek je zaměřena na kvalitu života
v konkrétní obci. V první fázi šetření je do průzkumu zahrnuto 70 obcí, z toho 14 obcí v mikroregionu
Podluží, 24 obcí v mikroregionu Hranicko, 16 obcí v mikroregionu Běleč a 16 obcí v mikroregionu
Lučina.
U starostů obcí, je kromě již uvedených dotazů na poslání a přínos mikroregionu pro jimi řízenou
obec, zjišťováno i případné zapojení do dalších regionálních svazků, zejména euroregionů, případně
místních akčních skupin. Posuzována je i úroveň spolupráce s krajskými orgány. Pozornost je
věnována možnosti zvýšení kvality života v obci z pohledu lepšího využití přírodních zdrojů, zvýšení
ochrany životního prostředí, zlepšení občanské a technické vybavenosti i možné zvýšení
zaměstnanosti obyvatel obce.
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Náhodně vybraní občané obcí byli osloveni s obdobnými dotazy jako starostové, s cílem zjistit
i úroveň informovanosti obyvatel o dění v obci, o problémech dané obce i o dalších záměrech
v rozvoji obce. Dosud bylo osloveno 70 starostů a 259 občanů, výsledky průzkumu jsou průběžně
vyhodnocovány.
ZÁVĚR
Současná teorie vědy a vědeckého výzkumu rozeznává dle různých autorů dvě skupiny paradigmat
podmiňujících volbu výzkumných strategií, metod a technik. Jednak skupinu založenou
v metodologických idejích pozitivismu a jeho postupně vzniklých, i oslabených variant; jednak
skupinu založenou původně v symbolickém interpretativismu a jeho dalších variantách, podložených
fenomenologií a hermeneutikou.
Výzkumný tým zvolil metodologii, která čerpá z obou skupin paradigmat – koncepty první
paradigmatické skupiny umožňují kvantitativní výzkum problematiky, tedy měření, koncepty druhé
paradigmatické skupiny umožňují kvalitativní výzkum a tedy porozumění interpretacím místních
reprezentantů objektu výzkumu (mikroregionu, akční skupiny).
Zjišťované faktory ovlivňující kvalitu života ve vybraných mikroreginech budou součástí celkového
hodnocení kvality života v mikroregionech, které bude zahrnovat i obdobné kvantitativní
charakteristiky, jaké jsou použity k analýze kvality života v krajích. Kvantitativní charakteristiky
vycházejí z dostupných statistických údajů i vlastního šetření a budou sloužit i pro stanovení
regionálních disparit.
LITERATURA
1. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Karolinum, 2002.
2. BRYMAN, A., BELL, E. Business Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2007.
3. DENZIN, N., LINCOLN, Y.S., eds. The SAGE Handbook of Qualitative Research. SAGE: Thousand
Oaks, CA: Sage, 2005.
4. HUBÍK, S. Social construction of local/regional capital – methodology. Agricultural Economics, 50,
2004, No. 10, s. 445-449.
5. HUBÍK, S. Sociální konstrukce regionu. Brno: MZLU-MSD, 2006.
6. JÁNSKÝ, J., ŽIVĚLOVÁ, I. : Faktory ovlivňující ekonomickou výkonnost regionů. Sborník příspěvků
z mezinárodní vědecké konference Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem. Bratislava 2008, s.
184-188, ISBN 978-80-225-2552-7.
7. JÁNSKÝ, J., ŽIVĚLOVÁ, I., KUPČÁK, V.: Analýza kvality života z pohledu přírodních zdrojů v krajích
ČR. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuálne problémy a perspektivy
agrárného sektora. Podkylava 2008, v tisku.
8. PALÁT M., BODEČKOVÁ, B., MACA, E.: Development of production intensity of Czech agriculture
in 1998-2004 and its short-term forecast. Acta univ.Agric.et Silvic. Mendel. Brun., 2007, vol. LV,
no 3, pp. 85-95. ISSN 1211-8516.
9. PAULSTON, R.G.-LIEBMAN, M.: An invitation to postmodern social cartography. Comparative
Education Review, Vol. 38, 1994, No. 2, pp. 215-232.
10. PIKE, A., RODRÍGUEZ-POSE, A., TOMANEY, J. Local and Regional Development. London and New
York: Routledge, 2006.

ÚNOR 2009

- 32 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 4/2009

disparity.vsb.cz

11. ŽIVĚLOVÁ, I., JÁNSKÝ, J. Metodologické přístupy k hodnocení ekonomické výkonnosti regionu. In:
Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroúrovni a makroúrovni. Praha: Ministerstvo
životního prostředí, 2007, s. 215-220. ISBN 978-80-7194-970-1.
12. ŽIVĚLOVÁ, I., JÁNSKÝ, J.: Analýza kvality života z pohledu sociálních a kulturních zdrojů v krajích
České republiky. Sborník z mezinárodní vědecké konference Účetnictví a reporting udržitelného
rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Brno 2008, s. 241-246, ISBN 978-807395-080-4.
KONTAKTY
Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.
Prof. Ing. Prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
Prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
MZLU v Brně
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Zemědělská 1
613 00 Brno, Česká republika
jansky@mendelu.cz, hubik@mendelu.cz, zivelova@mendelu.cz

ÚNOR 2009

- 33 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 4/2009

disparity.vsb.cz

METODICKÉ PŘÍSTUPY KE KARTOGRAFICKÉMU ZNÁZORNĚNÍ DISPARIT V
KRAJÍCH7
Autoři:

PhDr. Iva Galvasová

RNDr. Kateřina Chabičovská

ABSTRAKT
Než vznikly krajské samosprávy, byla regionální politika realizována především z úrovně centrálních
orgánů; po vzniku krajů byly určité kompetence a povinnosti přeneseny na jejich úroveň. Současně se
zvýraznila potřeba identifikovat území, v nichž se kumulují problémy podvazující žádoucí rozvoj krajů,
poznat jejich příčiny a lépe specifikovat možnosti jejich řešení. Příspěvek vychází z kontextu
disparitně pojaté regionální politiky, stručně představuje některé přístupy užívané k vymezení
problémových území (potažmo regionálních disparit) a presentuje vybrané aspekty inovativního
metodického přístupu k vyjádření vnitroregionálních rozdílů, založeného na využití kartografické
vizualizace. Hlavním smyslem využití tohoto přístupu v regionální politice krajů je rozvinutí poznatků
pro nastavení relevantních rozvojových nástrojů ke zmírňování nežádoucích regionálních disparit na
jejich území.
KLÍČOVÁ SLOVA
disparity, kartografická vizualizace, kraj, regionální politika, socioekonomická syntéza
ABSTRACT
Before regional governments were established, the regional policy was realised from the centre.
Then some competences were transferred to regions. Regions needed to identify their sub-regions in
which some problems cumulate, find what are these problems caused by and how can they be
solved. In this article are briefly presented some approaches to delimitation of disparity sub-regions
and also an innovative methodical approach to expression of disparities among sub-regions by using
cartographic visualization. Regions can make the best of this innovative approach by better
understanding how to set up some development instruments for reducing disparities among subregions.
KEYWORDS
disparities, cartographic visualization, region, regional policy, socioeconomic synthesis

