DISPARITY

EKONOMICKÁ FAKULTA
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TU OSTRAVA

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

REGIONÁLNÍ DISPARITY
ELEKTRONICKÝ ČASOPIS

PROSINEC 2009

Obsah čísla:
Teorie, metodologie a klasifikace regionálních disparit
Zhodnotenie podpory environmentálych projektov v krajoch Slovenskej republiky v
závislosti od úrovne komunálneho znečistenia životného prostredia
Životné prostredie ako faktor regionálneho rozvoja a jeho zmenená kvalita vedúca
k vzniku regionálnych disparít

TEL: +420 597 322 242 - INTERNET: http://disparity.vsb.cz

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 6/2009

disparity.vsb.cz

AUTOŘI
Prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc., Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc., Doc. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Doc. Ing. Peter Adamišin, PhD., Ing. Emília Huttmanová, PhD.

RECENZENTI
prof. Ing. Dušan Smolík, DrSc.
Ekonomická fakulta VŠB‐TU Ostrava
Katedra regionální a environmentální ekonomiky
Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava
dusan.smolik@vsb.cz

doc. Ing. Pavel Nezval, CSc.
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Slezská univerzita v Opavě
Katedra ekonomie
Univerzitní nám. 1934/3, Karviná
marcella.simickova@vsb.cz

Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Ekonomická fakulta VŠB‐TU Ostrava
Katedra regionální a environmentální ekonomiky
Havlíčkovo nábř. 38, Ostrava
marcella.simickova@vsb.cz

Recenzované elektronické periodikum REGIONÁLNÍ DISPARITY je vydáváno v rámci řešení výzkumného
úkolu WD‐55‐07‐1 REGIONÁLNÍ DISPARITY V ÚZEMNÍM ROZVOJI ČESKÉ REPUBLIKY.

ISSN: 1802‐9450

PROSINEC 2009

‐2‐

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 6/2009

disparity.vsb.cz

Vážení čtenáři,
předkládáme Vám již šesté číslo recenzovaného elektronického periodika Regionální disparity.
Časopis Regionální disparity, který je vydáván v rámci řešení výzkumného úkolu Regionální disparity
v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace, přitom zaznamenává stálý
rozvoj, o čemž svědčí také obsahová náplň nejnovějšího čísla. Zveřejněné články se týkají nejen
tradičního hospodářsko‐prostorového pohledu na regionální disparity, ale také doposud pouze málo
zmiňovaných disparit v oblasti životního prostředí.
Je zřejmé, že stále aktuálnější regionální problematika (a to jak na naší tak také evropské úrovni)
vytváří značný prostor pro další příspěvky do tohoto časopisu. Nejedná se přitom pouze o regionální
disparity samotné, ale také o problematiku české a evropské regionální politiky, regionální rozvoj,
lokalizaci hospodářských subjektů apod.
Zájemci o publikování v našem časopise se mohou obracet na výkonnou redaktorku Kláru
Sobočíkovou (e‐mail: klara.sobocikova@vsb.cz).
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ABSTRAKT
Příspěvek se zabývá teorií, metodologií a klasifikací regionálních disparit. Analyzuje problematiku
informační hodnoty regionálních disparit. Prezentuje základní pohled na regionální disparity, a to
zkoumání rozdílnosti subjektů z hlediska jejich zaostávání (negativní disparity) a z hlediska jejich
jedinečnosti (pozitivní disparity). Podrobně se zabývá dvěma skupinami atributů regionálních
disparit, a to atributy polaritního charakteru a atributy charakteru výčtu možností, a zdůrazňuje jejich
metodologickou povahu. Klíčovým problémem, který je v příspěvku prezentován, je systémová
dekompozice a klasifikace regionálních disparit ve dvou skupinách (hmotné disparity a nehmotné
disparity) a ve dvou pohledech (vertikální perspektiva a horizontální perspektiva). Dekompozici
systému sledování a hodnocení disparity v České republice dovádí v příloze do úrovně deskriptorů a
indikátorů.
KLÍČOVÁ SLOVA
regionální disparity, teorie, metodologie, klasifikace, informační hodnota, atribut, dekompozice
ABSTRACT
The article deals with theory, methodology and classification of regional disparities. It analyses the
problem of information value of regional disparities. It presents the basic look on regional disparities,
e. g. study of difference of subjects from the point of view their retardation (negative disparities) and
their uniqueness (positive disparities). It deals in detail with two groups of attributes of regional
disparities, namely attributes with polarity character and attributes as list of possibilities, and
emphasizes their methodological nature. The key problem presented in the article is the systemic
decomposition and classification of regional disparities in two groups (material and intangible
disparities) and in two perspectives (vertical and horizontal perspective). It brings the decomposition
of the system of monitoring and evaluating regional disparities in the Czech Republic for the level of
descriptors and indicators (in appendix).
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ÚVOD
Tento příspěvek navazuje na příspěvek z předchozí etapy řešení výzkumného úkolu WD‐55‐07‐1 s
názvem „Metodologická východiska zkoumání regionálních disparit“, který byl uveřejněn v
elektronickém časopise Regionální disparity, č. 2, 2008 (viz Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). Ten
se zabýval fundamentálními východisky zkoumání regionálních disparit a prezentoval filozofická a
systémová východiska disparit, kterými jsou multidimenzionálnost, celostní charakter a pluralitní
metodologie jejich zkoumání.
Cílem příspěvku je využít analytické poznatky z předchozí etapy k prohloubení poznatkové teoreticko‐
metodologické základny a prezentovat některé další pohledy na regionální disparity. Velká pozornost
je věnována informační hodnotě regionálních disparit pro jejich hodnocení.
Struktura příspěvku je následující. Začíná dvěma pohledy na regionální disparity a zavádí tzv.
negativní a pozitivní disparity. Poté rozebírá problematiku informační hodnoty disparit. V další části
analyzuje různá hlediska zkoumání regionálních disparit, jejichž projevem je celá řada atributů
regionálních disparit.
Na základě provedené analýzy atributů regionálních disparit byly zvoleny dva atributy pro klasifikaci
regionálních disparit, a to sféra výskytu regionálních disparit a teritorialita (geografická úroveň)
regionálních disparit. To posléze vedlo k dvěma souvisejícím perspektivám klasifikace, a to k
horizontální perspektivě, související s věcnou sférou jejich výskytu, a k vertikální perspektivě,
umožňující posuzovat disparity v kontextu různých územních měřítek. Horizontální perspektiva je
předložena pro tři úrovně klasifikace a rozšířena o deskriptory a indikátory. Závěry shrnují
prezentovanou problematiku.
1. NEGATIVNÍ A POZITIVNÍ DISPARITY
1.1 ZÁKLADNÍ ÚVAHY
Jsou dva základní důvody, proč chceme identifikovat relevantní znaky subjektů, jako nositelů jistých
vlastností, vzájemně je srovnávat a podrobit 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,
na změny struktury a chování. Jde dosud o natolik dominantní přístup, že se často zjišťování těchto
„negativních“ znaků označuje jako „disparitní přístup“.
Druhým, dosud 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.).
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Tyto dva odlišné pohledy vedou k označení disparit jako negativní a pozitivní disparity. Současně je
možno přijmout analogii s dvěma stránkami, obvykle používanými v regionálních analýzách, a to jsou
slabé stránky a silné stránky nějakého zkoumaného objektu. Negativní regionální disparity je potom
možno chápat jako slabé stránky a pozitivní regionální disparity jako silné stránky.
Slabé stránky obvykle mohou vyústit až do klíčových zranitelností zkoumaného objektu, které
zpravidla spočívají v chybějících zdrojích a chybějících schopnostech (způsobilostech) využívat zdroje.
Silné stránky obvykle vyústí do komparativní, resp. konkurenční výhody zkoumaného objektu, které
zpravidla spočívají v unikátních a hodnotných zdrojích1) a unikátních schopnostech (způsobilostech)
tyto zdroje využívat.
Schematicky jsou výše provedené úvahy znázorněny na obrázku č. 1.
Obrázek č. 1: Negativní a pozitivní regionální disparity

Zdroj: vlastní zpracování.

1.2 NEGATIVNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Negativní disparity mají úzkou vazbu na koncepci regionální polarizace. Zastánci regionální polarizace
(Myrdal, Hirschman) zdůrazňují rozdíly mezi regiony a popisují mechanismy, které vedou k regionální
polarizaci (Maier, Tödtling 1998). Zatímco v neoklasických představách odklon od rovnováhy vyvolává
procesy, které znovu vedou k rovnovážné hodnotě, Myrdal argumentuje souvislostmi, které působí
na původní odchylku tak, že se zesiluje. Tedy neoklasika předpokládá negativní zpětnou vazbu,
zatímco Myrdal zdůrazňuje možnost pozitivní zpětné vazby (viz obrázek č. 2).
1

Zdroje obvykle členíme na přírodní, lidské, kapitálové, fyzickou infrastrukturu, administrativní infrastrukturu, informační
infrastrukturu, vědecko‐výzkumnou infrastrukturu apod
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Obrázek č. 2: Zpětná vazba v neoklasice a teorii polarizace

-

Ekonomická
proměnná

Neoklasika

Teorie polarizace

Zdroj: Maier, Tödtling 1998.

Podle zastánců teorie polarizace tržní mechanismus nevede k vyrovnání, ale k zesílení regionálních
disparit, a proto je podle jejich názoru potřebná státní regionální politika, která by vedla k vyrovnání,
resp. která by rozdíly mezi regiony nedovolila příliš zvětšovat.
Negativních regionální disparity jsou základem tradiční regionální a kohezní politiky EU. Ta je
založena na solidárním principu pomoci méně rozvinutým regionům ke spravedlivějšímu příjmu či
distribuci zaměstnanosti resp. na solidaritě rozvinutějších regionů s méně rozvinutými a bývá také
mimo jiného zdůvodňována potřebou zachovat sociální konsensus mezi regiony a sociálními
skupinami v rámci zemí i v rámci Evropské unie. Motivy spojené s redistribučním přístupem jsou tedy
převážně politické.
Regionální politika, která má v tržním hospodářství ve vztahu k tržně hospodářským procesům
koordinační, doplňkovou a korigující funkci, pak spočívá v tom, že vychází z kvantitativně
formulovaných představ o cílech a prostředcích jejich dosažení a pokouší se politicky určené cíle
uplatnit (prosadit) selektivními intervencemi. To předpokládá určení intervenovaných území
(nejpotřebnějších regionů), podpůrných prostředků a klíčových oblastí, kam mají podpůrné
prostředky směřovat (věda a výzkum, cestovní ruch, infrastruktura, životní prostředí apod.), jakož i
dohody o nástrojích (zpravidla příspěvek na investice) a intenzitě podpory.
Takto pojatá regionální politika se snaží snižovat disparity v zájmovém území (politický vyrovnávací
cíl) a současně efektivně využívat diverzifikovaný prostorový rozvojový potenciál (růstový cíl).
I když z dlouhodobého hlediska jsou oba cíle spíše v konfliktním vztahu, z krátkodobého hlediska lze
připustit, že vztah obou cílů může být komplementární, tj. že podpora hospodářsky slabých regionů
přispívá současně k posílení celkového hospodářského růstu. Všechny regiony jsou posuzovány z
hlediska efektů jako potenciálně ekvivalentní (nerozlišují se tedy růstové regiony a regiony růstově
méně významné) a vychází se z toho, že všechna území mají z hlediska své velikosti a předpokladů
podobné rozvojové šance a podobně reagují na podpůrné prostředky.
Pro úspěšné provádění této regionální politiky je nutné určit indikátory, pomocí nichž lze posuzovat
regionální disparity. Jako možné indikátory lze použít příjem na jednotlivce, míru nezaměstnanosti,
index vývoje pracovních sil, indikátor infrastruktury či nějaký komplexní indikátor jako vážený součet
jednotlivých indikátorů.
Každá kvantitativně‐intervencionistická podpora vyžaduje rozhodnutí o strategických proměnných,
které mají být ovlivňovány. V podstatě lze ovlivňovat regionální poptávku nebo stav regionálních
výrobních faktorů. Posledně jmenované lze zhruba rozčlenit na reálný kapitál, pracovní sílu, půdu
(plochy) a znalosti a tím rozlišovat mezi regionální politikou orientovanou na jednotlivé faktory.
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Uvnitř jednotlivých podpůrných oblastí lze provést další rozlišení, např. u reálného kapitálu oddělit
infrastrukturu od soukromého produktivního kapitálu.
1.3 POZITIVNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY A REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Pozitivní disparity našly svůj odraz v koncepci pólů růstu a center růstu (Maier, Tödtling 1998).
Zatímco klasičtí zastánci teorie polarizace hodnotí negativně polarizující účinek rozvojového procesu,
zastánci koncepce pólů růstu poukazují na jeho pozitivní stránky. Důvěřují tomu, že při dostačující
hospodářské síle centra dominují rozšiřující efekty nad stahujícími efekty a spatřují v tom koncepční
bod pro rozvojovou strategii. Poznané disparity pak sehrávají pozitivní roli při identifikaci
relevantních regionů, pólů rozvoje a rozvojových center.
Zatímco neoklasický přístup a strategie pólů růstu dávají do popředí mobilitu faktorů, a především
efekty lokalizace podniků v regionu, jiní zastánci koncepce pólů růstu a center růstu preferují
endogenní přístupy, přičemž si kladou otázku, zdali faktory a zdroje existující v regionu se budou moci
co nejlépe využít a jaká je konkurenční schopnost podniků v regionu. Strategie endogenního přístupu
se podle Hahneho (1985) zaměřuje na to, aby „vyřešila regionální problémy prostřednictvím využití
potenciálu existujícího v regionu a respektování jeho specifik. Posílení regionálního řízení „zdola“ se
spojuje s očekáváním zvýšení hospodářské, kulturní a politické samostatnosti“. Nejdůležitější principy
endogenního regionálního rozvoje jsou (Maier, Tödtling 1998):


regionální rozvoj se nechápe pouze jako hospodářský rozvoj, nýbrž také jako kvalitativní
zlepšení struktury hospodářství a životních podmínek;



regionální aktéři by měli být schopni orientovat a kontrolovat proces rozvoje na vlastní
cíle regionu;



regionální politika by měla navázat na potenciál existující v regionu, zejména na unikátní
zdroje a unikátní způsobilosti;



tyto faktory a zdroje by se měly trvaleji využívat, tedy ve velkém rozsahu zohledňovat
aspekty životního prostředí;



regionální potenciál by se měl využívat a rozvíjet nadodvětvově včetně propojení odvětví;



měly by se posilovat malé a střední podniky v jejich inovační a konkurenční schopnosti;



za hybnou sílu regionálního rozvoje se považují místní a regionální aktéři.