7

Příspěvek vznikl jako výs tup díl čích výsledků výzkumného úkolu Mi nisters tva pro mís tní rozvoj ČR č. WD-39-07-1
„Rozvojový i nterakti vní a udi t“, jehož řeši telem je společnos t GaREP, spol. s r.o. Ucelená čás t tohoto výzkumu byla
zpra cována jako součást ri gorózní prá ce spoluautorky Mgr. Chabi čovské.
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ÚVOD
Realizace regionální politiky na krajské úrovni je v současnosti již neodmyslitelnou součástí realizace
regionální politiky nejen státu, ale i Evropské unie. Je průsečíkem působení i nejrůznějších
odvětvových politik (hospodářské, sociální, územního rozvoje apod.). S ohledem na skutečnost, že
území států, regionů či oblastí jsou tvořena mozaikou různě velkých i různě vzdálených územních
jednotek, nejčastěji vymezovaných v lokální úrovni katastry obcí, specifikovaných různými
socioekonomickými charakteristikami, je pro podporu a usměrňování jejich rozvoje důležité využívat i
adekvátní nástroje regionální politiky. Jejich relevantnost závisí na objektivitě poznání situace
v daném prostoru a na volbě opatření adekvátního poznanému typu problému.
V České republice až na několik výjimek stále převládá systém plošné aplikace rozvojových nástrojů,
kdy obecně nastavená kritéria, která neakceptují významy regionálních disparit, zvyšují rozvojové
šance spíše zkušeným a silným subjektům oproti slabším a méně dynamickým, což vytváří určitý
protiklad deklarované snaze snižování nežádoucích regionálních rozdílů. Tento paradox se neobjevuje
jen na úrovni centrální, ale i ve vztahu krajů k rozvoji svého území. Na krajské úrovni lze přitom
uplatnit řadu přístupů k nalezení regionálních rozdílů a poznání nežádoucích oblastí disparit, k jejich
syntetickému uchopení a k přizpůsobení rozvojových aktivit charakteru jednotlivých lokalit.
Za situace, kdy neexistuje jednotný přístup krajů k identifikaci a řešení disparit, si kraje vytvářejí
vlastní metodiky. Tyto metodiky se liší v mnoha ohledech – od struktury použitých ukazatelů a
způsobu výpočtu, přes prostorovou úroveň vymezovaných disparitních regionů, po následná
realizovaná opatření. Tento stav může být do jisté míry způsoben i absencí koncepčního – centrálně
daného či koordinovaného – přístupu ke krajům, který by nasměroval či usnadnil identifikaci
problémů, vyskytujících se v jejich územních obvodech, které by měly být v krajích řešeny. Je však
diskutabilní, otevřenou otázkou, do jaké míry je takový stav žádoucí a pro který subjekt?!
1. DISPARITNÍ REGIONÁLNÍ POLITIKA
Existují různé myšlenkové koncepty vysvětlující příčiny a možnosti rozvoje regionů, které ovlivňují i
pohledy regionální politiky. Důležité jsou dva z nich. Jeden akcentuje regionální politiku jako politiku
rozvojovou, která se zaměřuje na uchopení a podporu silných subjektů (regionů, obcí, podniků),
schopných nejvíce přispět k rozvoji státu jako celku, které následně pozitivně ovlivňují rozvoj
ostatních subjektů (Blažek, Uhlíř, 2002). Druhý pohled směřuje k identifikaci a cílenému snižování
rozdílů mezi regiony, tj. ke snižování regionálních disparit.
Přestože se v realitě oba přístupy prolínají, preferován a prakticky realizován je zejména pohled
druhý. Zjišťování regionálních disparit, podvazujících žádoucí směry rozvoje příslušných regionů, a
navrhování nástrojů vedoucích k odstranění nežádoucích dopadů poznaných disparit na jejich rozvoj
je hlavním cílem regionální politiky ve většině evropských zemí i v EU jako celku. Snaha o snižování
disparit je zakotvena v legislativě EU (Akt o jednotné Evropě z r. 1986) i ČR (zejména zákon č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje). Obecné příčiny disparit v ČR jsou identifikovány v
Národním strategickém referenčním rámci ČR 2007-2013.
V rámci různých politik snižování disparit se dále liší i jednotlivé způsoby řešení jejich zmírňování
nebo eliminace. Jedna rovina řešení se týká nastavení celkových (obecných) podmínek a nástrojů.
Zde jde zejména o aktivity ze strany státní správy a z pohledu spíše centrální regionální politiky.
Druhá rovina se týká iniciace a přímého zapojení těch jednotlivých aktérů v území, kteří využívají
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disponibilních nástrojů a zdrojů a problémy skutečně řeší. Druhá rovina je tak ve vztahu k první
nezbytným předpokladem. Zmiňovaný fakt je často příčinou slabé účinnosti či dokonce neúčinnosti
tam, kde dochází pouze k využívání obecně (plošně) vymezených jednotlivých nástrojů či teoretických
konceptů a nedochází k potřebné součinnosti všech zainteresovaných subjektů při jejich využívání.
Zaměření regionální politiky a nastavení jejich nástrojů souvisí se znalostí procesů a jevů regionálního
rozvoje a pochopení klíčových faktorů, které jej podmiňují. V případě disparitní regionální politiky je
základním východiskem pro zmírňování meziregionálních a vnitroregionálních rozdílů jejich poznání s
uplatněním objektivizujících syntetických nástrojů.
Disparita je synonymem pro nerovnost, různost, rozdílnost. Disparita je strukturovaný jev tvořený
systémem prvků, vazeb a vztahů, projevující se kumulací jevů – příznivých nebo nepříznivých –
ovlivňujících rozvoj určité oblasti v daném prostoru (Galvasová et al., 2007a). Disparitami, které je
třeba v rámci regionální politiky řešit, jsou rozdíly vyvolané subjektivní lidskou činností, nikoliv rozdíly
vzniklé z objektivních příčin, například na základě přírodních podmínek. V oblasti regionálního rozvoje
nás zajímají rozdíly regionální, tj. rozdíly mezi jednotlivými územními celky.
O významu provázání jednotlivých ukazatelů socioekonomického rozvoje svědčí závěry z Monitoringu
mikroregionů Jihomoravského kraje (2003), z něhož plyne, že dílčí disparity se zpravidla nevyskytují
samostatně, ale dochází k jejich kumulaci, tj. ke koncentraci problémových jevů do určitých území.
Zkoumání disparit by mělo sloužit jako podklad pro aplikaci nástrojů regionální politiky. Při
vymezování problémového území v rámci uplatnění centrální regionální politiky nabývá na významu
rozlišení dílčího pohledu na územní rozdíly a uplatnění syntetických indikátorů. Současná praxe tyto
přístupy ještě neuplatňuje plně, přestože většina výběrů je již vícekriteriálních.
Například při vymezení regionů se soustředěnou podporou státu jsou využívány ukazatele čtyři (resp.
7): nezaměstnanost8 (váha 0,4), daňové příjmy na 1 obyvatele (0,15), počet podnikatelů na 1000
obyvatel (0,15) a kupní síla obyvatel (0,3). Na krajské úrovni se vyskytuje celá řada přístupů k
vymezení hospodářsky slabých území - od využití pouze ukazatele míry nezaměstnanosti v
Karlovarském kraji po užití 30 ukazatelů (v několika tematicky zaměřených mapách) v
Královéhradeckém kraji. Pro volbu přístupu k vymezení uvedených území je zásadní účel tohoto
vymezení a s tím související možnost aplikace vhodných nástrojů či opatření pro řešení nalezených
disparit.
2. PŘÍSTUPY K VYMEZOVÁNÍ ÚZEMNÍCH A ODVĚTVOVÝCH DISPARIT V KRAJÍCH
Nalezení regionálních rozdílů je podkladem pro zaměření podpory rozvoje v jednotlivých oblastech
kraje a přispívá k účinnějšímu zacílení využitelných nástrojů. Pro nalezení disparitních území je
důležité sledovat (v ideálním případě) situaci jednotlivých obcí, což je ovšem limitováno dostupností
potřebných informačních podkladů.
V praxi kraje vymezují jako disparitní území téměř výhradně větší územní jednotky, nejčastěji obvody
POÚ; jiné prostorové jednotky – okresy, ORP, obce – jsou používány jen v ojedinělých případech.
Volba dané úrovně závisí mimo jiné i na velikosti jednotlivých typů administrativně-správních
jednotek v daném kraji. Tato prostorová generalizace krajům umožňuje aplikovat rozvojové nástroje
v širším území, a tak podpořit synergický efekt vynaložených prostředků. Na druhou stranu může mít
8
Uka zatel „nezaměs tnanost“ je souhrnným hodnocením si tua ce na trhu prá ce zahrnujícím míru nezaměs tnanos ti ,
dlouhodobou nezaměs tnanos t a počet ucha zečů na jedno volné pra covní mís to.
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generalizace také negativní efekt, kdy smazává rozdíly mezi jednotlivými obcemi v rámci dané
administrativně-správní jednotky.
V rámci výzkumného projektu „Rozvojový interaktivní audit“ a návazně ve výše zmíněné rigorózní
práci byla provedena obsahová analýza programů rozvoje všech krajů ČR, jejímž cílem bylo
analyzovat přístupy krajů k vymezování disparit ve svém územním obvodu.
Při hodnocení územních a odvětvových rozdílů jsou v krajích nejčastěji vymezována „problémová“
území, tj. území s kumulací nepříznivých jevů. Přitom kraje postupují dvěma základními způsoby:
buďto na svém území vymezí pouze ta území, jež jsou problémová, nebo klasifikují celé své území
podle „intenzity rozvojových předpokladů“ do tří až pětistupňové škály (počet stupňů se u
jednotlivých krajů liší).
Pro zacílení regionální podpory je vhodnější klasifikovat celé území kraje. V takovém případě je totiž
možné nejen identifikovat území s největší kumulací problémů, ale také jednotlivé dílčí regiony
vzájemně srovnávat a hodnotit tak jejich situaci i relativně. Jak vyplynulo z analýzy programů rozvoje
krajů, tento postup není příliš rozšířen - uplatňují jej pouze tři kraje (Jihomoravský, Královéhradecký a
Zlínský).
Některé z krajů rozlišují v návaznosti na zákon o podpoře regionálního rozvoje a Strategii
regionálního rozvoje ČR dva typy disparitních regionů – strukturálně postižené a hospodářsky slabé.
Kraje Jihomoravský a Královéhradecký rozpracovaly typologii disparitních regionů ještě podrobněji;
rozlišují několik oblastí socioekonomických podmínek, které jsou hodnoceny samostatně. V
Jihomoravském kraji bylo vytvořeno také celkové syntetické hodnocení situace. Metodiky těchto
dvou krajů tedy budou podrobněji představeny dále.
Důvodem pro hlubší analýzu těchto kartografických přístupů byla dlouhodobá zkušenost s mapovým
znázorňováním regionálních disparit a související snaha o precizování způsobu, jakým jsou disparity
vyjadřovány a prezentovány. Metoda kartografické vizualizace je velmi vhodným způsobem, jak
přehledně znázornit celkovou situaci v území i jeho dílčí problémy. Klíčovým aspektem pro kvalitní
kartografické znázornění je volba ukazatelů s ohledem na jejich vypovídací schopnost. Limitem pro
použití ukazatelů je také jejich dostupnost (prostorová i časová).
3. METODIKA KARTOGRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ DISPARIT (NA PŘÍKLADU JIHOMORAVSKÉHO A
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE)
Identifikace územních a odvětvových disparit umožňuje lépe poznat regiony, v nichž se kumulují
příznivé nebo nepříznivé podmínky pro rozvoj, čili regiony s dobrými či špatnými rozvojovými
předpoklady.
Kraje používají více či méně sofistikované přístupy k vymezení a kartografickému znázornění disparit
v jejich územním obvodu. Extrémním příkladem je Karlovarský kraj, v jehož programu rozvoje (na
období 2004-2006) byly vymezeny disparitní regiony pouze na základě míry nezaměstnanosti.
Naopak velmi propracované metodiky mají kraje Jihomoravský a Královéhradecký.
Jihomoravský kraj v Aktualizaci programu rozvoje (2006) identifikuje disparitní regiony na úrovni
obcí, výsledné hodnocení rozvojových předpokladů je zpracováno za obvody POÚ. Pro Aktualizaci
byly inovovány kartogramy vytvořené v roce 2002 pro dokument Průmět strategických dokumentů do
území JMK.
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Pro konstrukci kartogramů byly nejprve vybrány dílčí (tematické) socioekonomické ukazatele,
sledované za jednotlivé obce, a upraveny do podoby tzv. syntetických ukazatelů (indexů); z nich pak
byly vytvořeny monotematické kartogramy. Ty posloužily k získání podrobného přehledu o situaci
obcí v dané tematické oblasti. Tematických oblastí bylo stanoveno pět – hospodářství, lidské zdroje,
trh práce a zaměstnanost, technická infrastruktura, zemědělství a venkov.
Tematické oblasti jsou shrnuty formou kartogramu socioekonomické syntézy, který je komplexním
průřezem hodnotících ukazatelů, vyjadřujících stav socioekonomického rozvoje. Současně také
komplexně a názorně vyjadřuje rozložení sledovaných jevů v území kraje a dává základ pro značně
komplexní přístup k identifikaci regionálních disparit. Aby bylo možno jednotlivé tematické
syntetické ukazatele sloučit do souhrnného indexu, byl každý ukazatel přepočítán na sjednocující
škále (v rozmezí 0 až 100). Dle charakteru ukazatele bylo nejvyšší hodnotě přirazeno maximum či
minimum (viz jednotlivé ukazatele). Pro výpočet souhrnného indexu byly využity následující
ukazatele:
•

Vývoj počtu obyvatel (max=100),

•

Podíl obyvatel s maturitou a vyšším vzděláním (max=100),

•

Počet podnikatelů na 1000 obyvatel (max=100),

•

Podíl obyvatel zaměstnaných v primárním sektoru hospodářství (min=100),

•

Podíl obyvatel zaměstnaných v terciérním sektoru hospodářství (max =100),

•

Míra nezaměstnanosti (min=100),

•

Napojení na technickou infrastrukturu (max=100),

•

Podíl trvale obydlených domů postavených před rokem 1945 (min=100),

•

Hustota zalidnění (max=100).

Podle hodnoty, kterou sledovaný údaj dosáhl na sjednocující škále, bylo rozlišeno pět typů obcí
odrážejících různou intenzitu rozvojových předpokladů: silné, rozvojové, neutrální, ohrožené, slabé.
Obce byly do jednotlivých skupin zařazovány ne podle četností (např. 20 % nejhorších), ale podle
hodnoty syntetického indexu. Tento přístup umožnil poznat jak rozložení rozdílů, tak i jejich intenzitu.
V Aktualizaci programu rozvoje byly kartogramy z roku 2002 srovnány se stejnými mapami
vytvořenými s použitím aktuálních dat. Hlavní inovací oproti roku 2002 bylo vytvoření souhrnného
kartodiagramu, který v podkresu znázorňuje celkovou situaci (analogicky jako socioekonomická
syntéza v roce 2002) a sloupcovým grafem vyjadřuje situaci za jednotlivé tematické oblasti (viz
obrázek 1).
Ve Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015 (2007) byly regionální disparity zjišťovány
na úrovni obvodů POÚ. V případě nedostupnosti dat bylo použito hodnocení pouze za hierarchicky
vyšší územní jednotky, tj. obvody ORP. Některá data (výše daně z příjmu či ze závislé činnosti) jsou
dostupná pouze za obvody finančních úřadů, takže bylo nutné provést hodnocení za tato území,
která ovšem nejsou identická s administrativně-správním členěním.
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Obrázek 1: Rozvojové předpoklady obvodů POÚ v Jihomoravském kraji

Zdroj: Aktualizace návrhové části Prog ramu ro zvoje Jiho moravského kraje (2006).

Disparity na území Královéhradeckého kraje byly zjišťovány ve čtyřech tematických okruzích. Ve dvou
z těchto okruhů byly hodnoceny vždy dvě charakteristiky, takže vzniklo celkem šest map. Struktura
okruhů a kartogramů je následující:
•

Populační potenciál,

•

Ekonomická výkonnost (počet ekonomických subjektů a daňová výtěžnost),

•

Potenciál pracovní síly,

•

Kvalita domovního a bytového fondu (vybavení technickou infrastrukturou, syntetické
hodnocení bytového fondu).

Hodnocení disparit vychází (dle informací ze Strategie rozvoje) z konstrukce agregátní charakteristiky,
sestavené na základě bodového ohodnocení pořadí POÚ dle jednotlivých ukazatelů, které tvoří daný
agregát, tzn. tematický okruh nebo jeho část. Návrhy těchto ukazatelů odpovídají dostupnosti dat a
vychází z expertního odhadu. Při konstrukci syntetických hodnocení byly rovněž použity výsledky
hodnocení korelačních závislostí. Korelace byla počítána za soubor 448 obcí Královéhradeckého kraje.
Drobným negativem této metodiky je absence celkového syntetického hodnocení stavu jednotlivých
POÚ.
V následující části jsou vzájemně konfrontovány přístupy těchto dvou krajů k identifikaci disparit ve
vybraných oblastech (trh práce a vybavenost území technickou infrastrukturou) a jejich kartografické
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vizualizaci. Tohoto příkladu lze využít pro zdůraznění odpovědnosti expertů při vymezování
indikátorů, jejichž pomocí je prezentován sledovaný jev (a tedy hledáno „hodnotové“ vyjádření
presentované disparity). Volba výchozích zdrojů dat, jejich „zástupců“ formou výběru ukazatele,
může velmi významně ovlivnit věcné i prostorové vyjádření specifikace hledaných disparit a tím
samozřejmě následně i volbu adekvátních nástrojů a opatření, směřujících ke zmírnění nežádoucích
rozdílů, a následně k uplatnění konkrétní regionální politiky v daném kraji.

Technická
infrastruktura

Trh práce

Tabulka 1: Ukazatele pro vymezení disparit v oblasti trhu práce a technické infrastruktury
v metodikách Královéhradeckého a Jihomoravského kraje
Královéhradecký kraj

Jihomoravský kraj

podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel

podíl obyvatel s maturitou a vyšším
vzděláním

míra ekonomické aktivity obyvatel

počet podnikatelů na 1000 obyvatel

míra nezaměstnanosti

míra nezaměstnanosti

podíl pracovních sil v terciárním sektoru

míra dlouhodobé nezaměstnanosti

podíl domů vybavených přípojkou na
kanalizační síť

podíl domů napojených na kanalizaci

podíl domů vybavených plynem

podíl bytů napojených na plyn

podíl domů vybavených vodovodem

podíl bytů napojených na vodovod

podíl domů vybavených ústředním topením

podíl domů postavených před rokem 1945

Zdroj: Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006-2015 (2007); Aktualizace návrhové části
Programu rozvoje Jiho moravského kraje (2006).

V ukazatelích hodnotících trh práce se kraje poněkud rozcházejí; oba použily pouze jeden stejný
ukazatel, míru nezaměstnanosti. V hodnocení vzdělanosti obyvatel, která je významným
předpokladem konkurenceschopnosti regionů, je Královéhradecký kraj přísnější – zařazuje jen osoby
s vysokoškolským vzděláním, zatímco Jihomoravský kraj pracuje s osobami s nejméně maturitou.
Rozdíly jsou i v ukazatelích popisujících zaměstnanost. Zjednodušeně řečeno Královéhradecký kraj
analyzuje zaměstnance, zatímco Jihomoravský kraj se věnuje zaměstnavatelům (včetně OSVČ).
Ideální by bylo zkombinovat oba tyto přístupy.
Technická infrastruktura je v obou krajích hodnocena velmi podobně. Kraje shodně posuzují
plynofikaci, kanalizaci a vodovod, Královéhradecký kraj navíc vybavenost ústředním topením. Liší se
ovšem v prostorových jednotkách – pracují s napojením domů, resp. bytů. Jako vhodnější se jeví
použít napojení bytů, které umožní přesněji postihnout situaci s ohledem na bytové domy.
Jihomoravský kraj navíc zařadil stáří domů, pomocí něhož lze zhruba odhadnout stav (zachovalost)
domovního fondu.
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Obrázek 2: Vymezení disparit v oblasti trhu práce (nahoře) a technické infrastruktury (dole)
v Jihomoravském kraji podle metodik krajů Královéhradeckého (vlevo) a Jihomoravského (vpravo)
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Zdroj: Chabičovská, K. (2008); Aktualiza ce návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje (2006)

Rozdíl v použitých ukazatelích se projevil i na kartografickém znázornění disparit ve shodném území
(Jihomoravském kraji) na obrázku 2. U kartogramů reprezentujících metodiku Královéhradeckého
kraje jsou nejvíce problémová území znázorněna nejtmavší barvou, území s nejpříznivějšími
podmínkami jsou nejsvětlejší. Škála metodiky Jihomoravského kraje jde od červené (disparitní území)
po zelenou (území, kde je situace příznivá).
Kartogramy vytvořené podle metodik obou krajů jsou zhruba podobné, ale při podrobnějším pohledu
se projeví určité rozdíly mezi situací v jednotlivých obcích podle metodiky Jihomoravského kraje a
situací za příslušný obvod POÚ podle metodiky kraje Královéhradeckého.
U kartogramu trhu práce je rozdíl patrný např. v jihovýchodní nebo severozápadní části kraje, kde se
problémy v POÚ jeví závažnější než za jednotlivé obce. Paradoxně ještě významnější rozdíly se
objevují u kartogramu vybavenosti technickou infrastrukturou (zejména severní okraj kraje –
Letovicko). Z tohoto lze vyvodit, že výsledné vymezení disparitních regionů nezávisí pouze na
použitých ukazatelích, ale také na metodice výpočtu „problémovosti“ jednotlivých regionů.
Při volbě ukazatelů a konstrukci metodiky – tj. indikátorů popisujících disparity a způsobu výpočtu
míry problémovosti – je tedy nezbytné postupovat velmi obezřetně, aby nevhodnou volbou nedošlo
ke zkreslení skutečného stavu v regionech. Do regionalizace problémových regionů se promítají
nejvíce ukazatele s největším rozptylem hodnot. Zásadní je rovněž důraz na typ diferencí, kdy
zařazení jednotlivých území mezi problémové regiony ovlivňují i počty ukazatelů v jednotlivých
tematických oblastech (lidské zdroje, infrastruktura, hospodářství atd.).
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Je diskutabilní, zda je vzájemná odlišnost metodik jednotlivých krajů výhradně negativním jevem.
Různé indikátory a metodiky sice znemožňují srovnávání a hodnocení krajských disparit v kontextu
celé ČR, ale na druhou stranu jsou pravděpodobně vytvářeny s ohledem na situaci a příčiny problémů
obvyklé na území daného kraje.
Z těchto důvodů se jako velmi účelné jeví vytvořit centrálně koncepčně koordinovanou metodiku pro
identifikaci disparit v krajích. Nejde však o striktní formulaci přesného postupu, spíše o soubor
doporučení, jakým způsobem přistupovat k navržení struktury ukazatelů a jakými metodami
vyhodnocovat situaci.
4. MOŽNOSTI VYUŽITÍ KARTOGRAFICKÉHO ZNÁZORNĚNÍ DISPARIT PRO REGIONÁLNÍ POLITIKU
Kartografická vizualizace má své klady i zápory. Rozhodujícím kritériem pro vytvoření kvalitního
kartografického výstupu je vždy lidský faktor, tzn. jak vlastní práce kartografa, tak také příprava
podkladů s potřebnou vypovídací hodnotou. Možnosti a limity mapového vyjádření disparit v území
lze stručně shrnout následovně:
Výhody:
•

Názornost, přehlednost;

•

Možnost identifikovat příčiny problémů (témata);

•

Možnost zvolit prostorovou úroveň adekvátní účelu tvorby mapy – až do úrovně obcí;

•

Jednoduchost použití map pro uživatele.

Nevýhody:
•

Náročnost volby ukazatelů a metod jejich zpracování;

•

Často nelze z map odvodit hodnoty konkrétních ukazatelů, pouze relativní vyjádření či
komplexní charakteristiku;

•

Velké rozdíly v přístupech krajů, nemožnost vzájemného srovnávání kraji vymezených
disparitních regionů na úrovni celé ČR.

I přes určité limity (volba ukazatelů, dostupnost dat atd.) může být kartografické znázornění
regionálních disparit velmi dobrým vodítkem pro prostorové i věcné zacílení regionální politiky.
Zásadní otázkou je vždy ovšem politická vůle zjištěné disparity koncepčně řešit.
ZÁVĚR
Hlavním cílem regionální politiky je, ať se její přístup týká podpory subjektů silných nebo slabých,
snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony. Pro účelné nastavení nástrojů, jejichž prostřednictvím má
dojít ke snížení meziregionálních rozdílů, je nezbytné poznat v regionech problémy (včetně jejich
vzájemných vazeb a souvislostí), jež jsou příčinou nepříznivé situace.
K identifikaci příčin výskytu disparit v určitých regionech může napomoci kartografické znázornění
situace v jednotlivých dílčích regionech. Jako velmi vhodné se jeví zpracování několika tematických
map popisujících jednotlivé socioekonomické jevy, které umožní přesněji identifikovat příčiny
problémů, a výsledného celkového zhodnocení situace. Kvalitu kartografické prezentace však může
podstatně ovlivnit výběr použitých ukazatelů a způsob jejich zpracování.
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Pro naplnění cílů regionální politiky v praxi, tedy pro zlepšení situace v disparitních regionech, je
klíčovým aspektem spolupráce subjektů v daném území – jednak subjektů s rozhodovacími
pravomocemi, jednak subjektů dotčených. Poznání prostorové podmíněnosti problémů může pomoci
k nalezení regionů v kraji, do nichž je prioritní směřovat regionální podporu, a také napomoci tuto
podporu správně tematicky zacílit a zvolit nejvhodnější nástroje.
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ABSTRAKT
Bydlení je tradiční politikum se závažnými dopady na státní rozpočet. U nás to platí obzvláště v
průběhu stále probíhající sociální a ekonomické transformace. Příspěvek presentuje závěry dílčí části
výzkumného projektu WD-05-07-3, který zkoumá dostupnost bydlení a regionální disparity v
dostupnosti bydlení, potencionální důsledky vývoje dostupnosti bydlení a vývoje těchto disparit.
KLÍČOVÁ SLOVA
bydlení, disparity, fyzická dostupnost
ABSTRACT
Housing is a traditional political severe impact on the state budget. For us this is especially true
during the ongoing social and economic transformation. Contribution presents the sub - conclusions
of the research project WD-05-07-3, which examines the availability of housing and regional
disparities in the availability of housing, the potential consequences of the development of the
availability of housing and development of these disparities.
KEYWORDS
housing, disparity, an availability of housing
ÚVOD
Vztah mezi fyzickým počtem bytů a jejich potřebou, bilancovaný na úrovni státu či velkých územních
jednotek v sobě skrývá jisté metodické úskalí. To spočívá v možných (a velmi pravděpodobných)
rozdílech v rozmístění obyvatelstva a bytového fondu v území. Tento aspekt má dvě základní stránky,
nižší regionální a typologickou. V minulosti platilo, že lidé žili (bydleli) tam, kde měli zdroj své obživy.
Bydliště bylo ve vysoké míře totožné s pracovištěm. Někdejší těsný vztah mezi bydlištěm a
pracovištěm se uvolňuje natolik, že rovnováha se vytváří až na nižší regionální úrovni, tj. zhruba na
úrovni 180 – 200 územních celků, elementárních regionů. Vedle průmyslu se dnes na tomto stavu
podílí stále se rozšiřující základna služeb, ať už veřejných (především školství, zdravotnictví) či
placených.
O rozmístění obyvatelstva na nižší regionální úrovni tedy rozhoduje objem pracovních příležitostí, na
lokální úrovni – v jednotlivých (venkovských) sídlech nebo částech velkých měst pak stávající
materiální základna bydlení a územně technické podmínky (tedy možnosti nové výstavby
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bytů/domů). V souhrnu se vytváří situace, kterou odborníci nazývají suburbanizací (rostou
předměstské zóny a příměstská sídla).
1. MIGRAČNÍ FAKTOR
Potřeba bydlení v jednotlivých krajích je silně vázána na vývoj počtu a skladbu cenzových domácností,
tj. z dynamiky růstu počtu domácností a dynamiky poklesu velikosti domácností. Obě tyto vývojové
tendence působí ke zvýšení poptávky po bytech. Jak ukazují přírůstky (úbytky) počtu obyvatel
přirozenou měnou, stěhováním, přírůstek (úbytek) celkem a saldo migrace, největší migrační
přírůstky směřovaly do zázemí velkých měst s mírnější nezaměstnaností a s úbytky obyvatel
v důsledku přirozené měny obyvatel. Opačně docházelo k úbytkům počtu obyvatel stěhováním
z okresů s přírůstky počtu obyvatel, avšak také s vysokou nezaměstnaností. V období 1991-2001
tomu tak bylo zejména v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
Z rozboru vyplývá, že jen menší počet krajů si dlouhodobě uchovával kladný přírůstek obyvatel, při
čemž pouze v Karlovarském kraji na tom spolupůsobil přirozený přírůstek i migrace. V
Moravskoslezském kraji naopak se na úbytku přirozená měna a saldo migrace spolupodepsaly. V
ostatních krajích kladné saldo migrace bylo nedostatečné k překrytí úbytků z přirozené měny
obyvatel. V posledních letech zvláště v roce 2005 a 2006 se působení salda migrace zvýrazňuje v
obou směrech.
Tabulka 1: Saldo migrace v roce 2005 a 2006 podle krajů
2005

2006

ČR, kraj
abs.