Pozitivní role regionálních disparit v tomto přístupu spočívá v chápání faktu, že disparita může být
motorem rozvoje a zdrojem komparativní výhody. Regionální politika tedy spočívá v orientaci na
využití „šancí“ a mobilizaci místních zdrojů s cílem zlepšení kvality života lidí jako výsledku rozvoje.
Rozdíly mezi oběma zmíněnými typy regionálního rozvoje názorně ukazuje tabulka 1.
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Tabulka č. 1: Rozdíly mezi dvěma typy regionálního rozvoje
Tradiční regionální rozvoj
redistribučního
charakteru

Endogenní regionální
rozvoj přednostně
zaměřený na využití
rozvojového potenciálu

problémové regiony



dichotomní přístup
(nevyvinuté/vyvinuté)



mnohostranný přístup
(rozdílná regionální
strukturní úzká místa a
slabiny)

převažující strategie



regionální vyrovnávání



regionální rozvoj a růst



centralizovaná, založená
na spoluúčasti státu



decentralizovaná,
založená na regionální
komunitě



meziregionální
přerozdělování



mobilizace endogenních
regionálních zdrojů

převažující orientace



kapitálová, materiálová



informační,
technologická

dynamika



geograficky „stabilní“
problémové regiony



rychle se měnící
problémová území a
„spontánní“ mobilizace
místních zdrojů

organizační forma

dominující mechanismus

Zdroj: Hučka, 2001.

2. INFORMAČNÍ HODNOTA DISPARIT
2.1 DISPARITY A JEJICH INFORMAČNÍ HODNOTA
Dominantní pro volbu přístupu k identifikaci a hodnocení disparit je, do jaké míry přinášejí uživateli
informací nové poznání a v jakém směru (smyslu) může toto poznání být využito, tedy jaká je jejich
informační hodnota.
Informace o zjištěných disparitách mohou mít pro příjemce (uživatele) informace hodnotu:


poznávací,



motivační,



operační,



rozhodovací.

Poznávací hodnota disparit
Poznávací hodnota disparit spočívá v tom, že informuje uživatele o širším kontextu relevantních
znaků zkoumaných subjektů, zvyšuje stav poznání příjemce informací bez konkrétních požadavků na
způsob jejich dalšího přímého využití.
Ve společenské praxi může jít např. o srovnávání zemí a jejich seskupení, či rozdílností ve vývoji
různých částí světa, bez ambicí do tohoto vývoje přímo zasahovat apod.
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Zvýšení stavu poznání je nejčastějším důvodem, proč jsou nejrůznější disparity analyzovány a
vyhodnocovány.
Motivační hodnota disparit
Informace o vzniklých disparitách mohou vytvářet soubor pohnutek, který na bázi změn relevantních
znaků zkoumaných subjektů podněcuje příjemce informací k určité činnosti, motivuje jej k jistému
způsobu jednání, zpravidla v delším časovém horizontu.
Častými cíli zkoumání a hodnocení disparit ve smyslu jejich motivačních účinků mohou být:


vyhledávání lokalit pro kvalitní život a bydlení,



vyhledávání území pro umístění rozvojových investic,



vyhledávání a rozvíjení turistických atrakcí,



apod.

Rovněž tato forma užití informací nemá za následek žádný řídící zásah, zpravidla má za následek
vyvolání určitého chování subjektu (uživatele informací), vyvolání určitých činností, jejichž účinky mají
obvykle dlouhodobý charakter.
Operační hodnota disparit
Operační hodnotu disparit lze chápat tak, že změny relevantních znaků zkoumaných subjektů mají
takový charakter, že vyvolají okamžité jednání, či reakci na vzniklou či měnící se situaci.
Jako příklady operační hodnoty regionálních disparit mohou sloužit:


měnící se situace a vzájemná relace subjektů na finančních trzích,



opakující se intervence vlády do soukromého sektoru,



„skokový“ nárůst migrace obyvatelstva z nebo do určitého regionu,



nárůst jevů sociální patologie a rasových projevů.

Forma užití informací a vzniklých disparitách zde bude mít zpravidla za následek operativní řídící
zásah cílený ad hoc na vzniklou situaci, s očekáváním bezprostředně následujícího výsledku tohoto
zásahu.
Rozhodovací hodnota disparit
Rozhodovací hodnota informací o disparitách spočívá v tom, že vyhodnocení změn relevantních
znaků zkoumaných subjektů a anticipace jejich žádoucího vývoje v budoucím období vede příjemce
informací k přijetí rozhodnutí.
Poskytnout informace pro rozhodování je druhým nejčastějším důvodem, proč jsou disparity
analyzovány a vyhodnocovány. Zpravidla jde o východiska pro tvorbu strategií resp. strategických
rozhodnutí, může také jít např. o identifikaci subjektů pro dlouhodobé partnerství, zásadní
rozhodnutí o alokaci investic apod.
Při využívání zjištěných a vyhodnocených disparit zkoumaných subjektů je vždy třeba mít na zřeteli,
že hranice mezi jednotlivými formami jejich využití je neostrá a že způsoby užití se mohou překrývat.
Rozdílná informační hodnota vyhodnocených disparit není reprezentována zcela rozdílnými
indikátory, nýbrž jde spíše o kontext vyhodnocení – věcný, časový, velikostní, míry rizika apod.
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2.2 INFORMAČNÍ HODNOTA REGIONÁLNÍCH DISPARIT
Cílem (záměrem) této části je aplikovat výše uvedenou obecně naznačenou teorii informační hodnoty
na zjišťování a hodnocení disparit mezi regiony a na způsoby jejich využívání v regionální manažerské
praxi.
Jakou informační hodnotu mohou mít pro uživatele informace o rozdílech (disparitách) mezi regiony
ČR?
Užitek z přijatých informací o regionálních disparitách může pro uživatele spočívat v následujících
čtyřech hodnotách.
Poznávací hodnota regionálních disparit
Regionální disparity zvýší stav poznání o regionech ČR a jejich pozici vůči jiným regionům (v ČR nebo v
zahraničí), o rozdílnostech mezi subjekty regionu (podnikateli, domácnostmi), jejich výkonnosti,
struktuře, aktivitách.
Jistě půjde především o to, jaká je celková úroveň regionu a jaké nabízí podmínky pro život lidí ze
sociálního, ekonomického i ekologického pohledu, co lze očekávat, že jim nabídne v budoucnosti a
jaká je jeho pozice v takto definovaných parametrech ve srovnání s jinými regiony ČR a stále častěji i s
regiony zemí EU.
To je převažující způsob využívání informací o regionálních disparitách.
Motivační hodnota regionálních disparit
Regionální disparity motivují uživatele k jednání, které pro něj, nebo jeho aktivity bude zpravidla mít
dlouhodobé účinky (dopady).
Zde jde o nalezení informací motivujících příjemce informací k určitým postojům, aktivitám, chování.
Nejčastěji asi půjde o orientaci jeho dlouhodobých aktivit ve spojení s regionem. Pro příjemce
informací uvnitř regionu může jít o to, zda v regionu se svojí rodinou zůstat, či se z něj vystěhovat,
zda v něm udržovat své ekonomické aktivity, případně je dále rozvíjet. Pro příjemce informací vně
regionu může jít o to, zda se do něj přistěhovat, zda v něm setrvat se svým podnikáním, začít
podnikat, či alespoň umístit své investice (nabízí‐li mu významné komparativní výhody proti jiným
regionům).
Operační hodnota regionálních disparit
Regionální disparity přimějí uživatele k nějakému operativnímu (bezprostřednímu) jednání zpravidla s
cílem dosáhnout nějakých bezprostředních efektů (účinků) v krátkém časovém horizontu; za jistých
okolností však tento efekt může být i střednědobý, někdy i dlouhodobý,
Zde půjde zpravidla o reakci na okamžitý vývoj některých jevů či procesů probíhajících v regionu
odlišně od jiných regionů či od norem apod.
Mohou to být takové jevy či procesy, u nichž může hrát významnou roli odlišnost vývoje v
jednotlivých regionech: regionální nerovnost imigrace, skokový nárůst regionální nezaměstnanosti
(např. výpadkem dominantních výrobců v souvislosti s hospodářskou krizí), aktuální výbušné
problémy řešení situace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva apod.
Tento způsob užití informací je pravděpodobný a do struktury užití informací o disparitách jistě patří.
Má však značná úskalí. Vzhledem k tomu, že jde o situace vznikající v reálném čase a je na ně třeba

PROSINEC 2009

‐ 12 ‐

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 6/2009

disparity.vsb.cz

reagovat bezprostředně, zůstává zde řada otazníků. Je možné dopředu vymezit ukazatele mající
charakter disparit, které by zachytily většinu situací, které v životě kraje či města mohou nastat?
Jakou formou tyto informace poskytovat? Jak vyhledávat jejich uživatele? Nebo to bude záležet na
uživatelích, jestli si takové informace vyžádají (pokud o nich budou vědět)?
Rozhodovací hodnota regionálních disparit
Regionální disparity jsou východiskem (podnětem) pro jeho cílevědomé rozhodování, zpravidla
dlouhodobá strategická rozhodnutí uživatele.
Z hlediska způsobu užití jde zřejmě o nejdůležitější aspekt poznání disparit mezi regiony.
Zde je třeba postihnout relevantní disparity, které mají klíčový význam pro strategické rozhodování.
Rozhodování centra vůči regionům (krajům, případně regionům soudržnosti), rozhodování krajů vůči
územním celkům uvnitř kraje (územím ORP, okresům).
Uživatelská „poloha“ je zde dvojí. První je neformalizovaná, v ní jde o informace ad hoc potřebné pro
rozhodování ‐ vlády, ministerstev, zastupitelstev krajů apod. Zde nalezení podoby dostatečně
vypovídajících a adaptabilních informací (dostatečně reflektujících konkrétní situaci či potřebu) bude
obtížné. Základní množinu sledovaných a vyhodnocovaných informací bude zřejmě potřebné odvodit
od navozených pravděpodobných modelových situací.
Trochu méně obtížnou situaci je možné očekávat ve druhé, formalizované poloze, kde jde o vyjádření
disparit, jejichž poznání je potřebné jako východisek pro orientaci strategických a programových
dokumentů, zejména pro analýzy.
Velkou pomocí zde mohou být existující metodiky pro zpracování těchto dokumentů, které do značné
míry předurčují charakter a rozsah potřebných analytických informací i informací pro jejich celkovou
orientaci a stanovování resp. komparaci konzistentních cílů regionálního rozvoje na celostátní úrovni
i na úrovni regionů.
3. HLEDISKA ZKOUMÁNÍ A ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT
Charakteristika, vývoj a podoby regionálních disparit jsou úzce spjaty s hlediskem zkoumání. Hledisek
zkoumání regionálních disparit existuje celá řada a to nás opravňuje disparity chápat jako
multidimenzionální problém. Hlediska zkoumání nejsou v literatuře systematicky a komplexně
prezentována. Jsou roztříštěna u jednotlivých autorů a spíše naznačena jen symbolicky. Přístupy
jednotlivých autorů jsou orientovány účelově tak, aby vedly přímo k výběru ukazatelů, pomocí
kterých budou regionální disparity měřeny. Je silně potlačeno měření disparit pomocí dílčích
ukazatelů a přístupy jsou zpravidla zaměřeny na vybrané ukazatele agregovaného charakteru. Málo
je zdůrazňována poznávací stránka regionálních disparit a silně je vyzdvihován přístup, kdy
identifikované regionální disparity jsou základem pro přijetí politiky.
Jediným hlediskem, které je při zkoumání použito většinou autorů, je hledisko věcné, podle kterého
se většina autorů kloní k rozdělení disparit na disparity ekonomické, sociální a územní (někdy též
fyzické). Toto hledisko bude podrobněji pojednáno u klasifikace regionálních disparit v následující
kapitole.
Různá hlediska zkoumání mají velký význam pro identifikaci a hodnocení regionálních disparit. Proto
řešitelé analyzovali několik hledisek, podle nichž je možné a účelné regionální disparity zkoumat,
příp. klasifikovat (viz Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008).
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Analyzovaná hlediska zkoumání jsme rozdělili do dvou skupin:


hlediska, jejichž projevem jsou atributy polaritního charakteru, tedy takové atributy,
které mají pouze dvě diametrálně odlišné dimenze;



hlediska, jejichž projevem jsou atributy s charakterem výčtu možností, tedy takové
atributy, které mají více úrovní dimenze.

3.1 ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT POLARITNÍHO CHARAKTERU
Mezi atributy polaritního charakteru patří (viz tabulka č. 2):


podstata regionálních disparit



míra konkrétnosti regionálních disparit



míra komplexnosti regionálních disparit



tendence změny regionálních disparit



ovlivnitelnost regionálních disparit



způsob vzniku regionálních disparit.

Tabulka č. 2: Atributy regionálních disparit polaritního charakteru
Atribut

Polarity

Podstata RD

hmotná

nehmotná (mentální)

Míra konkrétnosti RD

specifičnost

obecnost

Míra komplexnosti RD

parciálnost

integrálnost

Tendence změny RD

divergence

konvergence

Ovlivnitelnost RD

neovlivnitelné

ovlivnitelné

Způsob vzniku RD

spontánní

činností člověka

Zdroj: vlastní zpracování.

Podstata regionálních disparit
Podstata regionálních disparit může nabýt dvě polaritní dimenze:


hmotná podstata



nehmotná podstata.

Regionální disparity s hmotnou podstatou jsou disparity, které mají svůj odraz v realitě a zpravidla
jsou spojeny s měřitelnými ukazateli.
Měřitelnými ukazateli mohou být objektivní nebo subjektivní ukazatele. Objektivní ukazatele se
získávají ze statistiky a mohou představovat např. údaje o příjmu, nemocnosti, pracovní
neschopnosti, stupni vzdělání, obyvatelstva, počtu osobních aut, telefonů, televizních přijímačů na
tisíc obyvatel a podobně. Subjektivní ukazatele jsou předem stanovené a naplňují se na základě
výběrových šetření.
Regionální disparity s nehmotnou podstatou jsou disparity, které mají svůj odraz v hlavách lidí a
zpravidla jsou spojeny s měkkými lokalizačními faktory.
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Mezi měkké lokalizační faktory se řadí například kvalita životního prostředí, sociální kvalita
obyvatelstva, ale zejména image území, tedy pověst, která daný region předchází. Image území se
projevuje směrem navenek, ale také vnitřně. Směrem navenek pověst regionu spoluurčuje postoje a
chování externích subjektů vůči danému území. Směrem dovnitř je pak formulován postoj a vnímání
jeho samotnými obyvateli.
Míra konkrétnosti regionálních disparit
Tento atribut má význam spíše z metodologického hlediska. Z tohoto pohledu můžeme rozeznávat
tyto dvě dimenze:


specifičnost regionálních disparit, představující vysoký stupeň konkrétnosti regionálních
disparit s vysokou vypovídací schopností;



obecnost regionálních disparit, představující nízký stupeň konkrétnosti regionálních
disparit s nízkou vypovídací schopností.

Míra komplexnosti regionálních disparit
Rovněž tento atribut má význam z metodologického hlediska. Budeme rozeznávat tyto dvě dimenze:


parciálnost regionálních disparit, představující dílčí pohled na regionální disparity



integrálnost regionálních disparit, představující integrovaný pohled na regionální
disparity.

Tendence změny regionálních disparit
Tendence změny regionálních disparit mohou nabývat tyto polaritní dimenze:


konvergenční orientace regionálních disparit, představující rovnovážnou tendenci vývoje
regionálních disparit ve směru jejich zmírnění, příp. eliminace;



divergenční orientace regionálních disparit, představující nerovnovážnou tendenci
vývoje regionálních disparit ve směru jejich prohlubování.