%

abs.

%

Hl.m.Praha

11769

10,01

6260

5,29

Středočeský

14734

12,85

16472

14,12

Jihočeský

2316

3,7

2038

3,24

Plzeňský

2311

4,2

3124

5,65

Karlovarský

-345

-1,13

103

0,34

Ústecký

1266

1,54

-124

-0,15

Liberecký

1424

3,33

1420

3,3

Královéhradecký

1375

2,51

1475

2,69

Pardubický

998

1,97

1643

3,24

Vysočina

922

1,81

538

1,05

Jihomoravský

1028

0,91

2360

2,09

Olomoucký

34

0,05

603

0,94

Zlínský

31

0,05

11

0,02

Moravskoslezský

-1674

-1,3

-1203

-0,96

Česká republika

36229

3,54

34720

3,38

Zdroj: vlastní výpočty
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Největší kladné saldo migrace se projevuje ve Středočeském kraji a poté v Praze. Kladnou úlohu
migrace sehrává v Plzeňském a Libereckém kraji. Změnila se tendence vlivu v kraji Karlovarském a
utvrzuje se dřívější slabý pozitivní vliv v kraji Olomouckém a Zlínském.
V současnosti na migrační přírůstky obyvatel působí silněji také přistěhovalectví z jiných zemí.
V hlavním městě přibylo za první pololetí roku 2007 téměř 10 tis. osob, z toho převažující část z ciziny
(v roce 2006 celoroční přírůstek činil 7,5 tisíce osob). Podobně ve Středočeském kraji z celkového
přírůstku 12 106 obyvatel za polovinu roku 2007 tvořila migrace 11 304 osob (93,4 %) z jiných okresů
a rovněž z ciziny.
Mezi kraji s vyšším relativním přírůstkem obyvatel chybí kraje s nízkou vybaveností obyvatel a
domácností byty: Královéhradecký, Pardubický, Jihomoravský. V těchto krajích se diference
s ostatními kraji prohloubily. V Plzeňském a Olomouckém kraji byl přírůstek jen o málo vyšší než
v celostátním průměru a tudíž i zde patrně nedošlo ke snížení rozdílů v úrovni bydlení (vybavenosti
obyvatel a domácností) oproti úspěšnějším krajům.
2. CHARAKTERISTIKA BYTOVÉ VÝSTAVBY 1997-2006 PODLE KRAJŮ
V intenzitě bytové výstavby vyjádřené počtem dokončených, zahájených a rozestavěných bytů se
dobře odráží probíhající změny mnohem rychleji než v bytovém fondu. Bytová výstavba je ovšem jen
malou částí bytového fondu. Roční vliv na změny v počtu a kvalitě trvale obydlených bytů
nepřesahuje obyčejně 1-2 %. V České republice se roční rozsah výstavby v současnosti pohybuje
kolem 40 tis. bytů. Rozdíly mezi jednotlivými kraji jsou dostatečně velké a mohou především
v dynamice snižovat nebo naopak prohlubovat rozdílný regionální rozvoj i konkrétní disparity.
V tabulce je intenzita bytové výstavby vyjádřena ukazateli počtu dokončených a zahájených bytů
v souhrnu za období 1997-2006 a za poslední tři roky jednotlivě.
V mezikrajském porovnání se v intenzitě bytové výstavby dostávají trvale na přední místa hl. m. Praha
a Středočeský kraj. V počtu dokončených bytů se nad celostátním průměrem v letech 1997-2006
pohybují ještě kraje Plzeňský, Jihomoravský, Pardubický, Zlínský, Jihočeský a Vysočina. Slabší
postavení, i v posledních třech letech si udržují kraje Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský,
Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Vysočina. V krajských městech Brno, Olomouc, Liberec,
České Budějovice, Jihlava a Karlovy Vary je intenzita bytové výstavby vyšší než v průměru kraje,
v Ostravě, Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích a Zlíně je naopak nižší. Projevuje se zde
určitá anomálie, která ovšem může mít i dočasný charakter.
Statistická analýza bytové výstavby ukazuje u statistického znaku počet dokončených bytů na 1000
obyvatel v rámci krajů České republiky, že se variační koeficient v letech 1995 – 2002 udržuje na
víceméně konstantní hladině mezi 21 – 26 procenty, od roku 2003 výrazně roste a v roce 2005 je jeho
hodnota již 40%. Při souvislosti se směrodatnou odchylkou se tak zjistí, že v letech 1995 – 2002 rostly
rozdíly mezi kraji, ale současně se zvyšovala také výstavba, takže procentuální podíl směrodatné
odchylky a průměru byl stále stejný, v dalších letech rostly rozdíly v bytové výstavbě mezi kraji
mnohem rychleji než samotná bytová výstavba.
Koeficient β-konvergence/divergence zobrazuje hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu, který
měří závislost mezi přírůstkem sledovaného znaku v jednotlivých krajích v daném roce a hodnoty
argumentu v předchozím roce. Tento koeficient může nabývat hodnot od -1 do 1. Blíží-li se koeficient
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korelace hodnotě 1, existuje mezi proměnnými silná přímá lineární závislost, obdobně koeficient
korelace blížící se hodnotě -1 vyjadřuje silnou nepřímou lineární závislost. Naopak, pokud se hodnoty
koeficientu korelace blíží nule, říkáme, že sledované proměnné jsou lineárně nezávislé. Koeficient βkonvergence/divergence opět u statistického znaku počet dokončených bytů/1000 obyvatel dosahuje
v roce 2003 hodnoty -0,13 a v roce 2004 je roven 0,82. Tedy v roce 2003 byla lineární závislost mezi
přírůstkem počtu dokončených bytů a počtem dokončených bytů v předchozím roce velmi nízká,
navíc byly tyto veličiny nepřímo úměrné a naopak v roce 2004 se jednalo o silnou přímou lineární
závislost mezi přírůstkem a počtem dokončených bytů v minulém roce.

Tabulka 2: Intenzita bytové výstavby podle krajů 1997-2006
Počet dokončených bytů/

Počet zahájených bytů/

1 000 obyv.

1 000 obyv.

ČR, kraj
19972006

2004

2005

2006

19972006

2004

2005

2006

Hl.m.Praha

3,14

5,08

5,58

4,3

4,07

5,35

6,31

6,68

Středočeský

3,12

5,35

5,29

5,11

4,82

7,01

8,32

7,2

Jihočeský

2,32

3,51

3,12

3,04

3,58

4,1

3,76

4,28

Plzeňský

2,58

3,7

3,53

3,74

3,26

3,63

3,09

4,07

Karlovarský

1,65

1,66

3,77

2,03

2,44

3,36

2,22

2,5

Ústecký

1,03

1,27

1,36

1,03

1,51

1,54

1,68

2,18

Liberecký

2,07

3,08

2,65

2,38

2,61

3,36

2,24

3,71

Královéhradecký

2,18

2,42

2,6

2,22

2,64

2,24

3,6

3,66

Pardubický

2,37

3,13

2,77

2,33

2,33

3,72

3,38

4,46

Vysočina

2,31

3,06

3,08

2,92

3,14

3,69

3,2

3,37

Jihomoravský

2,46

3,42

3,38

3,52

3,26

4,79

4,32

5,22

Olomoucký

2,09

2,3

1,75

2,04

2,84

2,85

2,75

2,80

Zlínský

2,34

2,53

2,89

1,93

2,68

2,75

2,71

2,92

Moravskoslezský

1,36

1,58

1,54

1,31

1,68

1,6

1,6

2,34

ČR

2,27

3,16

3,21

2,34

3,82

3,95

4,26

3,04

Zdroj: vlastní výpočty

V zahajované bytové výstavbě jsou tendence z intenzitního vyjádření v dokončené výstavbě velmi
podobné, pouze zobrazené na vyšší úrovni ukazatele. U krajů s nižší intenzitou zahajované bytové
výstavby bude rozsah dokončených bytů v nejbližších třech letech méně příznivě ovlivněn, než tomu
bude v krajích s relativně vyšší úrovní zahajované výstavby. Dlouhodoběji ovšem nízká bytová
výstavba se téměř vždy projeví v nízké fyzické dostupnosti bydlení a může tak přispět i ke vzniku
obzvláště silné regionální disparity.
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Významné je propojení bytové výstavby a bytového fondu prostřednictvím porovnání intenzity
bytové výstavby s vybaveností domácností byty. Průměrnou roční intenzitu 1997-2004
poměřenou vybaveností zjištěnou k 1. 3. 2001 vyjadřuje obrázek 1.
Obrázek 1: Vztah mezi intenzitou bytové výstavby a vybaveností

Dobře se ukazuje postavení krajů podle dosažené vybavenosti domácností byty v porovnání
s dynamizujícím faktorem výstavby. Dva kraje (Ústecký a Moravskoslezský) měly v letech 1997-2008
nízkou intenzitu bytové výstavby, avšak poměrně vysokou vybavenost domácností byty vytvořenou
v předchozích letech. Umístění Prahy podle obou ukazatelů vyjadřuje vyhraněné růstové tendence.
Podobně tomu bylo v Plzeňském kraji a kraji Vysočina. Z ostatních krajů umístěných směrem k vyšší
intenzitě výstavby se podle vývoje intenzity výstavby i v dalších letech bude posilovat postavení
Středočeského kraje, v menší míře i krajů Jihomoravského a Zlínského. Nízká vybavenost byty i nízká
intenzita výstavby zůstává v Karlovarském kraji.
Upozornit je potřebné na posun bytové výstavby podle intenzitního ukazatele do obcí s nižším
počtem obyvatel v sousedství větších měst. Zde je také aktuální základna pro výstavbu rodinných
domů a honosnějších vil.
Kvalitativní charakteristiku bytové výstavby je možné rovněž provést až do roku 2006. Rozdíly mezi
kraji mají ve vztahu k regionálním disparitám pouze doplňující význam. Pouze výraznější narůstání
rozdílů v obytné ploše, počtu místností, zalidnění bytů či vybavenosti bytů by mohlo varovat před
nízkou kvalitou bydlení v bytovém fondu. Údaje ukazují, že takové nebezpečí nehrozí. Porovnání mezi
kraji má ovšem svůj význam v tom, že přináší podněty pro zlepšení kvality bydlení v jednotlivých
krajích a nižších územně správních celcích.
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Tabulka 3: Velikost dokončených bytů, obytná a užitková plocha bytu podle rodinných domů a
bytových domů a podle krajů v roce 2006
Průměrná
obytná plocha
v m2/byt

Průměrná
užitková plocha
v m2/byt

ČR, kraj
rodinné bytové rodinné bytové
domy
domy
domy
domy

Byty podle počtu pokojů
rodinné
domy

bytové domy

4

5a
více

garson.