Ovlivnitelnost regionálních disparit
Obsah pojmu ovlivnitelnost disparit lze spojovat s jejich vlastností být předmětem obsahu regionální
politiky. Samotnou ovlivnitelnost disparity lze vyjádřit jako možnost či účelnost určitými nástroji
regionální politiky dosáhnout žádoucí změny disparity (disparita je v tomto případě objektem
regionální politiky).
Ovlivnitelnost přitom není nezbytnou charakteristikou regionálních disparit a dostává se do zorného
pole s potřebou konkrétní regionální disparity ovlivňovat.
Je zřejmé, že regionální politikou budou snáze ovlivnitelné rozdíly ve výši mezd či rozdíly v míře
nezaměstnanosti než rozdíly v sektorové struktuře ekonomiky, resp. rozdíly podmíněné fyzicko‐
geografickými faktory.
Z hlediska ovlivnitelnosti lze tedy na disparity pohlížet jako na:


neovlivnitelné, především disparity založené na hodnocení přírodních zdrojů, rozlohy
území apod. Tuto skupinu lze dále členit na
o
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disparity neovlivnitelné dočasně, které by se však mohly stát ovlivnitelnými na
základě rozvoje vědy (poznání);

ovlivnitelné, které na dané úrovni poznání lze ovlivnit nástroji regionální politiky. Tyto lze
dále členit na
o

přímo ovlivnitelné disparity, u nichž lze vymezit relativně úzkou vazbu mezi
řídícím aktem a dosaženým výsledkem (např. disparitu nedostatečné dopravní
infrastruktury regionu lze vyřešit poskytnutím dotace a vybudováním potřebné
infrastruktury)

o

nepřímo ovlivnitelné disparity, u nichž neexistuje úzká vazba mezi použitým
nástrojem regionální politiky a disparitou, která má být ovlivněna (např. stejný
nástroj jako v předcházejícím případě – dotace na vybudování dopravní
infrastruktury – sledující řešení jiné disparity, a sice zvýšení zaměstnanosti v
regionu).

Způsob vzniku regionálních disparit
Způsob vzniku regionálních disparit je v literatuře zmiňován pouze rámcově a implicitně. Na této
úrovni poznání navrhujeme rozeznávat tato dvě polaritní dimenze vzniku regionálních disparit:


samovolně vznikající (spontánní)



vznikající činností člověka.

K samovolně vznikajícím disparitám patří zejména disparity, vyvolané geografickými nebo
zdrojovými asymetrickými šoky, jako jsou povodně, vichřice, kalamity apod.
K disparitám vznikajícím činností člověka zařazujeme disparity vyvolané ekonomickou činností,
politickými vlivy, vnější ekonomikou (ropná krize) apod.
3.2 ATRIBUTY REGIONÁLNÍCH DISPARIT CHARAKTERU VÝČTU MOŽNOSTÍ
Jde o atributy, které mají více úrovní dimenze. Mezi tyto atributy jsme zařadili (viz tabulka č. 3):


sféra výskytu regionálních disparit



teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit



měřitelnost regionálních disparit



časová dimenze regionálních disparit.
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Tabulka č. 3: Atributy regionálních disparit charakteru výčtu možností
Atribut

Výčet možností

Sféra výskytu RD

sociální, ekonomická,
územní

Sféra výskytu RD

Teritorialita (geografická úroveň) RD

EU, ČR, kraj, ORP, obec

Teritorialita (geografická
úroveň) RD

Měřitelnost

indikátor RD

primární, sekundární

indikátor RD

metoda měření RD

absolutní hodnota,
relativní hodnota,
srovnávací hodnota,
využití standardů

metoda měření RD

objektivnost
měření RD

objektivní (kvantitativní),
subjektivní (kvalitativní),
výběrové měření

objektivnost měření RD

časový horizont RD

krátkodobý, střednědobý,
dlouhodobý

časový horizont RD

časová dynamika
RD

okamžitý stav, změny v
čase

časová dynamika RD

Čas

Zdroj: vlastní zpracování.

Sféra výskytu regionálních disparit
Základní členění regionálních disparit podle sféry výskytu je předmětem zájmu v publikacích různých
autorů. Podrobně jsme rozebrali přístupy různých autorů (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008).
Napříč EU členské státy odrážejí velice různé geografické okolnosti, úrovně ekonomického rozvoje a
rozsah sociálních problémů, jakož i měřítka jejich vnitřních regionálních disparit. Koncepty
regionálních problémů se mění od země k zemi, avšak lze nalézt v podstatě tři typy sfér výskytu
regionálních disparit, na nichž se shoduje většina autorů a k nimž se přiklání rovněž řešitelé:


sociální sféra, která se týká obyvatelstva a kvality jeho života a projevuje se zejména v
důchodech a životní úrovni obyvatelstva a sociální vybavenosti;



ekonomická sféra, která je spojena se stavem ekonomického a rozvojového potenciálu a
projevuje se zejména v regionálním výstupu a zaměstnanosti;



územní sféra, která se týká geografických, přírodních a technických podmínek a projevuje
se zejména dostupností trhů, vzdělání, služeb a infrastruktury a kvalitou životního a
přírodního prostředí.

Teritorialita (geografická úroveň) regionálních disparit
Klíčovou částí návrhu jakékoliv politiky vztažené k prostoru je vývoj metodologie pro výběr území, na
které by měla být politika zaměřena. Na úrovni členských států EU existuje široké spektrum přístupů
k tomuto úkolu. V tomto kontextu je důležité zdůraznit, že jakákoliv analýza pro účely politiky je
významně ovlivněna řadou faktorů, které jsou podstatně odlišné od „technických“ rozhodnutí o volbě
indikátorů (Wishlade, Youill 1997).
Prostorové disparity se mohou projevovat na různých geografických úrovních, počínaje státy až po
městské okresy. Nijkamp (2007) upozorňuje, že čím nižší geografické měřítko, tím je obvykle větší
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geografická změna příslušných proměnných prosperity. Tato závislost prostorových disparit na
měřítku vyžaduje velkou opatrnost při porovnávání fungování států či regionů. Ve většině případů
jsou však rozdíly prostorových výkonů (např. příjem per capita, růst zaměstnanosti atd.) přímo či
nepřímo spojeny s rozdíly produktivity mezi regiony.
Volba a velikost územních jednotek podstatně mění např. měření HDP. Na vysokých úrovních
prostorové desagregace se disparity HDP na obyvatele zvyšují. Podobně na vysokých úrovních
agregace se rozdíly mezi regiony vyrovnávají. Typ použité prostorové jednotky je také relevantní,
neboť „nefunkční jednotky“ mohou mít za následek to, že centra ekonomické aktivity jsou oddělena
od jejich sídlišť kolem města (Wishlade, Youill 1997).
Podle (Aydalot, 1985) lze konstatovat významnou úlohu dělení prostoru, kdy výsledky závisí na
zvoleném dělení. A priori se nevnucuje žádné dělení národního prostoru. U každého jevu se různé
dělení může ukázat jako důležité. Region je zde jen kusem prostoru považovaného za významný pro
svou homogenitu, pro svou schopnost ukázat analyzovaný jev. Pozorovatel musí vždy hledat „správné
dělení“, takové, které nejjasněji ukáže mechanismy, jejichž fungování chce porozumět. Proto dělení,
které předjímá předem stanovené regiony, musí být neadekvátní. Takové dělení podává pouze
zdeformovanou vizi věcí, jelikož smazává vnitroregionální nerovnosti a opírá se o regionální průměry,
které popírají jevy, které je právě třeba pochopit. Pokud ukazují konvergenci, pak to znamená, že
nerovnost se uchýlila hlavně do rovin, které dělení na regiony zatemňuje (například města – venkov)
nebo že se opírá svými měřitelnými formami o procesy, které se mezi regiony sjednocují. Obecně je
nutno zkoumat předmět měření. Jedná‐li se o analýzu hospodářských nebo sociálních jevů, je třeba
přijmout dělení dotčených procesů v prostorovém poli působnosti. Jedná‐li se o získání podkladů
regionálního plánování, mají‐li se nabídnout regionálním rozhodovacím orgánům prostředky k
měření efektivity jejich působnosti, pak je nutno sáhnout po administrativním dělení. Omezení, která
jsou spojená s ekonomickými informacemi, vedou každopádně často k zachování administrativních
regionů, protože data jsou k dispozici pouze na jejich úrovni.
Na základě výše uvedených teoreticko‐metodologických úvah a přístupů je navrhováno stanovení
geografických úrovní regionálních disparit podle těchto zásad:


vyhodnocení regionálních disparit bude prováděno pro administrativně vymezené
územní celky s tím, že na úrovni těchto celků bude existovat představitel (orgán), který
má možnosti v určitých mezích některé disparity ovlivňovat;



výběr úrovně sledování disparit bude ovlivněn současnou metodikou statistického
sledování rozličných ukazatelů pro různě vymezené územní celky;

pro typologii sledovaných územních celků bude uplatněna jednofaktorová typologie s předem
stanovenými regiony se všemi omezeními, která z toho vyplývají, a to proto, že statistická data jsou k
dispozici pouze na jejich úrovni.
Geografické úrovně, představující vertikální perspektivu regionálních disparit, budou tedy tyto:


Česká republika členěná na kraje



kraje členěné na obce s rozšířenou působností



obce s rozšířenou působností členěné na obce.
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Měřitelnost regionálních disparit
Měřitelnost regionálních disparit vyjadřuje vlastnost regionálních disparit být předmětem měření a
hodnocení jejich velkosti, tj. přístupy k získávání údajů charakterizujících disparity, k jejich hodnocení,
srovnávání apod.
Existuje řada potíží spojených s měřením regionálních disparit uvnitř zemí; např. když je potřebné
zahrnout více než jeden typ regionálních problémů do každé analýzy. Identifikace indikátorů pro
měření pociťovaných regionálních problémů není vždy snadná, data mohou být nedostupná ve
správném časovém měřítku nebo na relevantním územním měřítku a výsledky mohou být obtížně
interpretovatelné. Na evropské úrovni se projevují tyto těžkosti více tím, že typy disparit se stávají
častější a diverzifikovanější, počet a rejstřík indikátorů generovaných podle stejné metodologie je
velmi omezený a prostorové měřítko, podle nějž jsou data k dispozici, může být nesrovnatelné
(Wishlade, Youill 1997).
Měření regionálních disparit může být prováděno na základě objektivních a subjektivních indikátorů.
Objektivní indikátory mají představovat blahobyt, jako je příjem, zdraví, vzdělání, bydlení, počet
osobních aut, telefonů, televizních přijímačů nebo lékařů na jeden tisíc obyvatel. Subjektivní
indikátory se tvoří na základě dotazování lidí ohledně toho, co si myslí o své situaci, to znamená, zda
se cítí šťastní, nebo jak by popsali stupeň spokojenosti se svým životem (Molle, 2007).
Při měření regionálních disparit je potřebné vnímat, že se mohou měnit podle geografického měřítka,
podle použitého indikátoru či v čase (Regional Disparities and Cohesion, 2007).
Shrneme‐li dosavadní poznatky k měření regionálních disparit, můžeme tuto problematiku
charakterizovat takto:
1. Při měření disparit lze uplatňovat primární a sekundární indikátory. Při měření disparit formou
sekundárního indikátoru je nutno respektovat principy jako:


Princip členění: bez ohledu na to, do kolika regionů (suboblastí) je rozčleněna země, by
se ocenění nerovností nemělo měnit, pokud se parametr rozdělení mění.



Tolerance k velikostním rozdílům: měřítko nerovnosti by mělo produkovat shodná
ocenění jak pro geograficky stejnoměrné, tak geograficky nepravidelné rozdělení
obyvatelstva.



Necitlivost k pořadí: ocenění nerovnosti by se nemělo měnit v důsledku změny v pořadí, v
němž jsou regiony zaváděny do kalkulace, tj. seřazeny buď podle velikosti obyvatelstva,
nebo v abecedním pořadí.

2. Výběr metod pro měření disparit (sběr údajů, způsob hodnocení – absolutní, poměrový,
rozložení) je nutno přizpůsobit disparitě a cíli, který je sledován:


absolutní hodnota (ano/ne),



relativní hodnota (ukazatel např. na obyvatele),



srovnávání regionů na základě srovnání indikátoru souhrnného hodnocení regionu,



využití určitých standardů a jejich plnění (plnění/neplnění, relativní míra plnění), apod.

3. Velice významným faktorem měření je objektivnost měření, která může zásadním způsobem
vypovědět o tom, co může nebo nemůže být za disparitu považováno (např. objektivnost měření
HDP na obyvatele podle regionů je sporná).
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Časová dimenze regionálních disparit
Časové hledisko je pro zkoumání, sledování a hodnocení regionálních disparit velice významné. Závisí
však na tom, jak je toto hledisko pojímáno. Zpravidla se vztahuje k časovému obsahu měření
regionálních disparit. Existence disparity má časově podmíněný charakter v určitém stavu ekonomiky
i v konkrétním časovém období.
Nijkamp (2007) poznamenává, že spolu s regionální dynamikou a zaměřením na otevřený svět se
zvyšují regionální disparity přinejmenším z krátkodobého a střednědobého hlediska.
Podle Aydalota (1985) každé srovnání regionální disparity v čase vyžaduje, aby se použily stejné
ukazatele pro počáteční a pro závěrečný rok. Dokonce i to může mít pro analýzu zavádějící účinek,
neboť „status“ ukazatele se rovněž v čase mění. Pro dokreslení toho slouží následující příklady:


migrační pohyby se považují za přibližné měření bohatství, protože populace směřuje k
bohatým regionům. Tento vztah se obrátil od konce šedesátých let a migrace již zřejmě
neměří stejný jev jako dříve.



stupeň industrializace měřil kdysi bohatství a stupeň rozvoje. S pokračující krizí starých
průmyslových regionů tomu tak již není, jejich prosperita je skončena, avšak postupně se
vyvíjí „nová“ prosperita (informační technologie, biologické inženýrství apod.).



dříve dosahovala korelace ve francouzských regionech mezi vybaveností domácností
televizory a příjmem na obyvatele vysoké kladné hodnoty. O deset let později klesl tento
vztah na zápornou hodnotu.

Autor poznamenává, že když se objeví nová činnost, nová věc či nová profese, koncentrují se tyto
obecně nejčastěji ve „vyspělejších“ regionech a jejich pozorování ukazuje velkou prostorovou
nerovnost. Časem přináší vývoj nutně konvergenci, protože ve vyspělejších regionech dochází k
nasycení, zatímco ty druhé těží z šíření. Toto údajně platí pro téměř všechny ukazatele.
3.3 VÝBĚR ATRIBUTŮ PRO SYSTÉMOVOU DEKOMPOZICI A KLASIFIKACI REGIONÁLNÍCH DISPARIT
Prezentovaná hlediska zkoumání regionálních disparit představují nesmírnou šíři pohledů na
regionální disparity a dokreslují filozofické a systémové východisko pojímat regionální disparity jako
multidimenzionální problém (Hučka, Kutscherauer, Tománek 2008). Pro další analýzy, ale zejména
pro účely případného ovlivňování regionálních disparit nástroji regionální politiky je zapotřebí tyto
různorodé pohledy na regionální disparity převést do „uchopitelné“ podoby. Je především nutno v
této souvislosti stanovit, zdali budou některá hlediska použita pro klasifikaci regionálních disparit a
která, anebo budou tato hlediska považována za atributy identifikovaných regionálních disparit.
4. KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH DISPARIT
Regionální disparity budou klasifikovány ze dvou souvisejících perspektiv:


vertikální perspektiva, vycházející z poznatku, že disparity se mění v souladu s
geografickým měřítkem: když posuzujeme disparity v kontextu různých geograficky
založených rámců (svět, Evropa, národ) anebo různých územních měřítek (země, region
nebo obec), dostaneme velice rozdílný pohled na míru těchto disparit. Disparity mají
tendenci se zvyšovat se snižováním územního měřítka.
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horizontální perspektiva, související s věcnou sférou jejich výskytu. Horizontální
perspektiva zahrnuje jak hmotné, tak i nehmotné disparity. Členění horizontální
perspektivy může být shodné pro hmotné i nehmotné disparity. Klasifikace v rámci
horizontální perspektivy bude provedena podle jediného atributu, který je základem
všech klasifikací, jež lze nalézt v literatuře, a to je sféra výskytu regionální disparity
(věcné hledisko).

4.1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ VERTIKÁLNÍ PERSPEKTIVY
Vertikální perspektiva, představující geografické měřítko, je v širším kontextu specifikována takto
(Regional Disparities and Cohesion 2007):


disparity na evropské úrovni



disparity na národní úrovni



disparity na místní úrovni.

Řešitelé v rámci pojetí úkolu se nezabývají disparitami na evropské úrovni, nýbrž zahrnují do
zkoumání disparit jako nejvyšší úroveň Českou republiku. Z toho vyplývají tyto úrovně vertikální
perspektivy:


Česká republika a disparity mezi jejími kraji



kraje a disparity mezi jejími obcemi s rozšířenou působností (příp. obcemi)



obce s rozšířenou působností a disparity mezi jejími obcemi.

4.2 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ PERSPEKTIVY NA 1. ÚROVNI KLASIFIKACE
Jako základní atributy pro členění horizontální perspektivy byly řešiteli zvoleny:


podstata disparity: materiální a nemateriální



sféra výskytu disparity: sociální, ekonomická, územní.

Schematicky znázorňuje toto členění obrázek č. 3.
Sociální disparity se týkají obyvatelstva v širším kontextu kvality života, životní úrovně, sociální
nerovnosti a sociální patologie. Netýkají se však lidského potenciálu jako ekonomické kategorie, který
zařazujeme mezi ekonomické disparity.
Ekonomické disparity se týkají regionálního výstupu v širším kontextu výkonnosti ekonomiky, její
struktury, rozvojového a lidského potenciálu.
Územní disparity jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu s geografickými, přírodními,
dopravními a technickými podmínkami.
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Obrázek č. 3: Horizontální perspektiva na 1. úrovni klasifikace

Zdroj: vlastní zpracování.

4.3 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ HORIZONTÁLNÍ PERSPEKTIVY HMOTNÝCH DISPARIT NA 2. ÚROVNI
KLASIFIKACE
Základní členění horizontální perspektivy hmotných disparit na 2. úrovni klasifikace vychází z dříve
uvedeného vymezení sociálních, ekonomických a územních disparit (1. úroveň klasifikace). Při
konstrukci tohoto členění jsme postupovali podle zásady nevelkého počtu podtříd, jejich logického
uspořádání a dodržení homogenní úrovně podrobnosti provedené dekompozice.
Základní členění na 2. úrovni klasifikace je uvedena v tabulce č. 4.
Tabulka č. 4: Základní členění na 2. úrovni klasifikace
1. Úroveň klasifikace – sféra výskytu

2. Úroveň klasifikace
Řešitelský návrh (2009)

Sociální

Obyvatelstvo
Sociální vybavenost
Sociální patologie

Ekonomická

Ekonomický potenciál
Ekonomická struktura
Rozvojový potenciál
Lidský potenciál

Územní

Fyzicko‐geografický potenciál
Životní a přírodní prostředí
Dopravní infrastruktura
Technická infrastruktura

Zdroj: vlastní zpracování.
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Sociální disparity (1. úroveň klasifikace) se podle tohoto návrhu na 2. úrovni člení na:


obyvatelstvo, do nějž zahrnujeme jeho životní úroveň (vč. vybavenosti domácností),
úroveň vzdělávání, zdravotní stav, migraci a segregaci;



sociální vybavenost, kam patří zdravotnictví, školství, sociální služby, kultura a bydlení;



sociální patologie, do níž zahrnujeme sociální exkluzi, kriminalitu (vč. bezpečnosti) a
nehodovost.

Ekonomické disparity (1. úroveň klasifikace) se na 2. úrovni člení takto:


výkonnost ekonomiky zahrnující její výkon, produktivitu a vnější vztahy;



ekonomická struktura, kam patří odvětvová struktura a struktura podle subjektů;



rozvojový potenciál, do nějž zahrnujeme výzkum a vývoj, zahraniční kapitál a investice;



lidský potenciál, kam zařazujeme ekonomicky aktivní obyvatelstvo, zaměstnanost,
nezaměstnanost a mobilitu.

Územní disparity (1. úroveň klasifikace) se na 2. úrovni člení na:


fyzicko‐geografický potenciál zahrnující nerostné bohatství, klima, strukturu a intenzitu
osídlení, polohové poměry a lokalizaci regionu;



životní a přírodní prostředí, kam patří ovzduší, odpady, voda, příroda a biodiverzita, lesy,
krajina a půda;



dopravní infrastruktura, do níž zařazujeme silniční, železniční a leteckou infrastrukturu,
vodní dopravu a dopravní obslužnost;



technická infrastruktura, kam jsme zařadili zásobování vodou, kanalizaci a čištění
odpadních vod, zásobování energiemi, informační a telekomunikační technologie a
infrastrukturu cestovního ruchu.

Systémovou dekompozici na 2., 3. a 4. úrovni klasifikace, představující návrh problémových celků a
návrh soustavy deskriptorů a indikátorů uvádíme v příloze tohoto příspěvku. Tento návrh je nutno
považovat za pracovní a v další fázi řešení předmětného výzkumného úkolu bude podroben
praktickému ověření.
4.4 CHARAKTERISTIKA A ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ NEMATERIÁLNÍCH DISPARIT
Nemateriální, tedy nehmotné či mentální disparity představují takovou skupinu disparit, která
existuje v myslích obyvatelstva. Narozdíl od prostorových disparit s hmotnou podstatou nemohou být
nehmotné disparity příliš často spojovány s měřitelnými ukazateli. Zatímco hmotné disparity se
zpravidla vyznačují kardinalistickým charakterem a tedy přímou měřitelností, pro nehmotné disparity
jsou příznačné spíše atributy ordinalistické. Z tohoto důvodu je také podvázána možnost exaktního
měření nemateriálních disparit, avšak nijak tím není omezena schopnost jednotlivých subjektů
sestavit si žebříček prostorových preferencí odvozený právě od disparit nemateriálního charakteru.
Nehmotné disparity odrážejí skutečnost, že se ve sféře regionálního rozvoje stále intenzivněji hovoří
o zvyšujícím se významu tzv. měkkých lokalizačních faktorů. Zatímco tradiční tvrdé lokalizační faktory
dominovaly lokalizačním a regionálně‐rozvojovým analýzám po mnoho dekád, měkkým faktorům
byla věnována – pokud vůbec – pouze okrajová pozornost. Od 70. let 20. století však začíná docházet
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k výrazným změnám, které mnozí autoři označují jako přechod od fordistického paradigmatu k
postfordistickému (viz např. Harvey, 1989 nebo Lubbers, 1998). A právě tato transformace
hospodářsko‐společenského vývojového paradigmatu zapříčinila také nárůst významu měkkých
faktorů lokalizace a regionálního rozvoje.
Mezi měkké lokalizační faktory se řadí například kvalita životního prostředí, sociální kvalita
obyvatelstva, ale velmi často také image území, tedy pověst, která daný region předchází. Ve stále
komplikovanější realitě, pro kterou je charakteristické narůstající množství sociálních, ekonomických
a jiných prvků a zejména interakcí, se rostoucí oblibě těší marketingové přístupy, které se kromě
jiného snaží ovlivňovat image území a používají nástroje, pomocí kterých je možno dosáhnout
žádoucích výsledků co nejdříve, pokud možno „ještě dnes“ (viz např. Malinovský, Kutscherauer,
Sucháček, 2003). Také reference sdělovacích prostředků o jednotlivých územích ovlivňují čtenáře či
posluchače krátkodobě, což je v souladu se současnou akcentací krátkodobých, „ad hoc“ řešení.
Teprve časté opakování určitých témat může ovlivňovat dlouhodobější sklony, postoje či chování
populace (viz např. Sucháček, 2004a).
Právě význam delších časových úseků a také dlouhodobého myšlení (které je chápáno jako nepříliš
flexibilní) bývá dnes často opomíjen. Přitom nejsou dlouhodobé změny myšlení, hodnot, postojů či
chování z hlediska regionálního rozvoje méně důležité, než ty krátkodobé.
Škola společně se sdělovacími prostředky a výchovou v rodině představuje hlavní zdroj hodnotových
systémů, postojů či způsobů chování, zkrátka neformálních institucí. Je jistě oprávněné zdůrazňovat
význam učebnic a věcné náplně výuky na základních a středních školách při formování základních
představ o různých územích (zemích, regionech, městech atd.) ve hlavách školáků. Tyto ve školních
lavicích získané a naučené neformální instituce provázejí později jednotlivé osoby prakticky po celý
život a pouze výjimečně dochází k jejich proměně (Goodey, 1973). Lze tedy konstatovat, že vedle
sdělovacích prostředků formují image regionu významným způsobem také školní učebnice.
Image regionu se projevuje směrem navenek, ale také vnitřně. Směrem navenek pověst regionu
spoludeterminuje postoje a chování externích ekonomických, sociálních či politických subjektů vůči
danému území. Směrem dovnitř pak je formován postoj a vnímání regionu jeho samotnými obyvateli.
Psychosociální atmosféra regionu a očekávání ohledně budoucnosti pak významně spoluurčují další
osud regionu. Např. Freeman (1992) v této souvislosti používá pojem „ekonomika naděje“
(Economics of Hope), kde ukazuje, že naděje a pozitivní očekávání ohledně budoucnosti regionu
samy přitahují další investory, protože se stávají ustálenými institucemi. Lze pochopitelně nalézt také
celou řadu opačných, negativních příkladů, kdy špatná image regionu brzdí jeho rozvoj. Právě proto
je tak důležité postavení každého regionu na mentálních mapách.
Jak již bylo řečeno, pro nemateriální disparity je příznačný ordinalistický charakter a přitom jsou tyto
disparity odrazem, resp. reflexí reálného světa; z tohoto důvodu bude jejich členění z hlediska
horizontální perspektivy na první úrovni klasifikace shodné se členěním disparit materiálních.
Sociální disparity jsou vztaženy k tomu, jak obyvatelstvo vnímá teritoriálně diferencovanou kvalitu
života, životní úroveň, sociální nerovnosti a sociální patologii. Odrazem těchto postojů jsou mentální
mapy v oblasti sociální a následné vnímání jednotlivých oblastí jako sociálně úspěšných anebo
naopak problémových.
Ekonomické disparity se týkají vnímání prostorově rozrůzněné výkonnosti ekonomiky, její struktury
stejně jako rozvojového a lidského potenciálu. Odrazem reputace jednotlivých území budou mentální
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mapy ve sféře hospodářské, které budou spojeny s vnímáním jednotlivých území jako prosperujících
anebo problémových.
Územní disparity pak jsou spojeny s polohovými poměry v širším kontextu a s geografickými,
přírodními, dopravními a technickými podmínkami. Také tyto skutečnosti se promítají do sklonů,
postojů a přesvědčení obyvatelstva a následného posuzování území jako více anebo méně
atraktivních.
Nikoliv zanedbatelná skupina obyvatelstva si pak bude vytvářet vlastní názor také na disparity v
druhé úrovni klasifikace a to z pohledu horizontálního. Tato skutečnost je způsobena stále ještě
poměrně obecným charakterem druhé úrovně klasifikace členění disparit stejně jako poměrně
malým počtem skupin disparit na této druhé úrovni klasifikace. Proto bude členění také na druhé
úrovni klasifikace shodné s členěním disparit materiálních.
Nehmotné disparity na druhé úrovni členění přitom mají oproti disparitám materiálním jeden
podstatný rys: intenzita jejich vnímání bude dána závažností problému z celospolečenského hlediska
stejně jako stupněm vyspělosti dané země. Z tohoto důvodu bude v hlavách většiny obyvatel
přisuzována patrně relativně menší váha otázkám ekonomické struktury oproti problémům životního
a přírodního prostředí či sociální patologie.
Podobné rozdíly budou i v rámci jednotlivých celků na druhé úrovni klasifikace: nezaměstnanost tak
může být v rámci lidského potenciálu vnímána citlivěji než otázka mobility pracovních sil a
informačním a telekomunikačním technologiím může být v rámci technické infrastruktury
přisuzována větší váha než např. problémům spojeným s kanalizací.
Je přitom zcela zřejmé, že se váhy přisuzované jednotlivým faktorům v rámci nehmotných disparit
budou vyznačovat neobyčejnou diferenciací prostorovou a časovou a budou závislé na
celospolečenském kontextu.
Pokud jde o třetí úroveň členění nemateriálních disparit, jsou již konkrétní indikátory až příliš detailní,
než aby zaznamenaly větší odezvu v myslích obyvatelstva. Nicméně i zde platí, že vnímání
konkrétních indikátorů může být podobně jako v předchozím případě dáno mírou jejich společenské
citlivosti, takže kupříkladu část obyvatelstva může mít povědomí o míře nezaměstnanosti ve vlastním
či jiných regionech. Přitom nutno opět (podobně jako na druhé úrovni členění) zdůraznit značnou
časovou a prostorovou rozrůzněnost spojenou s těmito nemateriálními disparitami.
ZÁVĚR
Výskyt prostorové proměnnosti v sociálně ekonomickém rozvoji vede k nerovnoměrnému rozvoji
regionů, charakterizovanému vznikem prostorových nerovností. Nevyrovnanost prostorových
struktur v různých regionech nazýváme regionální disparitou a rozumíme jí rozdílnost nebo nepoměr
různých jevů či procesů mající jednoznačné územní rozmístění a vyskytující se alespoň ve dvou
entitách této územní struktury.
Jak jsme zdůraznili v závěrech z první fáze řešení, problematika disparit je složitý problém, který si
zasluhuje, aby byly přijaty multidimenzionální přístup, integrační pohled, multidisciplinární způsob
zkoumání a použita pluralitní metodologie jeho zkoumání. Řešitelé v této druhé fázi důsledně dbali o
to, aby v rámci řešení byly výše uvedené principy aplikovány.
Jedním z aplikovaných přístupů byla různorodost a komplexnost pohledu na regionální disparity. Byl
opuštěn jednostranný a tradičně uplatňovaný pohled na regionální disparity jako negativní jev, kdy
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jde o zjišťování, v čem jednotlivé subjekty zaostávají. Je navrhováno, aby kromě tohoto pohledu byly
disparity vnímány rovněž jako pozitivní jev, tedy takové zkoumání rozdílnosti subjektů, vedoucí k
poznání jejich jedinečnosti, resp. unikátnosti v pozitivním slova smyslu.
Novost zkoumání regionálních disparit je v případě volby přístupu k identifikaci a hodnocení disparit.
Jde o to, zjistit, do jaké míry přinášejí informace o zjištěných disparitách uživateli informací nové
poznání a v jakém smyslu může být toto poznání využito. Autoři navrhují rozlišovat informační
hodnotu disparit jako poznávací, motivační, operační a rozhodovací.
Příspěvek podstatně prohlubuje hlediska zkoumání a atributy regionálních disparit. Je navrhováno
členit hlediska zkoumání do dvou skupin, a to hlediska, jejichž projevem jsou atributy polaritního
charakteru (jen dvě dimenze), které mají v problematice disparit spíše metodologický význam, a
hlediska, jejichž projevem jsou atributy s charakterem výčtu možností (více dimenzí), které v
problematice disparit mají praktické využití při klasifikaci a hodnocení disparit. Významným
metodologickým prvkem zkoumání disparit je jejich rozdělení na disparity s hmotnou podstatou
(odraz v realitě) a s nehmotnou podstatou (odraz v hlavách lidí). Toto členění je zachováno rovněž při
klasifikaci regionálních disparit.
Autoři posléze navrhují pro systémovou dekompozici a klasifikaci regionálních disparit selekci
atributů a soustřeďují se na klíčové problémy identifikace, měření a hodnocení regionálních disparit.
Navrhují dvě základní perspektivy účelné pro dekompozici a klasifikaci disparit, jmenovitě vertikální
perspektivu, kdy disparity jsou rozlišovány podle geografické úrovně, a horizontální perspektivu,
související s věcnou sférou jejich výskytu (sociální, ekonomická a územní). V rámci těchto tří
identifikovaných sfér výskytu, představujících 1. úroveň klasifikace (třídu) je prezentován návrh
klasifikace na 2. a 3. úrovni klasifikace.
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PŘÍLOHA
Tabulka č. 5: Soustava deskriptorů a indikátorů v sociální sféře
2. RÚ
Problémové celky