1

2

3

Hl.m.Praha

110,0

56,5

162,7

72,3

33,6

50,6

8,4

29,1

29,4

31,5

Středočeský

102,6

48,7

142,7

69,7

36,1

45,3

8,0

24,5

39,7

25,7

Jihočeský

96,6

48,4

141,5

66,1

36,1

39,9

8,0

24,4

41,6

20,0

Plzeňský

94,1

47,3

133,4

63,1

38,2

38,3

11,5

17,6

43,2

21,5

101,4

43,8

150,2

58,4

34,4

47,3

10,0

7,7

47,1

28,5

Ústecký

96,7

38,6

137,1

53,7

40,1

29,6

30,8

25,1

19,2

19,2

Liberecký

95,0

38,3

132,6

56,8

45,7

36,5

6,2

28,3

42,8

20,0

Královéhradecký

90,8

45,3

139,9

57,9

33

39,5

22,6

6,2

45,8

23,2

Pardubický

96,3

44,5

144,8

60,9

42,2

39,7

5,7

18,2

51,6

21,7

Vysočina

91,6

49,5

136,9

64,7

38,3

38,7

0,9

16,2

45,3

31,2

Jihomoravský

99,3

48,1

149,4

68,1

40,9

40,5

7,2

15,8

34,1

34,4

Olomoucký

93,6

44,6

136,6

74,6

42

33,5

1,0

19,6

49,1

23,1

Zlínský

97,2

50

151,1

63,1

35,6

46,8

2,5

16,7

55,8

16,7

Moravskoslezský

91,9

69,6

140,2

91,8

38,8

41,3

0,0

26,9

18,3

27,9

Česká republika

97,9

50,2

142,8

68

37,9

41,5

8,0

20,7

36,5

27,7

Karlovarský

Zdroj: ČSÚ

Republikový průměr velikosti bytů podle obytné a užitkové plochy značně přesahují kraje
Moravskoslezský a Praha (V Moravskoslezském kraji to způsobuje zřejmě nulový podíl garsoniér).
V obytné ploše rodinných domů pak Středočeský, Karlovarský a Jihomoravský kraj. V užitkové ploše
rodinných domů jsou v popředí kraje Karlovarský, Zlínský, Vysočina a Pardubický.
V krajích Moravskoslezském, Olomouckém a v kraji Vysočina chybí nebo v roce 2006 bezmála chyběla
výstavba garsoniér. Třípokojové byty v nově postavených bytových domech jsou naopak v krajích
zastoupeny dosti rovnoměrně s výjimkou Zlínského, Ústeckého, Libereckého a Jihočeského kraje, kde
je podíl znatelně nižší než v celostátním průměru.
Důležité zůstává ještě upozornění, že v posledních letech 2002-2006 oproti období 1997-2001
průměrná obytná plocha dokončených bytů v bytových domech vykazovala v řadě krajů pokles. Bylo
tomu tak v hl. m. Praze, Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Pokles se projevil i
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celostátně (1997-2001 průměrná plocha 48,6 m2, 2002-2006 – 48,2 m2). K výraznému poklesu
v období 2002-2006 došlo zejména v Jihomoravském kraji o 6,5 m2 a hl. m. Praze o 7,5 m2.
K menšímu snížení obytné plochy došlo i u rodinných domů v hl. m. Praze, Středočeském a
Jihočeském kraji. Celostátně se velikost bytů zvýšila.
3. MODERNIZACE BYTOVÉHO FONDU V KRAJÍCH ČR
Důležitým ukazatelem, který je sledován v běžné statistice spolu s bytovou výstavbou je modernizace
bytů. Počet dokončených a modernizovaných bytů je ovšem sledován samostatně. Usuzuje se
odůvodněně, že rozsah modernizace bytů je stále nízký, odpovídá v ČR zhruba pouze polovině
zahajovaných bytů v roce 2006. V tabulce 4 a na obrázku 2 je uveden vývoj počtu modernizovaných
bytů podle krajů a intenzitní ukazatel za desetileté období.

Tabulka 4: Modernizace bytového fondu v krajích ČR 1997–2006

Počet dokončených modernizací bytů v roce, období
Kraj
1997
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
–2006

Počet dok.
modern.
bytů 19972006
na 1 000
obyvatel
středního
stavu ročně

Hl .m. Praha

383

680

1 172

1 486

3 013

3 650

3 188

3 879

4 755

4 985

27191

2,31

Středočes ký

367

929

625

1 086

1 522

1 006

1 725

1 740

2 632

1 977

13609

1,21

Jihočeský

65

67

173

310

273

188

297

333

913

1 472

4091

0,65

Pl zeňský

59

61

73

119

178

309

255

386

894

620

2954

0,54

Ka rlova rs ký

246

247

1 540

1 662

411

559

514

369

656

618

6822

2,24

Ús tecký

259

180

193

237

259

289

342

380

765

460

3364

0,41

Liberecký

195

20

120

41

136

31

62

79

261

243

1188

0,28

Královéhrad
ecký

389

280

317

412

589

563

546

455

848

641

5040

0,92

Pa rdubi cký

342

342

455

713

863

721

534

598

794

775

6137

1,21

Vysočina

300

70

177

237

280

388

383

413

609

419

3276

0,63

Jihomora vs k
ý

363

626

769

1 120

2 500

1 724

1 972

2 286

3 415

3 558

18333

1,62

Olomoucký

558

923

1 579

1 797

1 940

2 172

1 185

2 793

2 747

2 869

18563

2,90

Zl íns ký

116

442

172

203

337

506

347

431

685

713

3952

0,66

Mora vskosl
ezský

1 003

1 211

1 390

1 302

1 134

1 493

1 411

1 327

1 922

1 792

13985

1,10

ČR

4 645

6 078

8 755

10 725

13 435

13 599

12 761

15 469

21 896

21 142

128505

1,25

Zdroj: ČSÚ
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Rekonstrukce bytového fondu je nejvíce ovlivněna věkovou a rovněž materiální (panelová zástavba)
skladbou bytových domů. Trvale obydlené byty podle období výstavby v bytových domech se od
skladby celého bytového fondu liší tím, že jsou poskytnuty vhodnější údaje pro úvahy o rekonstrukci
bytového fondu, tj. údaje v urbanizovaných prostorech, kde je umístěna naprostá většina bytů
z celkového počtu.
Jinak se ovšem potvrzuje, že těžiště rekonstrukce bytového fondu zůstává v podstatě stejné. Kraje
s vysokými podíly starého fondu bytových domů a nevelkými přírůstky bytů v letech 1991-2001 jsou
nejvíce ohroženy. Regionální disparity v bydlení zde narůstají. Jedná se o tyto kraje: hl. m. Praha (s
poznámkou o výraznějším zlepšení po roce 2001 na základě rekonstrukcí bytových domů z panelů),
dále pak kraj Středočeský (platí stejná poznámka jako u Prahy), Karlovarský a Liberecký.
Obrázek 2: Modernizované byty 1990-2005 (absolutní hodnoty)

V průměrné obytné ploše dokončených bytů je v krajích v naprosté většině znatelná růstová
tendence. Výjimkou je hl. m. Praha, Jihočeský a Středočeský kraj. Středočeský kraj i Praha zůstávají
ovšem v čele krajů s nadprůměrnou úrovní. U bytových domů je mírný pokles plochy v ČR celkem.
Větší pokles lze zaznamenat v Praze, Jihočeském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Pokračování
v této nepříznivé tendenci by regionální disparity v této oblasti posílilo. Obzvláště to platí o kraji
Olomouckém, který již v letech 1997-2001 byl v obytné ploše dokončovaných bytů pod průměrem
ČR. Jihomoravský a Olomoucký kraj se v letech 2001-2006 pod průměrnou úroveň dostávají.
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4. VYBAVENOST OBYVATEL A DOMÁCNOSTÍ BYTY V KRAJÍCH ČR 2001-2006 A PŘEDPOKLAD DO
ROKU 2010 - 2015
Tabulka 5: Vývoj počtu obyvatel 1991-2015 podle krajů (1991-2006 skutečnost, 2010 a 2015
projekce)
Počet obyvatel

Přírůstky (úbytky) –
výchozí rok=100

Počet obyvatel

Přírůstky (úbytky) –
výchozí rok=100

ČR, kraj
1991

2001

2006

1991

2001

-2001

-2006

2010

2015

2001

2001

-2010

-2015

Hl .m.Praha

1 214 174

1 169 106

1 188 126

96,3

101,6

1 190 000

1 200 000

101,8

102,6

Středočes ký

1 112 882

1 112 473

1 175 473

100,9

104,7

1 192 000

1 215 000

106,2

108,2

Jihočeský

622 889

625 267

630 006

100,4

100,8

631 000

6 333 000

100,9

101,3

Pl zeňský

558 307

550 688

554 537

98,6

100,7

555 000

558 000

100,8

101,3

Ka rlova rs ký

301 985

304 343

304 602

100,8

100,1

306 000

306 000

100,5

100,5

Ús tecký

824 461

820 219

823 265

99,5

100,4

827 000

830 000

100,8

101,2

Liberecký

425 120

428 184

430 774

100,7

100,6

431 000

4 333 000

100,7

100,9

Královéhradecký

552 809

550 724

549 643

99,6

99,8

550 000

550 000

99,9

99,9

Pa rdubi cký

508 718

508 281

507 751

99,9

99,6

506 000

504 000

99,5

99,2

Vysočina

513 740

512 143

511 645

99,7

99,9

509 000

506 000

99,4

98,8

1 114 160

1 134 786

1 132 563

99,2

99,8

1 138 000

1 133 000

99,8

99,8

Olomoucký

647 341

643 817

638 894

99,5

99,4

638 000

636 000

99,1

98,8

Zl íns ký

596 903

595 010

589 839

99,7

99,1

588 000

585 000

98,8

98,3

Mora vskoslezský

1 278 726

1 265 019

1 249 292

98,9

98,8

1 235 000

1 220 000

97,6

96,4

Česká republika

10 302 215

10 230 060

10 287 189

99,3

100,6

10 291 000

10 308 000

100,6

100,7

Jihomora vs ký

Zdroj: ČSÚ, p ropočet

K projekci obyvatel do roku 20159 je třeba přičinit jen obvyklé vysvětlení, že pro ČR jako celek i pro
kraje platí dlouhodobá tendence stárnutí obyvatelstva a také pokles počtu obyvatel v dlouhodobém
vývoji. Obtížně odhadnutelným faktorem v projekci obyvatelstva je rozsah a saldo migrace vůči
zahraničí. Již v současnosti se ukazuje, že imigrace bude větší, než se dosud uvažovalo. Kraje se podle
údajů v tabulce liší přírůstky (úbytky) obyvatel výrazně. Již v období 1991-2001 byla většina krajů
úbytkových. Pouze 3 kraje končily přírůstkem (Středočeský, Jihočeský, Liberecký). I hlavní město
Praha mělo úbytek obyvatel, opačná – příznivá tendence se prosadila až po roce 2000.
Údaje za období 2001-2006 (skutečnost) rozdělují kraje do dvou početně shodných skupin. Hlavní
město Praha a Středočeský kraj vzrůstají početně nejrychleji a menší růst udržují kraje Jihočeský,
Karlovarský, Liberecký a z mínusu (1991-2001) se do plusu přemísťují Plzeňský a Ústecký kraj. Ve
srovnání s obdobím 1991-2001 dále klesá počet obyvatel v Pardubickém, Olomouckém, Zlínském a
Moravskoslezském kraji. Kraje Královéhradecký a Jihomoravský sice zůstávají v mínusové hodnotě,
avšak relativně menší 2001-2006 než 1991-2001.
9