3. RÚ
Deskriptory
Věková
struktura

Zdravotní stav

OBYVATELSTVO

Vzdělanostní
úroveň

4. RÚ
Primární indikátory
Počet obyvatel ve věku 0‐14 let
Počet obyvatel ve věku 60 let a starších
Počet obyvatel ve věku 15‐59 let
Naděje dožití (muži, ženy)
Počet kalendářních dnů pracovní
neschopnosti
Počet osob nemocensky pojištěných
Délka pracovní neschopnosti
Obyvatelstvo s úplným středním
vzděláním
Obyvatelstvo s terciárním vzděláním
Čistý disponibilní důchod domácností

Životní úroveň

Migrace

Zdravotnictví

Vybavenost bytových domácností
automobilem
Vybavenost bytových domácností
osobním počítačem
Vybavenost bytových domácností
pevným nebo mobilním telefonem
Počet přistěhovalých
Počet vystěhovalých
Počet lékařů
Samostatné ordinace praktických lékařů a
stomatologů
Počet lůžek v nemocnicích

Školství

Počet zapsaných dětí/žáků/studentů
Počet tříd v MŠ/ZŠ/G/SOŠ

SOCIÁLNÍ
VYBAVENOST
Sociální služby
Kultura

Bydlení

Sociální exkluze
SOCIÁLNÍ
PATOLOGIE

Místa v zařízeních sociální péče
Počet veřejných knihoven
Počet středisek pro volný čas dětí a
mládeže
Počet bytů
Počet cenzových domácností
Počet obytných místností
Obytná plocha v m2
Hranice příjmové chudoby
Počet osob pod hranicí příjmové chudoby

Kriminalita

Počet zjištěných trestných činů

Nehodovost

Počet dopravních nehod

PROSINEC 2009

Sekundární indikátory
Index stáří
Index ekonomického zatížení
Průměrné procento pracovní neschopnosti
Průměrná délka pracovní neschopnosti

Počet obyvatel s úplným středním vzděláním na
počet obyvatel starších 15 let
Počet obyvatel s terciárním vzděláním na počet
obyvatel starších 15 let
Čistý disponibilní důchod domácností na 1
obyvatele

Migrační saldo
Index efektivnosti migrace
Počet lékařů na 10 tis. Obyvatel
Počet samostatných ordinací praktického lékaře
na 10 tis. obyvatel (pro dospělé, děti)
Počet samostatných stomatolog. ordinací na 10
tis. obyvatel
Počet lůžek v nemocnicích na 10 tis. obyvatel
Počet dětí zapsaných v MŠ na 1 třídu
Počet dětí zapsaných v ZŠ na 1 třída
Počet dětí zapsaných v G na 1 třídu
Počet dětí zapsaných v SOŠ / 1 třídu
Počet míst v zařízeních sociální péče na 10 tis.
obyvatel starších 65 let
Počet veřejných knihoven na počet obyvatel
Počet středisek pro volný čas dětí a mládeže na
počet obyvatel
Počet cenzových domácností na byt
Počet osob na obytnou místnost
Obytná plocha na osobu v m2
Podíl osob pod hranicí chudoby z celkového
počtu obyvatel
Mezera chudoby
Počet zjištěných trestných činů na počet
obyvatel
Počet dopravních nehod na km2
Počet dopravních nehod na 1 obyvatele
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Tabulka č. 6: Soustava deskriptorů a indikátorů v ekonomické sféře
2. RÚ
Problémové celky

3. RÚ
Deskriptory
Výkonnost
ekonomiky

EKONOMICKÝ
POTENCIÁL

Produktivita
práce
Vnější vztahy
Odvětvová
struktura
ekonomiky

EKONOMICKÁ
STRUKTURA

Struktura
ekonomiky dle
subjektů

Věda a výzkum

ROZVOJOVÝ
POTENCIÁL

Zahraniční
kapitál

Investice

4. RÚ
Primární indikátory
HDP kraje
Hrubá přidaná hodnota
Daňová výtěžnost

Produktivita práce
Jednotkové náklady práce
Objem exportu regionu
Podíl odvětví na exportu regionu
v členění dle CZ‐NACE (do čtyř
seskupení)

Podíl produkce seskupení odvětví na celkové
produkci regionu

Ekonomické subjekty dle právních
forem
Ekonomické subjekty dle skupin
odvětví NACE
Ekonomické subjekty s počtem 0 – 24
zaměstnanců
Ekonomické subjekty s počtem 25 a
více zaměstnanců
Počet soukromých podnikatelů
Počet malých a středních podniků (do
250 zaměstnanců)
Počet podniků pod zahraniční
kontrolou s 250 a více zaměstnanci
Výdaje na VaV (v CZK)
Výdaje na VaV dle sektorů NH

Počet podniků s 25 a více zaměstnanci na
1000 obyvatel

Objem přímých zahraničních investic
v kraji
Alokace přímých zahraničních investic dle
skupin odvětví NACE

Celková tvorba hrubého fixního
kapitálu kraje
Tvorba hrubého fixního kapitálu dle
skupin odvětví NACE

Věková struktura obyvatelstva
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

LIDSKÝ POTENCIÁL

Zaměstnanost

Nezaměstna‐

PROSINEC 2009

Podíl exportu regionu na HDP ČR

Produkce kraje v členění dle CZ‐NACE (do
čtyř seskupení odvětví)

Počet obyvatel kraje
Aktivní
obyvatelstvo

Sekundární indikátory
Tempo růstu HDP
HDP na 1 obyvatele
Podíl HDP kraje na HDP ČR
Podíl hrubé přidané hodnoty kraje na přidané
hodnotě ČR
Tempo růstu produktivity práce
Tempo růstu jednotkových nákladů práce
Podíl exportu na HDP regionu

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle
vzdělanostních skupin
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle
vzdělanostních skupin
Zaměstnanost v primární sféře NH
Zaměstnanost v sekundární sféře NH
Zaměstnanost v terciární sféře NH
Obecná míra nezaměstnanosti v kraji

Výdaje na VaV na 1 obyvatele
Výdaje na VaV (v % HDP)
Počet zaměstnanců ve VaV na tisíc obyvatel
Zaměstnanci ve VaV k celkovém počtu
zaměstnanců v kraji (v%)
Podíl kraje na celkových přímých zahraničních
investicích
Objem přímých zahraničních investic na 1
obyvatele
Podíl zahraničních investic na tvorbě hrubého
fixního kapitálu
Tvorba hrubého fixního kapitálu (na 1
obyvatele)

Podíl předproduktivních z celkového počtu
obyvatel kraje
Podíl produktivních z celkového počtu obyvatel
kraje
Podíl poproduktivních z celkového počtu
obyvatel kraje

Podíl MSP na zaměstnanosti

Integrovaný indikátory situace na regionálním
trhu práce
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2. RÚ
Problémové celky

3. RÚ
Deskriptory
nost

4. RÚ
Primární indikátory
Dlouhodobá nezaměstnanost (delší než
12 měsíců)
Počet uchazečů na 1 volné pracovní
místo
Specifické míry nezaměstnanosti (dle 3
věkových a 4 vzdělanostních skupin)
Počet imigrantů ze zahraničí
Počet emigrantů do zahraničí

Mobilita

disparity.vsb.cz

Sekundární indikátory

Podíl zahraničních imigrantů na počtu obyvatel
kraje
Podíl vyjíždějících /dojíždějících za prací
na počtu obyvatel kraje

Počet imigrantů z ostatních krajů ČR
Počet emigrantů do ostatních krajů ČR
Počet obyvatel vyjíždějících /dojíždějících
za prací

Pro účely meziregionálního srovnávání disparit v odvětvové struktuře bylo 16 sekcí NACE sloučeno do čtyř skupin.
Skupina 1: sekce A, B, C
Skupina 2: sekce D, E, F
Skupina 3: sekce G, H, I, J, K
Skupina 3: sekce L, M, N, O, P
Nezařazena zůstala sekce Q ‐ exteritoriální organizace a instituce
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Tabulka č. 7: Soustava deskriptorů a indikátorů v územní sféře
2. RÚ
Problémové celky

3. RÚ
Deskriptory
Nerostné
bohatství
Klima

FYZICKO‐
GEOGRAFICKÝ
POTENCIÁL

Struktura
regionu a
intenzita
osídlení

4. RÚ
Primární indikátory
Těžba kaustrobiolitů (černé a hnědé uhlí,
ropa, plyn)
Těžba nerudných surovin (písky, štěrky,
vápenec, kaolín aj.)
Průměrná roční teplota
Roční průměrný úhrn srážek
Počet okresů
Počet obcí
Počet obcí se statutem města
Počet obyvatel
Rozloha regionu
Zemědělská půda

Polohové
poměry

Lokalizace
regionu

Plocha lesů
Vodní plocha
Nejnižší položený bod
Nejvyšší položený bod
Vzdálenost regionální metropole od
hlavního města
Vzdálenost okresního centra od
regionální metropole
Produkce emisí SO2
Produkce emisí CO
Produkce emisí CO2

Ovzduší

Produkce emisí tuhých znečišťujících
látek
Produkce emisí NOx

Koncentrace prašného aerosolu
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
ŽIVOTNÍ A
PŘÍRODNÍ
PROSTŘEDÍ

Produkce odpadů
Zneškodňovaný odpad

Odpady

Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů
Voda
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Profily SSJV s hodnotami ve třídách
jakosti IV a V

Sekundární indikátory
2
Těžba kaustrobiolitů na km
Těžba nerudných surovin na km2
Roční průměrný úhrn srážek na km

2

Podíl obcí do 2000 obyvatel na celkovém počtu
obcí
Podíl obcí se statutem měst na celkovém počtu
obcí
Počet obyv. na km2 (hustota osídlení)
Podíl regionu na celkové ploše státu
Podíl zemědělské půdy z celkové plochy
regionu
Podíl zalesněné plochy z celkové plochy
regionu
Podíl vodní plochy z celkové plochy regionu
Průměrná nadmořská výška
Výšková členitost území

Podíl regionu na produkci emisí SO2 (v %t, t na
2
km , t na obyv.)
Podíl regionu na produkci emisí CO (v %t, t na
2
km , t na obyv.)
Podíl regionu na produkci emisí CO2 (v %,
2
t/km , t na obyv.)
Podíl regionu na produkci emisí tuhých
znečišťujících látek (v %t, t na km2, t na obyv.)
Podíl regionu na produkci emisí NOx (v %t, t na
2
km , t na obyv.)
Průměrné roční koncentrace NOx
Průměrné roční koncentrace prašného
aerosolu
Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na
celkové ploše státu
Produkce komunálních odpadů na obyvatele
Podíl regionu na produkci průmyslových
odpadů
Podíl regionu na produkci nebezpečných
odpadů
Podíl zneškodňovaného odpadu z celkové
produkce odpadu v regionu
Podíl skládkování na likvidaci odpadů v regionu
Podíl spalování na likvidaci odpadů v regionu
Podíl kompostování na likvidaci odpadů v
regionu
Podíl recyklace na likvidaci odpadů v regionu
Podíl regionu na znečištění vypouštěném
z bodových zdrojů v ČR
Podíl profilů SSJV s hodnotami ve třídách
jakosti IV a V k celkovému počtu profilů SSJV v
regionu
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4. RÚ
Primární indikátory

Velkoplošná chráněná území
Ohrožené rostlinné a živočišné druhy
Produkční plocha lesů
Plocha ochranných lesů

Lesy

Plocha účelových lesů
Plocha poškozených lesních porostů

Krajina a půda

Těžba dřeva
Zalesněná plocha
Plocha orné půdy
Plocha neodstraněných ekologických
zátěží
Plocha revitalizovaného území

Silniční doprava

Dopravní
obsluha

DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA

Počet motorových vozidel,
z toho osobních automobilů
Obsluha území veřejnou hromadnou
dopravou
Počet cestujících ve veřejné autobusové
dopravě
Integrované dopravní systémy (IDS)
Délka linek v IDS
Počet obcí zapojených do IDS
Délka tratí km
Počet obcí s železniční zastávkou nebo
stanicí

Železniční
doprava

Počet kontejnerových překladišť

Letecká
doprava

Počet letišť, z toho veřejných pro
mezinárodní přepravu

Vodní doprava

Zásobování
vodou

TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA

Délka dálnic a rychlostních komunikací
km
Délka ostatních komunikací km

Kanalizace a
čištění
odpadních vod

Energie
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Splavné toky km
Počet přístavů
Počet obcí připojených na oblastní
vodovody

Počet obcí s kanalizaci s ČOV

Sekundární indikátory
Podíl velkoplošných chráněných území
z celkové plochy regionu
Podíl ohrožených rostlinných a živočišných
druhů
Podíl produkční plochy z celkové plochy lesů
Podíl plochy ochranných lesů z celkové plochy
lesů
Podíl plochy účelových lesů z celkové plochy
lesů
Podíl plochy poškozených lesních porostů
z celkové plochy lesů v regionu
Intenzita těžby dřeva
Intenzita obnovy lesů
Podíl orné půdy z celkové plochy regionu
Podíl neodstraněných ekologických zátěží
z celkové plochy regionu
Podíl plochy revitalizovaného území z celkové
plochy regionu
Hustota dálnic a rychlostních komunikací
2
km/km
Hustota ostatních silnic km/km2
Délka silnic na počet registrovaných
motorových vozidel km/vozidlo
Počet obyvatel / motorové vozidlo, ev. osobní
automobil
Počet cestujících / km