Projekce jsou zpra covány na delší období. V tabul ce pouze výseč do roku 2015.
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V údajích z projekce (2010 a 2015) se situace celostátně zlepšuje a stejně je tomu ve většině krajů.
Kraje s úbytkem obyvatel v předcházejících letech (2001, 2006) zůstávají s mínusovým vývojem.
Předpokládá se větší pokles v Moravskoslezském, Zlínském, Pardubickém a Olomouckém kraji.
V poklesu zůstávají, ale neprohlubují ho kraje Královéhradecký, Jihomoravský (relativní vzestup) a
kraj Vysočina.
V krajích s přírůstkem obyvatel a krajích s relativním zlepšením úbytků obyvatel se vytvořila
příznivější situace k ovlivnění růstu nabídky bytů a je zde první symptom prohloubení rozdílů
s ostatními kraji, které setrvávají v úbytcích obyvatel.
Více než vývoj počtu obyvatel proces bydlení i v regionálním porovnání ovlivňuje vývoj (dosavadní i
v budoucích letech) domácností. Vzhledem ke štěpení cenzových domácností a snižující se průměrné
velikosti by měl počet domácností v ČR k roku 2015 dosáhnout přibližně 4 600 tis. domácností.
K růstu domácností přispívají všechny kraje, ovšem s rozdílnou dynamikou růstu. Nejvýraznější
vzestup proběhne ve Středočeském kraji a také v hlavním městě Praze. Rostoucí tlak na nabídku bytů
se projeví také v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském a Libereckém kraji. Nízký růst počtu
domácností se naopak projeví silněji ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jakož i
v kraji Vysočina. Závislost růstu bytové výstavby ovšem není zcela mechanická. Rozhodující je
konkrétní nabídka a poptávka a rovněž i bytová politika prováděná v krajích a menších územních
celcích.
Propočet bytové výstavby 2001-2010 začleněním a návazností na vývoj v letech 2001-2006 umožní
provést první přiblížení ke zkoumání konkrétních relací v bydlení podle krajů a vyjasnění regionálních
rozdílů až disparit v období 2001-2006 a 2001-2010. Údaje a propočty obsahuje tabulka „Bytová
výstavba a prognózní úvaha“.
K prognóznímu odhadu počtu dokončených bytů do roku 2010 jsou využity údaje charakterizující
tendence vývoje v dokončování a zahajování bytové výstavby po roce 2000 (dokončené byty 20012006 a 2005-2006, zahajované byty 2004-2006). Rok 2007 – údaje za ČR je potřebné považovat za
výjimečné, ovlivněné několika kroky v bytové politice a také očekáváním daňových změn.
Z odborného odhadu bytové výstavby v letech 2007-2010 především vyplynulo, že by mohlo být
reálně v desetiletích 2001-2010 dokončeno kolem 320 tis. bytů. Z prognostických prací založených na
zjištění fyzické potřeby bytů na základě projekcí obyvatelstva a domácností a s přihlédnutím k dalším
reprodukčním faktorů vyplývá, že by bylo potřebné v dlouhodobějším výhledu, např. 2001-2015
dosahovat vyššího počtu dokončovaných bytů, zhruba v rozsahu 42-45 tis. bytů ročně. Do roku 2010
nebude takového počtu dosaženo. Údaje za poslední roky však ukazují, že bytová výstavba po roce
2010 se může požadovanému počtu dokončovaných bytů přiblížit. I když v této práci se nezabýváme
zjištěním důvodů dosud nízkého pokrytí potřeby bytů, je potřebné upozornit, že meziregionální
rozdíly a disparity jsou hodnoceny na nižší úrovni, než by měla být a jsou touto skutečností
nepochybně ovlivněny. Z odborného odhadu vývoje počtu dokončených bytů do roku 2010
uvedeného v tabulce vyplývá, že je třeba počítat s prohloubením stávajících rozdílů mezi kraji.
Pomalejší vývoj je patrný v Olomouckém, Zlínském, Karlovarském, Královéhradeckém i Plzeňském
kraji. U hl. m. Prahy, Středočeského a Jihomoravského kraje se jeví bytová výstavba 2007-2010 (v
návaznosti na léta 2001-2006) jako faktor posilující pozici těchto krajů na úseku bydlení. Rozdíly
v bytové výstavbě prozatím nepřerůstají do značných rozměrů. Jsou však již dosti patrné. Na druhou
stranu je potřebné uvésti, že bytová výstavba není jediným faktorem úrovně bydlení. Nižší výstavba
bytů v některém kraji může být zčásti nahrazena větším snížením úbytků bytů (rychlejší rozvoj
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rekonstrukce bytového fondu), relativně větší přeměnou části neobydlených bytů na trvale obydlené
a dalšími faktory zefektivnění procesu bydlení.

Tabulka 6: Bytová výstavba 2001-2006 a prognózní úvaha do roku 2010
Dokončené byty v průměru/rok
ČR, kraj

2001-2006
absol.

Zahájené byty v průměru/rok

2005-2006

%

absol.

Dokončené byty v průměru/rok

2004-2006

%

absol.

2007-2010

%

absol.

2001-2010

%

absol.

%

Hl. m. Praha

4875

16,8

5875

18,6

7654

18,9

6190

17,2

5400

17,0

Středočeský

4952

17,0

6021

19,1

8684

21,5

6660

18,5

5635

17,7

Jihočeský

1873

6,4

1932

6,1

2542

6,3

2200

6,1

2005

6,3

Plzeňský

1889

6,5

2021

6,4

1952

4,8

2230

6,2

2025

6,4

638

2,2

894

2,8

819

2

760

2,1

685

2,1

Ústecký

1018

3,5

1080

3,4

1482

3,7

1260

3,5

1115

3,5

Liberecký

1078

3,7

1079

3,4

1364

3,4

1300

3,6

1170

3,7

Královéhradecký

1387

4,8

1320

4,2

1736

4,3

1650

4,6

1490

4,7

Pardubický

1431

4,9

1458

4,6

1951

4,8

1690

4,7

1540

4,8

Vysočina

1462

5,0

1534

4,9

1722

4,3

1690

4,7

1350

4,9

Jihomoravský

3560

12,2

3900

12,4

5388

13,3

4760

13,2

4040

12,7

Olomoucký

1459

5,0

1213

3,8

1788

4,4

1650

4,6

1535

4,8

Zlínský

1476

5,1

1422

4,5

1615

4

1580

4,4

1520

4,8

Moravskoslezský

1985

6,8

1778

5,6

2315

5,7

2380

6,6

2140

6,7

100,0

*)

100

*)

100

36000

100

31850

100,0

Karlovarský

Česká republika

*)

29084

31526

40388

*)

Poznámka: V roce 2007 dokončeno 41 650 bytů a zahájená výstavba 43 796 bytů.

5. NEOBYDLENÉ BYTY V KRAJÍCH ČR 2001-2006 A PŘEDPOKLAD DO ROKU 2010 - 2015
Počet neobydlených bytů v roce 2001 (SLBD) byl velmi vysoký – 538,6 tis. bytů. Bylo by nejenom
žádoucí, ale patrně po roce 2000 vznikají také i objektivní podmínky působící ke snížení tohoto počtu.
Snížení však nebude enormní. Jak vyplynulo z důvodů neobydlenosti, většina z nich působí ve smyslu
uchování neobydlenosti i v dalších letech.
Byl proto zvolen odborný odhad snížení počtu neobydlených bytů v období
2001-2006 a 2001-2010 v menším rozsahu pouze zhruba 10 % z celkového počtu neobydlených bytů
(54 tis. bytů). V propočtech za jednotlivé kraje byl za základ vzat podíl neobydlených bytů v období
1991-2001 a vycházelo se z předpokladu, že desetiprocentní snížení se uskuteční v souladu s těmito
podíly. Vzhledem k tomu, že se nejedná o velké počty bytů – neovlivní vybavenost domácností byty
podstatněji, je toto zjednodušení přípustné. Vliv faktoru neobydlenosti na rozdíly mezi kraji
poměřované počty trvale obydlených bytů (v relativním vyjádření) je patrný z údajů v následující
tabulce.
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Tabulka 7: Rozmístění úspor získaných ke snížení neobydlených bytů podle krajů v letech 20012006 a 2001-2010 (v tis.)

ČR, kraj

Počet trvale
obydlených
bytů
k 1.3.2001

Rozsah úspor neobydlených
bytů
2001-2006

2001-2010

Zvýšení počtu trvale
obydlených bytů
2001-2006

2001-2010

Hl. m. Praha

496,9

3,3

6,0

500,2

502,9

Středočeský

413,1

5,3

9,5

418,4

422,6

Jihočeský

231,3

2,4

4,2

233,7

235,5

209

2,0

3,6

211

212,6

Karlovarský

115,9

0,5

0,8

116,4

116,7

Ústecký

321,9

1,7

3,0

323,6

324,9

Liberecký

161,8

1,5

2,7

163,3

164,7

Královéhradecký

204,5

2,1

3,8

206,6

208,3

Pardubický

182,9

1,6

2,9

184,5

185,8

Vysočina

179,8

1,8

3,2

181,6

183

Jihomoravský

404,9

2,8

5,0

407,7

409,9

Olomoucký

230,6

1,5

2,7

232,1

233,3

Zlínský

204,8

1,5

2,7

206,3

207,5

Moravskoslezský

470,2

2,1

3,9

472,3

474,1

Česká republika

3 827,7

30,0

54,0

3 857,70

3 881,7

Plzeňský

Zdroj: vlastní výpočty

S připočtením k výchozímu stavu trvale obydlených bytů k 1. 3. 2001 hrubých přírůstků (dokončené
byty) a části neobydlených bytů a po odečtení úbytků bytů je možné modelově zjistit počet trvale
obydlených bytů k roku 2006 a 2011. Stejnými úkony lze nastínit i výsledné počty bytů včetně
neobydlených. Podle modelových propočtů a odborného odhadu se trvale obydlené byty i byty
celkem ve vývoji 2001-2006 a 2001-2010 budou více mezikrajsky odlišovat než v dřívějším desetiletí.
Těžiště dynamiky rozvoje se pevně usadí v hl. m. Praze a Středočeském kraji. Již dříve zaostávající
kraje v rozvoji bydlení své zaostávání v bytovém fondu prohloubí.
Nevelký růst počtu trvale obydlených bytů, který se např. v Moravskoslezském kraji projevil v letech
2001-2006 zejména velmi nízkou bytovou výstavbou, se může změnit jedině zvýšením poptávky po
bytech na základě vzestupu pracovních míst, snížení nezaměstnanosti a také snížením emigrace.
V podstatě se tímto podává doporučení, které je ovšem potřebné na základě rozboru konkretizovat.
Platí i pro slabší kraje s nízkým potenciálem rozvoje bydlení (Ústecký, Olomoucký a Karlovarský
především).
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6. ZÁVĚREČNÉ POZNATKY A HLAVNÍ DISPARITY
Kapitolu je nyní možné uzavřít souhrnnými ukazateli, které mohou nejlépe vypovídat o rozdílech a
meziregionálních disparitách v bydlení v podobě jeho fyzické dostupnosti.

Tabulka 8: Vybavenost obyvatel a domácností trvale obydlenými byty v roce 2001, 2006 a 2010
podle krajů

ČR, kraj

Počet trvale obydlených bytů na
1 000 obyvatel
2001

2006

2010

Počet trvale obydlených bytů na 100
cenzových domácností
2001

2006

2010

Hl. m. Praha

425,1

436,4

452,5

90,7

91,2

91,9

Středočeský

368

370,7

384,5

89,0

90,3

89,3

Jihočeský

369,9

379,8

390,0

90,5

90,6

91,1

Plzeňský

379,5

391,9

404,3

89,9

90,3

91,1

Karlovarský

380,9

387,7

392,5

87,5

85,9

85,2

Ústecký

392,5

393,4

394,6

90,4

88,4

87,4

Liberecký

377,9

385,1

393,7

89,3

88,1

87,9

Královéhradecký

371,4

379,8

390,9

89,6

89,2

89,5

Pardubický

359,9

369,4

379,6

89,4

88,8

89,2

Vysočina

346,3

361,5

372,3

89,0

87,6

92,9

Jihomoravský

359,0

369,2

379,4

89,4

88,8

90,0

Olomoucký

360,6

368,4

375,2

89,7

88,9

89,0

Zlínský

344,1

356,5

365,0

88,9

89,0

89,8

Moravskoslezský

370,4

380,8

389,9

89,4

89,4

93,3

Česká republika

374,2

383,0

395,0

89,6

89,5

90,0

Zdroj: ČSÚ, vlastní propočet

Vzhledem k preciznějším údajům o počtu obyvatel než o počtu domácností se propočet vybavenosti
obyvatel trvale obydlenými byty jeví mezikrajsky vyrovnanější než stejný ukazatel vybavenosti
domácností. Například silný nárůst počtu domácností ve Středočeském kraji se i při předpokládaném
značném růstu bytové výstavby a úměrných úbytcích bytů v roce 2010 ve vybavenosti domácností
trvale obydlenými byty sníží oproti roku 2006. Bylo však již uvedeno, že při odborných odhadech
nelze očekávat výpočet zcela přesných hodnot. Důležité je postižení tendencí. U Středočeského kraje
se několikráte potvrzuje rychlý růst kvantitativní i kvalitativní úrovně bydlení.
Údaje o vybavenosti obyvatel a domácností byty se již mohou interpretovat jako souhrnnější
vyjádření meziregionálních rozdílů, které v některých krajích přerůstají, resp. se chystají přeměnit na
meziregionální disparity neovlivněné objektivními podmínkami, spočívajícími jak v širší ekonomickosociální oblasti, tak i v nedostatcích v samotném systému bydlení.
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Upozornit je potřebné zejména na bytové situace ve Zlínském, Ústeckém a Karlovarském kraji.
Vybavenost obyvatel trvale obydlenými byty v Libereckém kraji má např. vzestupnou úroveň, avšak u
domácností se projevuje trvalý pokles. Tento nesoulad může skrývat i některé nedostatky, které
mohou mít závažnější charakter.
Celkově ovšem údaje o vybavenosti neupozorňují na extrémní rozdíly, takže celkově v oblasti fyzické
dostupnosti bydlení není situace hrozivá. Svědčí o tom i jiné faktory a vlivy. Běžně se např. dotvrzuje,
že přes vysoký počet neobydlených bytů, nebo přes vysoký podíl bytů sídlištního typu se celostátně
ani v jednotlivých krajích neprojevuje akutní nedostatek bytů ve fyzickém vyjádření nebo masovější
vybydlenost sídlištních celků. Avšak i pouze prohlubování diferenciace mezikrajská i sociální v bydlení
již musí vésti k analýze a aktivnímu zapojení tržních i podpůrně orientovaných administrativních
nástrojů.
Z analýz regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení z hlediska bytové výstavby plynou
významné regionální disparity:
•

Kraje, které již v roce 1991, i dříve vykazovaly nízkou úroveň v bydlení ve srovnání
s průměrem za ČR si i v období 2001-2010 ponechají toto postavení přesto, že některé
z nich mají slušnou intensitu bytové výstavby.

•

Vysoký podíl úbytků z počtu dokončených bytů ukazuje na nízkou efektivnost a spolu
s druhými faktory tlačí kraje Ústecký, Moravskoslezský, Pardubický, Olomoucký a
Vysočinu do pozice regionálně disparitní.

•

Malý podíl rekonstrukce bytových domů z panelů je nebezpečný zejména v Ústeckém,
Karlovarském a Moravskoslezském kraji.

•

Z odborného odhadu vývoje počtu dokončených bytů do roku 2010 vyplývá, že je třeba
počítat s prohloubením stávajících rozdílů mezi kraji. Pomalejší vývoj je patrný
v Olomouckém, Zlínském, Karlovarském, Královéhradeckém i Plzeňském kraji.

U krajů s nižší intenzitou zahajované bytové výstavby bude rozsah dokončených bytů v nejbližších
třech letech méně příznivě ovlivněn, než tomu bude v krajích s relativně vyšší úrovní zahajované
výstavby. Oslabit tento vliv by mohla poněkud pouze např. větší přeměna neobydlených bytů na
obydlené, snížení úbytků bytů, resp. lepší využití obytné plochy a zejména také čerpání ze zdrojů
rozestavěných bytů. Dlouhodoběji ovšem nízká bytová výstavba se téměř vždy projeví v nízké fyzické
dostupnosti bydlení a může tak přispět i ke vzniku obzvláště silné regionální disparity.
S ekonomicky intenzivní nebo naopak extenzivní výstavbou a s rekonstrukcí bytového fondu jsou
spojeny úbytky bytů. V dosavadním, dlouhodobém vývoji převládala tendence extenzivní, úbytky
bytů byly vysoké. Poměr úbytků k bytové výstavbě – počtu dokončovaných bytů zůstává až do
současnosti nepříznivý. K hrazení úbytků musí být vynakládán příliš velký podíl nově postavených
bytů.
Z hlediska kvality nové výstavby je významné, že v posledních letech 2002-2006 oproti období 19972001 průměrná obytná plocha dokončených bytů v bytových domech vykazovala v řadě krajů pokles.
Bylo tomu tak v hl. m. Praze, Jihočeském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Pokles se projevil i
celostátně (1997-2001 průměrná plocha 48,6 m2, 2002-2006 – 48,2 m2). K výraznému poklesu
v období 2002-2006 došlo zejména v Jihomoravském kraji o 6,5 m2 a hl. m. Praze o 7,5 m2.
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Ve vztahu k vývoji počtu a struktury domácností se ukázalo, že bytová výstavba nepodporuje fyzickou
dostupnost bydlení (vybavenost obyvatel bytovým fondem) dostatečně. Ve spojitosti s bariérami
finanční dostupnosti to může vést k latentní bytové krizi.
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ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN 1993 – 2007 AND SOME REGIONAL
DISPARITIES IN SLOVAK AND CZECH REPUBLIC
Author:

Ing. Pavlína Ivanová
ANNOTATION
The Slovak and Czech Republic’s formation of the labor market under new conditions was closely
connected with privatization, increasing pressure of adaptation process in the business sector to new
competitive conditions, as well as dealing with over-employment and closing some unprofitable
productions. All these facts together along with the need for a fast increase in productivity of labor
posed new problems for the labor market, which has affected development of employment and its
structure to some extent. The contemporary labor market in the Slovak and Czech Republic is
characteristic of a high level of long-term unemployment, very high unemployment of persons with
low educational level, high unemployment among young people, great regional disparities in
unemployment, and extremely high unemployment of Romany national minority.
KEYWORDS
unemployment, regional disparities, Slovak Republic and Czech Republic, prediction
INTRODUCTION
Although the existence of unemployment itself is considered a natural part of market economies, it
was an unknown problem for our economy until 1990. In the beginning of the transformation, the
federal government responded late and by inadequate tools to the unemployment phenomenon.
Consequently, its uncontrolled development (particularly in Slovakia) started to constitute a crucial
economic as well as political and social problem. Its significance in the federal state was stressed also
by the fact that the unemployment rate in the Slovak and Czech Republic had considerably different
development. In the end of 1992, the unemployment rate in the Czech Republic constituted 2.6%, in
Slovakia the rate was over 10%.
Unemployment emerged as a logical and inherent phenomenon of depression in the beginning of the
transformation process when a cumulative employment decline in the years of depression was
evidently lower than a cumulative GDP decline.
If we consider the fact that in period of centrally planned economy over-employment was present, it
has to be pointed out that it also existed in first years of the transformation. It meant that a
significant portion of the labor force had been used only partially. Hence, after the economic growth
recovery, there was not a need to hire new workers; the experts considered this as one of the
paradox causes (particularly remarkable in Slovakia) when, in the period of a strong economic
growth, there were only small employment changes.
The split of the federation brought about to Slovakia not only economic losses connected with the
partitioning of common property, but it even induced the expenses connected with creation of new
institutional mechanism as well as the expenses needed to maintain their proper functioning in the
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conditions of an emerging state. It is indisputable that above-mentioned facts influenced in a
distinctive way also the formation of economic policy of that period.
One of the weaknesses of an economic policy (mainly in Slovakia) was the problem of high
unemployment that summoned in the beginning of transformation and it still persists.
1. ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN SLOVAK AND CZECH REPUBLICIN 1993-2004
1.1 ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN THE SLOVAK REPUBLIC IN 1993-2004
Slovak economy had been known for its high unemployment rate during the entire observed period.
Until 1994, when the first official Selective Labor Force Inquiry was finished, the unemployment rate
reached an average value of 14 %. Afterwards, an employment growth caused its rate to decline until
the first half of 1996. Since the second half of 1996 unemployment started to rise once again. Excess
supply of labor force over demand was increasing since 1998.
Statistical unemployment observed according to the Selective Labor Force Inquiry (average for a
particular period) is mentioned in the Table 1.

Table 1: Unemployment rate development in the Slovak Republic (%)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Total

12,2

13,7

13,1

11,3

11,8

12,5

16,2

18,6

19,2

18,5

17,4

18,1

Men

.

13,3

12,6

10,2

10,9

11,9

16,0

18,6

19,5

18,4

17,2

17,3

Women

.

14,1

13,8

12,7

12,8

13,2

16,4

18,6

18,8

18,7

17,7

19,1

Source: Slovak Statistical Office (Selective labor fo rce inquiry).

During the entire observed period women were suffering more from unemployment than men. In
1997, there was a new administrative division implemented in Slovakia. Consequently, there was an
increase in the number of districts with unemployment rate over 20%. Region of Bratislava
maintained the lowest unemployment rate in a long-run. Traditionally region of Banska Bystrica (26.6
%), region of Košice (25.2 %) and region of Prešov (22.9 %) constituted the regions with the highest
unemployment rate where among others it was unfavorable educational structure of work applicants
that contributed to perseverance of high unemployment rate.
A substantial proportion of unemployed (more than a half) constituted long-run unemployed, what
can be definitely assessed as a very negative phenomenon. This value did not change distinctively in
past years. In 1999, the proportion of long-run unemployed within an entire unemployment
constituted 48.7 % what made 195 400 unemployed people. In 2000, the proportion of long-run
unemployed increased to 55.3 % what made 261 000 people. The number of long-run unemployed
increased until 2004 to 291 000 people. Women suffer more from long-run unemployment than
men.
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Table 2: Long-run unemployment in the Slovak Republic (in thousands of persons)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2
years

75,5

77,3

54,2

55,6

56,3

82,1

117,4

101,7

103,4

90,0

82,2

more
than 2
years

63,7

94,9

92,4

93,8

104,4

113,3

144,2

181,2

188,0

190,8

209,0

Source: Slovak Statistical Office.

The presence of long-run unemployment is the most obvious in persons with a low level of
education. Nowadays unemployed with elementary education, vocational training and secondary
education without final school leaving exams constitute almost 70 % of long-run unemployed.
Slovak market is distinctive for its exceptionally high unemployment of young people.