2

Počet přepravených osob v MHD
Podíl obcí zapojených v IDS z obcí kraje
Podíl území IDS na území kraje
Podíl obyvatel v území IDS z obyvatel kraje
Hustota celostátních tratí km/km2
Hustota regionálních tratí
km/km2
Podíl obcí s železniční stanicí nebo zastávkou %
z počtu obcí
Podíl žel. stanic umožňujících nakládku a
vykládku zboží % z počtu obcí
Podíl stanic s připojenou vlečkou % z počtu
obcí
Podíl letišť veřejných z celkového počtu letišť
pro mezinárodní přepravu
2;
Délka splavných toků km/km z toho pro
nákladní lodě tř. IV a nosnosti
Podíl obcí připojených na oblastní vodovody
Podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných
vodovodů
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci s ČOV
Podíl obcí s ČOV

Elektrická energie ‐ délka přenosových
sítí (vedení 400kV, 220 kV a vybraná
vedení 110kV) v km
Délka tras nízkého napětí v km
Počet přenosových rozvoden

Hustota přenosových sítí (vedení 400kV, 220
2
kV a vybraná vedení 110kV) km/km
Kapacita přenosových rozvoden
Podíl plynofikovaných obcí
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4. RÚ

Primární indikátory
Zásobování plynem
Počet plynofikovaných obcí
Délka přenosových plynovodních vedení
vvtl a vtl km
Počet obcí s CZT
Telekomunikace ‐ pokrytí území signálem
2
mobilních operátorů km

Sekundární indikátory
Hustota přenosových plynovodních vedení vvtl
a vtl km/km2
Podíl obyvatel zásobovaných plynem
Podíl obcí napojených na systémy CTZ
Podíl pokrytí území signálem mobilních
operátorů km2 z rozlohy kraje

Počet domácností připojených k
internetu

Podíl domácností připojených k internetu

Počet stálých lůžek v hotelích a
ubytovacích zařízeních

Počet stálých lůžek v hotelích a ubytovacích
zařízeních na počet obyvatel

Počet nových zařízení infrastruktury
cestovního ruchu
Počet zahraničních návštěvníků

Počet stálých lůžek v hotelích a ubytovacích
2
zařízeních na km
Počet zahraničních návštěvníků na počet obyv.
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ZHODNOTENIE PODPORY ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV V KRAJOCH
SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ZÁVISLOSTI OD ÚROVNE KOMUNÁLNEHO
ZNEČISTENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Autoři:
Doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
Ing. Emília Huttmanová, Ph.D.
ABSTRAKT
Slovenská republika, podobne ako iné do EÚ pristúpivšie krajiny, získala silný finančný nástroj na
riešenie regionálnych disparít – štrukturálne fondy. Jednou zo zaostávajúcich oblastí týchto krajín sú
okrem hospodárskych regionálnych disparít aj environmentálne regionálne disparity.
V príspevku hodnotíme, či podpora projektov riešiacich problematiku komunálneho odpadu zo
štrukturálnych fondov i ďalších verejných fondov na úrovni krajov súvisela s úrovňou znečisťovania
životného prostredia komunálnym odpadom.
KLÍČOVÁ SLOVA
environmentálny projekt, komunálne znečistenie, priestorová závislosť
ABSTRACT
The Slovak republic, as well as the other countries, which accessed to European Union, got the
important tool to solution of regional disparities ‐ structural funds. One of the backwoods is, besides
economic regional disparities, also environmental regional disparities.
In this paper we evaluate, whether the projects support result from structural funds oriented to field
of municipal waste, as well as the support result from the other public resources on the regional
level, be related to level of environmental pollution by municipal wastes.
KEYWORDS
Environmental project, municipal pollution, spatial dependence
ÚVOD
Jedným z kľúčových problémov znečistenia životného prostredia je produkcia odpadov. S rýchlym
rastom výroby a spotreby totiž rastie nielen nadmerné čerpanie prírodných zdrojov, ale aj množstvo
odpadu vylučovaného do prostredia. Rýchlosť produkcie odpadu je väčšia ako jeho spracovanie.
Odpady vznikajú takmer pri všetkých antropogénnych činnostiach. Ich vznik a hromadenie
predstavuje výrazný zásah do životného prostredia, hlavne kvality vôd, ovzdušia a pôdy. sú možným
faktorom zníženia prosperity regiónu (Kotulič, 2006). Prenikajú do rastlín a cez potravinový reťazec
ohrozujú zdravie a život živočíchov a ľudskej populácie (Andrejovský, 2000). Správne nakladanie a
hospodárenie s odpadmi sa preto stáva tak dôležitým problémom, ako je zabezpečenie základných
životných potrieb (Andrejovský – Dušecinová, 2001; Dušecinová – Huttmanová, 2006).
Komunálny odpad (ako odpad produkovaný obyvateľstvom) nepredstavuje homogénnu skupinu
odpadu. Jeho súčasťou sú i rôzne nebezpečné látky, vyžadujúce osobitné nakladanie. Z celkového
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objemu produkovaného odpadu na Slovensku predstavuje komunálny odpad len asi 10%, avšak
vzhľadom k jeho heterogenite je mu potrebné venovať osobitnú pozornosť. Jeho charakteristickým
znakom je plošná produkcia (na rozdiel od bodovej pri priemyselnom odpade) a súčasne potreba tiež
plošného zneškodňovania. Plošnosť produkcie, resp. zneškodňovania súvisí s jeho výskytom vo
všetkých mestách a obciach. Nepriaznivo na životné prostredie vplýva nielen samotný odpad a jeho
zneškodňovanie, ale aj niektoré činnosti spojené s jeho zneškodňovaním (Pado, 2007).
Jednou z možností riešenia danej problematiky je aj efektívne využívanie nástrojov pre finančnú
podporu projektov riešiacich problematiku nakladania s komunálnym odpadom.
1. MATERIÁLY A METÓDY
Sledujeme, či existuje závislosť medzi úrovňou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v
jednotlivých krajoch Slovenskej republiky a množstvom projektov, resp. výškou prideleného
nenávratného finančného príspevku na riešenie znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v
jednotlivých krajoch.
Vychádzame z toho, že ak v danom kraji je vyššia miera zaťaženia životného prostredia
obyvateľstvom (meraná ukazovateľmi produkcie komunálneho odpadu), takýto kraj by mal vo
zvýšenej miere participovať na environmentálnych projektoch riešiacich danú problematiku.
Predpokladáme teda existenciu závislosti medzi mierou znečisťovania životného prostredia
obyvateľstvom v kraji a počtom projektov v alternácii s objemom získaných finančných zdrojov na
riešenie existujúcej záťaže.
Ako ukazovateľ hodnotenia miery znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom bol zvolený
parameter Množstvo komunálneho odpadu v t za jednotlivé kraje. Hodnoty ukazovateľa boli získané
z oficiálnych údajov Štatistického úradu SR. Vzhľadom na to, že environmentálne projekty schém na
podporu danej oblasti, ktoré sme brali pri analýze do úvahy boli poskytované počas rokov 2004 –
2007, ukazovateľ za kraje sme vypočítali ako aritmetický priemer za roky 2004 – 2006. S cieľom
eliminácie rôznej veľkosti krajov sme následne pre potreby analýzy ukazovateľ vyjadrili aj v
pomerovom úrovňovom ukazovateli – Množstvo komunálneho odpadu v kg.obyv.‐1. Aj v tomto
prípade išlo o priemerné hodnoty za roky 2004‐2006.
Testovali sme priestorovú závislosť medzi produkciou komunálneho odpadu na obyvateľa kraja a
počtom schválených projektov kraja sledujúcich riešenie komunálnej zaťaženosti prostredia v
prepočte na obyvateľa kraja (na milión obyvateľov).
Takisto sme testovali priestorovú závislosť medzi produkciou komunálneho odpadu na obyvateľa
kraja a výškou pridelených nenávratných finančných zdrojov v tis. Sk na obyvateľa kraja.
Predpokladáme, že kraje s vyššou mierou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom získajú
vyšší počet projektov, ako aj vyšší objem nenávratných finančných zdrojov (absolútne, alebo v
prepočte na obyvateľa) na riešenie existujúcich komunálnych záťaží.
Ak platí tento predpoklad, nulová hypotéza H0 ‐ nie je závislosť medzi mierou znečisťovania
životného prostredia obyvateľstvom v kraji a počtom projektov, resp. objemom získaných zdrojov, by
na zvolenej hladine významnosti mala byť zamietnutá a prijatá alternatívna hypotéza H1 ‐ medzi
mierou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v kraji a počtom realizovaných projektov
(resp. objemom získaných zdrojov na riešenie komunálnych záťaží) existuje na danej hladine
významnosti preukazná závislosť.
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Testovanie hypotéz sme realizovali ako testovanie priestorovej závislosti dvoch znakov. Testovanie
sme overovali testovacou štatistikou

r

s

  
2

i 1 j  1

kde:

nij  n 

2

0 ij

(1)

n 0 ij

nij – pozorované početnosti
n..ij – teoretické početnosti

Kontingenčná tabuľka obsahuje počty nadpriemerných a podpriemerných hodnôt obidvoch
testovaných znakov, t.j. je formátu 2 x 2. Testovanými znakmi boli už skôr uvedený počet projektov
za kraje (resp. objem získaných finančných zdrojov za kraje) vo vzťahu k produkcii komunálneho
odpadu na obyvateľa kraja.
Testovacia charakteristika má .. rozdelenie s (r‐1)(s‐1) stupňami voľnosti. Ak je hodnota vypočítanej
testovacej štatistiky menšia ako tabuľková hodnota na danej hladine významnosti ., nulovú hypotézu
o nezávislosti nemôžeme zamietnuť.
Financovanie environmentálnych projektov, ktoré rieši problematiku nakladania s komunálnym
odpadom, bolo v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečované z viacerých podporných schém.
Avšak len v ojedinelých prípadoch išlo o podporné finančné schémy, ktoré by túto problematiku
riešili ako ťažiskovú v jednej z oblastí podpory. Ostatné finančné schémy sa problematikou podpory
environmentálnych projektov zameraných na nakladanie s komunálnym odpadom zaoberali len
okrajovo (ako podružná aktivita), príp. túto problematiku neriešili vôbec.
Pripomíname, že analýze výberu finančných schém pre podrobili všetky významné finančné schémy
financované z verejných zdrojov, z ktorých ekonomické subjekty mohli čerpať podporu v období
rokov 1994 – 2007.
Analyzovanými schémami podpory boli tie, v ktorých bolo možné sledovanú oblasť podpory
jednoznačne identifikovať, t.j. schémy:



Operačný program Základná infraštruktúra
infraštruktúry odpadového hospodárstva



Environmentálny fond v oblasti podpory Rozvoj odpadového hospodárstva

v opatrení 2.3. Zlepšenie a rozvoj

Z dôvodu obmedzení čerpania podpory z istých schém subjektami Bratislavského kraja ako aj z
dôvodu extrémnych hodnôt výsledkov analýz, testovanie sme realizovali aj v alternatívach bez
zahrnutia údajov za tento kraj.
Výberová vzorka bola tvorená 341 environmentálnymi projektmi z obidvoch analyzovaných schém.
Úplnosť súboru je sporná (t.j. nie je možné odhadnúť mieru konvergencie k základnému súboru)
vzhľadom k absencii relevantných databáz environmentálnych projektov na centrálnej, resp. inej
úrovni. Preto boli pri analýzach využité metódy štatistickej indukcie.
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2. VÝSLEDKY
Operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) podporoval environmentálne projekty
predovšetkým v priorite Environmentálna infraštruktúra.
Jedným z podporovaných opatrení bolo opatrenie 2.3 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového
hospodárstva, ktorého cieľom bola implementácia stratégie odpadového hospodárstva do praxe,
zavedenie riadenia odpadového hospodárstva za účelom zníženia negatívnych účinkov ochrannými
opatreniami, zintenzívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu, zvýšenie využívania
separovaných zložiek komunálneho odpadu, uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu, čo v
konečnom dôsledku smeruje k zlepšeniu ochrany životného prostredia. Konečnými prijímateľmi boli
regionálna samospráva, miestna samospráva, štátna správa a podnikateľské subjekty.
OP ZI bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, t.j. z jedného zo štrukturálnych
fondov EÚ. Program sa sústreďoval predovšetkým na podporu väčších infraštruktúrnych projektov.
Špecifickou črtou podpornej schémy Environmentálny fond financovanej výlučne z národných zdrojov
je podpora aj malých environmentálnych projektov, ktoré nespĺňajú kvantitatívne kritériá pre
uchádzanie sa pomoci zo štrukturálnych fondov. Môžeme teda konštatovať, že tento fond vypĺňa isté
priestorové vákuum pre priznanie podpory a umožňuje rozvoj aj menších sídiel, či už budovaním
novej environmentálnej infraštruktúry, alebo jej modernizáciou, resp. dobudovaním.
Environmentálny fond začal pomoc poskytovať v roku 2004, t.j. v období, keď Slovensko začalo
participovať aj na štrukturálnych fondoch EÚ.
Produkciu komunálneho dopadu v krajoch a prepočet produkcie na obyvateľa kraja obsahuje tabuľka.

Tabuľka č. 1: Produkcia komunálneho odpadu (priemerné hodnoty za roky 2003 ‐2006)
Kraj

Komunálny odpad v t
spolu

Množstvo komunálneho
odpadu v kg na obyvateľa

Bratislavský

244 031

406

Banskobystrický

169 361

257

Košický

168 351

219

Nitriansky

216 649

305

Prešovský

167 755

211

Trenčiansky

163 486

272

Trnavský

212 938

385

Žilinský

213 524

308

Priemer

194 512

295

Zdroj: http://enviroportal.sk, vlastný výpočet.

Celkový počet podporených projektov na jednotlivé kraje, výšku pridelených zdrojov na schválené
projekty a následné prepočty na porovnateľné jednotky obsahuje tabuľka.
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Tabuľka č. 1: Projekty v oblasti komunálneho odpadu podporené podľa OP ZI / Environmentálny
fond
Kraj

Počet projektov

Výška
pridelených
zdrojov v tis. Sk

Počet projektov
na 1 mil. obyv.

Výška
pridelených
zdrojov v tis. Sk
na obyv.

0/10

0/17805

0,0/16,6

0,000/0,029

12/40

288381/67835

18,2/60,7

0,438/0,103

3/57

125625/75257

3,9/74,1

0,163/0,098

Nitriansky

16/44

246333/82673

22,5/61,9

0,347/0,116

Prešovský

3/51

133126/80109

3,8/64,2

0,168/0,101

Trenčiansky

6/25

159817/46338

10,0/41,5

0,265/0,077

13/31

222604/42100

23,5/56,1

0,403/0,076

3/27

46665/46102

4,3/38,9

0,067/0,066

56/285

1222552/458219

10,8/51,7

0,231/0,083

Bratislavský
Banskobystrický
Košický

Trnavský
Žilinský
Spolu, resp. Priemer
Zdroj: vlastný výskum, vlastný výpočet.

Subjekty Bratislavského kraja neboli oprávnenými žiadateľmi o zdroje pre financovanie projektov z
OP ZI. Vzhľadom k tejto objektívnej nemožnosti čerpania zdrojov na projekty v Bratislavskom kraji,
testovanie priestorových závislostí abstrahuje od údajov za daný kraj.
Vypočítaná hodnota testovacieho kritéria  2 testujúceho závislosť medzi úrovňou znečisťovania
životného prostredia obyvateľstvom v kraji vyjadrenou celkovou produkciu komunálneho odpadu v
kraji aj prepočtom na jedného obyvateľa a počtom projektov na 1 mil. obyvateľov kraja je 1,215.
Vzhľadom k tomu, že kritická hodnota  2 rozdelenia na hladine významnosti α=0,05 je 3,841 t.j.
vyššia ako hodnota testovacieho kritéria, preto so spoľahlivosťou viac ako 95 % nemôžeme zamietnuť
hypotézu H0 o nezávislosti sledovaných javov. Môžeme teda tvrdiť, že medzi existujúcou mierou
znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v kraji vyjadrenou prepočtom na jedného
obyvateľa a počtom projektov zaoberajúcich sa touto problematikou v prepočte na 1 mil. obyvateľov
kraja nie je závislosť.
Testovanie závislosti medzi úrovňou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom vyjadrenou
produkciou komunálneho odpadu obyvateľom kraja a výškou pridelených zdrojov v tis. Sk na
obyvateľa kraja priniesla ešte významnejšie potvrdenie nezávislosti sledovaných parametrov ‐
hodnota testovacieho kritéria  2 bola 0,194. Podobne ako vo vyššie uvedenej alternatíve testovania
môžeme aj tu so spoľahlivosťou viac ako 95 % tvrdiť, že medzi mierou znečisťovania životného
prostredia obyvateľstvom v kraji vyjadrenou prepočtom na jedného obyvateľa a výškou pridelených
zdrojov v tis. Sk na obyvateľa kraja nie je preukazná závislosť.
Identické výsledky získame pri hodnotení celkovej produkcie odpadu v krajoch, t.j. nie na obyvateľa.
Náš predpoklad, že na podpore environmentálnych projektov v danej oblasti podpory budú viac
participovať kraje s vyššou záťažou prostredia meranou produkciou komunálneho odpadu celkom,
resp. na obyvateľa sa nepotvrdil. Na úspešnosť v získavaní počtu projektov a výšky podpory tak mali
vplyv iné faktory, ako existujúci stav životného prostredia (spriemerovaný za jednotlivé kraje).
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Testovanie priestorových závislostí medzi komunálnou zaťaženosťou krajov a mierou podpory
environmentálnych projektov z Environmentálneho fondu – aj so zahrnutím údajov za Bratislavský
kraj ‐ viedlo nasledujúcim výsledkom.
Vypočítaná hodnota testovacieho kritéria  2 testujúceho závislosť medzi úrovňou znečisťovania
životného prostredia obyvateľstvom v kraji vyjadrenou celkovou produkciu komunálneho odpadu v
kraji aj prepočtom na jedného obyvateľa a počtom projektov na 1 mil. obyvateľov kraja je 0,533.
Vzhľadom k tomu, že kritická hodnota  2 rozdelenia na hladine významnosti α=0,05 je 3,841 t.j.
vyššia ako hodnota testovacieho kritéria, preto so spoľahlivosťou viac ako 95 % nemôžeme zamietnuť
hypotézu H0 o nezávislosti sledovaných javov. Môžeme teda tvrdiť, že medzi existujúcou mierou
znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v kraji vyjadrenou prepočtom na jedného
obyvateľa a počtom projektov zaoberajúcich sa touto problematikou v prepočte na 1 mil. obyvateľov
kraja nie je závislosť.
Testovanie závislosti medzi úrovňou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom vyjadrenou
produkciou komunálneho odpadu obyvateľom kraja a výškou pridelených zdrojov v tis. Sk na
obyvateľa kraja prinieslo mierne nižšiu signifikantnosť, avšak ešte stále v oblasti nezamietnutia
nulovej hypotézy, keď hodnota testovacieho kritéria  2 bola 2,000. Tiež tak môžeme s vysokou
spoľahlivosťou tvrdiť, že medzi mierou znečisťovania životného prostredia obyvateľstvom v kraji
vyjadrenou prepočtom na jedného obyvateľa a výškou pridelených zdrojov v tis. Sk na obyvateľa
kraja nie je preukazná závislosť. Identické výsledky získame pri hodnotení celkovej produkcie odpadu
v krajoch, t.j. nie na obyvateľa.
Nie je tak možné potvrdiť náš predpoklad, že vyššia podpora environmentálnych projektov v danej
oblasti bude viac smerovať do krajov s vyššou záťažou prostredia meranou produkciou komunálneho
odpadu celkom.
ZÁVER
V predloženom príspevku sme sa pokúsili poukázať na možný súvis medzi úrovňou komunálneho
zaťaženia životného prostredia v regiónoch a intenzitou pomoci zameranou na riešenie tohto
zaťaženia. Všetky naše analýzy vychádzali z verejne dostupných databáz, ktoré bolo potrebné vo
viacerých prípadoch upravovať. Hodnotiť mieru komunálneho zaťaženia životného prostredia
regiónov je možné mnohými spôsobmi. Dôležité je však preukázať priestorovú porovnateľnosť
indikátorov i relevanciu dát. Rovnako pri hodnotení intenzity podpory sme vychádzali len z
ukazovateľov podporených projektov a nie podaných projektov (čo by mohlo svedčiť aj o prípadných
diferenciách v angažovanosti krajov). Regiónom nemuseli byť kraje, mohli byť nižšie územné celky.
Všetky naše analýzy však vychádzali z potrieb zabezpečenia porovnateľnosti dát, čo najpresnejšieho
členenia údajov za regióny na najnižšej možnej úrovni a z možností získania relevantných údajov.
Na základe takto realizovaných analýz nemôžeme tvrdiť, že kraje, v ktorých je komunálne zaťaženie
životného prostredia vyššie, vo zvýšenej miere participovali na podpore. Aj keď v niektorých
prípadoch dochádzalo tomu, že kraj s vyšším komunálnym zaťažením životného prostredia získal
vyššiu mieru podpory (meranú počtom projektov, alebo objemom získaných zdrojov), zovšeobecniť
to nebolo možné. Miera podpory environmentálnych projektov, ktoré kraje z analyzovaných schém
na riešenie problematiky nakladania s komunálnym odpadom získali, tak nebola determinovaná
stavom komunálneho zaťaženia životného prostredia v krajoch.
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Pre ďalšie obdobie preto ako jeden z možných návrhov pre zlepšenie tohto nežiaduceho stavu
odporúčame prehodnotiť kritériá pre získanie podpory projektov v oblasti komunálneho zaťaženia
tak, aby sa v posudzovaní prekladaných zámeroch projektov zvýšila váha zaťaženosti území.
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ŽIVOTNÉ PROSTREDIE AKO FAKTOR REGIONÁLNEHO ROZVOJA A JEHO
ZMENENÁ KVALITA VEDÚCA K VZNIKU REGIONÁLNYCH DISPARÍT
Autoři:
Ing. Emília Huttmanová, Ph.D.
Doc. Ing. Peter Adamišin, PhD.
ABSTRAKT
Kvalita života v regiónoch závisí najmä od množstva a kvality základných faktorov regionálneho
rozvoja, ktoré sú v nich lokalizované, t.j. od prírodného prostredia, ekonomických aktivít,
obyvateľstva a infraštruktúry. Regionálne disparity vznikajú a v rôznej miere sa prejavujú vo všetkých
týchto dimenziách. Cieľom príspevku je priblížiť regionálne disparity v oblasti životného prostredia na
Slovensku, ktoré následne determinujú ekonomické a sociálne aktivity a kvalitu života obyvateľstva v
regióne.
KLÍČOVÁ SLOVA
environmentálna regionalizácia, regionálne disparity, regionálny rozvoj, znečistenie životného
prostredia, životné prostredie
ABSTRACT
Quality of human life in the regions depends on quantity and quality of basic factors of regional
development, localized in the regions, i.e. environment, economic activities, inhabitants and
infrastructure. Regional disparities are created in the different rate in the all the dimensions. The aim
of this article is refer to regional disparities in the field environment in the Slovak republic, which
have consequently influence to economic and social activities and which have also influence to the
quality of human life in these regions.
KEYWORDS
environment, environmental regionalization, pollution of environment, regional development,
regional disparities
ÚVOD
Na regionálny rozvoj, sú v posledkom období kladené čoraz väčšie požiadavky. Región, ako
samostatnú územnú jednotku, je možné vyčleniť na rôznych úrovniach. Decentralizáciou (verejnej
správy), sa mnohé kompetencie preniesli na regionálnu úroveň. S tým súviseli a súvisia aj problémy,
týkajúce sa komplexného zabezpečenia kvality života obyvateľstva v jednotlivých regiónoch
Slovenska (Tej, 2002).
Rozvoj regiónov sa tak stal väčšmi závislý od regionálnych aktérov, od miestneho riadenia a
predovšetkým od špecifických daností regiónu, ktoré sú na území Slovenska rôznorodé. Každý z
regiónov by sa mal snažiť o zabezpečenie čo najlepšej stimulácie rastu, rozvoja a využitia svojich
endogénnych zdrojov, za podpory a využitia zdrojov exogénnych, v zmysle zásad udržateľného
rozvoja regiónu.
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Na Slovensku bolo v rámci aktualizovanej environmentálnej regionalizácie vymedzených 8
problémových regiónov, ktoré sú charakteristické zníženou kvalitou prostredia a vytvára sa v nich
priestor nielen pre prehlbovanie environmentálnych disparít, ale aj pre kumuláciu sociálno –
ekonomických problémov. Nutnosť poznania a riešenia regionálnych nerovností v oblasti životného
prostredia je stimulovaná predovšetkým faktom, že na Slovensku v oblastiach so zníženou kvalitou
zložiek prostredia (podľa Slovenskej agentúry životného prostredia, SAŽP), žije viac ako 40 %
obyvateľov.
1. VÝSLEDKY A DISKUSIA
Rozvinuté a dobre organizované regióny sú základným predpokladom pre dobre fungujúce národné
hospodárstvo, ktoré je zložitým dynamickým systémom, skladajúcim sa z relatívne samostatných
podsystémov – regiónov. Dôležitosť správneho riadenia, rastu a rozvoja regiónov podčiarkuje aj
skutočnosť, že regionálna politika je súčasťou hospodárskej politiky štátu. Regionálnu politiku
chápeme ako komplex nástrojov, opatrení, či prostriedkov, ktoré slúžia k odstraňovaniu, alebo
zmierňovaniu nerovností medzi regiónmi – regionálnych disparít. Tieto rozdiely sa prejavujú v
regiónoch najmä v ekonomickej a sociálnej, ale aj v environmentálnej oblasti.
Kliková – Kotlán, (2003) uvádzajú, že existuje množstvo príčin pre existenciu a realizáciu regionálnej
politiky. Medzi najdôležitejšie príčiny jej nutnosti zaradzujú predovšetkým:



ekonomické faktory,



politické faktory,



sociálne faktory a



ekologické faktory.

Regionálna politika je považovaná za špecifickú súčasť politiky štátu, pričom jadrom jej záujmu sú
jednotlivé regióny. Jej realizáciou sa má zabezpečiť komplexný rozvoj regiónov, tak z hľadiska
ekonomicko – sociálneho, ako aj z hľadiska zabezpečenia vhodného životného prostredia pre kvalitný
život obyvateľstva. Štát sa vo väčšine prípadov usiluje o rovnomerný rozvoj jednotlivých regiónov,
avšak v určitých prípadoch, (Šlosár, 2002), je vhodnejšie uplatniť diferencovaný prístup.
Na vzniku regionálnych disparít majú podiel endogénne i exogénne faktory regionálneho rozvoja,
resp. ich kvalita, ako aj miera do akej sú schopné jednotlivé regióny tento potenciál využiť. Za
základne faktory regionálneho rozvoja sú vo všeobecnosti považované (Belajová, – Fáziková, 2005):



prírodné zdroje, prírodný potenciál, a kvalita životného prostredia,



ekonomické aktivity v regióne,



obyvateľstvo a pracovné zdroje,



infraštruktúra, technická vybavenosť, sociálnej, environmentálne siete a pod., ich
dostupnosť a kvalita.