Table 3: Unemployment of 15 – 24 years old people

%

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

27,3

24,8

21,0

21,7

23,6

32,1

35,2

37,3

36,1

32,2

32,0

Source: Slovak Statistical Office

Unemployment development in Slovakia was influenced by an insufficient linkage between school
system and labor market, low mobility of labor force, inappropriate ratio between social and work
incomes, low creation of work places, restricted opportunities to use the tools of active labor market
policy and unclear property relationships in bankrupting companies. Unemployment rate was
influenced by other factors which included a low courage to fight the black labor, false privatization
and insufficient flow of foreign direct investments.
The labor productivity also negatively influenced unemployment rate. From an economic
perspective, growth of labor productivity is a positive trend but it leads indirectly to a decline in
number of work places. The dynamics of GDP growth higher than 2 % had a positive impact upon the
employment growth. The economic growth in 1993 – 2000 did not have an effect upon activation of
work places creation. The growth of productivity of labor in corporate sphere was reached by a
decrease in employment.
It can be inferred that non-motivationally set unemployment insurance system, what led to its
misuse, constituted particularly negative role too. According to opinions of some analytics, people in
Slovakia accustomed to a high unemployment rate relatively fast, especially due to the presence of
black and so called gray labor market. It is definitely an undesirable phenomenon that not only
makes it unable to tackle high unemployment effectively but even it creates incredible losses in
public funds. Although it is a phenomenon commonly found in most developed economies, their
longstanding experience generate adequate and effective measures to suppress this problem.
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1.2 ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT IN THE CZECH REPUBLIC IN 1993-2004
Czech labor market had undergone significant changes since 1993 that were brought about by new
economic conditions. The Czech Republic constituted the country with the lowest unemployment
rate among the Visegrad Group countries in the first four years because employment in entire
industry rose. However, there was also increase in the number of inhabitants who abandoned
voluntarily the labor market as a consequence of their early restriction of labor activity. This situation
started to change in 1997 in the Czech Republic after the monetary crisis when the unemployment
rate was gradually increasing as a consequence of economy restructuralization and weak efficiency
of economy.
There was a development on labor market during 2000 that indicated gradual reduction of
misbalance between demand for labor force and its supply. Whereas there was a deepening of
employment decline in all fields of industry and unemployment was rising in 1999, the development
of main indicators of the labor market in 2000 signalized the change of tendencies that were
persisting hitherto. There was a process of unemployment reduction which could have been
observed for entire 2001, most distinctively its second half. Positive development was influenced
mainly by the activation of domestic economy and growth of work opportunities generated by
foreign investors; moreover, there was a rising of work opportunities in smaller domestic firms
encouraged by active employment policy. There is additional evidence that substantiate the
reduction of misbalance between demand and supply in 2000; there was a gradual increase in
number of vacancies reported in Office of Labor and decreasing number of people registered within
this office. In the end of year there was a ratio of average one vacancy to 8.8 unplaced workers in the
whole Czech Republic. In the preceding year there were about 5.1 unplaced workers more. In order
to compare, we may state that there were 93.7 registered people in Slovakia for one vacancy in
1999, 84 registered people in 2000 respectively. Even though the above-mentioned number is rather
high for Slovak economy, the positive fact is that since that year the ratio of unplaced people to one
vacancy started to decrease remarkably.
When analyzing unemployment according to gender we find out that women are more often
exposed to the loss of job than men. Unemployment of women was evidentially higher than that of
men during the entire observed period. There was a women unemployment rate in 2000 of about
10.6 % compared to that of man which constituted 7.3 %. Unemployed women constituted 53.2% of
all long-run unemployed. There was a decrease of unemployment rate of women to 9.9% and that of
men to 7.0% in 2004.

Table 4: Unemployment rate in the Czech Republic (in %)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Men

3,6

3,4

3,3

3,9

5,0

7,3

7,3

6,7

5,9

6,1

7,0

Women

5,2

4,8

4,7

5,9

8,2

10,5

10,6

9,9

9,0

9,9

9,9

Total

4,3

4,0

3,9

4,8

6,5

8,7

8,8

8,1

7,3

7,8

8,3

Source: Czech Sta tistical Office
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Since the beginning of the economic transformation in the Czech Republic there was an emergence,
and in subsequent years due to gradual steps of this transformation, a deepening of misbalance
between supply and demand for labor force in regional structure. The areas with prevailing mining
and heavy industry and agricultural areas, which were touched utmost by restructuralization in
progress, were exhibiting constant problems with high unemployment. Region of Moravskosliezsko,
region of Ustecko and region of Olomouc were the regions which had the most distinctive problems.
There was an expressive regional differentiation of unemployment launched in 1998, after
unemployment rate exceeded 10% in some region; this induced social tension. In 2000, region of
Juzna Morava (8.3 %), region of Zlin (8.1 %) and region of Karlove Vary (8.4 %) joined the abovementioned regions. There was the highest ratio of job applicants for one vacancy in these regions
(from 10.3 to 31.8 people) due to low supply of work places. Region of Praha indicated the lowers
number of job applicants, followed by region of Česke Budejovice (3.3 people) and region of Hradec
Kralove (5.8 people). In 2004, region of Moravskosliezko and Ustecko reached the unemployment
rate of 14.5 %, region of Olomouc 12.0 %, region of Karlove Vary 9.4 %, region of Južna Morava 8.3 %
and Zlinsky region 7.4 %. Other regions exhibited unemployment rate of less than 7 %.
Distinctive misbalance on labor market existed and still perseveres on the stage of particular districts.
The most crucial problem with unemployment could have been observed on the verge of 2000 in
northern Bohemia, particularly in Most, Louny a Teplice districts as well as in northern Moravia in
Bruntal and Karvina districts. On the other hand, low number of people without work could have
been observed in some districts of central Bohemia as well as in Prague-east and Prague-west
districts.
Nevertheless there was a gradual relaxation of tension on labor market, the problem of long-run
unemployment started to appear. Persisting disproportion between supply and demand for labor
force in qualification and professional structure deepened long-run unemployment. In the course of
several years, particularly 1999 – 2000, there was a rapid increase of people who were unable to find
work in a long-run (more than one year). In 1999, long-run unemployed constituted 29.7 % of all
unemployed; in 2000 they constituted as much as 38.4 %. Long-run loss of job generates not only
serious economic and social problem but it has also destructive impact upon human psychology.
There were 108 500 people exposed to such an impact in 2000 in the Czech Republic; in 2002, the
number of long-run unemployed decreased to 71 000 people, however since 2003 long-run
unemployment started to rise slightly once again. Very long unemployment (more than 2 years),
which had a rising trend during entire observed period (Table 5), starts to pose a particular threat for
Czech economy in recent years.
Table 5: Long and very long unemployment in the Czech Republic (in thousands of persons)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1- 2
years

29,2

30,6

28,6

38,6

57,6

88,7

108,5

89,1

71,0

77,5

82,7

more
than 2
years

15,4

27,7

28,2

31,2

41,3

74,8

106,2

125,0

117,0

119,1

135,2

Source: Czech Sta tistical Office.
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When analyzing unemployment according to age, the most endangered group were people aged 15 –
19. In 1994, the unemployment rate of this group constituted 13.2 %, in the course of subsequent
ten years it increased to 41.9 %. The second most endangered group were people aged 20 – 24; the
unemployment rate of this group constituted 9.2 % in 1994, ten years later it reached 17.6 %. The
third most endangered age group were 50 – 54 years old people who exhibited the change of the
unemployment rate from 1.8 % in 1994 to 7.4 % in 2004. The increase of unemployment rate could
have been observed in other age groups, however these changes were negligible.

Table 6: Unemployment rate in the Czech Republic according to age (in %)
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

15 –
19years

13,2

13,1

13,3

16,5

25,1

31,8

33,6

37,3

35,8

38,4

41,9

20 –
24years

6,2

5,6

5,1

6,4

9,1

13,6

14,2

13,7

13,5

14,8

17,6

Source: Czech Sta tistical Office.

Formation of labor market in new conditions in both economies was closely connected with
privatization process, speeding-up of adaptation process pressure in corporate sphere upon new
competitive conditions, solution of overemployment in existing enterprises and companies and shutdown of several unprofitable enterprises. All these facts coupled with a need to quickly raise labor
efficiency posed new problems for labor market that influenced employment development and its
structure in diverse ways.
There were the following fundamental problems of labor market in the Slovak and Czech Republic
during the transformation process:
•

Persisting unemployment

•

Missing system of investment stimuli for new investors and insufficient support of mainly
small and medium businesses

•

Missing regional development policy
Low territorial mobility of labor force, induced mainly by the absence of working market with
price-affordable houses and low level of infrastructure and transport networks, caused that
the aim of regional policy − effective and balanced development of all parts of the republic −
was not accomplished.

•

Insufficient range of active employment policy

Above-mentioned problem was caused mainly by unprepared legislation in the first years of
transformation. Active employment policy was executed ad hoc in this period. The change was
observed as late as there were preparations being made in order to allow the Slovak and Czech
Republic to enter the European Union. It meant that there should be an explicit preference given to
ability to work and be employed contrasting to passively receive social security benefits; apparently,
there were respective financial amounts allotted to this field.
•

Misbalance between wage level and social security benefits

ÚNOR 2009

- 64 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 4/2009

disparity.vsb.cz

•

Insufficient respect of labor market demands by the system of education

•

Foreign labor forces and their legal and illegal arrival

It is characteristic for both economies that unemployment that emerged in recent years was due to
strong competitive pressures and increase in productivity of labor; what is more, it was an illustration
and consequence of high macroeconomic inequality. There was a creation of long-run
unemployment, unemployment of people with low level of education, high unemployment of young
people, immense regional differences in unemployment and significant unemployment of Roma
people in both economies.
There were following determining factors that influenced the status of unemployment in the Slovak
as well as Czech Republic (when we do not take into account the factors connected with the
restructuralization of economies):
•

Rigidity of labor market

•

Low rate of contribution of labor market active policy to reduction of unemployment

The most distinctive weakness of this policy was the field of retraining that should have played the
most crucial role in unemployment reduction
•

Level of territorial mobility for a job

•

Excessive tax and social security contributions

High non-wage expenses for a labor force together with tax load had also an impact on
unemployment of workers with low qualification.
Prevalence of unemployment (its regional character, rising of long-run unemployed and rising
differences between unemployment of endangered groups and the rest of population) started to
constitute a real threat for economy.
2. DEVELOPMENT OF UNEMPLOYMENT RATE IN CZECH AND SLOVAK REPUBLIC IN 1993-2007, THE
PREDICTION FOR THE 2008 AND 2009 AND SOME REGIONAL DISPARITIES IN THESE REPUBLICS
Table 6: Unemployment rate in the Czech Republic according to age (in %)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Slovak
Republic

.

13,7

13,1

11,3

11,9

12,6

16,4

18,8

19,3

17,5

17,5

18,1

17,9

14,6

11,0

Czech
Republic

4,3

4,6

4,1

3,9

4,8

6,5

8,8

8,9

8,2

7,8

7,8

8,3

8,3

7,1

5,3

European
Union

9,9

10,7

10,4

10,7

10,7

10,2

9,4

8,4

8,0

8,9

8,9

8,9

9

8,2

7,1

Source: th e author from the Slovak and Czech Statistical Offices and Eu rosta t
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Figure 1: Unemployment rate in the Czech Republic according to age (in %)

Development of unemployment rate

Slovakia %

Czech Republic %
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Table 7: Prediction of unemployment rate in CR and SR (in %)
2004

2005

2006

2007

2008P

2009P

SK

18,1

17,9

14,6

13,2

12,9

12,4

CZ

8,3

8,3

7,1

6,7

6,5

.

Source: MFSR, MFČR.
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Figure 2: Regions with highest unemployment in Slovakia in 1997

Region of Prešov 22.9%
Region of Banska Bystrica 26.6%
Region of Košice 25.2%
The cause of unemployment misbalance: among others reasons it was unfavourable educational
structure of work applicants.
Figure 3: Regions with highest unemployment in Czech Republic in 1997

Region of Karlove Vary 8.4%
Region of Zlin 8.1%
Region of Brno 8.3
The cause of unemployment misbalance: restructuralisation of mining industry, heavy industry and
agricultural sector. Consequent lower demand.

ÚNOR 2009

- 67 -

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 4/2009

disparity.vsb.cz

Figure 4: Regions with highest unemployment in Slovakia in 2007

Region of Prešov 13.8%
Region of Banska Bystrica 20.0%
Region of Košice 15.9%
The cause of unemployment misbalance: low mobility and flexibility of labour force. It still remains
the actual problem of Slovak (and Czech) economy.
Figure 5: Regions with highest unemployment in Czech Republic in the fourth quarter of 2007

Region of Karlove Vary 8.3
Moravian-Silesian Region 8%
Region of Usti nad Labem 9.3
The cause of unemployment misbalance: low mobility and flexibility of labour force. It still remains
the actual problem of Czech and Slovak economy.
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CONCLUSION
The current period may be perceived as breakthrough and decisive; it is alleged whether the Slovak
and Czech Republic will follow the path oriented at economic growth and high level of production
competitiveness for which there is an inevitable condition to have good vocationally-prepared and
sufficiently qualified labor forces. It depends upon many factors to what extent the Slovak and Czech
Republic will profile as efficient, flexible, research and development countries for which creativity,
innovations, knowledge and skills are characteristic. One of these factors is the education of labor
force.
Favorable development in the field of unemployment should have been closely intertwined with the
removal of main causes of unemployment. Therefore, the emphasis should be given on nationaleconomic policies and national plans of employment (as it exists already in the EU countries).
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