Kým v predchádzajúcom období, v rámci rozvoja štátu, bol kladený jednoznačný dôraz na neustále
zvyšovanie produkčných schopností, bez zohľadnenia produkčných možností krajiny, či regiónov, v
súčasnosti sú ekonomické aktivity limitované podmienkou udržateľnosti rozvoja. Ekonomické aktivity
sa vyvíjali za účelom zabezpečenia hospodárskeho rastu, pričom sa do úvahy nebrali vplyvy, ktoré
táto činnosť zanechala v prostredí. Kvantitatívne ukazovatele boli dôležitejšími, ako ukazovatele
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kvalitatívne. V súčasnosti sa viac prihliada na potreby budúcich generácii a vo výrobných procesoch
sa viac zohľadňujú dopady na životné prostredie. Z toho dôvodu nadmerné hospodárske aktivity v
minulosti, v určitých oblastiach zanechali trvalé stopy na kvalite prostredia daných regiónov. Ako sme
už vyššie uviedli, jedným z rozhodujúcich faktorov rozvoja regiónu sú ekonomické aktivity, v ňom
realizované. Tieto majú na jednej strane pozitívny dopad na obyvateľstvo, cez možnosť ponuky práce,
ale na druhej strane sa mnohé z nich negatívne podpisujú na zhoršenom zdravotnom stave
obyvateľstva, cez zhoršenú kvalitu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek. Prírodné
prostredie, resp. prírodné zdroje v regióne sú pre hospodárske aktivity často rozhodujúcim
lokalizačným faktorom. Preto je nutné, aby sa ekonomické činnosti realizovali s uvedomením si
dopadu na prostredie a obyvateľstvo, ktorý je síce často lokálny, no o to negatívnejší.
Regionálne disparity chápeme vo všeobecnosti ako výsledok spolupôsobenia viacerých faktorov,
ktoré vyplývajú jednak zo systémových, ale aj vecných podmienok. Regionálne disparity sa prejavujú
aj ako rozdiely v kvantite a kvalite regionálnych zdrojov, v ich v miere ich využívania a aktivovania v
sociálno‐hospodárskych procesoch, a v tomto kontexte môžme vnímať rozdielnosť kvality
jednotlivých zložiek životného prostredia ako limitujúci faktor, ovplyvňujúci ďalší rozvoj regiónu.
Keďže zhoršená kvalita životného prostredia sa na Slovensku potvrdila najvýraznejšie vo vybraných
územiach (problémových regiónoch), vznikli medzi týmito regiónmi a ostatnými regiónmi výrazne
regionálne disparity, ktorých eliminácia je zložitá a vyžaduje si dlhodobý prístup a komplexný súbor
opatrení. Nakoľko považujeme prírodné zdroje a kvalitu prostredia za rozhodujúci lokalizačný faktor a
za základný faktor regionálneho rozvoja, regionálne disparity, vyplývajúce z rôznej kvality, narušenia
a poškodenia prostredia, tak môžeme považovať za závažné a limitujúce v procese regionálneho
rozvoja. Z environmentálnych disparít totiž môžu ďalej vyplývať disparity prejavujúce sa tak v
ekonomickej oblasti (napr. v poľnohospodárskej výrobe), ale aj v sociálnej oblasti (napr. zhoršovanie
zdravotného stavu obyvateľstva). Regionálne disparity v oblasti životného prostredia sa môžu prejaviť
vo forme negatívnych externalít, ktoré sa spájajú s výrobou, alebo spotrebou a vznikajú vtedy, keď
ekonomické aktivity jedného subjektu prinášajú inému subjektu negatívny efekt, vyžadujúci napr.
zvýšené náklady (Romančíková, 2004). Keďže existencia negatívnych externých efektov, ktorých vznik
má svoj pôvod v poškodení životného prostredia, pre región (či ekonomiku štátu) znamená, že
podnikateľské subjekty v ňom lokalizované, okrem toho, že vyrábajú výrobky, sú i producentmi
negatívnych externalít, ktoré majú za následok, že hodnota výrobkov, ktoré produkujú, nezodpovedá
skutočnosti, keďže nezohľadňuje poškodenie prostredia. Základnou vlastnosťou externalít je, že nie
sú riešení trhovou cestou a prejavuje sa nimi zlyhanie trhu. Podstatou externalít je, že ak sa budú
brať do úvahy len skutočné náklady antropogénnych činností, bez zohľadnenia negatívnych
externalít, ktoré vznikajú v dôsledku znečisťovania, produkčná činnosť povedie k neracionálnemu
výsledku pre spoločnosť. (Farkašová, 1999); (Mišúnová, 1998). A práve z toho dôvodu nie je možné
hodnotiť len vznikajúce, či existujúce disparity medzi regiónmi v oblasti produkčnej – ekonomickej,
ale je nutné zohľadňovanie aj disparít v environmentálnej oblasti.
Negatívne aspekty antropogénnej činnosti sú kumulované do určitých území, regiónov, kde na
základe synergických a transmisných vzťahov, ale aj dlhodobým pôsobením a vplyvom
multiplikačných efektov pôsobia škodilo na celý región. Regióny takto ovplyvnené, vykazujúce
zníženú kvalitu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek, sú v rámci ekonomických a
sociálnych vzťahov značne znevýhodnené a predstavujú potenciálne zdravotné riziko pre
obyvateľstvo v nich žijúce.
Nielen na Slovensku, ale aj v globálnom meradle pribúda oblastí, ktoré sú poškodené, či
zdevastované antropogénnou činnosťou. Ekonomické aktivity sa stali určujúcim faktorom zmenených
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pomerov v životnom prostredí, prejavujúcimi sa zmenenou kvalitou zložiek životného prostredia,
narušenou biodiverzitou, hromadením látok, ktoré sa prirodzene v prostredí predtým nevyskytovali.
Práve tieto cudzorodé látky, ktorých zdroje pôvodu sú rozmanité a plynú z priemyselnej,
poľnohospodárskej činnosti, či výroby energie a pod., menia kvalitu prostredia regiónov. Nesprávnym
hospodárením, nadmernou produkciu cudzorodých látok, uvádza Hronec (2000), sa z kultivovaného
regiónu, v ktorom sa rozvíja hospodárska činnosť, môže v krátkom období, zapríčinením ľudských
aktivít, stať územie degradované, narušené, s neracionálnym využívaním prírodných zdrojov.
Na Slovensku sa tento negatívny vplyv na prostredie potvrdil predovšetkým vo ôsmich územiach,
vymedzených v environmentálnej regionalizácii, ktorú realizovala Slovenská agentúra životného
prostredia. Ide regióny so zhoršenou kvalitou prostredia, kde sa dlhodobou hospodárskou činnosťou
(na ojedinelých územiach sa prejavuje aj vplyv geochemických anomálií), kumulovali negatívne
vplyvy, ktoré v súčasnosti je nie možné jednoduchým spôsobom eliminovať, či odstrániť. Mnohé z
nich budú mať ešte dlhoročný (aj generačný) efekt na prostredie a ľudské zdravie.
Tabuľka č. 1: Rozdelenia rozlohy SR a obyvateľstva SR podľa zaradenia územia do stupňa
poškodenia
Stupeň poškodenia
územia

Označenie stupňa
poškodenia územia

Počet obyvateľov žijúcich
v danom území
počet

I.
II.
III.
IV.
V.

prostredie vysokej
kvality
prostredie
vyhovujúce
prostredie mierne
narušené
prostredie
narušené
prostredie silne
narušené

2 379 000

Rozloha SR
km2

%

%

19 661

40,0

12 580

25,7

44,2

964 000

18,3

9 055

18,5

752 000

14,0

5 296

10,8

1 262 000

23,0

2 442

5,0

Zdroj: SAŽP, Správa o stave ŽP v SR, 2007.

Environmentálna regionalizácia je procesom priestorového členenia krajiny, podľa vopred zvolených
kritérií hodnotiacich kvalitu životného prostredia jeho jednotlivých zložiek. Kritériami hodnotenia a
vybranými environmentálnymi charakteristikami je posudzované územie SR a v rámci tohto procesu,
sú vyčlenené regióny, územia, v ktorých sa prejavujú tendencie zhoršovania stavu prostredia, alebo
regióny, ktoré vykazujú narušenú, nevyhovujúcu kvalitu prostredia. Tieto regióny sú charakterizované
kvalitou prostredia, stavom jeho zložiek, stavom environmentálnych rizikových faktorov a
opatreniami orientovanými na ochranu životného prostredia. Environmentálna regionalizácia
predstavuje komplex údajov vyjadrujúcich stav životného prostredia, mieru pôsobenia rizikových
faktorov a prierezové hodnotenie kvality životného prostredia, podľa súboru vybraných
environmentálnych ukazovateľov. Na základe hodnotenia stavu pôd, podzemných a povrchových
vôd, ovzdušia, jeho základných polutantov a ich vplyvov v prostredí, na základe hodnotenia
horninového prostredia a iných faktorov, teda na základe existujúcich regionálnych disparít v oblasti
stavu a kvality životného prostredia, boli za problémové oblasti Slovenska vymedzené územia
štvrtého a piateho stupňa kvality životného prostredia. Problémové regióny, často označujeme aj
pojmom ohrozené, alebo zaťažené oblasti nakoľko život v nich prináša riziká prejavujúce sa tak v
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sociálnej oblasti (zdravie obyvateľstva), ako aj v oblasti ekonomickej (napr. na zníženej kvalite či
kvantite poľnohospodárskej produkcie, rôznymi obmedzeniami).
Obrázok č. 1: Kvalita životného prostredia v Slovenskej republike

Zdroj: Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky, SAŽP, 2008.

Z uvedeného v tabuľke 1 vyplýva, že takéto oblasti tvoria takmer 16 % z celkovej rozlohy Slovenska a
žije v nich okolo 37 % obyvateľov z celkového počtu obyvateľov Slovenska. Je však potrebné uviesť,
že problémové regióny nie sú totožné s administratívno – správnym člením územia SR, ale tvoria
samostatné jednotky, vymedzené len za účelom posudzovania kvality prostredia. Ďalej je nutné
poznamenať, že s výnimkou Žilinského kraja, sú problémové regióny lokalizované, resp. aspoň z časti
zasahujú do všetkých krajov Slovenska (t.j. Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho,
Banskobystrického, Prešovského a Košického). Zmenená kvalita prostredia a s tým súvisiace nutné
opatrenia vedúce k zlepšovaniu stavu zložiek prostredia a skvalitňovaniu života obyvateľstva, sa
netýkajú len časti územia SR, len marginálnych regiónov, ale priamo zasahujú do všetkých krajov
Slovenska. Aj životné prostredie Žilinského kraja, hoci ten ho priamo nevykazuje ako narušené, alebo
silne narušené prostredie, je poškodzované transmisnými vplyvmi (napr. z Poľska).
Environmentálna regionalizácia, hodnotiaca stav prostredia od roku 1992 rozčlenila územie
Slovenska na deväť, následne po úprave na desať problémových regiónov a po poslednej aktualizácii
na osem regiónov. Súčasne platná environmentálna regionalizácia uvádza osem problémových
regiónov, ktoré sa nachádzajú v IV. – V. stupni poškodenia územia. Pričom územie V. stupňa
predstavuje jadro regiónu a k nemu sú pričlenené aj územia v IV. stupni poškodenia územia.
Poškodené regióny na Slovensku sú nasledovné:



Bratislavský zaťažený región – ktorý územne spadá do Bratislavského (93%) a
Trnavského kraja (7%). Región je heterogénne znečisťovaný najmä vplyvom chemického a

PROSINEC 2009

‐ 46 ‐

REGIONÁLNÍ DISPARITY N. 6/2009

disparity.vsb.cz

energetického priemyslu, ale aj strojárskeho priemyslu a z nadmerného zaťaženia
automobilovou dopravou. V najväčšej miere sa na znečistení podieľajú tuhé znečisťujúce
látky (TZL), SO2 a NOx, pochádzajúce z antropogénnej činnosti. Osobitným problémom
daného regiónu je produkcia a nakladanie s odpadmi.



Dolnopovažský zaťažený región – územne spadajúci do Nitrianskeho (66%) a Trnavského
(34%) kraja. Znečistenie ovzdušia vyplýva z chemickej výroby, energeticko – tepelných
zdrojov a pozaďových koncentrácií. Problémom daného regiónu je výskyt ťažkých kovov
(nikel) a nadmerné znečistenie vôd (rieka Váh).



Ponitriansky zaťažený región – tvorí ho územie Nitrianskeho kraja (51%) a Trenčianskeho
kraja (49%). Ponitrianska zaťažená oblasť je ovplyvnená činnosťou energetického
priemyslu (tepelná elektráreň Nováky), ale aj chemického priemyslu, to malo vplyv na
nadmerné znečistenie ovzdušia, ktoré považujeme v tomto regióne za najviac znečistené
v rámci celého Slovenska. Na pôde sa prejavujú acidifikačné vplyvy a lokálne aj
metalizácia.



Pohronský zaťažený región – celé zaťažené územie spadá do Banskobystrického kraja.
Úroveň kvality prostredia (predovšetkým zlého stavu ovzdušia) bola determinovaná
lokalizáciou drevospracujúcej výroby (Zvolen, Banská Bystrica) a výrobou hliníka (Žiar nad
Hronom).



Jelšavsko‐lubenícky zaťažený región – ktorého územie sa nachádza v Banskobystrickom
a z menšej časti aj Košickom kraji. Najnegatívnejší vplyv na život v danom regióne mali
magnezitové závody (Jelšava, Lubeník) a ŽB Nižná Slaná, ktorých vplyv sa podpísal pod
kvalitu ovzdušia, ale i silne alkalizovanú pôdu.



Rudniansko‐gelnický zaťažený región – ktorý sa nachádza prevažne v Košickom kraji
(95%), ale aj v Prešovskom kraji (5%). Ťažké kovy nachádzajúce v pôdach tejto oblasti
pochádzajú z výroby závodu Kovohuty Krompachy (Cu, As, Mn, Pb) a ŽB Rudňany (Hg).



Košicko‐prešovský zaťažený región – územne spadajúci do Košického (81%) a
Prešovského (19%) kraja. Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia je U.S.Steel, Košice,
ktorý sa rozhodujúcou mierou podieľa na celoslovenskej produkcii TZL, SO2, NOx a CO.



Zemplínsky zaťažený región – ktorý sa rozprestiera v Košickom (83%) a v Prešovskom
(17%) kraji. Región Zemplína ovplyvňujú dlhodobo emisie z tepelnej energetiky (tepelná
elektráreň Vojany) s tým súvisiaca produkcia TZL, SO2 a NOX. V danom regióne sa ako
problém javí acidifikácia pôd a v výskyt nebezpečných PCB látok (polychlórovaných
bifenylov), ako následok výroby Chemka Strážske.
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Obrázok č. 2: Kvalita životného prostredia a zaťažené oblasti

Zdroj: SAŽP, Správa o stave ŽP v SR, 2007.

Problémom týchto regiónov, najmä regiónov na východnom Slovensku je rozpor medzi ekonomickou
aktivitou a environmentálnymi potrebami. Na východnom Slovensku totiž problémové regióny
predstavujú zároveň aj regióny s prejavujúcimi sa ekonomickými problémami, t.j. napr. vysokou
mierou nezamestnanosti (dosahujúcou až úroveň 20% ‐ okres Trebišov v Zemplínskej zaťaženej
oblasti), s lokalizáciou marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. Rudniansko – gelnický zaťažený
región), kde sa kumulujú aj sociálne problémy. Z toho dôvodu sú ešte stále požiadavky na
zabezpečenie požadovanej kvality životného prostredia odsúvané do úzadia na úkor krátkodobejších
ekonomických cieľov. Regióny východného Slovenka, poznačené zhoršeným stavom zložiek
prostredia, starými environmentálnymi záťažami a kumuláciou iných rizík, nie sú schopné
samostatne, v plnej miere zabezpečiť požadovaný regionálny rozvoj v ekonomickej, sociálnej
a environmentálnej sfére.
ZÁVER
Eliminácia regionálnych disparít v environmentálnej oblasti nie je jednoduchým procesom. V
súčasnosti už existuje niekoľko projektov smerujúcich k revitalizácii poškodených oblastí, ale celkové
ozdravenie zaťažených regiónov bude vyžadovať komplexný prístup a nemalé náklady vo výrobnej
sfére (denitrifikácia, odsírovacie zariadenia, modernizácia výroby, používanie filtrov apod.), ale i
budovanie environmentálneho povedomia u obyvateľstva týchto regiónov.
Pri plánovaní ďalšieho rozvoja poškodených regiónov bude potrebné zohľadniť existujúce regionálne
disparity v environmentálnej oblasti a možnosti na ich zmierňovanie začleniť do plánov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súčasnosti sa kladie veľký dôraz na udržateľnosť rozvoja, či na
budovanie trvalej udržateľnosti, avšak len málo obcí má vypracovaný dokument Miestna agenda 21,
ktorý je jednou z možnosti širšej aplikácie rozvojových aktivít pozitívne vplávajúcich na kvalitu
prostredia a kvality života v regiónoch. Tento dokument mapuje postupnosť činností a aktivít
smerujúcich k skvalitneniu života. Agenda 21 znamená zjednodušene rozvojový program pre 21.
storočie. Mal by byť vypracovaný a implementovaný tak medzinárodnej, ako i národnej, regionálnej a
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miestnej úrovni. Miestna Agenda 21 je určená pre miestnu úroveň, t.j pre obce ale aj pre
mikroregióny. Miestna agenta 21 je dôležitá aj z toho hľadiska, že programom trvalo udržateľného
rozvoja, ktorý podporuje rozvojové aktivity na úrovni obce, či regiónu a vlastne tak smeruje aj k
eliminovaniu negatívnych aspektov a zmierňovaniu disparít. Bez dôkladného naplánovania
revitalizácie regiónov, nebude možné systematicky a udržateľne tieto regióny ozdraviť. Pochopenie
úzkej súvislosti medzi zachovaním zdravého životného prostredia a chápaním limitov a následkov
ekonomickej produkcie, môže regiónu napomôcť eliminovať a odstrániť negatívne prejavy
antropogénnej činnosti.
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